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Extended Abstract 
Introduction 

Livability is one of the recent topics and theories in urban planning which similar to other new 
theories such as the mighty city, creative city, sustainable city, resilient city, leads us to a more 
desirable city for sustainable urban life and development. In this regard, in order to have a 

sustainable living environment, the quality dimension of development must be considered to 
improve the quality of life. However, the significant issue in this regard, which has challenged 
existing programs and policies and labeled it inefficient, is a cross-sectional view of the issue. 
Over the past few decades, linear programming has been the dominant approach, so that the 
future was conceivable by discovering the causal relationship between the variables.  At this 
point in time, due to the uncertainty and the emergence of many actors in the field of planning 
and policy-making, such accurate predictions are no longer possible. Because with the 

emergence of actors and stakeholders, we have to wait for different futures that have different 
possibilities. To solve this problem and careful planning, policymakers and planners have 
unveiled a new approach called foresight. Mahabad city that is located in West Azerbaijan 
province is one of the medium-sized and densely populated cities that due to the intensity of 
migration from rural areas similar to most cities in the country, is facing issues such as illegal 
construction, uneven physical growth, intensifying the phenomenon of informal settlement and 
worn-out structures, the existence of various environmental pollutants and etc. Separation of 
urban classes and unfair distribution of urban services and lack of strategic planning will turn 

Mahabad into a city in the not too distant future whose indicators and components of livability 
will be difficult. 
The purpose of the present study is to answer the question as follow: 
 -What are the most important driving forces for the future development of livability indicators 
in Mahabad city? 
 

Methodology 

Due to the nature of the present research and the perspective that has been considered for 
planning, the type of present research is applied in terms of purpose and also in terms of the 
nature of data, is among the qualitative research. The research method is based on a foresight 
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approach. The present study is a part of documentary-survey research according to the method 
of data collection and information. In this research, based on the Delphi method, 24 specialists 

and executive officials of Mahabad city were identified and questionnaires were provided to 
them in two stages, and then their opinions on the research components in the Micmac software 
program were examined in order to determine the situation of effectiveness, impressionability 
and centrality of factors. 
 

Results and discussion 

Structural analysis method and Micmac software have been used to weigh and identify the most 
important effective driving forces of urban livability. The results of the study showed that due to 

the high score of direct and indirect impact among 40 variables, 10 key driving forces including 
the quality of the road network, sufficient lighting in the roads, access to public transportation 
and parking, the level of user adaptation, access to sidewalks and bicycle paths, the ratio of 
construction of sidewalks to the total area, sufficient income for households, the amount of 
investment Government facilities, adequate access to urban facilities (Internet, electricity, gas, 
etc.) and the level of air pollution will affect the future of Mahabad. According to the results, the 
ten driving forces in the effectiveness column had the largest share in direct effectiveness, of 

which eight variables in indirect effectiveness were repeated with slight shifts, and only the 
"sufficient income for households" variables ranged from 7th to 12th and variable. And the "air 
pollution rate" variable has been moved from 10 to 14. In impressionability, 9 of the 10 
propellants in the direct impressionability column are the same propellants that have been 
replicated with changes in rankings in indirect impressionability. In addition, the "Quality of 
access to leisure and recreational uses" variable has been reduced from 10th to 11th and the 
"Visual quality of the street" variable has been moved from 11th to 10th. 

 
Conclusion 

The results showed that the key and important driving forces for the development of livability in 
Mahabad city, which are the same effectiveness variables with direct effectiveness. Therefore, 
according to the identified driving forces and considering the five effective dimensions in the 
future development of Mahabad livability, the following suggestions can be provided: 
1- Socio-cultural dimension: forming people's associations for more people's participation and 
interactions between them, controlling the population growth of the city and controlling 

irregular migrations to Mahabad city in order to reduce air pollution and build new cities and 
towns and attract population overflows., increasing the per capita educational and cultural land 
uses in the neighborhoods of the city in order to reduce the daily traffic of students; 
2- Economic dimension: investing in the private and public sectors to create jobs, organizing 
local markets, especially stock market and commercial centers to prevent traffic, pollution and 
congestion; 
3- Physical-spatial dimension: organizing the network of passages and developing sidewalks 

and bicycle paths, fair distribution of centralized land uses in the city center and injecting the 
required service land uses into informal settlements and worn-out structures; 
4- Environmental dimension: expansion and creation of green belt space around and inside of 
Mahabad city to soften the city's air and prevent environmental degradation, encourage and 
spread popular culture to use public vehicles instead of private ones to reduce vehicle traffic and 
air pollution; 
5- Health-security dimension: development of street lighting system to increase the safety of 

pedestrians, design of optimal housing model compatible with the climate of Mahabad city in 
order to reduce the need to use mechanical cooling devices, increase appropriate health centers 
in the city, set up training classes in the field of premarital counseling and holding ceremonies 
and celebrations at the regional level to increase the mental health of citizens. 
 

Keywords: Urban Liability, Driving Forces, Future Studies, Cross-Effect Analysis, Mahabad 
City. 
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 چکیده
انداز آتی زیست پذیری شهر مهاباد است. پـژوهش حاضـر   های مؤثر بر چشمهدف این پژوهش با شناسایی پیشران

پژوهی صـورت گرفتـه   بر حسب هدف کاربردی، از حی  روش پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده
 و متخصصـان  نفـر از  51تعـداد   یافتراق یگلوله برف با استفاده از روش ، نخستاست. با توجه به ماهیت این تحقیق

 را باشـند  داشـته  مشـارکت  بحـ   در بایسـتی  کهمحیطی مرتب  با امور زیست یهای دولتسازمان اجرایی مسئوالن
اده هـای کلیـدی اسـتف   و سپس از روش دلفی و مطالعات اسـنادی بـرای تعیـین پیشـران     نموده انتخاب و شناسایی

تــرین جهـت وزن دهـی و شناسـایی مهـم     Mic Macافــزار گردیـد. همچنـین از روش تحلیـل سـاختاری و نـرم     
شده است. نتایج ناشی از تحقیق نشـان داد کـه بـا توجـه بـه      های اثرگذار بر زیست پذیری شهر بهره گرفتهپیشران

، شـبکه معـابر   یفیتکشران کلیدی از جمله؛ پی 01متغیر،  11امتیاز باالی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم از میان 
، هـا کـاربری  یسـازگار  ینـگ، میـزان  و پارک یونقل عمـوم به حمل ، دسترسیدر معابر یکاف ییاز روشنا برخورداری
 یبـرا  یکـاف  ، درآمـد رو به وسعت کلساخت معابر پیاده ، نسبتسواریدوچرخه یرهایها و مسراه یادهبه پ دسترسی

 و میـزان  بـرق، گـاز و..(   ینترنـت، )ا یشـهر  یساتبه تأس یکاف ، دسترسیهای دولتیگذاریهسرمای ، میزانخانوارها
 یشـترین ب یدر سـتون اثرگـذار   یشرانده پدر آینده زیست پذیری شهر مهاباد تأثیرگذارند. مطابق نتایج  هوا یآلودگ

 یهای انـدک هم با جابجایی مستقیمیرغ یدر اثرگذار یرمتغ 1تعداد  یناند که از اداشته یممستق یسهم را در اثرگذار
 "یـر و متغ«  یـر و متغ 05بـه رتبـه    9از رتبـه   "خانوارهـا  یبرا یدرآمد کاف " یرهایاند و فق  متغمجدداً تکرار شده

کـه در سـتون    یشـرانی پ 01از  یشـران پ 3 یری،شده است. در اثرپذمنتقل 01به  01هم از رتبه  "هوا  یآلودگ یزانم

 یرمسـتقیم غ یریهـا در اثرپـذ  بنـدی در رتبه ییراتیبا تغ هستند که هاییدارند همان پیشران وجود یممستق یریاثرپذ
بـه   01از رتبـه   "یحـی فراغت و تفر تهای اوقابه کاربری یدسترس یفیتک " یرمتغ عالوه بر ایناند. هم تکرار شده

 ده است.شمنتقل 01به  00از رتبه  "یابانخ یبصر یفیتک" یریافته و متغکاهش 00رتبه 
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 مقدمه
ازایـن  شده است. پـیش ترین مسائل مؤثر بر ابعاد کمی و کیفی زندگی انسان تبدیلامروزه مسائل شهر و شهروندی به مهم

تری از مردم و متخصصـان  یعوسر دوران معاصر این مهم توس  طیف دوره نیز شهر در مفهوم عام آن اهمیت داشت. اما د

 جـین  انسـانی،  اجتماعـات  و شـهری  محققـان  سـوی  از وارده انتقـادات  (.3:0331،و احمدی نژاد شده است )بندرآبادادراك

 شـهری  محی  به دستیابی رویکردهای از یکی عنوانبه پذیریزیست مفهوم بر تا داشت آن بر ، را(0319) اپلیارد و جاکوبز

 توسـعه  رشیپـذ  رشـد  بـه  رو تیمحبوب کنار در (.Mahmoudi et al,2015:105)کنند  تأکید باکیفیـت و زیسـت قابـل

ـ گرد یجهـان  توجـه جلـب  مـورد  0311 دهـه  ازی ریپـذ ستیز مفهوم نده،یآ توسعه کردیرو عنوانبه داریپا  & Jacobs) دی

Appleyard,1987 Wei et al,2018; (Myers,1987; ـ ربرنامـه  نـه یزم در مفهـوم  کی صورتبه و ـ پد یزی  آمـد  دی

(Lewis & Herrman, 2017:1.) پـذیریزیسـت بـه پـرداختن اهمیـت و ضرورت یکسو از که دهدمی نشان مطالعات 

 در شــدیداً  کـه  شـدن  صـنعتی  از پـس  جامعـه  نیازهـای  بـه  دهـی پاسخ در ریزیبرنامه جدید وظایف با ارتباط در شهری

 جهـت  پــذیری بـه  زیسـت  دیگـر،  سـوی  از و یافتـه افزایش شدتبه است زندگی کیفیت و تسهیالت امکانات جستجوی

 رو،. ازایـن (039: 0333پـور و همکـاران،  ساسان) است یافته دوچندانی اهمیت نیز امروز شهری زندگی پیشروی تهدیدهای

 مجـدد،  توسـعه  محلـه،  حیات تجدید استراتژی عنوانبه پذیریزیست به ایفزاینده طوربه سـطوح همه در ریـزانبرنامـه

)مندنــد  عالقــه  جنایــت  و جــرم  نــرخ  کـاهش  و امنیـت  بهبـود  زیسـت، محی  از حفاظـت قبول،قابل مسـکن تأمین

Larice,2005:91-92). یشـرا ) پذیرسـازی یستز و ی(ذهن یتقاضا) شهروندان یازهاین درك و ییشناسا ان،یم نیا در  

 توسـعه  بـه  یابیدسـت  نهیزم و بخشدیم ارتقا را یشهری نواح دری( ذهن تیرضا) یزندگ تیفیک ها،سکونتگاه ی(نیع مناسب

 زنــدگی  شـرای  از جانبههمه سنجشـی و مطالعه باید رو(. ازاین013: 0333لو و همکاران، )عیسی سازدیم فراهم را داریپا

 گیـرد  صــورت  زنــدگی  شـرای  بهبـود بـرای ریزیبرنامه جانبه،همه شناختی پایه بر تا گیرد صورت علمی معیارهای بـا

یـزی شـهری ماننـد شـهر     ربرنامـه هـای جدیـد شهرسـازی و    . لذا پرداختن به نظریـه (51: 0331نژاد و همکاران، حاتمی)

شـهر  و راهبردی  پذیر با اهدافی چون حل مشکالت شهری، ارتقاء کیفیت زندگی در شهر، کارآمدی مدیریت شهرییستز

ین و همکـاران،  عمادالـد ازپیش اهمیـت یافتـه اسـت )   ی بومی و محلی بیشهاارزشسوی مطلوبیت بیشتر با احترام به به

زیسـت پایـدار در ابعـاد اجتمـاعی،     موازات توسعه پایدار، به دنبال ایجـاد محـی   پذیری شهری بهیستزرویکرد  (.5: 0331

 .(0: 0333صـفوی و رضـویان،   شهرهاسـت ) بـرای همـه سـاکنان     ی برابـر زنـدگی  هافرصتمحیطی و یستزاقتصادی، 

(، در این 053: 0331ایراندوست و همکاران، شود )یمپذیری یک اصل مهم در پایداری شهری محسوب یستزوجود بااین

ک پذیری ییستز(. Ruth & Franklin,2014:1دارند )یابی به هر دو مفهوم باهم رقابت زیادی دستراستا شهرها برای 

باشـد  یمنظیر پایداری، کیفیت زندگی، کیفیت مکان و شهر سالم  ترازهماصطالح گسترده و جمعی بوده و پذیرای مفاهیم 

(Saitluanga,2014:57 اما .)های موجود را به چالش کشیده و یاستسو  هابرنامهتوجه در این خصوص، که قابل مسئله

یـزی خطـی بـوده    ربرنامهه مسئله است. در چند دهه گذشته رویکرد غالب برچسب عدم کارایی را بر آن زده؛ دید مقطعی ب

تصور بود. اما در این برهه زمانی بـه دلیـل پـا    که آینده با کشف رابطه علی بین متغیرها با احتمال زیاد قابلطوریبه است،

، دیگـر امکـان چنـین    گـذاری یاسـت سیـزی و  ربرنامـه  عرصـه گذاشتن بر عرصه عدم قطعیت و ظهور بـازیگران زیـاد در   

های مختلفی باشـیم کـه امکـان    یندهآنفعان باید منتظر یذهای دقیقی وجود ندارد. چرا که با ظهور بازیگردان و بینییشپ

یزان از رویکرد جدیدی بـا عنـوان   ربرنامهگذاران و یاستسیزی دقیق، ربرنامهتحقق مختلف دارند. برای حل این مشکل و 

از جمله شهرهای متوس  اندام و پرجمعیتـی محسـوب    مهاباد در استان آذربایجان غربیشهر . انداشتهبردنگاری پرده یندهآ

 وسـازهای ساختهمچون  مسائلی باکشور  یشهرها پذیری از نقاط روستایی همانند اکثرشود که در اثر شدت مهاجرتمی

 هـای یوجـود انـواع آلـودگ    ،فرسـوده  یهـا فـت بارشد فیزیکی ناموزون، تشدید روند پدیده اسکان غیررسـمی و  ، غیرمجاز
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هـای  سـوم جمعیـت شـهر در سـکونتگاه    باشد. بر اساس اطالعات وضع موجود در حدود یکمی مواجه...  ومحیطی زیست

انـد. جـدایی گزینـی طبقـات     این مناطق در داخل محدوده قانونی شهر قرارگرفتهغیررسمی سکونت دارند که قسمت عمده

 لیتبـد  یچنـدان دور بـه شـهر   را در آینده نه راهبردی، مهاباد یزیربرنامه النه خدمات شهری و عدمشهری و توزیع ناعاد

ـ در ا ن،یآن دچار مشکل خواهد بود. بنابرا های زیست پذیریها و مؤلفهشاخصخواهد کرد که  طـرف  پـژوهش ازیـک   نی

بنـدی  ضمن رتبهقرار دهد تا  سایی و ارزیابیمورد شنارا  مهاباد پذیرییستزهای ها و پیشرانشاخصبر آن است که  یسع

شـده بـر اسـاس    های کلیـدی شناسـایی  پیشرانبا توجه به  گریو از طرف د ها نیز بپردازدمتغیرها به بررسی ارتباط بین آن

های زیست پذیری نیز ارائه گردد. لذا هـدف و  پذیری و توسعه آتی شاخصنگاری، سناریوهای احتمالی تحققرویکرد آینده

پـذیری و  تحقـق  یاحتمـال  و سـناریوهای  یدیهای کلپیشرانترین سؤال پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که مهم

 اند یری شهر مهاباد کدامپذ یستهای زشاخص یتوسعه آت

 هتوجـ  دارند که باپذیری بیان میهای زیستو شاخص ابعاد اصول، مفهوم، ( با بررسی0332مهرجانی و همکاران )سلیمانی

 در یشـهر  یریپـذ سـت یز نیـی تب و لیتحل شناخت، ضرورت و تیاهمدرباره  یکل توافق با توجه به اینکه امروز،  یشرا به

ـ ا علـت  تـرین مهم. ندارد وجود آن هایشاخص و ارهایمع اصول، ف،یتعردرباره  نظر اجماع اما دارد؛ وجود گوناگون ابعاد  نی

ـ  اجتمـاع  بسـتر  همـه،  از ترمهم و یزمان ،یمکان  یشرا به وممفه نیا میمستق یوابستگ در توانیم را امر  و یاقتصـاد  ی 

پذیری شهر گرگان بـه ایـن نتیجـه    ( با بررسی وضعیت زیست0331عمادالدین و همکاران ) .دانست هدفجامعه  یتیریمد

ه به صـورتی کـه   پذیری فاصله گرفتاند که این شهر همسو با گسترش فیزیکی و کالبدی، از وضعیت مطلوب زیسترسیده

هـا،  زیست، جنگـل زیست شهری، افزایش آلودگی، تخریب محی افزایش جمعیت و رشد کالبدی آن موجب تخریب محی 

 اسـکان  محالت ی درشهربافت  یریپذستیز وضعیت سنجش( با 0333های کشاورزی شده است. دویران )مراتع و زمین

 بعـد  در یریپـذ ستیز یاجتماع یداریپا هایشاخصکه  دهدن مینشا یاجتماع یداریپا رویکرد همدان با شهر یررسمیغ

 دارد تـری نییپـا  شـکاف  شـده ارائه خدمات از تیرضا و خدمات به یدسترس سطح به توجه با یزندگ تیفیک یذهن و ینیع

بـه اعتقـاد    .دارد موردمطالعـه  محالت در یرسانخدمات از نییپا انتظار سطح تناسببه و یرسانخدمات یینارسا از نشان که

سـختی بتـوان سـطح زیسـت پـذیری یـک ناحیـه را        موجب شده است که به ( پیچیدگی و چندبعدی بودن5100) 0ناکس

 مـورد  در یمل موردتوافق یهادستورالعمل ارائه به ریپذ ستیز مسکن یطراح ( با بررسی5105) 5ورورموردبررسی قرار داد. 

 لحـاظ  به که است یگذارهیسرما یریپذستیز که و معتقد است پرداخته ایاسترال در ریپذستیز یهاخانه ساخت و یطراح

و  3نصـرالدین  کندیم فراهم زین رای ذهن آرامشی، جسم سالمت بر عالوه هیسرما نیا. است داریمعنی اجتماع و یاقتصاد

ی هـا تنـوع  و هـا تشباه حاضر حال درمعتقد است که  مصر دیجد یشهرها یریپذستیز ابعاد ( با بررسی5101همکاران )

ـ با و دارد وجـود  مردم یزندگ شیوه به مربوط شتریب مشکالت و مصر یشهرها موردبررسی نهیزم در یشهر یزندگ ابعاد  دی

در این راستا برای داشتن محیطی پایـدار   .کرد لیتبد ریپذ ستیز شهر کی بهرا  زائد خیش شهر ،ندهیآ در ممکن اقدامات با

 وسعه را مدنظر قرار داد تا بهبود کیفیت زندگی حاصل گردد.برای سکونت باید بعد کیفی ت

 

 مبانی نظری

جملـه ایجـاد جامعـه قابـل سـکونت و امـن بـرای        ریزی شهری و شهرسازی مباحثی مـن ادبیات زیست پذیری در برنامه
راز اول مفهوم زیسـت  طور فزاینده؛ مفهوم تقویت جامعه در سطح تنماید و بهشهروندان و الزامات موردنیاز آن را مطرح می

بر این مبنا سکونتگاه زیست پـذیر جـایی اسـت کـه امکـان دسترسـی بـه        ( Hankins,2009:846گیرد )پذیری قرار می

                                                           
1 . Knox 

2 . Verwer 
3 . Nasr Eldin 
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ونقل، ارتباطات، آب و بهداشت(، غذا، هوای پاك، مسکن مناسب، شغل مناسـب و موردعالقـه؛ فضـای    ها )حملزیرساخت
ـ (. همچنین ایـده زیسـت پـذیری پ   semoar,2005:52 & Timmerزد )شهروندان مهیا سا سبز و پارك را برای همه ی ل

های ویژه که با هم کـنش و واکـنش داشـته و رضـایتمندی شـهروندان بـا       میان بسیاری از مفاهیم بوده و اشاره به مکان
طبیعـی و  هـا و حفاظـت از منـابع    ها، تقویت خوشبختی و سالمتی آنرسیدن به نیازهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن

(. زیسـت پـذیری بـه سیسـتم     Stein,2002:142شـود ) عملکرد اکوسیستم از سطوح محلی تا سطوح جهانی تضمین می
گردد که به ارتقا خوشبختی ذهنی، اجتماعی و فیزیکی و توسعه ساکنانش توجه دارد و اصول کلیـدی آن  شهری اطالق می

(. محی  شهری زیست پذیر مکانی Song,2011:58باشد )میعدالت، کرامت، دسترسی، تعامل، مشارکت و توانمندسازی 
سـازد.  کنند را برآورده مـی ، مکانی که نیازها. انتظارات افرادی که آنجا زندگی میباشدیمطلوب برای زندگی، کار، تفریح م

هـای  تگـذاری شـرک  منظـور سـرمایه  گیری زیست پذیری شهرهای جهان که نهایتاً به انتخابـات شـهرها بـه   جهت اندازه
(. 29: 0339قاسـمی،  دهنـد ) اند که زیست پذیری را مورد ارزیابی قرار میهای ایجادشدهگردد؛ سازمانالمللی منجر میبین

نیـاز از ایـن   که بیطوریانسان برای ادامه حیات، با طبیعت از یکسو و با جامعه از سوی دیگر در ارتباط همیشگی است؛ به
اهد کرد. این تعامل در شرایطی که سازنده باشد و به آنچه مثل گذشـته تـا امـروز قـرار     هدف سپری خودو، سرگردان و بی
یـا  « زیسـتن »تـوان بـر آن   ها نکاهد، آنگاه مـی های آنهای آینده قرار گیرد آسیب نرساند و از تواناییاست در اختیار نسل

مروز است، به تعبیری بـه شـهری اطـالق    های نوین شهرسازی اصفت زیست پذیر که از بح  نام نهاد.« زندگی انسانی»
کنـد و ارج  ها را حـس مـی  آموزد، ارزشمانند یک موجود زنده سالم و طبیعی، فرمانروا و فرمان پذیر است، می شود کهمی
های تنفسی است و سرزنده است. پس کاربرد زیسـت پـذیری بـا    اند، دارای اندامگذارد، اجزای آن باهم در ارتباط کاملمی

در یک شـهر زیسـت پـذیر، اصـول اجتمـاعی       (.0332خانی و همکاران،ی در مباح  امروزی متفاوت است )حسینسرزندگ
هـای نـوین مـدیریت شـهری و     اند که اصول طراحی. تغییر و دگرگونی در شهرها بنـا بـر سیاسـت   قدر دارای اهمیتهمان

های فرهنگی یـک  نوین، اقتصاد شهری و ارزشهای ناپذیر است. تغییر شکل شهرها همچنین با فعالیتشهرسازی اجتناب
ها هستند. هر یک از دو مقولـه  های تأثیرگذار بر این دگرگونیطبیعی و الگوی تاریخی از دیگر مؤلفه اند. بسترجامعه مرتب 

هـا پرداختـه شـود،    های متعددی دارند که اگـر هماهنـگ و متـوازن بـه آن    اصول اجتماعی و اصول طراحی، زیرمجموعه
کیفیـت زنـدگی، دو اصـطالحی     و« تـر اسـت. زیسـت پـذیری    ابی به باالترین کیفیت زندگی یا زیست پذیری ممکندستی

های اخیر، هر یک تعریف واحدی که موردتوافق متخصصان قرارگرفته باشـد  شان در سالرغم کاربرد گستردههستند که به
یک شهر زیست پـذیر بـه کـودك،     ی جامعه بر ساکنانش.تواند عبارت باشد از اثرات زیست پذیرندارند. کیفیت زندگی می

اندیشد و اهمیتی که بـرای جایگـاه هریـک قائـل اسـت بـه       جوان و سالمند، به افراد سالم و افراد معلول به یک اندازه می
 منـد بهـره یت باشند و دارای وسعت، دور از فقر باشند و جمعکم ترتیب، هرچه شهرهااینمیزان است. روشن است که بهیک
بـا  (. 21: 0339قاسـمی، بـود ) تر خواهد ها به واقعیت نزدیکپذیری در آنیستزی طبیعی، برقراری معیارهای هاموهبتاز 

ریزی شـهری در زیسـت   های مؤثر برنامههایی که در رابطه با سنجش شاخصها و مطالعه منابع و پژوهشتوجه به بررسی
های زیادی به این منظور در نظر گرفته شد. ولی با توجـه  شده، شاخصطور اخص زیست پذیری شهری انجامپذیری و به

هـا،  بنـدی آن شـده و دسـته  های موجود در مطالعات انجـام به اطالعات موجود و در دسترس، همچنین با استخراج شاخص

 ۔تصـمیم  هـای محیطی و اجتماعی انتخاب شدند. هر یـک از ایـن شـاخص   درنهایت چهار مؤلفه کالبدی، اقتصادی، زیست
دند. برای مثال شـاخص اجتمـاعی بـه معیارهـای آمـوزش عمـومی،       ش تقسیم دیگری کنندهتعیین معیارهای به نیز گیری

شـده  های پزشکی، امنیت فردی و اجتماعی، پیوستگی و تعلق مکانی و مشارکت تقسـیم تفریحات و اوقات فراغت، مراقبت
های دو متغیر دیگر پژوهش )زیست پذیری ریزی شهری با شاخصهای مؤثر برنامهاست. همچنین از طرفی دیگر شاخص

های فـوق بـه بهبـود زیسـت پـذیری منجـر       باشند که بهبود هر یک از شاخصپوشانی میو توسعه پایدار( دارای یک هم
 الــذ . اســت  مـرتب   زیسـتش محـی   به فرد نگاه به یریپذستیز( 5111) 0نلیهاز نظر  (.05: 0332زاده، حسنگردد )می

 راهیـک  عنـوان بـه  ادبیات مرور پایه بر پذیریزیستدر حقیقت  .است یزندگ محل تیفیک از فرد یذهن یابیارز دربرگیرنده

                                                           
1 . Heleen 
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 منـدرج  پایـدار  توسعه اهداف به رسیدن یهامنطق ی،ریزبرنامه هایسازمان و محلی یهادولت یهاحلراه توصیف برای
به معنای دقیق خـود عمـالً از    نگاریآینده. با توجه به اینکه (Robin-Stoute et al,2014) باشدمی براتلند کمیسیون در
پژوهـی کـه   دوم آینـده  مپـارادای  ظهور با زمانهم آینده، روشمند و تحلیلی ،مندقرن بیستم ظهور نمود. مطالعه قاعده یانهم

 «یتیرمـدی  تفکر» ینوع 0311ا ت 0311شده بود، متولد شد. از سال  «ییشگویپ تفکر» یگزیندوم جا یپس از جنگ جهان
اسـتفاده مناسـب و    یبه معنا کارایی) ییکه مفهوم کارا یبود؛ تفکر یمستول ،یپژوه-بر آینده یطورکلنگاری و بهبر آینده

گیری از حداقل منابع است( و کنترل و حذف کارکردهای زائد را مـورد  با بهره شده،نییبه اهداف تع دنیاز منابع و رس نهیبه
قرارگرفتـه   یموردپذیرش عمـوم  باًینگاری که تقراز آینده فیتعر نی(. اول513: 0339 ،و همکاران یداد )رسولقرار میتأکید 

ـ و سپس بـا تغ  0332نگاری است که در بح  آینده شروپیعنوان به نیاست از بن مارت ـ ب 5111انـدك در سـال    راتیی  انی
باشـد  اقتصاد و اجتماع می ،زیستمحی  ،یبلندمدت علم، تکنولوژ یندهآنگاه به  برایمند تالش نظام نگاریآینده»دارد می

منـافع   نیشـتر یاست که احتمـاالً ب  یراهبرد قاتیهای تحقحوزه تیهای عام نوظهور و تقوتکنولوژی ییکه باهدف شناسا
 .(33: 0332زاده و همکاران، )ملک «را به همراه دارند یو اجتماع یاقتصاد

 

 
 نگاری با رویکرد زیست پذیری شهریبط مفهومی آینده. روا0 شماره شکل

 

 قاتتحقیهای حوزه نییریزی تعنوع برنامه نیو جامعه تمرکز دارد. هدف ا دنگاری بر آینده علم، فناوری، اقتصاآینده ندیفرا

بـا در نظـر    (.353: 0331و همکـاران،   دائییهای نوظهور برای منافع اجتمـاعی و اقتصـادی اسـت )شـ    راهبردی و فناوری

 و هوشـمند  رشـد ی، زندگ تیفیک همچونیی کردهـایرو و بـا مفهـوم ـنیای، ریپذستیز نهیزم در شدهارائهگرفتن عوامل 

 یجـانب  اثـرات  و نـامطلوب  یشـهر  یهـا استیس به یانتقاد ییهاپاسخ عنوانبه یجملگ رایز دارد، یهمپوشان یینوشهرگرا

لـذا محفـوظ دانسـتن اهمیـت رویکـرد       .دارنـد  یریپـذ سـت یز بـا  یمشترک یهاجنبه و اندیافتهتوسعه ی رشد شهری؛منف

 پذیری در بازطراحی فضا و ارزیابی کیفیت محیطی ساخت فضا در محـالت و منـاطق شـهری امـری انکارناپـذیر و     زیست

 .(Pan et al,2018:80) بود خواهـد شهرها در نوین رویکرد این راستای در کارآمد مدیریتی و تالش مستلزم

 

 پژوهش روش
هـدف  ازنظـر  نـوع پـژوهش حاضـر     اسـت  گرفتـه  نظـر  در یزیربرنامه برای که افقی و حاضر پژوهش ماهیت به توجه با

 نگـاری یندهآ رویکرد بر مبتنی است. روش پژوهش کیفی هایپژوهش زمره در ،هاداده ماهیت لحاظ به همچنین کاربردی؛
 هـا داده یآورجمع شیوهبر اساس  حاضر است. پژوهش کیفی هایپژوهش رهزم در ،هاداده ماهیت لحاظ به همچنین .است

متخصصـین   نفر از 51باشد. در این تحقیق بر اساس روش دلفی تعداد یم پیمایشی -اسنادی هایپژوهش جز اطالعات، و
هـا در  سـپس نظـرات آن   و قـرار داده هـا  ها در دو مرحله در اختیار آنو مسئوالن اجرایی شهر مهاباد شناسایی و پرسشنامه

موردبررسـی قرارگرفتـه تـا وضـعیت تأثیرگـذاری،       (Micmac)میـک مـک    افـزار نـرم های تحقیق در محی  مؤلفه زمینه
 هـای ، پیشـران چـارچوب نظـری  در این پژوهش پـس از مطالعـه و مـرور     مشخص گردد. هاعاملتأثیرپذیری و مرکزیت 
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اثـرات از   منظور سـنجش سپس به .اجتماعی و کالبدی بازشناسی شد های اقتصادی،تأثیرگذار زیست پذیری شامل شاخص
 تعریـف اجتماعی و کالبـدی و.. بـا گویـه هـای قابـل      پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد زیست پذیری شامل بعد اقتصادی،

 قـانون  که هـیچ یبا نظرسنجی از کارشناسان حوزه اقدام به پیمایش خبرگان شد. ازآنجای برای تحلیل اثرات .گردید استفاده
 یـا  همـوژن  بـه فاکتورهـای   وابسـته  هـا آن تعداد و ندارد وجود متخصصین و تعداد انتخاب نحوه مورد در صریحی و قوی

 خـارجی،  و داخلـی  اعتبار اداره مطالعه، در تحقیق تیم توانایی تصمیم، کیفیت مشکل، یا وسعت هدف نمونه، بودن هتروژن
 21کننـدگان معمـوالً کمتـر از    پاسخ است. تعداد شرکت پذیرش و مسئله دامنه دسترس، در منابع ها وداده آوریجمع زمان

 از اسـتفاده  با آماری نمونه نفر است. بر این مبنا حجم 02الی  01های هموژن معموالً و در گروه نفر 51الی  02نفر و اکثراً 
 یداسـات  ی،دکتـر  یاندانشجوشامل عموماً د گیری هدفمنبا روش نمونهنفر متخصص  51دسترس، از  در گیرینمونه روش

پژوهشـی و مطالعـه زیسـت    آینـده در حوزه  یپژوهش یا ییسابقه اجرا یکه دارا یتخصص یهادانشگاه و کارشناسان رشته
 دهد.می نشان را هدف آماری جامعه گزیش نحوه 0شماره  . جدولاند استفاده شدبوده پذیری شهری

 
 انتخاب جامعه آماری خبره محور. نحوه گزینش یا 0 شماره جدول

 ویژگی ارزش یا امتیاز

 پژوهشیتعداد مقاالت علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مرتب  با حوزه آینده 3

 تعداد کتاب )تألیفی یا ترجمه( یا مقاالت مروری مرتب  با حوزه زیست پذیری 1

 بوطههای مرشده با حوزههای پژوهشی یا علمی مصوب انجامتعداد طرح 1

 سابقه همکاری یا عضویت در انجمن، نهاد، گروه، شرکت یا تشکل مربوطه 5

 سابقه اجرایی تخصصی 1

 

 محدوده موردمطالعه
کیلومتر فاصـله دارد، مهابـاد در جلگـه و     010ا مرکز استان یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی است که ب شهر مهاباد

ثانیـه   3دقیقـه و   13درجـه و   12متر است. شهر مهاباد در  0351جلگه از سطح دریا کوهستانی جنگلی قرارگرفته و ارتفاع 

مهندسـین مشـاور پویـا نقـش     شده اسـت ) ثانیه عرم شمالی واقع 3دقیقه و  11درجه و  31النهار گرینویچ و شرقی نصف

دارای جمعیـت   0332کیلومترمربـع و بـر اسـاس سرشـماری سـال       5235وسعت شـهر مهابـاد   . (95: 0311شهر و جهان،

 (.0332مرکز آمار ایران، باشد )یمی نفر 011333

 

 
 . موقعیت جغرافیایی شهر مهاباد2شکل شماره 
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 هابحث و یافته
 آینـده  رونـد  بـر  مـؤثر  کلیـدی  پذیری، عوامـل یستز روند بر تأثیرگذار اولیه عوامل شناسایی با تا است آن بر پژوهش این

پذیری بخش مرکزی تبریز، تکنیک دلفی به کـار گرفتـه   یستزیی عوامل اولیه مؤثر بر گردد. برای شناسا استخراج سیستم

 و نفـر از کارشناسـان   51بـین   پـذیری در یسـت ز مـؤثر  عوامـل  کلـی  استخراج برای باز پرسشنامه ابتدا، شد. بدین منظور

رار گرفت کـه درنتیجـه   های دریافتی موردبررسی قشد، سپس پرسشنامه توزیع محیطیمتخصصان مسائل شهری و زیست

اسـتخراج شـدند. در    (محیطی، دسترسـی یستز کالبدی، و فرهنگی –یاجتماع حوزه مختلف )اقتصادی، 2عامل در  39آن 

هـا بـر یکـدیگر و بـر رونـد      نامه دلفی، عوامل وارد ماتریس متقابل شده تا سطح و مقدار تأثیرگذاری آنمرحله دوم پرسش

شـود.  یل مـی تشـک  N×N بایـد یـک مـاتریس    N شـده ر تعداد متغیرهای شناسـایی پذیری مشخص شود. اگیستزآینده 

ها خواسته شد کـه بـر   شوندهشده و در قالب آن از پرسشتنظیم یرهااثرات متقاطع به متغ یسها در چارچوب ماترپرسشنامه

 یر،منزله بدون تـأث ( به1) یازبندی،متا ینبدهند. در ا یاز، امت3تا  1 یفدر ط یها با اعدادو تأثیرپذیری آن یرگذاریتأث یمبنا

و  یممسـتق  یاثرگـذار  یبـه معنـا   (P) و یـاد ز یرتـأث  ی( بـه معنـا  3متوسـ  و )  یرمنزله تأث( به5) یف،ضع یرمنزله تأث( به0)

 یـزان مـک م  یـک نگاری مافزار آیندهمتقاطع وارد شد تا در چارچوب نرم یسدر ماتر یازهابالقوه است. سپس امت یرمستقیمغ

مربوطـه   یهـا و نمودارهـا  تـرین پیشـران  شود و درنهایـت کلیـدی   یابیها ارزو تأثیرپذیری هرکدام از پیشران یرگذاریتأث

های اولیه مؤثر بر زیسـت پـذیری   ها و پیشراندر این پژوهش برای شناسایی مؤلفه .یدبه دست آ یقتحق یعنوان خروجبه

پیشران شناسـایی شـد    13با نخبگان و مسئولین اجرایی گردشگری  نخست با استفاده از روش دلفی و مصاحبه شهر مهاباد

فضـایی،  -فرهنگـی، اقتصـادی، کالبـدی    -گانـه اجتمـاعی  پیشران اصلی در ابعاد پنج 11که در مرحله بعدی این تعداد در 

بنـدی  بقـه ط مبتنی بر تحلیل اثرات تقاطع متقاطع تنظیم یافت. 11×11امنیتی با پهنای ماتریس -محیطی و سالمتیزیست

ی؛ فرهنگـ ی ـ   اجتمـاع در بعـد   د شـامل شهر مهابـا  یریپذ یستتوسعه ز یانداز آتهای مؤثر بر چشمو پیشران یابعاد اصل

 یـزان م ی،ها و مراکز آموزش عالبه دانشگاه یدسترس یفیتک ی،آموزش یبه مدارس و فضاها یدسترس یفیتک های:شاخص

 ی،زنـدگ  یفیـت منـدی از ک خاطر بـه محلـه، رضـایت   و تعلق یوستگیان، پشهروند یمشارکت اجتماع یزانزنان، م یباسواد

میزان دسترسی به شغل مناسب، کیفیـت  های: ی؛ در بعد اقتصادی؛ شاخصدرصد مراکز فرهنگ ی،به اماکن مذهب یدسترس

ـ  گذاریسرمایه یزانو مسکن، م ینخانوارها، قیمت زم یبرا یدسترسی به فضاهای تجاری، درآمد کاف  یـزان ی، مهـای دولت

 یدر توسعه محله، میزان مصرف کاالها و خدمات )لوازم برقی، پوشاك و...(، تصـرف ملکـ   یبخش خصوص یمشارکت مال

بـازی کودکـان، تعـداد اتـاق     و زمـین  یورزش یبه فضاها یدسترس یفیتکهای: یی؛ شاخصفضا؛ در بعد کالبدی ـ  مسکن

و  یونقـل عمـوم  بـه حمـل   یرو بـه وسـعت کـل، دسترسـ    یـاده شبکه معابر، نسبت ساخت معابر پ یفیتدر مسکن، ک یکاف

و  یماسـ  یباییاز ز ریبرق، گاز و..(، برخوردا ینترنت،)ای شهر یساتبه تأس یکاف یدسترس یابان،خ یبصر یفیتک ینگ،پارک

آوری جمـع  یفیـت ک یر،هـای بـا  زمین یزانسبز، م یو سرانه فضا یفیتک های:محیطی؛ شاخصی؛ در بعد زیستمنظر شهر

ـ  ی، و در بعـد سـالمتی  تأمین و مصرف انرژ یفیتهوا، ک یآلودگ یزانباله و فاضالب، مز سـرانه  هـای:  شـاخص  یتـی؛ امن ـ

 یدسترسـ  ی،بهداشـت  یبه فضاها یدسترس یفیتک ی،عموم یکودکان و زنان در فضاها یتامن ی،و انتظام ینظام یفضاها

در معـابر،   یکـاف  ییاز روشنا یو پوشاك، برخوردار یهتغذ یفیتک ها،کاربری یسازگار یزانم یه،ابن یفیتک ی،به مراکز درمان

 یبرخـوردار  ،سواریدوچرخه یرهایها و مسراه یادهبه پ یدسترس یحی،های اوقات فراغت و تفربه کاربری یدسترس یفیتک

؛ 0331همکـاران،  نـژاد و  ؛ حـاتمی 0333پور و همکـاران،  ؛ ساسان0333لو و همکاران، )منبع: عیسی سالم یدنیاز آب آشام

Zhan et al,2018.) 

 تشکیل ماتریس اثرات متقاطع

نفر از متخصصـین و مسـئوالن مسـائل شـهری و      51های تأثیرگذار بر زیست پذیری شهر مهاباد با برای شناسایی مؤلفه 
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افـزار  هـای اولیـه، از طریـق نـرم    هایی صورت گرفت. بعد از شناسـایی مؤلفـه  صورت دلفی مصاحبهمحیطی شهر بهزیست

MICMAC          ماتریس اثرات متقاطع را با اسـتفاده از نظـر نخبگـان و مـدیران اجرایـی شـکل داده و بـا دادن امتیـازدهی

امتیازهـایی داده شـد. بـرای اینکـه      3هـا از صـفر تـا    های موردنظر بر حسب میزان تأثیرگذاری و تأثیرپـذیری آن شاخص

هـا بـه   بار افزایش یافت و در این سـطح داده  1ی برسند تعداد تکرارها تا اعتمادی از پایایهای واردشده به ضریب قابلداده

باشد که نشـان از  می 11/51 یسماترتوان گفت درجه پرشدگی می 5های جدول پایایی قابل قبولی رسیدند. بر اساس داده

نقش عوامـل مختلـف در    عدم پیوستگی و تأثیرگذاری پایین متغیرها روی همدیگر است. پائین بودن این ضریب بیشتر به

گردد لذا برخی متغیرها اثرگـذاری کمتـری بـر    ای و خصوصیات محلی شهروندان مهابادی برمیالمللی و منطقهسطوح بین

رابطه ممکن در این ماتریس،  113دهد از مجموع رود. همچنین ماتریس نشان میامری طبیعی بشمار می هم دارند و این

 بـه  عدد صفر بوده کـه  رابطه 0020باشد. در این ماتریس رابطه عدد سه می 91و عدد دو  رابطه 015رابطه عدد یک، 539

 اند.نپذیرفته تأثیر از همدیگر یا نداشته تأثیر همدیگر بر این عوامل که است معنا این

 ها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیمبندی اولیه پیشرانرتبه

هـا را  ها میزان اثرپذیری پیشـران اطع، جمع سطرهای ماتریس میزان اثرگذاری و جمع ستونبر اساس ماتریس اثرات متق 

دهد. مقایسه متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپـذیر  ها را نشان میدهد. در جدول میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفهنشان می

سـتراتژیک اسـت. بـر ایـن اسـاس چنانچـه تعـداد        ها نخستین گام در یافتن متغیرهای کلیـدی و ا بندی آنبر اساس رتبه

متغیرهای تکراری در تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیرها، باال باشد، سیستم دارای تعـدادی متغیـر کلیـدی اسـت کـه      

نمایـد، چنانچـه تعـداد متغیرهـای تکـراری در سـتون تأثیرگـذارترین و        تـر مـی  قابلیت کنترل و هدایت سیسـتم را آسـان  

 ترین متغیرها پائین باشد، سیستم دارای ساختار خاصی است کـه قابلیـت کنتـرل کمتـری توسـ  بـازیگران دارد      تأثیرپذیر

شود از رتبـه  مشاهده می 3این پژوهش دارای حالت دوم است. چنانچه در جدول  موردمطالعهسیستم  .(021: 0330)ربانی،

 اند.شده ها تکرارهای هر دو ستون، بیش از نیمی از پیشرانمؤلفه 0-51
 

 هابندی میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم پیشرانرتبه .2جدول شماره 

 اثرپذیری شاخص ها اثرگذاری شاخص ها رتبه
 39 دسترسی به پیاده راهها و مسیرهای دوچرخه سواری 11 کیفیت شبکه معابر 0
 31 وقات فراغت و تفریحیکیفیت دسترسی به کاربریهای ا 19 برخورداری از روشنایی کافی در معابر 5

 31 میزان دسترسی به شغل مناسب 33 دسترسی به حمل ونقل عمومی و پارکینگ 3

 31 کیفیت دسترسی به فضاهای بهداشتی 30 میزان سازگاری کاربری ها 1

 31 درصد مراکز فرهنگی 30 دسترسی به پیاده راهها و مسیرهای دوچرخه سواری 2

 59 میزان سازگاری کاربری ها 31 به وسعت کل نسبت ساخت معابر پیاده رو 1

 59 قیمت زمین و مسکن 53 درآمد کافی برای خانوارها 9

 52 دسترسی به حمل ونقل عمومی و پارکینگ 51 میزان سرمایه گذاری های دولتی 1

 52 میزان زمین های بایر 51 ..(دسترسی کافی به تأسیسات شهری)اینترنت، برق، گاز و 3

 51 دسترسی به اماکن مذهبی 51 آلودگی هوامیزان  01

 53 میزان مشارکت مالی بخش خصوصی در توسعه محله، 51 کیفیت دسترسی به کاربریهای اوقات فراغت و تفریحی 00

 53 میزان باسوادی زنان 53 قیمت زمین و مسکن 05

 53 زی کودکانکیفیت دسترسی به فضاهای ورزشی و زمین با 55 میزان دسترسی به شغل مناسب 03

 50 کیفیت دسترسی به فضاهای تجاری 50 دسترسی به مراکز درمانی 01

 01 درآمد کافی برای خانوارها 50 برخورداری از آب آشامیدنی سالم 02

 01 ..(دسترسی کافی به تأسیسات شهری)اینترنت، برق، گاز و 03 کیفیت بصری خیابان 01

 01 تامین و مصرف انرژیکیفیت  01 کیفیت  و سرانه فضای سبز 09

 09 مراکزآموزش عالی، و کیفیت دسترسی به دانشگاهها 01 کیفیت جمع آوری زباله و فاضالب 01

 01 دسترسی به مراکز درمانی 01 کیفیت تامین و مصرف انرژی 03

 01 برخورداری از زیبایی سیما و منظر شهری 09 کیفیت دسترسی به فضاهای تجاری 51

 01 رضایت مندی از کیفیت زندگی 09 ت مالی بخش خصوصی در توسعه محله،میزان مشارک 50

 02 سرانه فضاهای نظامی و انتظامی 09 برخورداری از زیبایی سیما و منظر شهری 55
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 01 میزان آلودگی هوا 09 میزان زمین های بایر 53

 01 کیفیت بصری خیابان 01 سرانه فضاهای نظامی و انتظامی 51

 03 کیفیت جمع آوری زباله و فاضالب 02 دکان و زنان در فضاهای عمومیامنیت کو 52

 05 ...(میزان مصرف کاالها و خدمات)لوازم برقی، پوشاك و 03 تصرف ملکی مسکن 51

 00 نسبت ساخت معابر پیاده رو به وسعت کل 05 میزان باسوادی زنان 59

 01 رمایه گذاری های دولتیمیزان س 00 کیفیت دسترسی به مدارس و فضاهای آموزشی 51

 01 کیفیت  و سرانه فضای سبز 00 کیفیت دسترسی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 53

 01 پیوستگی و تعلق خاطر به محله 00 کیفیت تغذیه و پوشاك 31

 3 کیفیت ابنیه 3 کیفیت دسترسی به فضاهای ورزشی و زمین بازی کودکان 30

 9 برخورداری از آب آشامیدنی سالم 3 بهداشتی کیفیت دسترسی به فضاهای 35

 9 تصرف ملکی مسکن 9 درصد مراکز فرهنگی 33

 9 تعداد اتاق کافی در مسکن 9 کیفیت ابنیه 31

 1 برخورداری از روشنایی کافی در معابر 1 میزان مشارکت اجتماعی شهروندان 32

 2 ر فضاهای عمومیامنیت کودکان و زنان د 1 پیوستگی و تعلق خاطر به محله 31

 2 کیفیت تغذیه و پوشاك 2 تعداد اتاق کافی در مسکن 39

 1 کیفیت شبکه معابر 1 دسترسی به اماکن مذهبی 31

 1 میزان مشارکت اجتماعی شهروندان 5 رضایت مندی از کیفیت زندگی 33

 1 رس و فضاهای آموزشیکیفیت دسترسی به مدا 5 ...(میزان مصرف کاالها و خدمات )لوازم برقی، پوشاك و 11

 

 تحلیل پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها بر اساس روابط مستقیم

 باشد که مشتمل بر موارد زیر هستند:ماتریس نهایی برگرفته از پژوهش شامل چهار ناحیه مهم و اساسی می 

تـرین و  ها که مهمباال هستند. این پیشران (: این متغیرها دارای تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری0متغیرهای دووجهی )ناحیه 

باشـد در  ها مـی های آتی زیست پذیری شهر مهاباد محسوب شده و آینده گردشگری شهر وابسته به آنمؤثرترین شاخص

 (: این متغیرها تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری پایینی در روابـ  5. متغیرهای تأثیرگذار )ناحیه 5این پژوهش شناسایی نشدند؛ 

کنند و در آینده سازمان فضایی زیست پذیری شـهر مهابـاد نقـش مهمـی ایفـا      ها ایجاد میها و دیگر شاخصبین پیشران

هـا بـوده ورودی سیسـتم محسـوب     باشند و تغییرات سیستم وابسـته بـه آن  ها میترین مؤلفهکنند. این متغیرها بحرانیمی

در  یکـاف  ییاز روشـنا  ، برخـورداری شبکه معـابر  یفیتکاند از: ا عبارتهافزار میک مک این پیشرانشوند. بر اساس نرممی

 یرهایهـا و مسـ  راه یـاده بـه پ  و دسترسـی  هـا کـاربری  یسازگار ینگ، میزانو پارک یونقل عمومبه حمل ، دسترسیمعابر

ی کمتری دارنـد فاقـد   طور میانگین اثرگذاری و اثرپذیر(: این متغیرها که به3. متغیرهای مستقل )ناحیه 3؛ سواریدوچرخه

نسـبت سـاخت   انـد از:  ها عبارتگیری سازمان فضایی صنعت گردشگری هستند. این پیشراننقش کلیدی و مهم در شکل

 یسـات بـه تأس  یکـاف  ، دسترسـی های دولتـی گذاریسرمایه ، میزانخانوارها یبرا یکاف ، درآمدرو به وسعت کلمعابر پیاده

ـ  یحی، قیمـت های اوقات فراغت و تفربه کاربری یدسترس ، کیفیتهوا یآلودگ زان، میبرق، گاز و..( ینترنت،)ا یشهر  ینزم

 یبصـر  ، کیفیـت سـالم  یدنیاز آب آشام ی، برخورداریبه مراکز درمان ، دسترسیدسترسی به شغل مناسب ، میزانو مسکن

دسترسـی   ی، کیفیـت ف انـرژ تأمین و مصر ، کیفیتآوری زباله و فاضالبجمع ، کیفیتسبز یو سرانه فضا یابان، کیفیتخ

ی، و منظـر شـهر   یماسـ  یبـایی از ز برخورداری در توسعه محله، یبخش خصوص یمشارکت مال ، میزانبه فضاهای تجاری

، مسـکن  یملک ی، تصرفعموم یکودکان و زنان در فضاها ی، امنیتو انتظام ینظام یفضاها یر، سرانههای بازمین میزان

هـا و مراکـز آمـوزش    بـه دانشـگاه   یدسترس ی، کیفیتآموزش یبه مدارس و فضاها یدسترس ، کیفیتزنان یباسواد میزان

 یبـه فضـاها   یدسترسـ  ، کیفیـت بازی کودکانو زمین یورزش یبه فضاها یدسترس ، کیفیتو پوشاك یهتغذ ی، کیفیتعال

 ، تعـداد طر به محلهخاو تعلق ، پیوستگیشهروندان یمشارکت اجتماع یه، میزانابن ی، کیفیتمراکز فرهنگ ی، درصدبهداشت

. 1؛ مصـرف کاالهـا و خـدمات )لـوازم برقـی، پوشـاك و...(       ی و میـزان بـه امـاکن مـذهب    ، دسترسیدر مسکن یاتاق کاف

نـوعی از روابـ  بـین دیگـر     و کمتـر تأثیرگـذار هسـتند و بـه     (: این متغیرهـا بیشـتر تأثیرپـذیر   1متغیرهای وابسته )ناحیه 
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ی تنهـا  زنـدگ  یفیـت منـدی از ک رضـایت بر اساس محاسبات صـورت گرفتـه پیشـران    پذیرند. های کلیدی تأثیر میپیشران

بر اساس متغیـر،   هاآن یبندبر اساس گروه یرهامتغ یعنحوه توز شده است.عنوان متغیر وابسته شناساییمتغیری است که به

یتـی عوامـل   ـ امن   یسـالمت  ،یمحیطـ زیسـت  یی،ـ فضا یکالبددر گروه  تأثیرگذار یاکننده تعیینگروه و عوامل شامل: در 

 یسـازگار  یـزان م ینـگ، و پارک یونقل عمـوم به حمل یدر معابر، دسترس یکاف ییاز روشنا یشبکه معابر، برخوردار یفیتک

وابسـته، گـروه    یـا تأثیرپـذیری   یـر در متغشناسایی شـدند.   سواریدوچرخه یرهایها و مسراه یادهبه پ یدسترس ها،یکاربر

( و بـر اسـاس   یتـی ـ امن   یمحیطی و سـالمت زیست یی،ـ فضا  یکالبد ی،)اقتصاد یـ فرهنگ  یاعاجتم یفرهنگ -یاجتماع

هـای دولتـی،   گـذاری سـرمایه  یـزان خانوارهـا، م  یبرا یرو به وسعت کل، درآمد کافعوامل شامل نسبت ساخت معابر پیاده

هـای اوقـات   بـه کـاربری   یدسترس فیتیهوا، ک یآلودگ یزانبرق، گاز و..(، م ینترنت،)ا یشهر یساتبه تأس یکاف یدسترس

از آب  یبرخـوردار  ی،به مراکـز درمـان   یو مسکن، میزان دسترسی به شغل مناسب، دسترس ینقیمت زم یحی،فراغت و تفر

تـأمین و   یفیـت آوری زبالـه و فاضـالب، ک  جمع یفیتسبز، ک یو سرانه فضا یفیتک یابان،خ یبصر یفیتسالم، ک یدنیآشام

از  یدر توسعه محله، برخـوردار  یبخش خصوص یمشارکت مال یزانرسی به فضاهای تجاری، مکیفیت دست ی،مصرف انرژ

 یکودکـان و زنـان در فضـاها    یتامن ی،و انتظام ینظام یسرانه فضاها یر،های بازمین یزانم ی،و منظر شهر یماس یباییز

بـه   یدسترس یفیتک ی،آموزش یبه مدارس و فضاها یدسترس یفیتزنان، ک یباسواد یزانم سکن،م یتصرف ملک ی،عموم

بـازی کودکـان،   و زمـین  یورزشـ  یبه فضـاها  یدسترس یفیتو پوشاك، ک یهتغذ یفیتک ی،ها و مراکز آموزش عالدانشگاه

 یوسـتگی شهروندان، پ یمشارکت اجتماع یزانم یه،ابن یفیتک ی،درصد مراکز فرهنگ ی،بهداشت یبه فضاها یدسترس یفیتک

میزان مصرف کاالها و خدمات )لوازم برقی،  ی،به اماکن مذهب یدر مسکن، دسترس یاتاق کافخاطر به محله، تعداد و تعلق

 شدند. ییپوشاك و..( شناسا

 

 
 یرهاپالن تأثیرات متقاطع متغ. 3 شماره شکل

 

 بندی متغیرهاتحلیل روابط بین متغیرها و جابجایی رتبه

حالـت   2دهد که بـر اسـاس میـزان تأثیرگـذاری دارای     ان میهای گوناگون را نش(، تأثیرات مستقیم بین پیشران1شکل ) 

هـای  (، تـأثیرات غیرمسـتقیم بـین پیشـران    2شـکل ) ترین تأثیرات، تأثیرات ضعیف، تأثیرات میانه، تأثیرات زیاد( و ضعیف)

و طریـق اعمـال   باشد. تأثیر هر متغیر بر متغیر دیگری از دالذکر میحالت فوق 2هم دارای دهد که آنگوناگون را نشان می

شود: اثرگذاری مستقیم و اثرگذاری غیرمستقیم. بر اساس میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم، پـراکنش  می

افزار میک مـک  متغیرها در صفحه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تغییر کرده و احتمال جابجایی متغیرها وجود دارد. خروجی نرم
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شده حاکی از این است که بر اساس رواب  غیرمستقیم بین متغیرهـا، قـدرت   شکل نشان داده برای جابجایی متغیرها که در

بـه سـمت پـایین شـبکه مختصـات جابجـا        5یافته چراکه اغلب متغیرها در ناحیـه  تأثیرگذاری متغیرهای تأثیرگذار کاهش

یفیت زندگی بـه سـمت پـائین و سـمت     مندی کهم جابجایی متغیر رضایت 1اند. در مورد تأثیرپذیری متغیرهای ناحیه شده

 دهد که نشان از افزایش قدرت تأثیرپذیری این متغیر دارد.راست را نشان می

 

 

 
 یمتأثیرات مستق یا یپالن چرخه اثرگذار .0 شماره شکل

 

 
 عوامل ینعوامل و روابط ب ینب غیرمستقیم )قرمز( .5شکل شماره 

 

 در اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیمهای با بیشترین سهم . فهرست پیشران3جدول 
اثرپذیری غیرمستقیم عامل اثرگذاری غیرمستقیم عامل اثرپذیری  مستقیم عامل اثرگذاری مستقیم عامل رتبه

1238 کیفیت زندگ 1017 معابر 1326 کیفیت زندگ 820 معابر 1

515 بخش خصوصی 832 روشنایی 492 زمین و مسک 642 روشنایی 2

496 تعلق خاطر 594 حمل و نقل 465 بخش خصوصی 451 حمل و نقل 3

461 زمین و مسک 506 سازگاری 410 بهداشتی 424 سازگاری 4

386 سرمایه گذا 471 مسیر دوچرخ 410 درمانی 424 مسیر دوچرخ 5

383 مشارکت 461 پیاده رو 369 تعلق خاطر 410 پیاده رو 6

382 بهداشتی 435 کیفیت بصری 369 سرمایه گذا 396 درآمد خانو 7

381 درمانی 417 سرمایه گذا 341 مشارکت 328 سرمایه گذا 8

372 سیما و منظ 384 تاسیسات شه 341 سیما و منظ 328 تاسیسات شه 9

343 کیفیت بصری 373 زمین و مسک 328 تفریحی 328 آلودگی هوا 10 
رسـاند، جمـع اثرگـذاری و    افزار ماتریس چنـد بـار بـه تـوان مـی     با توجه به اینکه برای محاسبات اثرهای غیرمستقیم نرم
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شود. برای رفع ایـن مشـکل   آید و مقایسه آن با اثرهای مستقیم دشوار میهای غیرمستقیم اعداد چندرقمی درمیاثرپذیری

دهـد. بـر ایـن اسـاس،     هزار ارائه می 01افزار، جدول سهم عوامل بر اساس اثرهای مستقیم و غیرمستقیم را در مقیاس نرم

دهنـده سـهم آن از کـل    شده و سهم هرکدام از عوامل از این عدد نشانهزار محاسبه 01ها مجموع اثرگذاری و اثرپذیری

ثرگذاری و اثرپذیری بر اساس اثرهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم نشـان     ها از کل ا(، سهم پیشران1) شکلسیستم است. در 

اند که شود، ده پیشران در ستون اثرگذاری بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم داشتهمشاهده می چنانکه شده است.داده

 درآمـد  "و فقـ  متغیرهـای   اند های اندکی مجدداً تکرار شدهمتغیر در اثرگذاری غیرمستقیم هم با جابجایی 1از این تعداد 

شـده  منتقـل  01بـه   01هـم از رتبـه    "میزان آلودگی هـوا   "و متغیر« و متغیر  05به رتبه  9از رتبه  "خانوارها یبرا کافی

پیشرانی که در ستون اثرپذیری مستقیم وجود دارنـد همـان پیشـران بـا تغییراتـی در       01پیشران از  3در اثرپذیری،  است.

بـه   یدسترسـ  یفیـت ک "، متغیـر  2انـد. بـر اسـاس جـدول شـماره      رپذیری غیرمستقیم هم تکـرار شـده  ها در اثبندیرتبه

بـه   00از رتبـه   "کیفیت بصری خیابان"یافته و متغیر کاهش 00به رتبه  01از رتبه  "یحیهای اوقات فراغت و تفرکاربری

 شده است.منتقل 01

 

 یری مستقیم و غیرمستقیم. جابجایی متغیرها در اثرگذاری و اثرپذ1 شماره شکل
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 گیرینتیجه
زیسـت  پژوهی باهدف عبور کرده و به حوزه آینده یندهبینی و کشف آپیش یماز مفاه یزیربرنامه ینددر آغاز هزاره سوم فرآ

هـا  ریـزی برنامه یندهآ یتعوامل مؤثر بر وضع ییشناسا یزی،ربرنامه یوهش ینمطلوب قدم برداشته است. در ا پذیری شهری

خواهـد   یریها جلوگها از بروز چالشمؤثر با آن یاروییرو یبرا یزیربرنامه یزو ن یبحران یهایتو در نظر گرفتن عدم قطع

ـ  شهری یزیرموجود در نظام برنامه یکردرو با توجه به اینکهکرد.   یـن ازآنجاکـه در ا بـوده و   یهـای سـنت  بـر روش  یمبتن

شـهری   یـزی رها و مسائل مختلف در عرصه برنامهشود، ظهور چالشیم یللگذشته تح یدادهایبر اساس رو یندهآ یکردرو

 یهـا مؤلفه یلو تحل یبه هنجار یاز اکتشاف یزیربرنامه یکردرو ییر. لذا تغیستدور از انتظار ن پذیریویژه مسائل زیستبه

هـای  تواند از بروز چالشیم یندآفر ینها در او دخالت دادن آن ویژه در مناطق شهریپذیری شهری بهزیستتأثیرگذار در 

از این منظر هدف توسـعه پایـدار    کند. یریجلوگ ایویژه کیفیت زیست در مناطق حاشیهبه یزیررو در عرصه برنامه یشپ

 و یزنـدگ   یشرا آن در که است متصور یبشر جوامع یبرا مطلوب یاندهیآ ترسیم فرآیند و راهکارهای رسیدن به شهری

ـ  برطـرف  را انسان یازهاین ،یاتیح یهانظام ثبات و ییبایز ،یکپارچگی به رساندن بیآس بدون ،منابع از استفاده  .سـازد یم

 تـا  دهـد می ارائه توسعه یاقتصاد و یاجتماع ،یساختار یفان یالگوها یبرا را ییهاحلراهشهری  داریپا توسعهدر حقیقت 

ـ تغ ،یآلـودگ  ،یستیز یهاسامانه بیتخر ،یعیطب منابع ینابود همچون یمسائل بروز از بتواند  شیافـزا  ،ییهـوا  و آب راتیی

 ،در حقیقت در مباح  پایـداری  .کند یریجلوگ ندهیآ و حال شهری یزندگ تیفیک آمدن نییپا و یعدالتیب ت،یجمع هیرویب

 شوند.صورت یکپارچه بررسی میبه یاجتماع و محیطیزیست ،یاقتصاد جنبه سه

 در شـهرهای  یطـ یمحسـت یز و یاقتصـاد  ،یاجتمـاع  مشکالت ظهور زمان باهم ،ینیهرنشش شتابان رشد تداوماز طرفی 

شـده اسـت. لـزوم     شـهرها  یریپذستیز افت و یداریپا کاهش آن تبعبه و یزندگ یاستانداردها کاهش به منجر یامروز

ـ پا توسعه و یریپذستیز چون ییکردهایرو کاربست  کـاهش  در کـه  یمیمفـاه  عنـوان بـه  یامـروز  یشـهرها  یبـرا  داری

 کـه  چـرا  اسـت  ناپـذیر اجتنـاب  یضـرورت  دارنـد  تیاهم حائز ینقش شهرها محیطیزیست و یاقتصاد ،یاجتماع مشکالت

ـ  و یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع سالمتابعاد  به آن در که شودیم اطالق یشهر ستمیس کی به یریپذستیز  همـه  یروان

 شـهری سـروکار   هایسکونتگاه ینیع و یذهن ابعاد و ایزوا تمام هریی شریپذستیز از این منظر .شودمی توجه ساکنانش

 سـبب  نیهمـ  بـه  اسـت  نـده یآ یهـا نسـل  یکنون شهروندان یبرا پذیرتریستز و سالم یشهر  یمح جادیا یپ در و دارد

ـ ا نیتـر بـزرگ  از را آن یبرخـ  کـه  است یشهر داریپا توسعه میپارادا در دیجد یکردیرو و مفهوم یریپذستیز  یهـا دهی

هـا  ترین پـارادایم های اخیر یکی از مهممحیطی در دههمباح  توسعه زیست. دانندیم معاصر دوران در یشهر یزیربرنامه

هـای مربـوط بـه توسـعه     که اکثر نظریهطوریو موضوعات موردعالقه اندیشمندان و طرفداران توسعه پایدار بوده است. به

های توسعه پایدار، کیفیت زندگی، شهر سالم، شـهر هوشـمند،   همچون نظریهمحیطی اجتماعی، اقتصادی، فضایی و زیست

با توسـعه   اند.گرفتهمحیطی شکلهای زیستتر رویکرد زیست پذیری شهری بر مبنای شاخصنوشهرگرایی و از همه مهم

بخصـوص در  هـای شهرسـازی   های شهری، روز بروز بر دامنـه چـالش  تر شدن سیستمگسیخته و پیچیدهشهرنشینی لجام

 آنچـه های عمیقی در زمینه شرای  زیستی شهرها به وجـود آمـد.   شده شکافزمینه مسائل پایداری و کیفیت زندگی افزوده

 درپژوهـی  هـای آینـده  همچـون روش  ابزارهای جدیـد کارگیری و به یکردهادر رو یدنظرتجد در این شرای  موردنیاز است

های کلیدی مؤثر بر توسعه آتـی زیسـت   بندی متغیرها و پیشراناسایی و رتبهباشد. این پژوهش باهدف شنمیریزی برنامه

شده بـود. بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف       نگاری تدوینپذیری شهر مهاباد و تحلیل رواب  بین این متغیرها با رویکرد آینده

را شناسـایی و انتخـاب   نفر از متخصصان و مسئوالن اجرایی که بایستی در بح  مشارکت داشته باشـند   51نخست تعداد 

در ها اقدام شد که درنهایـت  ترین پیشراننموده و سپس با روش دلفی و از طریق پرسشنامه به شناسایی و امتیازدهی مهم

امنیتـی  -محیطـی و سـالمتی  کالبـدی، زیسـت  -فرهنگـی، اقتصـادی، فضـایی   -پیشران و پنج دسته عوامل اجتمـاعی  11
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آمـده اعمـال شـد و    دسـت های بهافزار میک مک وزنله بعدی با استفاده از نرمهای متقاطع تشکیل شد و در مرحماتریس

تـرین  عنـوان مهـم  شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـا و درنهایـت ده پیشـران کلیـدی بـه       

هـای کلیـدی   یشرانهای توسعه آتی زیست پذیری شهر مهاباد شناخته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پپیشران

شـوند  و مهم برای توسعه زیست پذیری شهر مهاباد که همان متغیرهای تأثیرگـذار بـا اثرگـذاری مسـتقیم محسـوب مـی      

 ینگ، میـزان و پارک یونقل عمومبه حمل ، دسترسیدر معابر یکاف ییاز روشنا ، برخورداریشبکه معابر یفیتکاند از: عبارت

 ، درآمـد رو به وسعت کلساخت معابر پیاده ، نسبتسواریدوچرخه یرهایها و مسراه ادهیبه پ ، دسترسیهاکاربری یسازگار

 و میـزان  برق، گاز و..( ینترنت،)ای شهر یساتبه تأس یکاف ، دسترسیهای دولتیگذاریسرمایه ، میزانخانوارها یبرا یکاف

ـ ترین پیشران. با نگاهی به مهمهوا یآلودگ هـای  شـاخص  ذیری شـهر مهابـاد بـه نقـش    های مؤثر در توسعه آتی زیست پ

هـا و مسـیر   ونقـل عمـومی و پارکینـگ، دسترسـی بـه پیـاده راه      دسترسی اعم از کیفیت شـبکه معـابر، روشـنایی، حمـل    

ای از این مسـئله بـه شـرای     بریم که قسمت عمدهرو به وسعت کل پی میسواری و نیز نسبت ساخت معابر پیادهدوچرخه

هـای ترافیکـی و دسترسـی نامناسـب شـهروندان بـه       گردد که شهر را با چـالش برمی مهاباد توپوگرافیگی و محیطی شهر

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی    توان گفت کـه شـاخص  درنهایت می مواجه ساخته است. ونقل هوشمند و اصولیسیستم حمل

در بـین جوانـان بـه    خاطر شهروندان به شهر محل زندگی، و باال بودن سطح سواد و تحصیالت عالیـه  همچون حس تعلق

های اقتصادی همچون دسترسی به مراکز تجـاری و خـدماتی   ها و مراکز آموزشی و همچنین شاخصهمراه وجود دانشگاه

انـد. بـا توجـه بـه     در شهر مهاباد نسبت به شهرها و روستاهای محروم منطقـه، زیسـت پـذیری شـهر مهابـاد را بـاالبرده      

یشـنهادها زیـر   پگانه مؤثر در توسعه آتی زیسـت پـذیری شـهر مهابـاد     ابعاد پنج شده و با نظر گرفتنهای شناساییپیشران

های مردمی جهت مشارکت بیشتر افـراد و تعـامالت   گیری انجمنشکلی: فرهنگی ـ اجتماع. در بعد 0باشند:. ارائه میقابل

هـوای شـهر و    ر کـاهش آلـودگی  منظوبه مهابادشهر  رویه بههای بیکنترل رشد جمعیت شهر و مهار مهاجرت، هابین آن

 در سـطح  یو فرهنگـ  یآموزشهای کاربریسرانه  یشافزا، سرریزهای جمعیتی های جدید و جذبساخت شهرها و شهرك

هـای خصوصـی و   گـذاری در بخـش  سرمایه. در بعد اقتصادی: 5؛ منظور کاهش تردد روزانه دانش آموزانبه محالت شهر

 ،جهت جلـوگیری از ترافیـک  تاناکورا و مراکز تجاری ویژه بازارچه زارهای محلی بهساماندهی با، زاییعمومی جهت اشتغال

سـواری،  ها و مسیرهای دوچرخـه ساماندهی شبکه معابر و توسعه پیاده راه یی:فضا. بعد کالبدی ـ 3؛ ازدحام بیشتری و آلودگ

هـای غیررسـمی   سکونتگاهی موردنیاز به های خدماتهای متمرکزشده در مرکز شهر و تزریق کاربریکاربری توزیع عادالنه

 مهابـاد گسترش و ایجاد فضای سبز کمربندی در اطـراف شـهر و درون شـهر     محیطی:. بعد زیست1های فرسوده؛ و بافت

وسـایل نقلیـه    منظور اسـتفاده از به یتشویق و اشاعه فرهنگ مردمتلطیف هوای شهر و جلوگیری از تخریب محی ، جهت 

توسـعه   یتـی: امن. در بعـد سـالمتی ـ     2و آلودگی هـوا؛   کاهش تردد خودروها لیه شخصی باهدفعمومی بجای وسایل نق

منظـور  بـه مهابـاد  طراحی الگوی بهینه مسکن همساز با اقلـیم شـهر   ، عابرانسیستم روشنایی معابر جهت افزایش امنیت 

 مناسـب در سـطح محـالت    درمانیی و مراکز بهداشت یشافزاسرمایشی،  های مکانیکیکاهش ضرورت استفاده از دستگاه

ای هـا در سـطوح منطقـه   مراسم و جشـن  یبرگزارو  از ازدواج یشمشاوره پ ینهدر زم آموزشی هایکالس اندازیراهشهر، 

 ی شهروندان.سالمت روان ی افزایشبرا

 

 تشکر و تقدیر

 .است نداشته مالی حامی مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
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