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  نقش مديريت در تدوين راهكارهاي اثر بخش توسعه 

  )شهر تبريز: مطالعه موردي(
  

  1رسول درس خواندكتر 

  2محمدامين خجسته قمري

  3سيد علي ثابتي

  چكيده
در جهان كنوني با توجه به افزايش جمعيت و تبديل شهرها به اماكن صنعتي نياز به يك 

از . گردد كارهاي مربوط به اين توسعه احساس ميسيستم مديريتي به منظور تدوين اصول و راه 
طرفي مديريت شهري به عنوان بخشي از دانش مديريت بايستي به مقوله زيست محيطي به عنوان 

گذار در ساختار شهرها به منظور ايجاد مطلوبيت محيطي براي  يكي از مهمترين اجزائي تأثير
ا هدف اصلي بررسي عوامل مؤثر در مقاله حاضر حاصل پژوهشي است ب. ساكنين توجه نمايد

تدوين راه كارهاي مناسب و اثر بخش مقوله توسعه در حوزه مديريت حاكم بر شهر كه براساس 
آوري اطالعات از طريق اسناد و  جمع. روش تحقيق پيمايشي و با چارچوب قياسي انجام يافته است

جامعه آماري نيز . فته استنامه با مقياس ليكرت صورت گر مدارك، مشاهدات، مصاحبه و پرسش
   ها استفاده از روش آزمون فرضيه. در نظر گرفته شده است 260ساكنين شهر تبريز با حجم نمونه 

t-studentريزي  هاي تحقيق بيانگر اين مهم است كه نقش مديريت شهري با برنامه  بوده و يافته
ايجاد مشاركت عمومي و توجه به هاي عمومي الزم و  اصولي و تأمين سرانه مناسب و ارائه آموزش

توسعه آتي شهر در مقابله با اثرات سوء توسعه روزن افزون جمعيت و صنعتي شدن، موثر و حائز 
  .اهميت است
    توسعه، مديريت شهري،مديريت، شهر  :كليدي واژه هاي

                                                           
  ايران-دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تبريز، گروه شهرسازي، تبريز) استاديار(عضوهيأت علمي - 1
        )كاتباتمسئول م( تبريز و پيام نور تبريزواحد هاي آزاد اسالمي مدرس دانشگاه ، كارشناس ارشد معماري- 2
)Arch_khojasteh@yahoo.com( 
   سازمان مديريت صنعتي استان آذربايجان شرقي،  كارشناس ارشد مديريت شهري- 3

 »فراسوي مديريت« 

  1390پاييز  _18 شماره _سال پنجم 
  125 -146ص ص

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390 پاييز  – 18 شماره –فراسوي مديريت 

 

126

  مقدمه
روند توسعه شهرنشيني در دنياي امروز و رشد سريع جمعيـت جهـاني از يـك                

فت تكنولوژي و همچنـين بهـره بـرداري از محـيط طبيعـي در مقيـاس                 طرف و پيشر  
وسيع آن از طرف ديگر و الويت پيـدا كـردن نيازهـاي كوتـاه مـدت و بلنـد مـدت                      
جمعيت و تغيير الگوهـاي مـصرف و زنـدگي در جوامـع موجـب افـزايش تخريـب                
 محيط زيست گرديده كه تعادل ميان انسان و حيوان و گياه و محيط زنده بـا محـيط                 
پيرامون را بر هم زده است بطوريكه براي رسيدن به يـك تعـادل نـسبي در محـيط،                   

هنگـامي كـه بحـث از       . موقعيتي بس دشوار در برابر انسان امروزي قـرار داده اسـت           
ريـزي شـهري    هاي توسعه شهري به صورت خاص و ناتواني برنامه        عدم توفيق برنامه  

يت منطقـي شـهري مطـرح       به صورت عام در حل مسائل و مشكالت شـهري و هـدا            
شود، نقش و جايگاهي اسـت كـه        شود، يكي از داليلي كه كمتر به آن توجه مي         مي

از . ريزي توسعه شهري ايفـا كننـد      توانند در تحقيق برنامه   عناصر مديريت شهري مي   
هـا،   مديريت شهري به عنوان چارچوب سازماني توسـعه شـهر، بـه سياسـت             "طرفي  
شـود كـه در پـي اطمينـان از تطـابق رشـد              مربـوط مـي   ها، طرحهـا و عمليـاتي       برنامه

كـارايي  . جمعيت با دسترسي بـه زيـر سـاختهاي اساسـي، مـسكن و اشـتغال هـستند                  
اي از قبيل ثبات سياسـي، انجـام و         مديريت شهري وابستگي مشخص به عوامل زمينه      

يك پارچگي اجتماعي، رونـق اقتـصادي و نيـز عوامـل ديگـري از قبيـل مهارتهـا و                    
تحـت ايـن    . اي سياست مداران و افراد استفاده كننـده از ايـن سياسـتها دارد             هانگيزه

شرايط، چارچوب و ويژگيهاي سازماني مديريت شهري بويژه نقش اجرايي بخـش            
 .كنـد اي در موفقيـت آن ايفـا مـي        دولتي و عمومي در آن تاثير بـسيار تعيـين كننـده           

مت محلي تعريف شود و     اي از حكو  تواند به عنوان زير مجموعه    مديريت شهري مي  
سه نكته اساسي در مـورد ايـن سيـستم    كه . با عنوان شهرداري مورد اشاره قرار گيرد 

  :قابل ذكر است
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بايد الگويي از مديريت شهري خوب و قابل تطبيق با هر شهري، صرف نظر از ) 1
  .اندازه آن ارائه شود

ري شهرداري واژه شهرداري هم به حوزه عمل شهرداري و هم به مجموعه ادا) 2
شهر اشاره دارد و به اين ترتيب، هم بازيگران فعال در امور شهري نظير 

و  مجامع نيروهاي غيررسمي، شركتهاي خصوصي، نيروهاي اقتصادي،
  .شودسازمانهاي اجتماعي را شامل مي

ريزيهاي دراز مدت مربوط مديريت شهري هم به وظايف روزمره و هم به برنامه) 3
راههايي براي توافق و  گيري، جستجوي اري به تصميملذا شهرد. شودمي

مصالحه، توسعه همه جانبه ناحيه شهري به عنوان يك هويت فيزيكي، توسعه 
فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي الزم براي رفاه بهبود وضعيت همه شهروندان 

  ) .106، 1383نجاتي حسيني،  ("پردازدمي
ده بخـشي از سـيماي شـهر        گيرنـ ز شهري از ديـدگاه شهرسـازي در بر         سب منظر

هاي گياهي تشكيل شده است و به عنوان يك عامل زنـده             است كه از انواع پوشش    
و حياتي در كنار كالبد بي جان شهر تعيين كننده سـاخت مرفولوژيـك شـهر اسـت                  

-فضاي باز شهري از يك سو در برگزيده فضاي سبز موجـود و از سـوي ديگـر بـه                   

 . شودسبزشهري مطرح مي فضاهايصورت فضاهاي بالقوه جهت توسعه

اما با همه تعاريفي كه تاكنون ارائه شده اسـت بـراي دسـت يـافتن بـه تعريفـي                    
تر بايد در مقوله فضاي سبز شهري بيشتر تامل كنيم و براي اين منظور از تبيـين                 دقيق

اي بسيار عامل است فضا تمام جهـان هـستي را           فضا مقوله . كنيممفهوم فضا آغاز مي   
تواند چنان نازك   كند و ما را در تمام طول زندگي احاطه كرده است فضا مي            پر مي 

و وسيع بنظر آيد كه احساس وجود بعد از بين برود و يـا چنـان مملـو از وجـود سـه               
بعدي باشد كه به هر چيزي در حيطه خود مفهومي خاص بخشد فـضاي سـه بعـدي                  

ضا بـه محـيط زيـست    قابليت جالب توجهي در باالبردن كيفيـت زنـدگي مـا دارد فـ            
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بخشد كه اهميـت آن در يـك زنـدگي لـذت     اطراف ما احساس راحتي و امنيت مي   
 . بخش از نور آفتاب و محلي براي آرامش كمتر نيست

هـاي طبيعـي يـا      فضاي سبز شهري بخشي از فضاي باز شهري است كه عرصـه           
سـاير  ها، گلهـا، چمنهـا، و       ها، بوته اغلب مصنوعي آن زير پوشش درختان، درختچه      

گياهاني است كه براساس نظـارت و مـديريت انـسان بـا در نظـر گـرفتن ضـوابط و                     
هاي مرتبط با آن، براي بهبود شرايط زيستي، زيستگاهي و رفـاهي        قوانين و تخصص  

شـود  شهروندان و مراكز جمعيتي غير روسـتايي حفـظ و نگهـداري يـا احـداث مـي                 
 . )22، 1380سازمان مديريت، (

 رنگ سبز يا تغييرات فصلي آن داراي اثرات رواني بسيار           فضاي سبز و به ويژه    
ولريخ در تحقيقي كه در زمينه اثـرات روانـي درختـان و فـضاي سـبز                 اموثري است   

روي دوره بهبودي بيماران در يـك بيمارسـتان انجـام داد بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه                  
نـي البتـه    توانـد دوره بـستري بيمـاران را كوتـاه كنـد چنـين تـأثير روا                فضاي سبز مي  

ولريخ وجـود فـضاي سـبز و درختـان          اكاربرد اقتصادي نيز در بر دارد طبق گزارش         
دهد با دادن چشم اندازي از درختان بـه          درصد كاهش مي   8دوره نقاهت بيماران را     

توان ساالنه صـدها ميليـون دالر از هزينـه بهداشـت عمـومي را               بيماران به آساني مي   
  .كاهش داد

  
  ي سرانه فضاي سبز توسط سازمانها و ارگانهاي داخليسطوح پيشنهاد -1جدول
  سطح سرانه استاندارد پيشنهادي  منابع

  12 تا 7  وزارت مسكن و شهرسازي
  50 تا 30  نظر كارشناسان سازمان محيط زيست

  50 تا 15  مطالعات پارك داري طرح جامع پاركهاي ملي سرخه حصار و حجر
  25  مهندسان مشاور روسي پوالد شهر

  50 تا 25  مان پاركها و فضاي سبزساز
  )براي تهران (35 تا 10  مهندسان مشاور آتك

 )194، 1380سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، (
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 نفري و مراكز صـنعتي مهمـي نظيـر          1500000شهر تبريز با دارا بودن جمعيت       
 ، تراكتــور ســازي،ســازي ماشــين، پااليــشگاه،نيروگــاه حرارتــي مجتمــع پتروشــيمي

و دههـا كـوره آجرپـزي و صـدها كارگـاه            ...  بنيـان ديـزل و       ،توژن و چرخـشگر   مو
از . رودكوچك و بزرگ ديگر به عنوان يكي از شهرهاي آلوده كشور به شمار مـي      

نظر توپوگرافي شهر از طرف شمال به كوههـاي سـرخ عـون ابـن علـي و از طـرف                     
و » ده صنايع شهر  استقرار عم «جنوب به پيشكوههاي سهند و از غرب به دشت تبريز           

تـوان گفـت كـه      داغ و بيالنكوه محصور شده است و مـي        هاي ساري از شرق به كوه   
شهر تبريز مثل يك گودال در سه جهت شمال، شـرق و جنـوب بـه ارتفاعـات و از                    

شـود همـه ايـن عوامـل بـه همـراه گـسترش              سمت غرب به دشت تبريز محدود مـي       
رديـده كـه در ايـن ميـان آالينـده      ناموزون شهر در اطراف آن باعث آلودگي هوا گ      

هـا   مونو اكسيد كربن و ذرات به دليل بيش از حـد مجـاز بـودن در اغلـب ايـستگاه                   
در شـرايط وارونگـي     » باتوجه به گزارشات اداره كل حفاظت محيط زيست اسـتان         «

دما در جو شهر تبريز به لحاظ بهداشتي و سالمت مردم از اهميت خاصي برخوردار               
، هر تبريز متشكل از فضاي سبز موجود در سـطح كارخانجـات           فضاي سبز ش   .هستند
 مراكـز نظـامي و انتظـامي و باغـات و مـزارع مـردم و همچنـين                ، مدارس ،جاتاداره

  .باشد سطح شهر مي ... پاركها و فضاي سبز خيابانها و رفيوژها و ميادين و 
اي با عنايت به اطالعات ارائه شده مجموع فـضاي سـبز توسـعه يافتـه در سـاله                 

 هكتـار   115 هكتار و بطور متوسط سـاالنه        920 در سازمان شهرداري برابر با       85-78
بوده و با توجه به رشد جمعيت و مقايسه آن، روند توسعه نسبت بـه آن قابـل توجـه                    

از فضاي سـبز شـهري   . باشدبوده و نشان دهنده بهبود وضعيت فضاي سبز شهري مي  
كل از گياهان با ساخت شبه جنگلي       عبارت است از فضاي متش     "محيط زيست "نظر  

و برخوردار از بازدهي اكولوژيكي زيست محيطي معين متناسب بـا شـرايط زيـست               
 الـي   20كه حداقل سرانه بـراي آن بـاالتر از          . محيطي حاكم بر محيط زيست شهري     

  .شود متر مربع براي هر نفر شهروند در نظر گرفته مي25
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     بـه فـضاهاي سـبز شـهري اطـالق         "هـاي جـامع   طـرح "سرانه فضاي سبز از نظر      
شود كه جزو فضاهاي عمومي بوده و كاركرد گردش و تفريح و گذران اوقـات        مي

را داشته باشد كه طرح جامع شـهر تبريـز حـداقل هفـت متـر                ) پاركها(فراغت مردم   
  . مترمربع براي شهر تبريز در نظر گرفته است2/8مربع و طرح جامع بازنگري شده 

 به كليه سطح سبز شهري كه مالكيـت آن  "هاشهرداري"اي در هاز نظر مقايسو  
ها بوده و در اختيار كليـه مـردم جهـت اسـتفاده قـرار گرفتـه و تحـت                     در شهرداري 

 .باشدها مي مديريت شهرداري
  

  1433423نفر ) 1387تا پايان شش ماهه اول (جمعيت موجود شهر : 2جدول
  نوع كاربري  )مترمربع(نگري شده طرح جامع هاي بازسطح الزم براساس سرانه

  جمع كل  شهري  ايمنطقه  ايناحيه  ايمحله
  11754069  1720108  2150135  3583558  43002698  فضاي سبز

  
امروزه كمبود فضاي سبز شهري همراه با توزيع نامتعادل آن تبريز را بـا فقـدان        

راين در  بنـاب . چشم اندازهاي سبز مواجه ساخته و سيمايي خـشك بـه آن داده اسـت              
 و نقـش    آلودگي هـواي شـهر تبريـز      به  توان  ميحاضر   مقالهبيان اهميت و ضرورت     

ايجاد تعـادل   ها در شهر، احساس ضرورت      مديريت شهري در كاهش ميزان آالينده     
 توسـط  بيشتر ميان انسان و طبيعت با ايجاد پاركها و فـضاهاي سـبز شـهري در تبريـز            

ر، نقش شهرداري به عنوان يـك ركـن         شهرداري بعنوان يكي از اركان مديريت شه      
توزيع نامتعادل فـضاهاي سـبز در شـهرتبريز و فقـدان            اساسي در مديريت شهري در      

 و لزم ارائه راهكار مناسـب بـراي آن و   چشم اندازهاي سبز و داشتن سيمايي خشك    
در ارتباط با پيـشينه      . اشاره نمود  شهر تبريز كمبود سرانه فضاي سبز در وضع موجود        

كارهـا و پيـشنهادات       تـوان بـه ارائـه راه         صورت گرفته در ايـن ارتبـاط مـي         مطالعاتي
اشـاره نمـود، كـه در        ٢ريزي تفرج آمريكا    و انجمن ملي برنامه   ) 1959( 1جورج باتلر 

                                                           
1 - George Butller 
2 - National Rrcreation Association www.SID.ir
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سـازي و منـاطق مـسكوني كـه زمـين       هاي خانـه    كند تا در پروژه     آن باتلر پيشنهاد مي   
رك بـزرگ در جهـت توسـعه     وحداقل يك پا1بازي ندارند زمين، تفرجگاه شهري   

نيز در ارتبـاط بـا ايـن        ) 1977 (2داويتاي) 52،  1374مجنوينان،  . (محيطي ايجاد گرد  
 متـر مربعـي بـراي       45موضوع در مسكو و كيف نيز اسـتانداردهايي از جملـه سـرانه              

در ارتباط با مطالعات صورت     . مترمربع براي كيف را مطرح نموده است       25مسكو و   
 "توان به تحقيقات انجام يافته با موضوعاتي از قبيل          شهر تبريز مي  گرفته در ارتباط با     

، )1378( توسط رحـم حيـدري   "جايگاه و اهميت فضاي سبز در برنامه شهري تبريز  
اشـاره  ) 1352(توسـط احـد شـهام       "آلودگي هوا و اثرات آن در بهزيستي محيطي         "

رهاي مؤثر در توسعه    اهدافي كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته، راه كا           .نمود
شهري از حيث فضاي سبز و تفرجگاه و نحوه مشاركت مردم و ادارات، لزوم توجه               

هاي مردمي در انجام و نگهـداري توسـعه           جدي فرهنگي و جلب و جذب مشاركت      
و بالخص نقش مديريت شـهري بـراي ايجـاد فـضاي مطلـوب و مناسـب در توسـعه            

ود در تبريز به عنوان هـدف اصـلي و          پايدار شهري و بررسي ميزان فضاي فعلي موج       
كارهاي مؤثر براي توسعه در شهر تبريز و باال بردن نقش مردم در امـر   نهايتاً ارائه راه  

هاي زيـر     لذا براي رسيدن به اين هدف فرضيه      . باشد  مشاركت و نهادهاي ذيربط، مي    
  :ارائه گرديده است

 منظور كسب درآمد از  تالش در تخريب و از بين بردن كاربريهاي فضاي سبز به-
سوي اشخاص و ادارات ذيربط با عناوين مختلف از جمله با تغيير كاربريهاي 

هايي غيراصولي سرنوشت آينده فضاي سبز و ميزان پراكنش آن و تأمين سرانه
  .كشاندمورد نياز در شهر را به چالش مي

                                                           
1 - User oriented area 
2 - Davitay www.SID.ir
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ه مناسب آشفتگي و كمبود فضاي سبز و عدم برنامه ريزي اصولي و تأمين سران -
فضاي سبز شهري موجب بروز آثار اجتماعي آاليندگيهاي زيست محيطي شهر 

  .شودمي
نبود استانداردها و معيارهاي مشخص و عدم ارائه آموزشهاي عمومي الزم از  -

سوي نهادهاي ذيربط و نداشتن فرهنگ مشاركت عمومي در توسعه و نگهداري 
 سبز پيش بيني شده در طرح فضاي سبز مديريت شهري را در اجراي سهم فضاي

  .كشاندجامع شهري به چالش مي
عدم وجود آمار و اطالعات دقيق امكان محاسبه، تجزيه و تحليل سرانه فضاهاي  -

ريزي و پيش بيني توسعه سبز در سطوح مختلف مقدور نبوده در نتيجه برنامه
  .شودآتي شهر و به تبع آن فضاهاي سبز مورد نياز به صورت صحيح تعريف نمي

  

  روش تحقيق
مقاله حاضر يكي از انواع تحقيق كاربردي بوده كه براساس چگونگي بدسـت             
آوردن اطالعات مورد نياز بيشتر و شـناخت شـرايط موجـود جهـت يـاري دادن بـه                   
فرآيند تصميم گيري خواهد بود براين اساس تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي غيـر              

  .آزمايشي خواهد بود
هاي يك جامعه آماري روش تحقيقي پيمايـشي بـه   ويژگيبراي بررسي توزيع   

  .رودكار مي
تواند براي پاسخ به سوالهاي پژوهشي از نوع زير مـورد اسـتفاده             اين تحقيق مي  

  :قرار گيرد
   ماهيت شرايط موجود چگونه است؟-الف
  اي ميان رويدادها قرار دارد؟ چه رابطه-ب
  موجود چگونه است؟ وضعيت -ج

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ر تدوين راهكارهاي اثر بخش توسعهنقش مديريت د
   

 

133

ــ ــا توجــه بــه تحقي ــا عنايــت بــه وجــود  ق كــه از نــوع پيمايــشي مــيب باشــد و ب
استانداردهاي الزم جهت تامين سرانه فـضاي سـبز در ايـن تحقيـق و وضـعيت آن و       

همچنـين ميـزان آلـودگي شـهري تبريـز و نقـش             ،نحوه بكارگيري و كـاربردي آن       
 در كاهش آلودگي و همچنين استفاده مردم از فـضاي سـبز جهـت               مديريت شهري 

 جهـت   ،اي منطقـه  ،اي ناحيـه  ،ايقات فراغـت در انـواع پاركهـاي محلـه         گذراندن او 
گذراندن اوقات فراغت با توجه به مباني نظـري و تعـاريف مربـوط همچنـين سـرانه              
فضاي سبز از ديدگاه شهرسازي و شهرداري و زيست محيطـي و توزيـع چگـونگي                

و نتايج  رسي  برسرانه مذكور در مناطق مختلف شهري و ميزان نياز در مناطق شهري             
 ،از طرفي ميزان مشاركت مدارس    . مورد انتظار و بسترهاي الزم آن ارائه خواهد شد        

ــشاركت    ،ادارات ــضاي ســبز موجــود شــهر و امكــان م ــردم در ف  كارخانجــات و م
بـا توجـه بـه      .  اسـتتناج خواهـد شـد      آنواحدهاي فوق در نحوه نگهداري و توسـعه         

روش اسـنادي   (ميداني،  هاي اسنادي روشحاضراز  در تحقيق   ،  تقسيم بنديهاي موجود  
 سـوابق آمـاري و      ،مراجعه به آرشيو سازمانهاي دولتي و شـهرداري       و فيش برداري    با

  . استفاده شده است)هاي موجود و مشاهدات ميدانيگاهداطالعات مربوطه و دي
  

  آماريجامعه و نمونه 
طبقـه  با مالحظه اينكه استفاده كنندگان از فضاي سبز كليه شـهروندان شـهر و               

جامعه بوده و هر قشري نسبت به نياز خود از آن بهـره بـرداري مـي نمايـد و عوامـل        
مؤثر مرتبط با آن مربوط به كل شهروندان اسـت جامعـه آمـاري شـامل شـهروندان                  

براي توزيع پرسش نامه ميان مخاطبين حجم نمونه از ميان شهروندان    . تبريز مي باشد  
  : از طريق فرمول زير بدست مي آيد

  

2

2 2= ( ) =
[ ( )] +

NS d
n se x

N se x S t
  

  

  .باشد ميd= 1/0خطاي اندازه گيري است كه در اينجا 
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t = 64/1تي استيودنت از جدول برابر =tباشد مي.  
N = 1300000) مردم تبريز(حجم جامعه آماري است=N  
2S = 2=963/0واريانسSپس داريم   

2602182601
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1251900
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1251900

9630003701300000
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  ابزار اندازه گيري 
تغيرها در تحقيق حاضر يكي از مقياس هاي اندازه گيـري           براي  اندازه گيري م    

با استفاده از اين مقيـاس      . كه مقياس ليكرت مي باشد مورد استفاده قرار گرفته است         
 عـددي   5 تـا    1وزن هاي ذيل جهت تبديل پاسخ هاي كيفي به كمـي بـه ترتيـب از                 

 ،بي نظـر = 3 ، موافق= 4 ،كامالً موافق =  5( اختصاص يافته، مدنظر قرار گرفته است  
  .)كامالً مخالف = 1 ،مخالف= 2

  ابزار پژوهش
  ها بشرح زير وجود دارندبه طور معمول چهار ابزار عمده براي جمع آوري داده

  مدارك و اسناد) مراجعه به(بررسي 
  هاي موجود در اسناد تحقيقات گذشته داده-الف
    آمارهاي رسمي-ب

    آمارهاي غيررسمي-ج

  ازماني مدارك و اسناد س-د
  )مصاحبه ،رسشنامه، پمشاهده(
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در مقاله حاضر از سه روش اول بسته به موارد مورد نياز بكارگيري شده اسـت                
و براي بدست آوردن اطالعات مورد نياز در هر يك از روشـها از شـيوه اسـتفاده از     

گـردد در شـيوه     بـرداري مـي   اسناد و شيوه استفاده ميـداني از محـدوده مكـاني بهـره            
برداري مراجعه به آرشـيو سـازمانهاي دولتـي و شـهرداري و             از اسناد با فيش   استفاده  

سوابق آماري و اطالعات مربوط و ديدگاههاي موجود در منـاطق مختلـف اسـتفاده     
گــردد و در شــيوه اســتفاده ميــداني از تكميــل پرســشنامه و اســتفاده از نظريــات مــي

 مـرتبط و مـشاهدات عينـي    ريزي و ساير كارشناسـان كارشناسان فضاي سبز و برنامه    
براي آزمون اعتبار پرسـش نامـه روش هـاي مختلفـي وجـود               .گرددبرداري مي بهره

 .دارد كه يكي از روش هاي محاسبه قابليت اعتماد استفاده از آلفاي كرونباخ اسـت              
پايـايي   .اين روش براي محاسبه هماهنگي درون ابزار اندازه گيري به كـار مـي رود              

ضر نيز انجام يافته و با استفاده از روش آلفاي كرونباخ مورد پرسش نامه پژوهش حا   
محاسبه گرديده كه نشان از   %34/80آزمون قرار گرفته و ميزان آلفاي بدست آمده  

  .پايايي مطلوب پرسش نامه مي باشد

  روش آماري مورد استفاده 
 در اين پژوهش با توجه به جمعيت باالي شهروندان و با توجه به عدم مراجعـه               
به تمامي افراد مساكن شهر، افراد مورد مطالعه بزرگترين نمونـه را كـه بـا توجـه بـه                    
محدوديتهاي پژوهش بررسي آن امكان پذير بوده تشكيل مي دهند و آمار بـه كـار                

از ) اثبات يا رد(همچنين جهت آزمون فرضيه ها    . رفته در اين تحقيق استنباطي است     
  : صورت زير عمل گرديده استو به استفاده شده است t-studentروش 

توان همانند مورد مشخص متهمي دانست كه در دادگاه      را مي ) 0H(فرض صفر 
فرض بر برائت اوست مگر آنكه خالف آن ثابت شـود در تحقيـق حاضـرفرض بـر                  

ما راست اسـت مگـر آنكـه خـالف آن           ) هاي ارائه شده  فرضيه(اين است كه ادعاها     
      ثابــت شــود و فرضــيه مقابــل معمــوالً بــرعكس فــرض صــفر اســت و نــشان دهنــده  
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گيري است كه در صورت ثبوت گناه حاصـل خواهـد شـد در ايـن تحقيـق از           يجهنت
 نرمال اسـت    xآنجا كه حجم نمونه انتخابي تقريباًَ بزرگ است توزيع نمونه گيري            

توان توزيع آماده آزمون را بصورت      ي معلوم باشد مي   پس اگر انحراف معيار جامعه    
زير مشخص است    

n
xZ
/
.

σ
µ

 تعيـين  05/0 را   α در عين حال اگر انـدازه منطقـه رد           =
  .كنيم

مقادير بحراني زير توزيع نرمال مشخص خواهد شد از جدول نرمال اسـتاندارد            
  .آيد بدست ميZ براي -96/1 و 96/1مقادير 

محاسبه شـده از    Zدهيم كه اگر    پس قانون تصميم گيري را بر اين مبنا قرار مي         
كنيم در   باشد فرضيه صفر را رد مي      96/1 و يا بيشتر از      -96/1كمتر از   آماده آزمون   

 σ وجود ندارد امـا در اغلـب مـوارد مقـدار             0Hغير اينصورت دليلي براي رد فرض       
نامعلوم است و بايد آن را از نمونه تخيمن بزنيم مقدانيم كه در چنـين مـواردي اگـر                

زيع نرمال اسـتاندارد نيـست بلكـه         استفاده كنيم آماره آزمون داراي تو      S از   σبجاي  
  . درجه آزادي استn-1 استودنت با tداراي توزيع 

يعني 
nS

xtn /1
µ

=  
 درجه آزادي بـصورتي خواهـد       t :1-nدر اين صورت دو مقدار بحراني براي        

  .شودبود كه در شكل زير نشان داده مي
 بدسـت آوريـم و       را Aپس اگر آماره آزمون را محاسبه كنيم و مقداري مانند           

 Bمـثالً   ( درجه آزادي بدست آوريم      n-1 را   t مقادير   tنيز از جدول استاندارد توزيع      
كوچكتر باشد فرضيه صفر رد      -B از   A بزرگتر و يا مقدار      B از   Aاگر مقدار   ) -Bو  
  =H1صـفر،    فرضـيه  =H0 (شود و در غيراينصورت فرضـيه صـفر رد نخواهـد شـد            مي

  )فرضيه مقابل
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  هايافته
  زمون فرضيه اولآ
 تالش در تخريب و از بين بردن كاربريهاي فضاي سبز به منظور كسب درآمد -1

از سوي اشخاص و ادارات ذيربط با عناوين مختلف از جمله با تغيير كاربريهاي 
هايي غيراصولي سرنوشت آينده فضاي سبز و ميزان پراكنش آن و تأمين سرانه

  .اندكشمورد نياز در شهر را به چالش مي
با توجـه بـه سـواالت مطـرح شـده از شـهروندان از هـر قـشر و جمـع آوري و                       

يه اول بـه     نتايج زير براي جـدول آزمـون فرضـ         SPSSبررسي آنها در برنامه آماري      
  :شرح زير بدست آمده است

One- Sample Statistics  
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  

02-E836/5  9411/0  6415/1 260  فرضيهالف  
 

One- Sample Test 
Test Value=3  
95% Confidence Interval 
 of the Difference   
Upper  Lower  Mean Difference Sig-(2-tailed) df t  
 فرضيهالف      

  
  با استفاده از خطاي نوع اول

 در نظـر    1H و خـالف آن بعنـوان فـرض          0Hفرض تحقيق مسئله بعنوان فـرض       
  .گرفته است

µ.: µ = µ. 
µ.: µ ≠ µ. 

2با توجه به نتيجه بدست آمده 
050

2
/. =<

αvalueP  
  .شود تأييد مي1H رد شده و فرض 0Hبنابراين فرض 
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اي نيز مويد ايـن نظريـه بـوده و كاربريهـاي            از طرفي نتيجه بررسيهاي كتابخانه    
فضاي سبز به سرعت تغييـر كـاربري يافتـه و باعـث كمبـود فـضاي سـبز در منـاطق                      

اي اند بحد كافي پاركهاي محلهمختلف شهرداري گرديده و مناطق مختلف نتوانسته   
اي را ايجاد نمايند و باعث توزيع نامتوازن فـضاهاي سـبز در نقـاط مختلـف                 و منطقه 

  .شهر گرديده است
  آزمون فرضيه دوم

آشفتگي و كمبود فضاي سبز و عدم برنامه ريزي اصولي و تأمين سرانه مناسب  -2
بز شهري موجب بروز آثار اجتماعي آاليندگيهاي زيست محيطي شهر فضاي س

  .شودمي
با عنايت به سواالت مربوط به اين بخش كـه در پرسـشنامه مطـرح گرديـده و                  

 قـرار داده شـد و نتـايج زيـر حاصـل          spssنتايج آن جمع آوري و در برنامه آماري         
  .گرديده است

Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  
02-E847/5  9427/0 6922/3 260 ب فرضيه  

 
هـاي   در نظـر گرفتـه شـده و بـا مالحظـه نتيجـه            1Hفرض تحقيق بعنوان فـرض      

جداول فوق و  
2
05/0

2
. =<

αvalueP 0 بنابراين فرضH 1 رد شده و فرضH تأييد 
شود كه بررسيهاي اسنادي نيز اين نظر را تأييد كرده است با عنايت به بررسيهاي               مي

هـاي سـنجش آلـودگي هـوا در نقـاط           و اطالعات بدسـت آمـده از ايـستگاه        و آمار   
هاي مختلـف باعـث     مختلف شهر و توليد سموم خطرناك در شهر از طريق آالينده          

آلودگي بيش از حد هواي شـهر شـده و تبريـز را بعنـوان يكـي از شـهرهاي آلـوده                      
كـاهش  كشور مبدل ساخته است و در صورتي كـه چـاره انديـشي مناسـبي از قبيـل         

ها و افزايش فضاي سبز مناسب در شـهر بعمـل نيايـد متأسـفانه در آينـده نـه                    آالينده
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چندان دور باعث بروز بيماريهاي مختلف و اثرات روحي و رواني آن و بـه تبـع آن                  
  .مشكالت اجتماعي و از بين رفتن نشاط و شادابي جامعه را در پي خواهد داشت

  

  آزمون فرضيه سوم
ا و معيارهاي مشخص و عدم ارائه آموزشهاي عمومي الزم از نبود استاندارده -3

سوي نهادهاي ذيربط و نداشتن فرهنگ مشاركت عمومي در توسعه و نگهداري 
فضاي سبز مديريت شهري را در اجراي سهم فضاي سبز پيش بيني شده در طرح 

  .كشاندجامع شهري به چالش مي
 در  Hخالف آن بعنـوان      و بـر   1Hدر اين مورد نيز فرض تحقيق بعنـوان فـرض           

نظر گرفته شده و با مالحظه نتايج پرسشهاي بعمل آمده از مردم و در برنامه آمـاري                 
SPSS خالصه نتايج بشرح جداول زير بدست آمده است.  

One- Sample Statistics  
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  

02-E931/4  7950/0 5038/3 260  ج فرضيه  
 

One- Sample Test 
Test Value=3  
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  

Upper  Lower  Mean Difference Sig-(2-tailed) df t  
  فرضيهج  219/10 259 000/0 5038/0 4068/0 6009/0

  
با مشاهده نتايج حاصله و      

2
050

2
/. =<

αvalueP    0 بوده بنابراينH    رد و فرض 
  .شودأييد مي ت1Hدر نظر گرفته 

اي تحقيق نيـز گويـاي همـين مطلـب اسـت يعنـي              كه نتايج اسنادي و كتابخانه    
تعريفهاي متفاوت در كشورهاي مختلف و عدم تعيين نيـاز واقعـي جوامـع بـسته بـه                  
شرايط جغرافيايي و آب و هوايي آن موجب آشفتگي در ارائه استانداردها و نيازهـا               

أمين ضـرورتها بـصورت مناسـب تعريـف         گرديده در نتيجه براي مديريت شهري تـ       
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نشده است و از طرف ديگر چـون احـساس نيـاز وقـاعي بعمـل نيامـده در فرهنـگ                     
سازي براي ارائه آموزشهاي عمومي و بوجود آوردن فرهنگ عمومي مشاركت در            
بين جامعه آنچنان كه بايـد و شـايد جـدي گرفتـه نـشده و شـهر دچـار مـشكالت و                    

 موضوع باعث بـروز سـاير مـشكالت و نارسـائيهاي            گردد كه خود اين   كمبودها مي 
  .آورداجتماعي را فراهم مي
  آزمون فرضيه چهارم

عدم وجود آمار و اطالعات دقيق امكان محاسبه، تجزيه و تحليل سرانه فضاهاي  -4
ريزي و پيش بيني توسعه سبز در سطوح مختلف مقدور نبوده در نتيجه برنامه

  .شودز مورد نياز به صورت صحيح تعريف نميآتي شهر و به تبع آن فضاهاي سب
با مالحظه سواالت مربوط به اين فرضـيه در پرسـشنامه و جمـع آوري بدسـت                 

  .نتايج بشرح زير بدست آمدهاست SPSSآمده و استفاده در برنامه آماري 
  

One- Sample Statistics  
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N  

02-E732/5  9242/0 6292/2 260 د فرضيه  
 

One- Sample Test 
Test Value=3  

95% Confidence Interval 
of the Difference   

Upper Lower Mean Difference Sig-(2-tailed) df t  
  فرضيهد   -469/6 259 000/0 -3708/0 -4836/0 -2579/0

  
 در  0H و بر خـالف آن بعنـوان         1Hدر اين مورد نيز فرض تحقيق بعنوان فرض         

2نظر گرفته شده و نتيجه جداول فوق و    
050

2
/. =<

αvalueP   0 بنـابراين فـرضH 
شود كه بررسيهاي تحقيـق نيـز ايـن          يعي فرض تحقيق تأييد مي     1Hرد شده و فرض     

هـاي  نمايد يعني آمار و اطالعات دقيق در دست نبـوده و سـرانه            موضوع را تأييد مي   
شـود و بـه تبـع آن برنامـه ريزيهـاي            نميفضاهاي سبز بصورت دقيق تجزيه و تحليل        
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هـا و فـشارهاي     هـاي مـديريتي و خواسـته      شهري نيز دقيـق نـشده و بـصورت سـليقه          
  اجتماعي سوق پيدا كرده و نيازهـاي واقعـي تـأمين نـشده و دچـار افـراط و تفـريط                     

شود و در نتيجه فضاي سبز بصورت عدم توزيـع متـوازن آن در منـاطق مختلـف                  مي
  .استنمايان گرديده 

  

   نتيجه گيري 
در تحقيق حاضر چهار فرضـيه مطـرح گرديـد و بـا اسـتفاده از پرسـش نامـه و                     

 نسبت پـذيرش يـا      t-studentمقياس ليكرت و آزمون فرضيه ها با استفاده از روش           
لذا با توجه به يافتـه هـاي بدسـت آمـده مـي تـوان       . عدم قبولي آنها نتيجه گيري شد    
  .  زير بيان نمودنتايج را در قالب جدولي به شرح

  
  نتيجه   فرضيه  رديف

تالش در تخريب و از بين بردن كاربريهاي فضاي سبز به منظـور كـسب درآمـد از سـوي                      1
اشــخاص و ادارات ذيــربط بــا عنــاوين مختلــف از جملــه بــا تغييــر كاربريهــاي غيراصــولي 

 شهر را به هايي مورد نياز درسرنوشت آينده فضاي سبز و ميزان پراكنش آن و تأمين سرانه          
  .كشاندچالش مي

  قبول

آشفتگي و كمبود فضاي سبز و عدم برنامه ريزي اصولي و تأمين سرانه مناسب فضاي سبز                  2
  قبول  .شودشهري موجب بروز آثار اجتماعي آاليندگيهاي زيست محيطي شهر مي

نبــود اســتانداردها و معيارهــاي مــشخص و عــدم ارائــه آموزشــهاي عمــومي الزم از ســوي   3
ادهاي ذيربط و نداشتن فرهنگ مشاركت عمـومي در توسـعه و نگهـداري فـضاي سـبز                  نه

مديريت شهري را در اجراي سهم فضاي سبز پيش بينـي شـده در طـرح جـامع شـهري بـه                      
  .كشاندچالش مي

  قبول

عدم وجود آمار و اطالعات دقيق امكان محاسبه، تجزيه و تحليل سرانه فضاهاي سبز در   4
ريزي و پيش بيني توسعه آتي شهر و به تبع آن بوده در نتيجه برنامهسطوح مختلف مقدور ن

  .شودفضاهاي سبز مورد نياز به صورت صحيح تعريف نمي
  قبول

  

با عنايت به دست آوردهاي فرضيات فوق مبنـي بـر تخريـب فـضاهاي سـبز و                  
تفرجگاهي و تغيير كاربري هاي مختلف و زياد از سوي اشخاص حقيقي و حقـوقي   
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ست آوردن سود و يا رفع نيازهاي سازماني و عدم وجود برنامه ريزي مدرن              براي بد 
و متمركز جهت ايجاد فـضاي سـبز در نقـاط مختلـف شـهر و توزيـع عادالنـه آن و                      
همچنين كمبود كلي فضاي سبز شهر و وجود آالينده هاي بيشتر در نتيجه آلـودگي            

دولتي و مردم در    شهر و نبود آموزش هاي عمومي كافي و مشاركت جدي ادارات            
امر توسعه و نگهداري و از طرفي عدم وجود آمار و اطالعـات كـافي و دقيـق و در                    
نتيجه عدم تجزيه و تحليل به موقع در تصميم گيري مديريتي دسـت بـه دسـت هـم                   

  . داده و باعث بوجود آمدن عدم برنامه ريزي مشخص شده است

   حاصل از تحقيقپيشنهادات
مومي در زندگي شهري معاصر بويژه جهـان سـوم و           با توجه به وجود مسائل ع     

گسترش فيزيكي و جمعيتي شـهرها و بـروز مـشكالتي از قبيـل شـهري شـدن فقـر،                    
كيفيت پائين محيط زيست و فضاي سبز شهري، كمبود شديد زير ساختهاي شهري             

، لزوم ارائه راه كارها و راهبردهاي مديريت شهري بـا انجـام اقـداماتي از قبيـل                  ...و  
هاي مديريت مالي و اقتصادي، توسعه و باال بردن كيفي ساختار سازماني            د شيوه بهبو

ها، بسيج نمودن كليه منابع توسعه شهري و علي الخـصوص جلـب مـشاركت        سيستم
لذا براي دسـتيابي بـه      . رسدعمومي شهروندان براي مديريت شهر، ضروري بنظر مي       

دن به شرايط مطلوب مطرح     اهداف فوق، موارد پيشنهادي زير جهت تسريع در رسي        
  :گرددمي
باشد و  با توجه به اينكه طرح جامع شهر تدوين شده و يا در حال تدوين مي-1

كليه كاربريها از جمله كاربريهاي فضاي سبز مشخص گرديده بنابراين تدوين 
هرگونه طرح جامع براي فضاي سبز به تنهايي مفهومي نخواهد داشت فلذا 

 راهبردي مطالعات فضاي سبز با لحاظ نمودن شود كه طرحپيشنهاد مي
  .چارچوب طرح جامع و نيازهاي شهر تهيه و تدوين شود
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 با توجه به اينكه يكي از آفتهاي مهم فضاي سبز تغييرات كاربريهاي فضاي سبز -2
باشد كه عالوه از كمبود ميزان، توزيع آن را نيز در در نقاط مختلف شهر مي

شود از هرگونه تغيير كاربري جدا جلوگيري شنهاد مينمايد پيشهر نامتعادل مي
بعمل آورده و يا حداقل در صورت ضرورت اجتناب ناپذير براي موارد خاص 

  .ريزي مشخص با لحاظ توزيع آن تدوين گردديك برنامه
با توجه به اينكه در مطالعات شهركهاي جديدالتأسيس توزيع كاربريها متناسب  -3

گردد بعد از شروع ساخت شهركها و باال  اعمال ميبا جمعيت پذيري شهركها
تغيير كاربريها (هاي آماده سازي نسبت به تغيير كاربري در آنها رفتن هزينه

شود متأسفانه باالتر قبل از پايان شهرك شروع مي) عمومي به مسكوني و تجاري
ان از اين در صدور پروانه تراكمهاي ساخت قطعات مسكوني نيز باال رفته و ميز

      در نتيجه از همان ابتدا فقر ) تراكم فروشي(برد پذيري را باال مي جمعت
در مطالعه شهركها گردد گردد لذا پيشنهاد ميير ميهاي عمومي چشمگسرانه

دقت و مطالعه الزم و توجيه اقتصادي كافي بعمل آمده و جمعيت پذيري آن 
  .داري شود قطعي و از هرگونه تراكم فروشي اضافي در آنها خود

نماينده دولت و جلب همكاري و همياري كليه   با همكاري استانداري بعنوان-4
و مراكز نظامي و انتظامي ... ادارات دولتي و عمومي و مدارس و كارخانجات و 

كليه فضاهاي خالي موسسات فوق به هر صورت ممكن به فضاي سبز تبديل 
  .شود

هاي آموزش عمومي به برگزاري دورهشود سازمان پاركها نسبت  پيشنهاد مي-5
جهت باال بردن فرهنگ مشاركت براي كاشت و داشت فضاي سبز از طريق 
برگزاري كالسهاي آموزشي از طريق وسايل ارتباط جمعي از جمله صدا و سيما 

  .اجرا نمايد... و مدارس و نشريات و 
 به استفاده از گردد شهرداري براي فعال نمودن پاركها و جذب مردم پيشنهاد مي-6

اقدام نمايد تا ضمن باالبردن ... آنها نسبت به ايجاد تأسيسات تفريحي، ورزشي و
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روحيه شادابي و نشاط در جامعه و شهروندان موجب كاهش تنشهاي روحي و 
  .رواني و اجتماعي را فراهم آورد

 درصد 50هاي تحقيق حاضر ميزان سرانه كاربري پاركي شهر  با توجه به يافته-7
نمايد هر چند كه توزيع وضع سرانه تعريف شده در طرح جامع را تأمين مي

شود شهرداري سريعاً كاربريهاي فضاي سبز موجود نيز نامتوازن است پيشنهاد مي
موجود در بافت داخلي مناطق مختلف شهري را شناسايي و نسبت به تعيين 

بعمل آيد اين در اي اقدام جدي تكليف، تملك و تبديل آنها به پاركهاي محله
اي نيز باال خواهد حالي است كه با رشد جمعيت ميزان نياز به پاركهاي محله

  .رفت
 با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده تحقيق ميزان نياز براي سرانه فضاي سبز با -8

باشد  هكتار عالوه از فضاي سبز موجود مي2300 متر مربع 25جمعيت فعلي به 
شود شهرداري براي معيت بيشتر خواهد شد پيشنهاد ميكه اين رقم با افزايش ج

 متر مربع براي هر شهروند را بصورت جدي هدف اصلي 25رسيدن به سرانه 
هاي موثر قرار دهد كه رسيدن به اين سرانه نيز با توجه به اقدامات و برنامه ريزي

ن باشد فلذا نسبت به توسعه جدي فضاي سبز در پارك كوهستاو مفيد مقدور مي
 200 هكتار و توسعه در پارك بزرگ به ميازن حداقل 1000به مقدار حداقل 

 300 هكتار و زمينهاي باغميشه به مساحت 700هكتار و عون ابن علي حداقل 
 هكتار و شهرك جديد التأسيس خاوران 500هكتار و زمينهاي دشت مايان 

ي آناخاتون و  هكتار و زمينها250 هكتار و جنگلكاري فجر به ميزان 300حداقل 
 هكتار اقدام تا ضمن تأمين سرانه مورد نياز كمربند سبز شهر 250فرودگاه 

بصورت واقعي محقق گرديده در رفع آلودگيهاي زيست محيطي و ذرات معلق 
  .در هوا موثر و بصورت حائلي سبز براي شهر تبريز ايجاد شود
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  :منابع
، مركز چـاپ و     "ي اراضي شهري  برنامه ريزي كاربر  "،  )1385( پور محمدي، محمدرضا     -

  .انتشارات وزارت امور خارجه
 اصالح نظام مديريت توسعه شهري در ايران براساس رويكرد          "،)1387( پير زاده، حسين     -

  .، وزارت مسكن و شهرسازي"راهبردي
  ."مطالعات طرح جامع و تفضيلي شهر تبريز"، )1387( زيستا، مهندسين مشاور -
، "ضوابط طراحي فـضاي سـبز شـهري       "،  )1380(ريزي كشور،   ه سازمان مديريت و برنام    -

  .203نشريه شماره 
كتاب سبز شهرداري جلد دهم، فـضاهاي فرهنگـي ورزشـي و            "،  )1379( سعيدنيا، احمد    -

  .، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه تهران"تفريحي
، مركـز انتـشارات     "ريـزي شـهري   بـاني برنامـه   اي بـر م   مقدمـه "،  )1377( شيعه، اسـماعيل     -

  .دانشگاه علم و صنعت ايران
، "مبــاحثي پيرامــون پاركهــا و فــضاي ســبز و تفرجگاههــا"، )1374( محبونيـان، هنريــك  -

  .انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز تهران
مــسائل نظــري و :  برنامــه ريــزي و مــديريت شــهري"،)1383( نجــاتي حــسيني، محمــود -

  .، انتشارات سازمان شهرداريهاي كشور"ي تجربيهاچالش
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