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اسالمی ـ تأثیر اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی 
بر توسعه پایدار شهر جدید اندیشه

1مجید کفاشیدکتر 
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چکیده:
اضر حاصل طرح پژوهشی است. هدف این پژوهش شناخت ي حمقاله

ي اقتصادي و فرهنگی بازار بزرگ ایرانی اسالمی بر توسعه، تأثیر اجتماعی
. دیدگاه بوردیو و لئونارد دهل استپایدار شهر جدید اندیشه با استفاده از 

ي پنجپرسشنامه، پیمایشی و ابزار سنجش، روش تحقیق این پژوهش
83/0ابزار سنجش بر مقیاس لیکرت است. اعتبار محتواییاي مبتنیگزینه

ي اي با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و آمارهاست و سنجش روایی سازه
نفر 524ي مورد مطالعه در این پژوهش تعداد است. نمونه90/0کیسر برابر 

گیري بر اساس ي نمونهباشند. شیوهي محل میساکنین شهر اندیشه و کسبه
دهد که هاي پژوهش نشان مییافته.ي سیستماتیک انجام شده استوهشی

و متغیر تأثیر اجتماعی 14/0متغیر تأثیر اقتصادي با میزان ، در هنگام ساخت
ي ي توسعهمتغیر وابسته، 21/0و متغیر تأثیر فرهنگی با میزان 18/0با میزان 

متغیر ، پایان ساختدهد و دربینی قرار میپایدار شهر اندیشه را مورد پیش
و متغیر 15/0و متغیر تأثیر اجتماعی با میزان 19/0تأثیر اقتصادي با میزان 
ي پایدار شهر اندیشه را ي توسعهمتغیر وابسته، 31/0تأثیر فرهنگی با میزان 

دهد؛ بنابراین متغیر فرهنگی بیشترین تأثیر را دارد. بینی قرار میمورد پیش
ي پایدار اقتصادي بیانگر باالترین و متغیر توسعهي پایدار متغیر توسعه

اجتماعی کمترین رقم شدت انسجام درونی در متغیر پنهان درونی را نشان 
دهد.می

بازار پایداري، ،توسعهمفاهیم کلیدي:

kafashi@riau.ac.irرودهنواحدیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمیدانش1
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مسألهیانبومقدمه
و فرهنگی، اقتصادي، ابعاد اجتماعیينگر است و همهپایدار کلیيمفهوم توسعه

ي پایدار در ترین جاذبه در توسعهمهم، به اعتباريگیرد.نیازهاي بشري را در بر میدیگر 
تواند از طریق تمرکز بر اجزا ي پایدار نمیمعماي توسعه، به این دلیلنگري آن است.جامع

این مفهوم باید به صورت یکپارچه و در هر دو بعد علمی و اجتماعی مورد بررسی حل شود.
پایدار در اساس يتوسعهاي از موضوعات و مسائل جداگانه.هعنوان سلسله بهگیرد و نقرار

انطباق و ، عبارت است از فرآیندي مستمر از دگرگونی، یک موقعیت ثابت نیست بلکه
يگیري توسعهجهت، هاگذاريمنابع جهت سرمایهکشی از سازگاري که طی آن بهره

یازهاي بالقوه و نيندهگیربراهنگی با هم درتکنولوژیک و دگرگونی نهادینه همگی در هم
نه فقط در، هاهاي انساني نیاز و آزمانبرآورنده، پایداريشوند. توسعهبالفعل انسان می

،1آرنولد(جهان و در حال و آینده استکه تمامی مردم در سراسر، یک کشور و یک منطقه
1993 :3(.

هاي جهانی در پدیدهيگرفته است و همهانسان در مرکز توجه قرار، در این مفهوم
شوند.به همراهی و هماهنگی دعوت می، حال و آیندهدر، چارچوب قوام و دوام حیات بشر

، اخالق، فرهنگ، آموزش، امنیت، سیاست، با شکستن مرزهاي بین علوم و نیز اقتصاد
ورد داوري قرارها در کنار هم و در هماهنگی با انسان ممحیط زیست و جز آن این پدیده

ي جوانب زندگی یابد که همهاي میمفهوم گستردهپایدار يتوسعه، این مبنابرگیرند.می
، بازرگانی، اقتصاديها در زمینهگیرد و در فرآیند آن سیاستها را در بر میانسان

اي طراحی      نظایر اینها به گونهصنعت و ، بهداشت، آموزش، منابع طبیعی، تکنولوژي
طور که همانمحیطی را تداوم بخشند.اجتماعی و زیست، اقتصادييشوند که توسعهمی

اي براي تمامی جهان هیچ راه حل یگانه، پایداريتوسعهيگوید: در مناظرهبرومن می
در چهارچوب ، کشوريهر، المللی و یکسانی وجود نداردهیچ مدل بینشود.توصیه نمی

ي متناسب و بر بستر پایداري توسعههاي بومی خودصیصهخبوم و دیگرتزیس، فرهنگ
.)309: 2،1996(بروهمنکندخود را جستجو می
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اي که نیازهاي امروزي را توسعه"، اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیستبر
پایدار يتوسعه، ممکن سازد، بدون از دست دادن توانایی پاسخگویی به نیازهاي نسل آینده

.)1،2003:16تنبارو("است
مساحت پنج اسالمی در مرکز شهر جدید اندیشه در زمینی به ـ بازار بزرگ ایرانی

معماري ایرانی و اسالمی و برگرفته از نقش يگیري آن بر پایههکتار واقع شده که شکل
باشد.باغ فین کاشان میجهان اصفهان و 

تواند منافع جام پژوهش نه تنها میان، اسالمیـبا توجه به مخاطبان بازار بزرگ ایرانی
اسالمی شهر جدید اندیشه را در حال حاضر نشان ـبازار بزرگ ایرانیيو مشکالت پروژه

هاي عنوان الگوي مدیریتی و ارزیابی براي دیگر پروژهبلکه قادر است به، داده و تعیین نماید
این پژوهش از این اشد.هاي آتی کاربست داشته بهاي متناظر و در سالمشابه در مکان

ياسالمی شهر جدید اندیشه بر روي جامعهـ ثیر بازار بزرگ ایرانیتأجهت اهمیت دارد که 
ي شود و براي فیزیکی و کالبدي منطقه مشخص میبر روي فضا، اقتصاد منطقه، انسانی

شود.ارزیابی کاهش یا از بین بردن تأثیرات منفی طرح مورد نظر تالش می
اسالمی کوچه یا خیابان یک محله ـجغرافیایی بازار بزرگ ایرانیيدهچه محدوگر

ثیر أهاي شهر جدید اندیشه تنها ساکنین یک محله را تحت تاما با توجه به ویژگی، است
کنند اثر خواهد ی کسانی که از این محدوده گذر میقرار نخواهد داد بلکه بر روي تمام

کسبه و مراکز ، این پروژه شامل ساکنین و اهالی محلثیرهاي تحت تأبنابراین گروهداشت.
باشند.هاي نزدیک به آن میاجراي پروژه و خیابانيتجاري و اداري و عابرین در منطقه

هایی که در این پژوهش مطرح است عبارتند از:الؤس
يو توسعه(هنگام ساخت)اسالمیـ ثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-

ر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟پایدار شه
ي(پس از اتمام) و توسعهاسالمیـ ثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-

پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟
يو توسعه(هنگام ساخت)اسالمیـ ثیرات اقتصادي بازار بزرگ ایرانیأبین ت-

پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟
ي(پس از اتمام) و توسعهاسالمیـ ثیرات اقتصادي بازار بزرگ ایرانیأتبین -

پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟

1 Baroton
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ي(هنگام ساخت) و توسعهاسالمیـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-
پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟

پایدار ي(پس از اتمام) و توسعهسالمیاـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیبین تأ-
شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد؟

اسالمی شهر جدید ـفرصت و تهدید پروژه بازار بزرگ ایرانی، ضعف، نقاط قوت-
اندیشه کدامند؟

پژوهشاهمیت و ضرورت
اقتصادي و فرهنگی نه ، ثیرات اجتماعیأاجراي طرح ت، با توجه به مخاطبان این پروژه

بازار بزرگ ایرانی اسالمی شهر جدید اندیشه را در يتواند منافع و مشکالت پروژها میتنه
عنوان الگوي مدیریتی و بلکه قادر خواهد بود به، حال حاضر نشان داده و تعیین نماید

هاي آتی کاربست داشته هاي متناظر و در سالهاي مشابه در مکانارزیابی براي دیگر پروژه
يثیر پروژهأمی توان اجراي طرح اتا را به دالیل زیر ضروري دانست: الف) تهمچنین ؛باشد

يثیر پروژهتأب)،انسانیيبازار بزرگ ایرانی اسالمی شهر جدید اندیشه بر روي جامعه
بازار يثیر پروژه، ج) تأبازار بزرگ ایرانی اسالمی شهر جدید اندیشه بر روي اقتصاد منطقه

تالش د)، هر جدید اندیشه بر روي فضاي فیزیکی و کالبدي منطقهبزرگ ایرانی اسالمی ش
.ثیرات منفی طرح مورد نظري ارزیابی کاهش یا از بین بردن تأبرا

اهداف پژوهش
(هنگام اسالمیـ ثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأبین تيشناخت رابطه-

.پایدار شهر جدید اندیشهيو توسعهساخت)
(پس از اتمام) اسالمیـ ثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأن تبیيشناخت رابطه-

.پایدار شهر جدید اندیشهيو توسعه
(هنگام اسالمیـثیرات اقتصادي بازار بزرگ ایرانیأبین تيشناخت رابطه-

.پایدار شهر جدید اندیشهيو توسعهساخت)
(پس از اتمام) اسالمیـثیرات اقتصادي بازار بزرگ ایرانیأبین تيشناخت رابطه-

.پایدار شهر جدید اندیشهيو توسعه
(هنگام اسالمیـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیي بین تأشناخت رابطه-

.پایدار شهر جدید اندیشهيساخت) و توسعه
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(پس از اتمام) اسالمیـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیأبین تيشناخت رابطه-
.شهر جدید اندیشهپایدار يو توسعه

اسالمی ـ بازار بزرگ ایرانیيفرصت و تهدید پروژه، ضعف، شناخت نقاط قوت-
.شهر جدید اندیشه

پیشینه پژوهش
ها و بررسی، میالدي1970يپایدار در دههيبعد از مطرح شدن پارادایم توسعه
یافته توسعهملی و محلی کشورهاي مختلف ، المللیتحقیقات وسیعی در سطوح مختلف بین

، هادولت، مجامع علمی، المللیهاي بینتوسط سازمان، جهانيو در حال توسعه
يتوسعهيهاي مردم نهاد و محققان و پژوهشگران مختلف در زمینهسازمان، هادانشگاه

.. صورت گرفته است. .روستایی و، هاي شهريپایدار و ارزیابی و سنجش آن در حوزه
پایدار شهري و يهاي صورت گرفته در خصوص توسعهو پژوهشبخشی از تحقیقات 

.پایدار اجتماعی به شرح ذیل استيتوسعه

الف) تحقیقات داخلی
پایدار شهرهاي استان يارزیابی توسعه: اي با عنواندر مقاله،)1390(سرور و موسوي

هاي چندگیريمیمریزي از جمله تصکمی برنامههايبا استفاده از مدل، آذربایجان غربی
، (جمعیتیشاخص50ضریب آنتروپی و ضریب پراکندگی و با استفاده از، تاپسیسيمعیاره

حمل و نقل و ارتباطات و ، زیربنایی، رمانیـ دبهداشتی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی
اند. نتایج تحقیق بیانگر هر استان آذربایجان غربی پرداختهش36به ارزیابیکالبدي)

همچنین به لحاظ ؛شهرهاي کوچک استيشهرهاي بزرگ و عدم توسعهيهتوسع
پیرامون است. یعنی ـالگوي مرکز، استانياي در پهنهالگوي فضاي ناحیه، کلیيتوسعه

، تر شویماداري و اقتصادي نزدیک، قدر به طرف شهرهاي بزرگ به لحاظ جمعیتیچهر
).7-28: 1390وسوي، (سرور و مشوندتر مییافتهشهرها توسعه
پرداختن به اصول و ، محیط مسکونی پایدار:اي با عنواندر مقاله ،)1385(عزیزي

هاي یک محیط د و ویژگیداناي پایدار را الزم و ضروري میمحلهيمعیارهاي توسعه
داند خدمات و ظرفیت قابل تحمل محله میدسترسی به ، تنوع، مسکونی پایدار را هویت

).5: 1385(عزیزي، 
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کارشناسی ارشد خود با موضوع بهبود ساختاري ينامهدر پایان،)1385(توکلی
مورد يپیشنهاد ساختار جدید محله، پایدارياصول توسعهيفضایی محله بر پایه

-142: 1385ي پایدار ارائه داده است (توکلی، خود را بر اساس الگوي توسعهيمطالعه
119.(

بخشی به محالت مسکونی با بررسی اي با عنوان حیاتمقاله، در )1380(حبیبی
محالت قدیم در شهرهاي ایران که محل بقاي زندگی شهري در قرون گذشته بوده و یا به 

پایدار آنها يها را که موجب توسعههاي این محلهویژگی، اندعبارت دیگر پایدار بوده
وجود ، یت کالبدي و فرهنگی و فعالیتیاي اعم از هووجود هویت مستحکم محله، اندگشته
وجود فضاهاي تعامل اجتماعی و ، آن با سایر محالت شهريکنندههاي شهري متمایزنشانه

پایدار يداند و براي حل مشکل ناتوسعهفعاالنه و نظارت مستمر ساکنان میمشارکت 
).1380:8حبیبی، کند (پرداختن به این موضوعات را توصیه می، محالت امروزي
پایدار شهري و برخی يتوسعه: اي تحت عنواندر مقاله،)1392(صفرآباديتقوایی و 

شاخص 82ضمن شناسایی ، گیري از تکنیک تحلیل عاملیبا بهره، ثر بر آنؤعوامل م
پایدار يثیرگذار بر توسعهأعوامل اصلی مدیریتی ت، پایدار شهري در شهر کرمانشاهيتوسعه

اصلی يشاخه25هاي مورد بررسی در اند. شاخصرد ارزیابی قرار دادهانشاه را موشهر کرم
، محیط زیست پایدار، سیستم دولتی مطلوب، عامل سالمت شهري5و در نهایت در 

هاي اند. بر اساس یافتهگذاري شدهاستخراج و نام، ساختار آموزشی و خرسندي و شادمانی
، بهداشت اجتماعی، ی مانند تحصیالتهای(با شاخصاولین عامل سالمت شهري، پژوهش

ينقش مهمی را در توسعه، درصد واریانس4/25ایمنی و انضباط اجتماعی) با داشتن
هاي مذکور براي تقویت زیر شاخص، پایدار شهري بر عهده داشته و راهکار ضروري

).1- 22: 1392(تقوایی و صفرآبادي، پایدار شهري در این شهر استيدستیابی به توسعه
تحلیل فضایی سنجش : در پژوهشی تحت عنوان،)1392مشکینی و همکاران (

گیري از شاخص با بهره،شهر تهران)يگانه22(مناطق پایدار اجتماعی شهرييتوسعه
پایدار اجتماعی در قالب يشاخص کلی توسعه7پایدار اجتماعی و استفاده از يتوسعه

، سالمت، عدالت اجتماعی، اجتماعیيسرمایه، اقتصادي، هاي جمعیتی و اجتماعیشاخص
پایدار يبه بررسی و تحلیل وضعیت بعد اجتماعی توسعه، عوامل کالبدي و شاخص امنیتی

، 12اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مناطق شهر تهران پرداختهيگانه22در مناطق 
نسبت به دیگر مناطق شهر تريپایدار اجتماعی شرایط مناسبياز لحاظ توسعه1و 3، 6
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مناطق ناپایدار اجتماعی در شهر 10و 21، 19، 18، 16، 17تهران دارا بوده و مناطق 
).186- 211: 1392مشکینی و همکاران، (هاي مورد بررسی هستندتهران طبق شاخص

يهاي توسعهبررسی شاخص: اي تحت عنواندر مقاله،)1392اذانی و همکاران (
هاي شاخص، گیري از مدل ارزیابی تاپسیسبا بهره،اصفهان13يي منطقهاپایدار محله

ها شهر اصفهان به منظور شناخت تفاوت13ياي را در سطح منطقهپایدار محلهيتوسعه
مندي مورد ها و بهرهدسترسی، بندي از نظر میزان امکاناتها بین محالت و رتبهو نابرابري

بیانگر آن است که از بین محالت این ، د. نتایج حاصل از پژوهشانبررسی و تحلیل قرار داده
در ، هاي مورد مطالعهپایدار و از منظر شاخصيکشاورزي به لحاظ توسعهيمحله، منطقه

همچنین در ؛شهر اصفهان قرار دارد13يباالتري نسبت به دیگر محالت منطقهيرتبه
پایدار کمتري برخوردار بوده استيتوسعهباغ زیار از يمحله، بین محالت مورد بررسی

).119-142: 1392(اذانی و همکاران، 
هاي رشد بررسی آثار اجتماعی قطب: اي با عنواندر مقاله،)1390(عنبري و مالکی

صنعتی ناشی از ایجاد يبه بررسی آثار اجتماعی توسعه،پایدار محلیيصنعتی بر توسعه
اند. نتایج این عسلویه پرداخهيدار محلی در منطقهپایيقطب رشد صنعتی بر توسعه

پایدار يهاي توسعهشاخص، صنعتی در منطقهيدهد که همپاي توسعهتحقیق نشان می
ها و زیرساخت، بهداشت، هایی مانند آموزشدر اجتماعات محلی تحقق نیافته است. بخش

هاي حوضهاما در، اندود یافتهنسبت به قبل از ورود صنعت به منطقه بهب، امکانات زیربنایی
، هاي اجتماعیشود. در حوضهگردد و گاهی آثار منفی دیده میدیگر بهبود مالحظه نمی

: 1390(عنبري و مالکی، هاي گوناگون اتفاق افتاده استهاي مختلف و تبعیضآسیب
106 -87.(

ب) تحقیقات خارجی
يهاي توسعهبرد شاخصکار: در پژوهشی تحت عنوان،)2011(شین و همکارانش

يهاي توسعههاي مختلف با استفاده از لیست شاخصیک مقایسه بین تجربه، پایدار شهري
9ها در بکارگیري و کاربرد این شاخصيالمللی به بررسی و مقایسهپایدار شهري بین

هاي طرحيپژوهشگران تجربه، اند. در این بررسیالمللی پرداختهدر سطح بینتجربه 
، بارسلونا، اسکندر، کنگهنگ، شهر ملبورن9پایدار شهري را در سطح يوسعهت

بعد 4شاخص در 157شاندیگار و پونا را با استفاده از ، سنگاپور، تایپه، مکزیکوسیتی
اي بررسی و نتایج طبقه به صورت مقایسه37روایی و اجتماعی و حکم، اقتصادي، محیطی
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، چهار بعديطور کلی و در همهاند. بنشان داده100را به صورت درصدي از صفر تا 
، پایدار شهرهاي اسکندر در کشور مالزي و بارسلونا در کشور اسپانیايهاي توسعهطرح

المللی بینپایدار شهرييهاي توسعهداراي بیشترین انطباق و شباهت با لیست شاخص
).2011(شین و همکاران، هستند

پایدار؛ تطبیق يریزي براي توسعهبرنامه: اي تحت عنواندر مقاله،)2011دیاز (
به بررسی ، گیري از مدل تطبیق راهبرديبا بهره،راهبرد در نواحی و شهرهاي کشور پرو

پایدار در نواحی و شهرهاي کشور پرو ياي راهبردي براي توسعهدستیابی و ایجاد قاعده
يي را به منظور تطبیق توسعهمدل تطبیق راهبرد، حاضريپرداخته است. مطالعه

هاي زندگی سبک، هاي صنعتیمحیطی و شناسایی مفاهیم اکوسیستمياقتصادي و توسعه
(دیاز، گیردکار میعنوان راهبردهاي یکپارچه بتجارت سبز و خدمات محیطی به، پایدار

2011.(
ار در شهري پایديکلید توسعه: در پژوهشی تحت عنوان،)2012دمپسی و همکاران (

به ارتباط بین عناصر شکل ،پایدار اجتماعیيثیر تراکم بر توسعهأتشهرهاي انگلستان؟
طور خاص ارتباط بین اند. این تحقیق بپایدار پرداختهي(شامل تراکم) و توسعهشهري

(بطور مثال دسترسی به ویژه برابري اجتماعی، پایدار اجتماعیيهاي توسعهتراکم و جنبه
(بطور مثال دسترسی و استفاده از فضاهاي سبز) و برابري محیطی، تسهیالت)به خدمات و

اثرات متقابل اجتماعی و ثبات اجتماعی) را ، (شامل احساس امنیتپایدار جامعهيتوسعه
طور کلی تعدادي پیوستگی بین دهد که بهاي پژوهش نشان میفتهاند. یابررسی نموده

اي یک اثر ر اجتماعی وجود دارد. تراکم محلهپایدايهاي توسعهتراکم مسکونی و جنبه
تر تمایل هاي پرتراکمارد. ساکنان در محلهمثبت بر استفاده از خدمات محلی و تسهیالت د

بیشتري به استفاده از خدمات و تسهیالت محلی خود نسبت به مناطقی که داراي تراکم 
).2012(دمپسی و همکاران، دارند، کمتر هستند

هاي پژوهشفرضیه
ي(هنگام ساخت) و توسعهاسالمیـثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-1

پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.
ي(پس از اتمام) و توسعهاسالمیـ ثیرات اجتماعی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-2

پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.
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ي(هنگام ساخت) و توسعهاسالمیـبزرگ ایرانیثیرات اقتصادي بازارأبین ت-3
پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.

ي(پس از اتمام) و توسعهاسالمیـثیرات اقتصادي بازار بزرگ ایرانیأبین ت-4
پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.

يتوسعه(هنگام ساخت) واسالمیـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیأبین ت-5
پایدار شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.

پایدار ي(پس از اتمام) و توسعهاسالمیـثیرات فرهنگی بازار بزرگ ایرانیبین تأ- 6
شهر جدید اندیشه رابطه وجود دارد.

پژوهششناسیروش
اي براي روش اسنادي و کتابخانه- 1در این پژوهش از دو روش استفاده شده است: 

شفاف شدن واقعیت اجتماعی و آگاهی از پیشینه و ادبیات ، به چارچوب نظريدستیابی
، توصیف، بنديطبقه، هاآوري دادهوش پیمایشی شبه تجربی: براي جمعر- 2؛ پژوهش

پژوهشگر ساخته و مبتنی بر يابزار گردآوري اطالعات پرسشنامهها.تحلیل و آزمون فرضیه
نظري و مدل تحقیق و نتایج ابزارهاي يحوزهمقیاس لیکرت است که با استفاده از

تهیه شد و در دو مرحله حین اجرا و پس از اتمام بازار بر روي ، هاسنجش در سایر پژوهش
بدست 1ها در دو بررسی یکسان بودند. اعتبار محتوایینفر اجرا شد و نمونه524ينمونه
ه منظور سنجش روایی از تکنیک ببرخوردار است.یاست که از مقدار قابل قبول83/0آمده 

هاي نشان داد که همبستگی گویه90/0برابر 2کیسريتحلیل عاملی استفاده شد و آماره
در تعریف عملیاتی متغیرها مقیاس براي ایجاد تحلیل عاملی و تعداد نمونه مناسب است.
و براي مفهوم اي استفاده شد باید به این نکته اشاره داشت که از مقیاس لیکرت پنج گزینه

پایداري منافع محلی و پایداري اجتماعی و ، سه شاخص پایداري اقتصادي، پایداريتوسعه
، رفاه و سالمت، اشتغال و معیشت، هاي امنیت اجتماعیثیرات اجتماعی شاخصأبراي ت

، هاي اجتماعی آسیب اجتماعیشبکه، بار ترافیکی، ترکیب جمعیتی، تعارضات اجتماعی
ثیرات أهمچنین براي تابرابري اجتماعی در نظر گرفته شد؛ ن، خدماتقیمت امالك و 

، ها و هنجارهاارزش، روابط خانوادگی، اي و فرهنگیهاي هویت محلهفرهنگی از شاخص
اسالمی و دینی استفاده شده است. يتقویت بنیه، فراغت

1 Content Validity Ratio
2 Kaiser Meyer Olkin (KMO)



95پاییز ،1مارهش،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 112

باشند.محل میيمورد مطالعه در این پژوهش ساکنین شهر اندیشه و کسبهينمونه
یکسان) در دو مرحله قبل از ساخت و بعد از اتمام ساخت مورد ي(نمونهنفر524تعداد 

سیستماتیک انجام شده است.يگیري بر اساس شیوهنمونهيشیوهمطالعه قرار گرفتند.
افزار هاي برازش و نرماز شاخص، ها از رگرسیون و براي آزمون مدلبراي آزمون فرضیه

ه شده است.  لیزرل استفاد

هامعرفی متغیرها و شاخص
پایدار شهر ياسالمی بر توسعهـ ثیرات بازار بزرگ ایرانیأارزیابی ت، مدل مفهومی زیر

صادي تفرهنگی و اق، هاي آثار اجتماعیلفهؤها یا مدر این مدل شاخصدهد.را نشان می
احبه با شهروندان اند که از طریق ابزار سنجش پرسشنامه و مصاین پروژه مشخص شده

ساکن شهر جدید اندیشه مورد مطالعه قرار گرفته است.

پایدار شهر جدید اندیشهياسالمی بر توسعهـ مدل مفهومی اثرات بازار ایرانی:1شکل 

محدوده و قلمرو پژوهش
و مکان 1394شهریور ماه ، و زمان اتمام طرح1392خرداد ماه ، زمان شروع طرح

30شهر اندیشه در باشد. اسالمی در شهر جدید اندیشه میـرگ ایرانیپژوهش بازار بز
کیلومتري جنوب شرقی کرج واقع 7کیلومتري شمال غربی شهریار و 3، کیلومتري تهران

اي برخوردار هاي ارتباطی منطقه از جایگاه ویژهاست و به لحاظ دسترسی مناسب به شبکه



113تأثیر اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی بازار ...

هکتار بصورت مثلثی در جنوب شرقی شهر 1495شهر جدید اندیشه با وسعت باشد.می
کرج يکرج و در شرق محور مالرد واقع گردیده است. اراضی مورد نظر از شرق به رودخانه

کرج به يطرح توسعه و عمران شهر کرج بزرگ و از جنوب به جادهيو از غرب به محدوده
اصوالًشاه عوض و از سمت شمال به اراضی روستاي هفت جوي محدود است.علی

15مدت (میان، ساله)25بلندمدت (يشهرهاي جدید در سه دورهيریزي توسعهبرنامه
پذیرد که در خصوص اندیشه به دلیل شروع ساله) صورت می5مدت (و کوتاهساله)

به 70سازي و واگذاري زمین و فشار زیاد متقاضیان مسکن با فرض سال عملیات آماده
واحد مسکونی ایجاد گردیده 1900بیش از 1375تا پایان سال ،عنوان سال مبناي طرح

) با توسعه و 85میان مدت طرح (سال يبینی این مسئله که در دورهعلیرغم پیش، بود
ينفر و تا پایان دوره60،000سیساتی روبنایی شهر بیش از أگیري مراکز خدماتی و تشکل

این شهر اسکان یابند اما بدلیل نفر در100،000بیش از 1395طرح یعنی تا سال 
120،000اکنون جمعیتی بالغ بر مردم از اسکان در این شهر همياستقبال غیر منتظره

شهر جدید اندیشه از نظر شرایط اقلیمی داراي آب و هواي نسبتاً، نفر در اندیشه ساکنند
از سطح دریا متر 1200باشد و در ارتفاع گرم و خشک در تابستان و سرد در زمستان می

.قرار دارد

میدان نظیري ماننده نشأت گرفته از معماري اماکن کماسالمی اندیشه کـ بازار ایرانی
آباد شیراز است عالوه بر جذب گردشگر و باغ عفیفباغ فین کاشان و ، نقش جهان اصفهان

در شهر ساز رونق اقتصاديتواند زمینهمی، اسالمیـ مندان به هنر معماري ایرانیعالقه
هاي مختلفی نظیر مربعی از بخشهزار متر53اندیشه شود. این بازار با مساحت زیر 

هاي چند سالن، المللرستوران بین، رستوران سنتی، زورخانه، پارکینگ، واحدهاي تجاري
.مسجد و حسینیه و غیره برخوردار است، منظوره

اسالمیـنماي بیرونی بازار بزرگ ایرانی:2شکل 
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نی نظري پژوهشمبا
استفاده شده است. بوردیو بر 2و لئونارد دهل1در این پژوهش از دیدگاه پیر بوردیو

به نظر او از کند.هاي ذهنی تأکید مییکی میان ساختارهاي عینی و پدیدهدیالکتيرابطه
هاي ذهنی را تشکیل که مبناي صورتگیرندساختارهاي عینی قرار می، یک سوي

اما کنند؛شوند تعیین میهاي متقابل وارد میکنشهاي ساختاري را که برالزامدهند ومی
فردي و جمعی را که در جهت يهاي روزانهاگر کسی خواسته باشد تالش، از سوي دیگر

هاي ذهنی را در باید این صورت، کنند بررسی کندیر و یا حفظ این ساختارها عمل میتغی
بر، گرایانهگرایانه و ذهنیتي جستن از این تعارض عینیتبوردیو براي دورنظر گیرد.

دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت است.يپیامد رابطه، کند که به نظر اوعملکرد تأکید می
ساخت يدیالکتیکی میان ساختار و شیوهياش به رابطهبوردیو به خاطر عالقه

ساختارگرایی «اش عنوانيگیري نظربه جهت، هاواقعیت اجتماعی از سوي انسان
دهد. بوردیو می»ساختارگرایی تکوینی«یا»گرایی ساختاريساخت«، »گرایانهساخت

تحلیل ساختارهاي عینی که به کند:اش را چنین تعریف میساختارگرایی تکوینی
از تحلیل تکوین ساختارهاي ذهنی در قلمرو افراد ، هاي متفاوت تعلق دارندزمینه
است؛ناپذیرجدایی، انداي محصول ترکیب ساختارهاي اجتماعیشناختی که تا اندازهزیست

است؛ فضاي ناپذیراین تحلیل از تحلیل تکوین خود این ساختارهاي اجتماعی نیز جدایی
در این هاي تاریخی است.محصول تالش، کنندهایی که آن را اشغال میاجتماعی و گروه

جایگاهی که در فضاي اجتماعی دارند و با ساختارهاي ذهنی که عوامل انسانی بر وفق، فضا
کنند. ها این فضا را ادراك و مشارکت میآنيبه وسیله

اما ، کندانداز ساختارگرایانه هواداري میاي جزیی از چشمکم به گونهاو دست
اختاري هاي سانداز بوردیو از ساختارگرایی سوسور و لوي اشتراس و نیز مارکسیستچشم

ولی بوردیو ، کنندساختارهاي زبان و فرهنگ تأکید میچند که آنها بر هرمتفاوت است.
ساختارهاي عینی «بوردیو گوید که ساختارها در همان جهان اجتماعی نیز وجود دارند.می

توانند عملکردها یا می«عامالنی که ، انگاردمی»عامالن انسانیيرا مستقل از آگاهی و اراده
.)716:1380، (ریتزر»شان را هدایت کرده و آنها را مقید سازندهاي ذهنیرتصو

گرایی و ي میان ذهنیتکالم کار بوردیو و کوشش او براي از میان برداشتن فاصلهجان
شان نهفته ي دیالکتیکیدر مفاهیم ساختمان ذهنی و زمینه و نیز رابطه، گراییتعینی

1 Pierre Bourdieu
2 Leonard J. Duhl
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زمینه در خارج از ذهن ، در اذهان کنشگران وجود داردحالی که ساختمان ذهنیدراست.
شود که اطالق می»ساختارهاي ذهنی یا شناختی«ساختمان ذهنی بهآنها جاي دارد.

ها مجهز به یک رشته انسانکنند.برخورد میها از طریق آنها با جهان اجتماعی انسان
ارزیابی و  ، فهم، شان را ادراكاند که با آنها جهان اجتماعیذهن شدهيهاي ملکهطرح

شان را ها عملکردهایهاي ذهنی است که آدماز طریق همین طرحکنند.گذاري میارزش
ساختمان ذهنی، از جهت دیالکتیکیکنند.گذاري میلید کرده و آنها را ادراك و ارزشتو
گفت توان می، جهان اجتماعی است.در واقع»ذهن شدن ساختارهاييمحصول ملکه«

است.»ذهن شدهيیافته و ملکهساختارهاي اجتماعی تجسم«که ساختمان ذهنی همان
، هاي سنیمانند گروه، هاي عینی در ساختارهاي طبقاتیبندياین ساختارها تقسیم

اشغال يسازند. ساختمان ذهنی در نتیجهیها و طبقات اجتماعی را منعکس مجنسیت
ساختمان ، از همین روي؛ »گیردان اجتماعی شکل میگاه در داخل جهبلندمدت یک جای

پذیرد و براي همین است میذهنی بر وفق ماهیت جایگاه افراد در جهان اجتماعی تغییر
آنهایی که جایگاه ، به هر رويکه افراد گوناگون ساختمان ذهنی واحدي در جامعه ندارند.

، این معنابهنیز برخوردارند.از ساختمان ذهنی مشابهی، واحدي در جهان اجتماعی دارند
ساختمان ذهنی جمعی نیز در نظر آورد.يعنوان یک پدیدهتوان بهساختمان ذهنی را می

ولی وجود انواع ، شان را درك کنددهد که جهان اجتماعیها اجازه میبه انسان
ايدهد که جهان اجتماعی و ساختارهاي آن به گونهن میهاي ذهنی نشاساختمان

.)721:1380، (ریتزرشودکنشگران تحمیل نمیيهمهنواخت بریک
... محیطی وزیست، فرهنگی، توان امکانات اجتماعیبنابراین ساختارهاي عینی را می

عامالن يبوردیو این ساختارهاي عینی مستقل از آگاهی و ارادهيبه گفتهدر نظر گرفت.
ها از هاي ذهنی را هدایت کنند و انسانتوانند عملکردها یا صورتسانی هستند که میان

ذهن ياي که با ملکهبه گونهکنند.طریق ساختارهاي ذهنی با جهان اجتماعی برخورد می
گذاري عملکردهایشان را تولید و ارزش، هنجارها و عوامل خارجیها، شدن بسیاري از ارزش

هنی افراد مطابق با جایگاه و البته بوردیو به این نکته اشاره دارد که ساختمان ذکنند.می
يبه عبارت دیگر در قالب نظریهپذیرد.شان در جهان اجتماعی تغییر میاجتماعیيطبقه

توان اذعان داشت که وجود ساختارها و امکانات مانند ساختارهاي اجتماعی و بوردیو می
ارهاي ذهنی افراد تواند بر رفتار شهروندي یا ساختمیاسالمی؛ـفرهنگی بازار بزرگ ایرانی

به ثر واقع شود؛ها، هنجارها و عوامل خارجی است مؤذهن شدن ارزشيثر از ملکهأکه مت
مطلوب و ، دقیقاياي که هر اندازه امکانات و ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی به گونهگونه
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باعث خواهد شد که براحتماالً، کیفیت بهتري عرضه شده و مورد پذیرش واقع شوندبا
ثر واقع ؤعملکرد و کنش شهروندان در قالب رفتار خرید شهروندي مهنجارها،، هاارزش

پایدار شهر کمک کند.يشود و به توسعه

بوردیويخالصه نظریه:3شکل 

شهري يشود که از مقولهلئونارد دهل را به سوي مسائل رهنمون می، شناسیبوم
تیپولوژي نیازهاي شهري يل در ارائهدهصنعتی ناشی شده است.يشدن در جامعه

وي نیازهاي شهري را با ملحوظ کند.ظریات عرضه میرویکردي متمایز نسبت به سایر ن
بندي و منسجم و یک ارگانیسم دستهيعنوان یک مجموعهشهر بهينمودن انگاره

گذشته شهرداري در، سخت استوي معتقد است تعریف شهرنماید.بندي میطبقه
شناختی و فرهنگی روشن جمعیتيیک هویت جغرافیایی با زمینه، رزهاي مشخص بودم

، شهرها، اجتماعات، حالیکه امروز محالتدر، کردوضع شهر را مشخص میمعین 
هایی از عنوان پدیدهفراوان بهها)(مگالوپلیسشهرهايو کالنها)(متروپلیتنمادرشهرها

هاي عمیقی که جوامع شهري نسبت به نیوبه دگرگوي با توجهشهرنشینی وجود دارند.
:1،1987(دهلکند:سالم را به شرح ذیل تبیین میمقتضیات تحقق شهر، اندگذشته یافته

هایش باید مناسب و مؤثر باشد.مردم و سازمانيهاي شهر به نیازهاي گستردهپاسخ)3
توانایی تطابق با جزئیات نظام را داشته باشد.شهر-1
تواند نیازهاي مدام درحال ظهور و متغیر را تأمین کند.بشهر-2
خویش استفاده کنند.شهروندان باید بتوانند از امکانات شهر-3

اینها عملی نخواهد بود مگر اینکه شهر قادر به آموزش شهروندانش باشد.

1 Duhl
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به تعریف و تبیین نیازهاي شهر، لئونارد دهل با تشبیه شهر به ارگانیسم زنده«
به چه چیز نیاز دارد تا به شهر-1کند:سؤال اساسی زیر را مطرح میدازد و دوپرمی

صورت یک ارگانیسم سالم توسعه یابد و به افراد امکان تکامل دهد؟
)1985:23(دهل، آن چه هستند؟يمراحل توسعهيکلیهدرنیازهاي شهر-2

کند.هاي شهري اشاره میعنوان نیازدهل در پاسخ به این سؤاالت به موارد زیر به
کلی نیازهاي هر شهر به پنج طبقه قابل تقسیم است:بطور

باید توانایی تأمین نیازهاي اساسی شهرنشینان شهرهرنیازهاي اولیه و اساسی:-1
هاي بهداشتی و نظایرآن را داشته باشد.مراقبت، امنیت، خانه، لباس، خود مثل غذا

این اساس فرایند زندگی چیزي بیش از تأمین برنیازهاي عملکردي و هنري:-2
از این پذیر باشد.بنابراین تحقق تمام عملکردهاي زندگی باید امکان، نیازهاي اساسی است

کار و تفریح براي شهروندان هر شهر الزم است. ، آموزش، رشد، هایی براي تولدعرصهنظر
فرهنگی و ، امل تجربیات هنريهاي مختلف شاین مردم باید بتوانند در فعالیتعالوه بر

ورزشی و زیباسازي به صورت فعال یا منفعل شرکت کنند.
هاي سازه، هاي غناي فرهنگیعالوه بر نیازهاي اساسی و مکانارتباط و شبکه:-3

نواع ايشامل کلیهعنوان نیاز مطرح است این ابزارشرایط مختلف نیز بهدهنده درربط
هایی براي تأمین معاش اعم از غذا در هر شهري باید راهشود.یارتباطات در ابعاد مختلف م

این شهر به عالوه برهاي اجتماعی بین مردم وجود داشته باشد.عقاید و تماس، و پول
آداب و رسوم براي تأمین يخارج و همچنین به مجموعهشهرها و مراکزارتباط با سایر

گی نیاز دارد.فرهنهاي دیگرها و عقاید خویش و جنبهارزش
مجزا و هاي به ظاهرفعالیت، شهريوارهبا توجه به خصلت اندامها:زیرساخت-4
ها و کارکردها صدمه وقتی بخشی از فعالیتیکدیگر آثار گوناگون دارد.آن برمتظاهر

ابتدا زیر ، در نگاهی گذرا به شهرشود.عنوان یک مجموعه متضرر میشهر به، بیندمی
هاي پنهانی نیز وجود ساختها زیراما در کنار این، آیندفیزیکی آن به چشم میهايساخت

ها و الگوهاي رفتاري که فیزیکی و منعطف هستند مثل قوانین و مقررات نظامکه غیردارد
مدیریت جامعه هستند.يکننده نحوهدهنده و هدایتمجموع شکلدر

نباید ، تالش به دستیابی موارد قبلدهل معتقد است در راهمالحظات اکولوژیک:-5
توانایی براي بازسازي و تجدید حیات «ترین نیازها غافل بود و آن عبارت است ازاز اساسی

تواند در محالت نیازهاي اصلی انسان نمی«در ادامه دهل معتقد است که».خویش
».برآورده شود، نظمی و هرج و مرج استشهرها که آکنده از بیشهري کالن
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محلی براي ينیاز بودن توسعهي پایدار بحث پیشیکی از مباحث اصلی توسعه
بر؛ زا قائل به توسعه از پایین به باال هستنددرونيطرفداران توسعهملی است.يتوسعه

اساس نیازها و استعدادهاي همان جامعه اساس این بینش توسعه باید از درون جوامع بر
يدر توسعهنیافتگی غلبه کند.عنوان عامل توسعهوابستگی بهيشروع شود تا بر مسأله

روند.ریزي به شمار میآنها محور اصلی مطالعه و برنامهزا مردم بومی و محیط زیستدرون
محیط محلی به یکدیگر مرتبط زا همه چیز درپایدار سیستماتیک و درونيدر توسعه

زا معقول و متکی به امکانات ي درونیک توسعهبه عبارت دیگر نیازهاي انسانی در است.
، سرزندگی، وجود و تحقق معیارهایی نظیر هویت).20:1382، (پاپلی یزديمحیطی است

هاي یک تواند از ضرورتو دسترسی مناسب میتنوع، تأمین تجهیزات و خدمات، پویایی
ارچوب نظري در عنوان بخشی از چالذکر بهاصول و معیارهاي فوقمحله پایدار باشد.

شهر يسنجی شهري و نظریهي نیازپایدار و نظریهيتوسعهيبا توجه به نظریه، تحقیق
توان بیان داشت نیازسنجی شهري میيبا توجه به نظریهسالم در نظر گرفته شده است.

هنري و نیازهاي عملکردي وکه نیازهاي شهروندان از جمله نیازهاي اولیه و اساسی؛
ر قالب امکانات و ساختارهاي گوناگون باید مرتفع گردد تا بخشی از فرایند د، آموزشی

معقول و ، زاي دروننیازهاي انسانی در یک توسعهپایدار شهري تحقق پیدا کند.يتوسعه
متکی به امکانات محیطی است.

نیازسنجی لئونارد دهليخالصه نظریه:4شکل 

اسالمی را ـتوان بازار بزرگ ایرانیورد مطالعه میهاي مها و دیدگاهبا تلفیق نظریه
اجتماعی و فرهنگی تلقی ، حضور مردم در روابط اقتصادييمحور هویت شهر و عرصه

اقتصادي و فرهنگی نقش مهم و ، پایدار اجتماعیيتواند در توسعهکرد؛ بنابراین بازار می
ثري داشته باشد.ؤم
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هاي پژوهشیافته
(در زمان پایدار شهر اندیشهيفرهنگی بر توسعهواجتماعی، ياثرات اقتصادالف)

ساخت)
پایدار يفرهنگی با توسعه، اجتماعی، بین اثرات اقتصادييبراي مشخص شدن رابطه

مدل رگرسیون و شهر اندیشه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
آن در جدول زیر آمده است.يمعادله

پایدار شهر اندیشهيبین اثرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی با توسعهيرابطه: 1جدول 
ضریب همبستگی 

پیرسون
ضریب مجذور

همبستگی
ضریب همبستگی مجذور

تعدیل شده
خطاي معیار 

برآورد
442/0195/0190/030819/5

مجذورضریب همبستگی یا ضریب تعیین را ، ضریب همبستگی پیرسونجدول باال 
و در سطح پایینی 44/0هاي فوق اي که میزان همبستگی بین متغیردهد به گونهشان مین

درصد از تغییرات متغیر وابسته 19همچنین ضریب تعیین بیانگر این است که باشد؛ می
فرهنگی ، اجتماعی، اي از متغیرهاي اقتصاديتوسط مجموعهپایدار شهر اندیشه يتوسعه

شود.پوشش داده می

پایدار شهر ياي بین اثرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی با توسعهداري رابطهسطح معنی:2جدول 
اندیشه

مجموع 
مجذور ي آزاديدرجهمجذورات

Fمیانگین
سطح 

داريمعنی
885/35503628/1183007/42000/0رگرسیون
992/14651520177/28باقیمانده

878/18202523جمع

داري کمتر و سطح معنی42برابرکهFبا توجه به مقدارشدهارائهي داریمعنسطح
بینی ی است و متغیر مستقل قادر به پیشیید مدل رگرسیونأحکایت از تکهاست01/0از

باشند.تغییرات متغیر وابسته می
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ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیر مستقلمیزان : 3جدول 
ضرایب استاندارد شدهستاندارد نشدهضرایب امتغیر مستقل

t
سطح 

داريمعنی Bخطاي معیارBeta

676/16551/1751/10000/0مقدار ثابت
342/0115/0143/0966/2000/0اجراحیناقتصاديثیرأت
254/0071/0187/0556/3000/0اجراحیناجتماعیثیرأت
429/0095/0211/0533/04000/0اجراحینفرهنگیثیرأت

شود که مشخص می، شود با توجه به میزان بتاي هر متغیرطور که مالحظه میهمان
ثیر أو متغیر ت18/0ثیر اجتماعی با میزان و متغیر تأ14/0اقتصادي با میزان ثیر متغیر تأ

رار بینی قي پایدار شهر اندیشه را مورد پیشتوسعهيمتغیر وابسته، 21/0فرهنگی با میزان 
ثیر را خواهد داشت.أثیر فرهنگی بیشترین تأدهد. از این میان متغیر تمی

(در زمان اتمام فرهنگی بر توسعه پایدار شهر اندیشه، اجتماعی، اثرات اقتصاديب)
ساخت)

پایدار يفرهنگی با توسعه، اجتماعی، بین اثرات اقتصادييبراي مشخص شدن رابطه
مدل رگرسیون و ی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.شهر اندیشه از ضریب همبستگ

آن در جدول زیر آمده است.يمعادله

پایدار شهر اندیشهيفرهنگی با توسعهوبین اثرات اقتصادي، اجتماعیيرابطه: 4جدول 
ضریب همبستگی 

پیرسون
ضریب مجذور

همبستگی
ضریب همبستگی مجذور

تعدیل شده
خطاي معیار 

برآورد
573/0329/0325/084730/4

ضریب همبستگی یا ضریب تعیین را نشان مجذور، ضریب همبستگیجدول باال 
و در سطح 57/0هاي فوق اي که میزان همبستگی پیرسون بین متغیردهد به گونهمی

درصد از تغییرات متغیر 32همچنین ضریب تعیین بیانگر این است که باشد؛ متوسطی می
، اجتماعی، هاي اقتصاديتغیراي از مي پایدار شهر اندیشه توسط مجموعهتوسعهيوابسته

شود.فرهنگی پوشش داده می
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پایدار شهر ياي بین اثرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی با توسعهداري رابطهسطح معنی: 5جدول 
اندیشه

داريسطح معنیFمجذور میانگیني آزاديدرجهمجموع مجذورات
814/59843938/1994904/84000/0رگرسیون
064/12218520496/23باقیمانده

878/18202523جمع

و سطح 84برابرکهFبا توجه به مقدارباالجدولدرشدهارائهي داریمعنسطح
یید مدل رگرسیونی است و متغیر مستقل أتحکایت از کهاست01/0داري کمتر ازمعنی

باشند.ییرات متغیر وابسته میبینی تغقادر به پیش

میزان ضرایب استاندارد و غیر استاندارد متغیر مستقل: 6جدول

ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهمتغیر مستقل
t

سطح 
داريمعنی Bخطاي معیارBeta

792/12377/1287/9000/0مقدار ثابت
448/0116/0190/0869/3000/0اتمامازپساقتصاديثیرأت
204/0071/0156/0869/3000/0اتمامازپساجتماعیثیرأت
649/0103/0312/0320/6000/0اتمامازپسفرهنگیثیرأت

شود که مشخص می، شود با توجه به میزان بتاي هر متغیرطور که مالحظه میهمان
ثیر أو متغیر ت15/0تماعی با میزان ثیر اجو متغیر تأ19/0اقتصادي با میزان ثیر أمتغیر ت

بینی قرار ي پایدار شهر اندیشه را مورد پیشمتغیر وابسته توسعه، 31/0فرهنگی با میزان 
ثیر را خواهد داشت.أثیر فرهنگی بیشترین تأدهد. از این میان متغیر تمی

بازار يشود با شروع ساخت پروژهأثیرات اقتصادي مالحظه میدر بحث ارزیابی ت
زمینه براي اند.ایش پیدا کردهقیمت امالك مسکونی و تجاري افز، اسالمیـبزرگ ایرانی

دهد.نشان میثیر آن بر قیمت کاالها اثر افزایش راأکار افزایش یافته و تاشتغال ب
بازار يشود با شروع ساخت پروژهثیرات اجتماعی مالحظه میدر بحث ارزیابی تأ

پذیر شدن شهر جدید اندیشه است و در بحث مهاجرثیر ترین تأبیش، اسالمیـبزرگ ایرانی
روابط اجتماعی مردم محل با یکدیگر را يتوان گفت زمینهثیر اجتماعی میأتمدر مقام دو

فراهم ساخته است.
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بازار بزرگ يشود با شروع ساخت پروژهثیرات فرهنگی مالحظه میأدر بحث ارزیابی ت
هاي تفریح و فراغت ایجاد زمینه، ر بر بهسازي منظر شهريثیأبیشترین ت، ایرانی اسالمی

شهروندان و تقویت هویت محله است.
بازار بزرگ يشود با اتمام ساخت پروژهثیرات اقتصادي مالحظه میأدر بحث ارزیابی ت

ثیر بر افزایش قیمت امالك مسکونی و تجاري خواهد داشت.  أبیشترین ت، اسالمیـایرانی
شود با اتمام ساخت پروژه بازار بزرگ بی تأثیرات اجتماعی مالحظه میدر بحث ارزیا

پذیر شدن شهر جدید اندیشه و تردد وسایل أثیر بر افزایش مهاجربیشترین ت، ایرانی اسالمی
نقلیه و بار ترافیک در اطراف بازار بزرگ ایرانی اسالمی خواهد داشت.

بازار بزرگ يا اتمام ساخت پروژهبشود ثیرات فرهنگی مالحظه میأدر بحث ارزیابی ت
هاي ثیر بر افزایش بهسازي منظر شهري و فراهم شدن زمینهأبیشترین ت، اسالمیـایرانی

تفریح و فراغت شهروندان ساکن اندیشه خواهد داشت.

بررسی مدل پژوهشج)

ر اندیشهپایدار شهيفرهنگی بر توسعهواجتماعی، مدل تحلیل مسیر اثرات اقتصادي:5شکل 
اسالمی)ـ (حین اجراي بازار ایرانی

6که توسط»اثرات اقتصادي«E1.Eشامل)E(ابعاد اثراتشکل باال الگوي ارتباط
6که توسط »اثرات فرهنگی«C1.E، السؤ11که توسط »اثرات اجتماعی«S1.E، الؤس
که »یدار اقتصاديپايتوسعه«E.Sشامل)S(پایدار شهر اندیشهيبا ابعاد توسعهالؤس

يتوسعه«S.Sالؤس3که توسط » پایدار منافع محلیيتوسعه«L.S، السؤ3توسط 
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الگوي گیري شده که باعنوان متغیر وابسته اندازهبهالسؤ8که توسط »پایدار اجتماعی
ها متفاوت نیست.حقیقی داده

شامل)E(ابعاد اثراتمتغیر پنهان بیرونیثیر)(میزان بارگذاري یا تأمیزان المبداي
E1.E»67/0»اثرات اقتصادي ،S1.E»84/0»اثرات اجتماعی ،C1.E»اثرات فرهنگی«

ضریب 52/0وع گیرد و در مجمشکل میاثراتها متغیرکه از تجمیع این شاخص، 62/0
پایدار شهر يتوسعهدرصد از تغییرات متغیر وابسته 52تر عبارت دقیقتأثیرگذاري دارد به

، بینیموارد پیشيها پوشش داده شده و بقیهاي از این شاخصتوسط مجموعهندیشها
متغیر اثرات اجتماعی بیانگر باالترین شدت انسجام شود.بینی میتوسط سایر متغیرها پیش

دهد.درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می
شامل)S(ار شهر اندیشهپایديابعاد توسعهمیزان المبداي متغیر پنهان درونی براي

E.S»80/0» پایدار اقتصادييتوسعه ،L.S»78/0» پایدار منافع محلیيتوسعه ،S.S

پایدار شهر يتوسعهها متغیرکه از تجمیع این شاخص، 86/0»پایدار اجتماعیيتوسعه«
یدار پايپایدار اقتصادي بیانگر باالترین و متغیر توسعهيمتغیر توسعه.گیردشکل می

دهد.اجتماعی کمترین رقم شدت انسجام درونی در متغیر پنهان درونی را نشان می
توان می،باشدمی92/0این مدل برابر»شاخص نیکویی برازش«از آنجا که مقدار

میزان ضریب بدست آمده بیانگر .بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد
باشد.پایدار شهر اندیشه میيبر توسعهی اثرات اجتماعاثر مستقیم 

پایدار شهر اندیشه)يتوسعه(Y) = 52/0اثرات حین ساخت بازار (

هاي مرتبط با برازش مدلشاخص: 7جدول 
تفسیرمیزانشاخص

)90/0برازش عالی (مالك بیش از91/0نرم)لوئیز (شاخص برازش غیرـتاکر
)90/0برازش عالی (مالك بیش از91/0ده)شبنتلر (شاخص برازش نرمـبونت

)70/0برازش عالی (مالك بیش از 71/0هولتر
)05/0برازش عالی (مالك کمتر یا مساوي RMSE029/0خطاي میانگین مجذورات تقریب يریشه

GFI92/090/0برازش عالی (مالك بیش از(

سو دل تدوین شده از یکتوان به برازش مبا تأکید بر پنج شاخص نیکویی برازش می
بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر ؛تأکید داشت، هاي تجربی از سوي دیگرو داده

هاي تجربی فراهم گردیده و برازش مطلوب معرف درآمده و یا مدل ساختاري شده با داده



95پاییز ،1مارهش،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 124

در است.پایدار شهر اندیشه يبر توسعهالگویابی معادالت ساختاري با تأکید اثرات 
برازش از، شود که مدل پیشنهادي پژوهشگرمطرح می، بندي نهایی پژوهش حاضرجمع

و شاخص برازش نرم )91/0(لوئیزـتاکرنرمشاخص برازش غیر، کاملی برخوردار بوده زیرا
) باالتر 71/0شاخص هولتر (، عالوه بر آنبوده است؛ 90/0باالتر ، )91/0شده بونت بنتلر (

خطاي میانگین يریشه، همچنیندهد؛لوب را نشان میبرازش مطبوده و 70/0از 
بوده و معرف برازش مدل محقق است.05/0کمتر از ، )029/0(مجذورات تقریب

پایدار شهر اندیشهيفرهنگی بر توسعه، اجتماعی، مدل تحلیل مسیر اثرات اقتصادي:6شکل 
اسالمی)ـ پس از اتمام بازار ایرانی(

6که توسط»اثرات اقتصادي«E1.Eشامل)E(ابعاد اثراتالگوي ارتباطشکل باال 
6که توسط »اثرات فرهنگی«C1.E، السؤ11که توسط »اثرات اجتماعی«S1.E، الؤس

که »پایدار اقتصاديي توسعه«E.Sشامل)S(پایدار شهر اندیشهيبا ابعاد توسعهالسؤ
يتوسعه«S.Sالسؤ3که توسط » ع محلیپایدار منافيتوسعه«L.S، السؤ3توسط 

الگوي گیري شده که باعنوان متغیر وابسته اندازهؤال بهس8که توسط »پایدار اجتماعی
ها متفاوت نیست.حقیقی داده

شامل)E(ابعاد اثراتمتغیر پنهان بیرونیثیر)(میزان بارگذاري یا تأمیزان المبداي
E1.E»76/0»اثرات اقتصادي ،S1.E»85/0»اثرات اجتماعی ،C1.E»اثرات فرهنگی«

ضریب 78/0گیرد و در مجموع شکل میاثراتها متغیرکه از تجمیع این شاخص، 78/0
پایدار يتوسعهيرات متغیر وابستهدرصد از تغی67تر گذاري دارد به عبارت دقیقثیرأت
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موارد يقیهها پوشش داده شده و باي از این شاخصتوسط مجموعهشهر اندیشه
متغیر اثرات اجتماعی بیانگر باالترین شود.بینی میتوسط سایر متغیرها پیش، بینیپیش

میزان المبداي متغیر پنهان دهد.شدت انسجام درونی در متغیر پنهان بیرونی را نشان می
»ديپایدار اقتصايتوسعه«E.Sشامل)S(پایدار شهر اندیشهيابعاد توسعهدرونی براي

81/0،L.S»76/0» پایدار منافع محلیيتوسعه ،S.S»77/0»پایدار اجتماعیيتوسعه ،
يمتغیر توسعه.گیردشکل میپایدار شهر يتوسعهها متغیرکه از تجمیع این شاخص

پایدار منافع محلی کمترین رقم شدت يپایدار اقتصادي بیانگر باالترین و متغیر توسعه
شاخص نیکویی «از آنجا که مقداردهد.تغیر پنهان درونی را نشان میدر مانسجام درونی 

توان بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولی با باشد میمی94/0ن مدل برابرای»برازش
ي بر توسعهاثرات اجتماعی میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم .واقعیت دارد

باشد.پایدار شهر اندیشه می
پایدار شهر اندیشه)يتوسعه(Y) = 67/0س از اتمام ساخت بازار (اثرات پ

هاي مرتبط با برازش مدلشاخص: 8جدول
تفسیرمیزانشاخص

)90/0برازش عالی (مالك بیش از93/0نرم)لوئیز (شاخص برازش غیرـتاکر
)90/0برازش عالی (مالك بیش از92/0شده)بنتلر (شاخص برازش نرمـبونت

)70/0برازش عالی (مالك بیش از 73/0هولتر
)05/0برازش عالی (مالك کمتر یا مساوي RMSE025/0خطاي میانگین مجذورات تقریب يریشه

GFI94/090/0برازش عالی (مالك بیش از(

سو توان به برازش مدل تدوین شده از یکبا تأکید بر پنج شاخص نیکویی برازش می
تأکید داشت. بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر ، از سوي دیگرهاي تجربیو داده

هاي تجربی فراهم گردیده و برازش مطلوب معرف درآمده و یا مدل ساختاري شده با داده
در است.پایدار شهر اندیشه يبر توسعهالگویابی معادالت ساختاري با تأکید اثرات 

از برازش ، شود که مدل پیشنهادي پژوهشگرمطرح می، بندي نهایی پژوهش حاضرجمع
و شاخص برازش نرم )93/0(لوئیزـتاکرنرمشاخص برازش غیر، کاملی برخوردار بوده زیرا

) باالتر 73/0شاخص هولتر (، عالوه بر آنبوده است.90/0باالتر ، )92/0شده بونت بنتلر (
خطاي میانگین يشهری، همچنیندهد؛ده و برازش مطلوب را نشان میبو70/0از 

بوده و معرف برازش مدل محقق است.05/0کمتر از ، )025/0(مجذورات تقریب
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ها و تهدیدهاضعف؛ فرصت، بررسی نقاط قوتد)
ها و تهدیدهایی که از هر فعالیت توان نقاط قوت و ضعف؛ و همچنین فرصتمی

این ارائه کرد.، رندشوند یا براي ذینفعان در سطوح مختلف وجود دااي ناشی میتوسعه
در این مطالعه براي کند.ماتریس تصویر خالصه و گویا از دامنه تأثیرات اقدام را ارائه می

بازار بزرگ ایرانی اسالمی با استفاده از نظرهاي ساکنین و يشناسایی پیامدهاي پروژه
پروژه را (نقاط قوت و ضعف) اینارزیابی عوامل داخلیتوان ي شهر جدید اندیشه میکسبه

، نسبت ضریب وزنی، عوامل داخلی، نسبت ضریب وزنی، با توجه به ضریب وزنی شاخص
بندي کرد.نقاط قوت و ضعف به شرح زیر دستهعوامل داخلی به تفکیک

)IFE(ارزیابی عوامل داخلی: 9جدول 

شاخصعامل
ضریب وزنی 

شاخص
)1(بین صفر تا 

نسبت ضریب 
عوامل وزنی

داخلی

عوامل وزنینسبت ضریب 
به تفکیک نقاط داخلی

قوت و ضعف

نقاط قوت

67/0124/0234/0رفاه اجتماعی شهروندان
54/01/0189/0امنیت اجتماعی شهروندان

انسجام اجتماعی و تقویت روابط 
58/0107/02/0اجتماعی مردم محل با یکدیگر

هاي ها و آسیبکاهش ناهنجاري
39/007/0134/0اجتماعی

71/013/0244/0خدمات اقتصادي به مردم
جمع نقاط 

89/2531/01قوت

نقاط ضعف
85/0157/0335/0افزایش قیمت امالك مسکونی
90/0166/0354/0افزایش قیمت امالك تجاري

79/0146/0311/0افزایش قیمت کاالها و خدمات
جمع نقاط 

54/2469/01ضعف

43/51جمع کل

باشد. می57/0نگین ضریب وزنی نقاط قوت شود میاحظه میطور که مالهمان
باشد. جمع نسبت ضریب وزنی نقاط قوت می84/0میانگین ضریب وزنی نقاط ضعف 
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باشد. میانگین می1و مجموع آنها 469/0قاط ضعف و جمع نسبت ضریب وزنی ن531/0
باشد.می67/0(ضعف و قوت) برابر ضریب وزنی عوامل داخلی
قوت و قوت اساسی) ، ضعف، شامل: ضعف اساسی4تا 1(بین امتیاز عوامل داخلی

ها به ترتیب ضریب وزنی نقاط قوت شاخصباشد.بدست آمد و داراي قوت می3برابر 
انسجام اجتماعی و تقویت ، رفاه اجتماعی شهروندان، خدمات اقتصادي به مردم، اهمیت

ها و کاهش ناهنجاري، امنیت اجتماعی شهروندان، کدیگرروابط اجتماعی مردم محل با ی
افزایش ، ها به ترتیب اهمیتضریب وزنی نقاط ضعف شاخصباشد.هاي اجتماعی میآسیب

افزایش قیمت کاالها و خدمات ، افزایش قیمت امالك مسکونی، قیمت امالك تجاري
باشد.می

ها  یب وزنی نقاط فرصتشود میانگین ضرمالحظه می10طور که در جدول همان
باشد. جمع نسبت ضریب وزنی می82/0باشد. میانگین ضریب وزنی نقاط تهدید می61/0

1و مجموع آنها 495/0ط تهدید و جمع نسبت ضریب وزنی نقا505/0نقاط فرصت 
باشد.می70/0ها و تهدیدها) برابر (فرصتباشد. میانگین ضریب وزنی عوامل خارجیمی

فرصت و فرصت عالی) ، تهدید، شامل: تهدید جدي4تا 1(بین عوامل خارجیامتیاز 
، ها به ترتیب اهمیتباشد. ضریب وزنی شاخص فرصتبدست آمد و داراي تهدید می2برابر 

، بهبود وضعیت فضاي سبز، تقویت ساختار تفریح و فراغت شهروندان، بهسازي منظر شهري
توجه به ، اشتغال به کار، ايهویت محلهتقویت ، گذاري مردممشارکت اقتصادي و سرمایه

باشد. ضریب وزنی شاخص تهدیدها به ترتیب و اسالمی در محله میهاي دینی زمینه
، محدودیت پارك اتومبیل، تردد وسایل نقلیه و بار ترافیک، (صوتی و هوا)آلودگی، اهمیت

باشد.پذیر شدن شهر جدید اندیشه میمهاجر، وضعیت تردد عابران
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)EFE(ارزیابی عوامل خارجی:10جدول 

شاخصعامل
ضریب وزنی 

شاخص
)1(بین صفر تا 

نسبت ضریب 
عوامل وزنی

خارجی

نسبت ضریب وزنی
به عوامل خارجی

تفکیک نقاط فرصت و 
تهدید

54/0064/0127/0اشتغال به کارهافرصت
مشارکت اقتصادي و 

63/0074/0146/0گذاري مردمسرمایه

58/0068/0135/0ايهویت محلهتقویت 
تقویت ساختار تفریح و فراغت 

69/0081/0160/0شهروندان

هاي دینی و توجه به زمینه
45/0053/0105/0اسالمی در محله

72/0085/0168/0بهسازي منظر شهري
68/008/0159/0بهبود وضعیت فضاي سبز

29/4505/01هاجمع فرصت
75/0089/0183/0پذیر شدن شهر اندیشهمهاجرتهدیدها

81/0099/0197/0وضعیت تردد عابران
85/010/0205/0تردد وسایل نقلیه و بار ترافیک

83/0098/020/0محدودیت پارك اتومبیل
89/0109/0215/0(صوتی و هوا)آلودگی

13/4495/01جمع تهدیدها
42/81کلجمع 
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و انتخاب استراتژيSWOTماتریس تجزیه و تحلیل :11جدول

ها و فرصت، هاضعف، هافهرست قوت
تهدیدها بر حسب اولویت

فهرست 
هاقوت

)S(

خدمات اقتصادي به مردم

فهرست 
هاضعف

)W(

افزایش قیمت امالك تجاري
رفاه اجتماعی شهروندان

ك مسکونیافزایش قیمت امال
انسجام اجتماعی و تقویت روابط 
اجتماعی مردم محل با یکدیگر

افزایش قیمت کاالها و خدمات امنیت اجتماعی شهروندان
هاي ها و آسیبکاهش ناهنجاري

اجتماعی

فهرست 
هافرصت

)O(

)SOقوت ـ فرصت (راهبردبهسازي منظر شهري
ترین ن و مناسبتـریایـن حـالت، مـطـلوب

بازار بزرگ حالت است و بدین معنی است که 
ها و نقاط ضمن آنکه از تواناییایرانی اسالمی

اتکایی برخوردار است، در قوت در خور و قابل
-اي خود نیز با فرصتمحیط تعاملی و زمینه

بهایی مواجه است. راهبردهاي مناسب و گران
قوت ـ فرصت بازار بزرگ ایرانی اسالمی،

در خودچگونگی بکارگیري توان موجود 
هاي برداري حداکثري از فرصتجهت بهره

داردمغتنم محیطی را بیان می
(استراتژي تهاجمی)

)WOراهبرد ضعف ـ فرصت (
هاي در ایـن حـالت، هر چند فرصت

بازار بزرگ ایرانی بهایی براي متعدد و گران
در محیط فراهم است ولی، از اسالمی

هـا و هـا و نـاتـوانـیر ضـعـفسـوي دیـگـ
هـاي جـدي نـیـز آن در پـذیـريآسـیـب

این بنابراین، با استفاده از برگرفته است.
راهبرد باید نهایت تالش خود را براي 

هاي خود با ها و ناتوانیجبران ضعف
هاي محیطی به کار بندداستفاده از فرصت

کارانه)(استراتژي تغییر جهت یا محافظه

تقویت ساختار تفریح و 
فراغت شهروندان

بهبود وضعیت فضاي سبز
مشارکت اقتصادي و 

گذاري مردمسرمایه
ايتقویت هویت محله
اشتغال به کار

هاي دینی و توجه به زمینه
اسالمی در محله

فهرست 
هاتهدید

)T(

)STراهبرد قوت ـ تهدید ((صوتی و هوا)آلودگی
هر بازار بزرگ ایرانی اسالمین حالت، در ای

هـاي قـابـل هـا و تـوانـایـیچند از قـوت
ها و اتـکـایی برخوردار است ولی با چالش

این باشد.تهدیدهاي متعدد و جدي روبرو می
گـیـري از حـداکـثـر راهبرد چگونگی بهره

بهینه با يتـوان مـوجـود بـراي مـقابله
دهاي محیطی را ها و تهدیفشارها، چالش

کندترسیم می
(استراتژي رقابتی و تنوع)

)WTراهبرد ضعف ـ تهدید (
-بدترین، دشوارترین و مخاطرهاین حالت

بازار بزرگ آمیزترین شرایط براي فعالیت
این . بـا اسـتفـاده از استایرانی اسالمی

نقاط ضعف خود را به نوعی بایدراهـبـرد 
هـاي ريپـذیـپـوشـش دهـد یـا آسـیـب

خود را به حـداقل ممکن برساند و یا در 
ها صورت امکان، خود را از گزند این آسیب
و تهدیدها مصون و به دور نگه دارد

(استراتژي تدافعی)

تردد وسایل نقلیه و بار 
ترافیک

محدودیت پارك اتومبیل
وضعیت تردد عابران

مهاجرپذیر شدن شهر جدید 
اندیشه

ناریوي خوشبینانه فرض بر این است که هیچ مشکلی در عملکرد مجریان و نیز در س
بازار بزرگ يدر نتیجه، اجراي پروژهتعامل بین مجریان و ذینفعان وجود نداشته باشد.

بهسازي منظر گردد.ایرانی اسالمی موجب ایجاد حداقل پیامدهاي منفی براي ذینفعان می
هاي تفریح و فراغت تقویت زمینهو اسالمی در محله، هاي دینی توجه به زمینهشهري، 
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امنیت اجتماعی هاي مشارکت مردمی، ایجاد زمینهشهروندان، در نظر گرفتن هویت محله، 
بازار بزرگ ایرانی اسالمی است. ياجراي پروژهيسناریوي خوشبینانهشهروندان از جمله 

ثیرات أرفته نشده و با نگرش منفی به تثیرات مثبت پروژه در نظر گأت،در سناریوي بدبینانه
بازار بزرگ يرسد که اجراي پروژهدر نتیجه به نظر میشود.بینی میاجراي پروژه پیش

ایرانی اسالمی به افزایش قیمت امالك مسکونی و تجاري شهر اندیشه، افزایش تردد وسایل 
ر شهر جدید اندیشه نقلیه و بار ترافیک، مشکل تردد عابران پیاده و مهاجرپذیري بیشت

منجر خواهد شد.

گیريبندي و نتیجهجمع
اقتصادي و ، ثیرات اجتماعیاي بین تأپژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه رابطه

پایدار شهر يو توسعه(هنگام ساخت و اتمام ساخت)اسالمیـفرهنگیِ بازار بزرگ ایرانی
اسالمی بری ـبازار بزرگ ایرانيجدید اندیشه وجود دارد؟ نقاط قوت و ضعف پروژه

پایدار شهر جدید اندیشه کدامند؟ به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخت.يتوسعه
(در زمان ساخت)پایدار شهر اندیشهيفرهنگی بر توسعه، اجتماعی، اثرات اقتصادي

ماعی با ثیر اجتو متغیر تأ14/0اقتصادي با میزان ثیر نشان داد که میزان بتاي متغیر تأ
ي پایدار شهر توسعهيمتغیر وابسته، 21/0ثیر فرهنگی با میزان تغیر تأو م18/0میزان 

ثیر را متغیر تأثیر فرهنگی بیشترین تأ، دهد. از این میانبینی قرار میاندیشه را مورد پیش
دارد.

(در زمان پایدار شهر اندیشهيفرهنگی بر توسعه، اجتماعی، همچنین اثرات اقتصادي
ثیر اجتماعی با و متغیر تأ19/0اقتصادي با میزان ثیر ت) نشان داد که متغیر تأبعد از ساخ

ي پایدار شهر متغیر وابسته توسعه، 31/0ثیر فرهنگی با میزان أو متغیر ت15/0میزان 
ثیر را دارد.أثیر فرهنگی بیشترین تمتغیر تأبینی قرار داده واندیشه را مورد پیش

تقویت ، مشارکت و انسجام مردمی، ايکه با تقویت هویت محلهبنابراین مشخص شد
توان تقویت ساختارهاي دینی و اسالمی می، ها و ساختارهاي تفریح و اوقات فراغتزمینه

پایدار شهر اندیشه کمک کرد.يبه توسعه
نتایج نشان ها این پژوهش همسویی دارد زیرابا یافتهسرور و موسوينتایج پژوهش 

نتایج پژوهش پایدار دارد.يپیرامون نقش مهمی در توسعهـکه الگوي مرکزدهد می
دسترسی به خدمات و ظرفیت قابل تحمل محله که در ، تنوع، عزیزي در مورد هویت

نتایج پژوهش حبیبی نشان داد این پژوهش همسویی دارد.يهاؤثر است با یافتهتوسعه م
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و د فضاهاي تعامل اجتماعی و مشارکت فعاالنه وجو، که هویت کالبدي و فرهنگی و فعالیتی
ي این پژوهش همسویی دارد؛ هانظارت مستمر ساکنان در توسعه مؤثر است با یافته

پایدار اشاره دارد.يهاي توسعههمچنین تقوایی در پژوهش خود به نقش مهم شاخص
جمعیتی هايپایدار اجتماعی در قالب شاخصيتوسعهنتایج پژوهش مشکینی به اهمیت 

عوامل کالبدي و ، سالمت، عدالت اجتماعی، اجتماعیيسرمایه، اقتصادي، و اجتماعی
اذانی همچنین نتایج پژوهش د که با نتایج پژوهش همسویی دارد؛اشاره دارشاخص امنیتی

هر کدام با توجه به دمپسی و همکاران، دیاز، شین و همکاران، عنبري و مالکی، و همکاران
پایدار دارند با نتایج این پژوهش همسویی دارند.يتوسعهنگاهی که به 

پایدار شهر اندیشهيفرهنگی بر توسعه، اجتماعی، مدل تحلیل مسیر اثرات اقتصادي
مثبت و مستقیم اثرات ياسالمی) بر رابطهـ (حین ساخت و پس از اتمام بازار ایرانی

کید دارد و به دیدگاه بوردیو أیشه تپایدار شهر انديفرهنگی و توسعه، اجتماعی، اقتصادي
شود.و لئونارد دهل نزدیک می

هاي یکی میان ساختارهاي عینی و پدیدهدیالکتيبه عبارت دیگر بوردیو بر رابطه
که مبناي گیرندساختارهاي عینی قرار می، به نظر او از یک سويکند.ذهنی تأکید می

هاي متقابل وارد کنشساختاري را که برهايدهند و الزامهاي ذهنی را تشکیل میصورت
يهاي روزانهاگر کسی خواسته باشد تالش، اما از سوي دیگرکنند؛تعیین میشوند می

، کنند بررسی کندیر و یا حفظ این ساختارها عمل میفردي و جمعی را که در جهت تغی
توان امکانات ا میبنابراین ساختارهاي عینی رهاي ذهنی را در نظر گیرد.باید این صورت

بوردیو این ساختارهاي يبه گفته... در نظر گرفت.محیطی وزیست، فرهنگی، اجتماعی
توانند عملکردها یا ي عامالن انسانی هستند که میعینی مستقل از آگاهی و اراده

ذهنی با جهان اجتماعی ها از طریق ساختارهايهاي ذهنی را هدایت کنند و انسانصورت
هنجارها و ها وذهن شدن بسیاري از ارزشياي که با ملکهبه گونهکنند.رد میبرخو

کنند.گذاري میعملکردهایشان را تولید و ارزش، عوامل خارجی
توان اذعان داشت که وجود ساختارها و ي بوردیو میبه عبارت دیگر در قالب نظریه

تواند بر رفتار میرگ ایرانی اسالمی؛مانند ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی بازار بز؛امکانات
ا و هنجارها و هذهن شدن ارزشيثر از ملکهأشهروندي یا ساختارهاي ذهنی افراد که مت

اي که هر اندازه امکانات و ساختارهاي به گونهثر واقع شود؛عوامل خارجی است مؤ
مورد پذیرش کیفیت بهتري عرضه شده ومطلوب و با، دقیقياجتماعی و فرهنگی به گونه

ان هنجارها و عملکرد و کنش شهروند، هاباعث خواهد شد که بر ارزشاحتماالً، واقع شوند
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ي پایدار شهر کمک کند؛ ثر واقع شود و به توسعهدر قالب رفتار خرید شهروندي مؤ
سنجی شهري ي نیازهمچنین با توجه به نتایج بدست آمده به دیدگاه لئونارد دهل و نظریه

اجتماعی و فرهنگی زیست ، زهاي شهروندان از جمله نیازها و امکانات اقتصاديکه بر نیا
ب امکانات و ساختارهاي گوناگون در قال، محیطی؛ نیازهاي عملکردي و هنري و آموزشی

شویم.تأکید دارد نزدیک می

اتپیشنهاد
امتیاز بدست آمده ، و انتخاب استراتژيSWOTماتریس تجزیه و تحلیل با توجه به

بهتر است استراتژي تدافعی انتخاب شود و ، براي عوامل خارجی که نشان از تهدید است
اي که در این حامیان اقدام توسعه، براي جلوگیري از افزایش قیمت واحدهاي تجاري

مرکز تجارت تواند از طریق ساخت می، باشدشرکت عمران شهر جدید اندیشه می، پژوهش
هاي دولتی و ها و آژانسشرکت، مؤسساتيوري کلیهالکترونیک که عاملی براي گردآ

بازرگانان با فراهم آوردن تمامی امکانات مورد نیاز جهت رفاه حال تجار و ، خصوصی است
و با افزایش واحدهاي قطب اصلی اقتصاد یک منطقه مطرح عنوانالمللی و داخلی بهبین

همچنین با توجه ؛ فراهم نمایدکاهش قیمت امالك تجاري رايزمینه، تجاري در این مرکز
شرکت عمران شهر ، پذیر بودن شهر اندیشه و افزایش قیمت امالك مسکونیبه مهاجر

کاهش قیمت يجدید اندیشه با ساخت مسکن مهر و اقدام و تحویل به موقع آن زمینه
واحدهاي مسکونی در این شهر را فراهم نماید.

پیشنهاد ، ی هوا و کاهش ترافیکبه منظور جلوگیري از آلودگی صوتی و آلودگ
تعبیه ساختار تردد ، هاي دوچرخهشود فرهنگ استفاده از دوچرخه با ایجاد ایستگاهمی

البته براي این منظور دوچرخه سوار در اطراف بازار بزرگ ایرانی اسالمی تروج شود.
گی و تقویت اطراف بسته شده تا به کاهش آلوديهاي محدودهشود که خیابانپیشنهاد می
ی  همچنین بازار بزرگ ایرانی اسالمیاده و فضاي دوچرخه سوار کمک کند؛ فضاي عابر پ

، تواند با ساخت چهار پارکینگ طبقاتی در اطراف بازاربراي تحقق استراتژي تدافعی می
مشکل محدودیت پارك اتومبیل را برطرف کند.
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:منابعفهرست 
ياي منطقهپایدار محلهيهاي توسعهررسی شاخصب".)1392(مهري و همکاران، اذانی

.تابستان، 9پیاپی ، دوميشماره، سال سوم، ریزي فضاییبرنامهيمجله، "اصفهان13
تهران: سمت.، هاي شهر و پیراموننظریه.)1382(، محمد حسین پاپلی یزدي
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