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 :دهیچک
اند، از یکسو به جهت روح خاص کالبدی، ای یافتهدر جهان امروز شهرها در زندگی بشری ابعاد گسترده و پیچیده

و با موجودیت خود در  اندیاجتماعجلوه هزاران سال تالش و تکاپوی انسان در ابعاد فرهنگی، هنری، معماری، اقتصادی و 

های فکری و رفتاری آنان، دارای نقش متفاوتی نسبت کننده روابط عینی اجتماعی شهروندان و اثرگذاری بر زمینهنقش تنظیم

جدید شیوه زندگی شهری به نظام غالب زیستی جهان  یهایفنّاورهای اخیر با رشد به گذشته هستند، از سوی دیگر در دهه

 .ود گرفته استخ بهصورتی روزافزون خصلتی شهری معیشتی و اقتصادی به یهاتیفعالعبارت دیگر، تبدیل شده و به

شناخت تصویر شهر و  .شهری را مطرح ساخت تصویرمفهوم ضرورت شناخت شدن و تشدید رقابت بین شهرها  یجهان

است به سوی رضایت شهروندان و بر اساس تحقیقات انجام شده به عنوان پیش نیاز طراحی برند برای یک  یگامارتقا آن 

، فرهنگی، اجتماعی و ابعاد معماری بر اساس هدف این تحقیق تالش برای ارزیابی تصویر شهردر مشهد .شهر مطرح است

مشهد توزیع  8و  1نفر ازساکنین مناطق  89گویه بین  35. جهت ارزیابی تصویر شهر پرسشنامه ای دارای حمل و نقل است

جهت  SPSSکه از نرم افزار  باشدیمتوصیفی و استنباطی -شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق به صورت تحلیلی

ویر شهر که تص دهدیمنتایج تحقیق نشان  استفاده شده است.تک نمونه  T-testتحلیل داده ها ودرآمار استنباطی، ازآزمون 

 جهت بهبود وضع موجود پیشنهاد شده است. ییراهکارهامطلوب فاصله دارد و در نهایت  بعد یاد شده با وضع 4در 
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 مقدمه  -1

جهانی شدن .(Kliminste,1998:93)به فرهنگ راه یافت 1891واژه جهانی شدن برای نخستین بار در سال 

درصد جمعیت جهان در  51 ،1851در سال  در زمینه های اجتماعی و اقتصادی مطرح شد. 1891در دهه

جهانی شدن در دهه . درصد در شهرها بودند 3تنها  1911در صورتی که در سال  کردندیمشهرها زندگی 

اصطالح شهرهای جهانی برای  شهرهای جهانی را به وجود آورده است.های اخیر به شهرها کشیده شده و 

 (.98: 1394ابداع شد )شورت و کیم، 1815اولین بار توسط پاتریک گدس در سال 

اند که جامع شهری چنان ابعاد متنوع و پیچیدگی عمیقی یافته یهاتیریمددر عصر جهانی شدن 

های پژوهشی، ناممکن بنیادین و پشتوانه یهاآموزشگیری از برنامه ریزی شهری و بدون بهره هاآنکاربرد 

 عصر این و پایدار باشد. در تواند به اندازه کافی مفید کم اگر هم شدنی باشد، نمینماید و یا دستمی

ه خود در سطح جهان و شهرها نیازمند توجه بیشتر به جایگا شودیمرقابت بین شهرها روز به روز بیشتر 

 باشدیمتوجه به تصویر شهر  جایگاه شهرها یکی از فرایندهای ارتقا .(Kavaratzis& Ashworth,2007)هستند

آن را در سطح بین المللی ارتقاء دهد. جهانی شدن درحالیکه میان  موقعیت تواندیمزیرا تصویر شهر 

شهرها کشیده شده و شهرها درصددند تا رقابت جوامع مختلف وابستگی متقابل ایجاد کرده از کشورها به 

خود را مطرح کنند و این رقابت ضرورتی را به وجود آورده که هر شهر تصویری خاص از خود داشته 

 مهم بسیار عاملی شهر یک تصویر (.Luque-Martı´neet al.,2007:344)باشد که در جهان شناخته ومطرح شود

 مثبت تصویری .دهد قرار تاثیر تحت را شهر یک برندینگ  برای زییر برنامه یهاتالش تواندیم که است

  است شهروندان و سرمایه  ،گردشگران بهتر و بیشتر جذب در تاثیرگذار عاملی شهر چهره از قوی و

(Kavaratzis,2004.) تصویر شهر مجموعه ای از تفاسیر وصفی در مورد یک شهر است(Qu et al,2011:467). 

هرآنچه در شهر  .(Dinnie,2011:48)شودیمکه با توجه به نقاط ضعف و قوت و خصوصیات شهر تعریف 

، هاانسان. دهندیموجود دارد و تمام رخدادهای صورت گرفته در آن، تصویری از شهر را تشکیل 

گفت نظر  توانیم. در حقیقت سپارندیمو تصاویر مربوط به آن به خاطر مختلف را با ادراکات  یهامکان

موجود در آن شهر بستگی دارد.  از سطح خدمات و امکانات هاآنساکنین یک شهر درباره آن به تجربه 

بازاریابی مکان و تبلیغات، هدف نه خود شهر که معرفی تصویری مثبت و  یهابرنامهگفت که در  توانیم

 (.Kavaratzis & Ashworth,2005) مربوط به شهر است

 چهآن رایزهستند  ترتیاهماز هر نوع منابع محسوس با  ریتصاو، گردشگریمربوط به  قاتیتحقدر 

 نکهیاهستند تا  ادراکنداشته باشند،  ایداشته  یکنش کندیم قیتشورا  کنندگانیا مصرف  انیمشتر که

 .(Gallarza et al.,2002) باشند اتیواقع



 

 

شهر خود و شناخت تصویری  یهایژگیودر این رابطه در جهان شهرهای بسیاری شروع به شناخت 

لندن ، (Lee zhangetal,2009)پکن  ،(Teodoroetal, 2007)از جمله گرانادا  از شهر و ایجاد برندینگ کردند

(Kiaka,Maria,2010) و... رم توکیو، ژوهانسبورگ، ،پاریسDinnie,2011)).  شهر اوکالهاما یک بار به عنوان

 شهرهاکالن(. (Qu et al,2011:466شناخته شد 1821تا  1981به دلیل صنعت نفت از دهه  هافرصتسرزمین 

 یبرا دیجد یآکرابا شعار  آکرابخش و  دیام تختیپا با شعار نبورویادمانند بارسلونا و  یادیز یشهرهاو 

 اندنتوانسته پکنمانند آتن و  ییشهرهاو  اندبودهبرند  جادیاموفق در  یشهرهااز  ییهامثالبهتر  یغنا

 یمرحلهشهر به عنوان  یمایسدر شناخت  رسدیمبه نظر  رایز کنندبه بازار جهان عرضه  یموفق یبرندها

 (.Dinnie,2011:152)موفق نبوده اند  یسازاول برند 

برای بررسی کیفیت تصویر یک شهر ابعاد اصلی باید مدنظر برنامه ریز قرار گیرد  دهدیمشواهد نشان 

که شامل: ابعاد معماری و جذابیت شهری، بعد حمل و نقل و ارتباطات زیربنایی و ترافیک، آثار تاریخی، 

بعد محیطی، مشکالت اجتماعی، فرهنگ، نوآوری و فرهنگ کسب و کار )تجارت(، نظام اقتصادی و 

است  دانشگاه و تحصیالت، طرح ریزی بین المللی شهری، و احساس شهروندی انی، حوزه خدماتبازرگ

(Luque-Martı´nez et al,2007:350.)  با توجه به جایگاه و اهمیت جهانی مشهد به عنوان شهری مذهبی که به

رای این تبدیل شده است وجود تصویری مناسب ب یامنطقهدر مقیاس ملی و  بیرقیبیک قطب توسعه 

 بعد مهم در شناسایی تصویر شهر مشهد 4. با توجه به این ضرورت به بررسی کندیمرا ضروری  شهرکالن

شهری.  ونقلحملاجتماعی، فرهنگی و  شهری، یهاتیجذابمعماری و ابعاد پرداخته خواهد شد از جمله: 

 جایگاه مشهد را در سطح ملی و بین المللی بهبود بخشد. تواندیمبعد  4ارتقاء این 

 

 پیشینه تحقیق -2

در شهر  ((Luque-Martı´nez et al,2007 "نمونه گرانادا مدلی از تصویر شهر:"در تحقیقی با عنوان 

اسپانیا بیان گردید که در هر دو برنامه ریزی استراتژیک و بازاریابی شهر یک نقطه شروع اساسی  -گرانادا

. در این مطالعه به شناسایی ابعادی پرداخته شده که انجامدیموجود دارد که به بررسی تصویر از خود شهر 

اعمال شده از شهر گرانادا به دست آمده  و پس از اندازه گیری مدلی باشندیمبرای تصویر شهر ضروری 

 درموسسه(Riesebos)  ریزباس دکتر توسط که دیگری درپژوهش .انجامدیمکه به درک تصویر شهر از خود 

 شهرهای برند ادامه در و شهری تصویر بررسی به ، استگرفته صورت 2119 سال در برند مدیریت اروپایی

 شهرها در برندینگ فرآیند اهداف تاثیرگذاری بررسی به انتقادی نگاهی با و استشدهپرداخته اروپا

 قرار بررسی مورد اروپا در را بارسلونا و روتردام، آمستردام شهرهای برند ریزباس دکتر. استپرداخته

 شهرها برندینگد بودن موثر ارزیابی در کلیدی متغیری عنوان به را زندگی کیفیت متغیر ایشان. استداده



 

 

 دکتر راهنمایی به خود ارشدیکارشناس نامهانیپا در 2111 سال در (Jedras) جدراس کارولینا .داندیم

 به و استپرداخته شهر این نفعانیذ بین در ایتالیا میالن شهر از شده ادراک تصویر بررسی به، ارویندکر

 فرهنگی رویدادهای از یکی عنوان به مد یهاوالیفست مانند فرهنگی رویدادهای و فرهنگ نقش معرفی

وش فران تحقیقی تحت عنودر (2112)ش نراهمکاو لی دبر .پردازدیم شهر یک برند ارتقا در تاثیرگذار

در همیت تصویر شهر اعرصه دو سی ربه بر یشگرد ییدهازد یایر جدید وئه تصا، اراشهرها

یر وغلبه بر تصاف صنعتی بریتانیا با هد یدرتوسعه تصویر شهر ن و مکا ییند تصمیم آفر

 . (Bradely, et al,2002)دازدمی پر، قبلی

 نوشته "معماری و بحران: ابداع دوباره نماد و تصویر و نام تجاری شهر لندن"در تحقیقی با عنوان 

((Maria,Kaika, 2010  انگلیس بیان گردید که زیبایی لندن در حال تغییر است که میزان قابل   -شهر لندندر

آن برج سویئس در قلب مالی شهر لندن که توجه کمی  نیترمعروفنمادین که از  یهاساختمانتوجهی از 

 دوباره نهادی لندن شده است. یکربندیپبه ارتباط بین تحول و افق زیبایی به لندن و 

شهر را مورد مطالعه  25از  ییهانمونهو  هایتئور( Dinnie,2011) نوشته "برند شهر"عنوان در کتابی با 

 قرار داده و به نتایج در مورد برند و تصویر شهر دست یافت. 

در دانشکده مدیریت و  "تهران شهرکالنتعیین برند شهری برای  یابینهیزم"پژوهشی تحت عنوان 

انجام گرفته  1399در سال  یساریمیکریحاجیی توسط محقق محسن حسابداری دانشگاه عالمه طباطبا

محدود نموده و ضمن مرور مباحث نظری و تشریح مراحل عملی   یابینهیزماست. حوزه تحقیق را به 

 ، مرحله نخست فرآیند را نیز با ارزیابی تصویر شهر تهران به انجام رسانیده است.  یابیبرندفرآیند 

شهری  12امکان سنجی ایجاد برند شهری ، مطالعه موردی منطقه  "در پژوهش دیگر که تحت عنوان 

، محقق راره اخوان ثالث انجام گرفته استدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران توسط محقق ش "تهران

هنگی، ارتباطی، فر یهالیپتانسشهرداری تهران با در نظر گرفتن  12امکان ایجاد برند شهری را برای منطقه 

 فیزیکی و تمرکزهای سیاسی و اقتصادی بررسی نموده است. 

ارزیابی عوامل موثر بر تعیین برند برای شهرهای کوچک ، مطالعه موردی : "با عنوان  یقیتحق نیهمچن

 کهشد واحد نراق انجام  -یاسالم( در دانشگاه آزاد 1381) انیاستاد مهیفهتوسط خانم  "شهرآران و بیدگل

و ساختار  هارساختیزمدل ابعاد رفتار، استراتژی منظر،  نیادر  کهرداخت به آزمون مدل برند شهر پ یو

شهر در ارتباط  ریتصو یگریانجیم یرابطهاز  ریغبه  قیتحقپس از انجام  کهسازمانی در نظر گرفته شدند 

 .شد دییتأروابط  ریساقرار نگرفت  مورد قبول که یشهرو برند  یشهررفتار  یرابطهبا 

 

 



 

 

 مبانی نظری -3

 تصویر شهر:

 یهاپاسخچه چیز افراد مختلف را به یک شهر کشانده است؟ این سوالی است که ممکن است 

برای کار و تجارت و  یاعده و اندبودهشهروندان قدیمی شهر  یاعدهمتفاوتی را دریافت کند. 

گردشگر و بازدیدکننده هستند و ممکن است برخی برای ادامه  یاعده. اندشدهجذب شهر  یگذارهیسرما

تحصیل در دانشگاهی معتبر به شهری خاص آمده باشند. دالیل هرچه باشند، این مردم هستند که در 

هنگامی که صحبت از تجربه کردن در میان  .کنندیمشهری گرد هم آمده و در آن زندگی و شهر را تجربه 

تصویر یک شهر مجموعه ای از باورها، ایده ها می در این زمینه بر عهده دارد. باشد، تصویر شهر نقش مه

درباره یک مکان یکسان،  توانندیمو احساساتی است که مردم یک شهر نسبت به آن دارند افراد مختلف 

 (.Kotler et al.,1999) تصاویر مختلفی داشته باشند

که آن را از دیگر شهرها متمایز ساخته و  یاگونهبهخاص کردن چهره یک شهر است.  تصویر،هدف 

در واقع تصویر شهر مفهومی چند بعدی است و  .(Virtanen,1998)دبه آن هویتی مخصوص به خودش ببخش

ای از هویت و آمیزه باشدیمشهری نیست بلکه شامل ابعاد دیگر نیز  یهاجنبهنه تنها مربوط به یکی از 

های تجاری، امکانات رفاهی و تفریحی و مناسبات ی، نهادهای تمدنی، فعالیتهای اجتماعتاریخی، ویژگی

فشرده در قالب یک کلمه یا یک عبارت  طورالمللی هر شهر است که برآیند آن معموال به سیاسی و بین

 .شودکوتاه خالصه می

گان برروی چگونگی ایجاد یک  میالدی با کار، 91تحقیق بر روی موضوع تصویرشهری در اوایل دهه 

یک تصویر شهری  یهاشاخصهتصویر شهری و درادامه با تحقیقات هانت برروی چگونگی اندازه گیری 

که موضوع تصویر  مینیبیم، امروزه هاپژوهشمناسب آغاز گردید. در فاصله تنها سی سال از شروع این 

 (.Sonnleitner,2011)ت کادمیک تبدیل گشته اسدر فضای آ تحقیقاتی یهانهیزم نیترمهمشهری به یکی از 

درک اهمیت مبحث تصویرشهری در بین پژوهشگران حوزه برندینگ شهری به انجام تحقیقات متعددی در 

این زمینه منجرشده است. این تحقیقات تنها محدود به رشته گردشگری نبوده و در سایر رشته ها همچون 

 استگرفتهصورت  یریگچشم یهاپژوهشو بازاریابی نیز  یشناسنروا ،ستیزطیمح یزیربرنامهجغرافیا، 

(Echtner& Ritchie,1991 .) متفاوتی  یهادگاهیدبودن این موضوع به ایجاد  یارشتهگفت بین  توانیمبنابراین

 .(Gallarza et al.,2002)منجر شده است 

مدل ) . مدل نخست(1383)مرادی  قابل بررسی استدر ارتباط با تصویر شهرمطرح مدل  دو

 یشهر یزبرندساو  یشهریابی رزابا م درپیشگاان به عنوارتباطات تصویر شهری( از کاواراتیز است که 



 

 

در بستر گردشگری نیز است که  گاالرازا، گیل و کالدرون و مدل دوم )طیف تصویر( از استشدهه تشناخ

 .انددادهفی نشان تصویر یک شهر در طی یریگشکلعوامل متعدد و گوناگونی را در 

 یابرمبنایی ان تصویر شهر به عنول مدد از خوت مقاالکاواراتیز در  مدل ارتباطات تصویر شهری: -1

ها با آنست که این ا یشهرن یابازاربا یابرمهم ت مشکالاز ست. یکی ده انموده ستفاا یشهر یزبرندسا

ین اکه تمرکز دارد میر ظهاکاواراتیز اهستند.  جهامو ننفعایذ ف وهدن مخاطبااز  یدیاز یهاوهگر

ان شگرد)گرف هدن یگر مخاطبادهمیت ع  از این موضواما ا ست.اشهر ن ضح بر ساکنار وابهطوب چورچا

ند. داربا شهر را تعامل  ترینبیشن ست که ساکنااقعیت واین ا بلکه فقط تأکید بر ؛نمیکاهداران( سرمایهگذو

از ست که ا ییهاهشیوشماتیک نشان داده شده است،  به صورت 1که در شکل تصویر شهر ت تباطاار

 هد.دشکل می راتصویر شهر  باط تباار ،صحیح متغیرهاد چگونگی عملکرب ونتخاا طریق

 

 
 Kavaratzis,2004 منبع:، تصویر شهرت تباطاار: 1شکل        

 

ت، مااقداین اصلی ف اهنگامی که هد، ستاشهر مرتبط ت مااقدا تباطیات ارثرالیه : با ت اوتباطا. ار1

 د:تقسیم میشوده گسترزه حور به چها ونباشد ط تباار

 ،یحیشهراطرمیکند که با ره شااتصمیمها وها دعملکراز مینههایی زمنظر : به  یهایتژاسترا لف(ا

 ست.امرتبط  ،شهردر عمومی  یفضاهاکلی ر بهطوو  سبزیفضا، یرمعما

 د،یجاا یابرتوسعه ل حادر  یهاوژهپریربنایی به زیرساخت یا ز یهاوژهپریرساخت : ز یهاوژهپر ب(

یک شهر در مختلف  یگونههایرساختها به زمیکند. ره شاایک شخصیت متمایز به شهر دادن یا د بهبو

سترسی به ؛ دستن امخاطبا یابرسترسی دقابلیت د بهبو، توجهرد مو یجنبههااز هستند. یکی ز نیارد مو



 

 

زه ین حواگفت که ان میتو هگاودفرد جون و ویدکنندگازدبا یابرمهم ر ثاآسترسی به د ،مختلف شهر مناطق

 ره دارد.شا... اوهمایشها  یاربرگزت تسهیال، رهنگیکز فامانند مرن گوناگوت تسهیال کفایتو  دجووبه 

مانی زسار میکند. ساختاره شااشهر اداره ر ساختاد بهبوو ثربخشی امدیریتی: به و مانی زسارساختا ج(

ین امهمترین عنصر د. لتی نیز میشوو دوکت بخش خصوصی رشامل مشاو ست اکالبد شهر روح و  در

 یکتهارمشابا تشکیل اه همر یتصمیمگیران در ندوکت شهررمشاو جتماعی اتوسعه  یشبکهها ،مجموعه

 یجاین مجموعه د را در امیکنند خوش تال یزابرندسو یابی زاربا یهانمازساست. اخصوصی  ولتی دو

 هند.د

 ت،کیفیت خدما ،شهر یابر یشهرانهبرراز نداموضوعاتی مانند چشم به یشهررفتارر: فتار د(

عنصر دو میکند.  رهشاا ن،گوناگو ننفعایذتوسط شهر به ه ئه شدارامالی یهاقمشویا ه شدذتخاا یتژاسترا

 هاادیدع رونو اد وتعد ،شهر توسطه ئهشدت اراثربخشی خدماا ع ونو رد،ین مودر ا حائز توجه

 د.ماندهی میشوزشهر سادر ست که اغت(افرت قااو شی یارزو وفرهنگی یهاادیدرو ،هااره)مانندجشنو

 ند جامع باشدانمیتوه کر شدذ یشاخصهاص خصوه درکر شدذضافه میکند که فهرست کاواراتیز ا

 ین بها و آوردهم میافر یشهر یبرندهامدیریت و جهی تصویر شهر وچند یند آفر ادراکاز تنها مبنایی و 

 یزساجدید غنی  یهاهشیو وها هیدا باآن را ست که چگونه ا هر شهر متکین یابازارخالقیت بارت ومها

 نمایند.

 یابی مانندزاربا هشدشناخته یفعالیتهاطریق از  ست که بیشترا سمیر تتباطاارثانویه: ت تباطاار .2

ین تا ا د.میگیررت صوو... لوگو ده از ستفاا ،فیکیاحی گراطر ،بط عمومیروا ،جیرخاو خلی ت داتبلیغا

 .دمیشوط ستنباایابی سنتی زارمیخته باء از آتقاارست که توسط مؤلفه ا یچیزن هما یدیازحد 

توسط خط منقطع با  1شکل در  کهره دارد شاا قبات رتباطاار و سانههارثالثیه : به تقویت ت تباطاار .3

ن یابازاربال تحت کنتران چندت تباطااز ارین بخش ا ست کها معناان ین بدا وست ه اتصویر شهرمرتبط شد

 .(Kavaratzis,2004) نیست

با مطالعه مروری مقاالت مختلف در  (Galaraza, 2002)گاالرازا، گیل و کالدرون مدل طیف تصویری: -2

این طیف را از  هاآنقابل اثر گذاری بر تصویر یک شهر را در طیفی نشان دادند.  یهایژگیوطول دو دهه، 

 این طیف است. دهندهنشان 2تا عملکردی گسترش دادند شکل  یشناختروان یهایژگیو

 



 

 

 
 مدل طیف تصویری: 2شکل 

 

ای مجموعه توانکه با توجه به منابع مختلف می رسی ابعادی استبرای شناخت تصویر شهر نیاز به بر

 خالصه نمود. 1از این عوامل را درجدول 

 

 منبع:  نگارندگان، تصویر شهراصلی بررسی ابعاد : 1جدول

شم

 اره
 منابع ابعاد

 Luque- Martinez (2011) توریستی و محلی یهاتیجذاب 1

 Qu et al., (2011) محیط زیست و زیرساخت 2

 Zhang et al; (2014); Luque- Martinez بیرون یهاتیفعالتفریح و  3

(2011) 

 Qu et al; (2011) ; Luque- Martinez آداب و رسوم و فرهنگ 4

(2011) 

پروژه های بین  شهری و یهاتیجذابمعماری و  5

 المللی شهر
Luque- Martinez (2011) 

 Qu et al; (2011) حمل و نقل وزیرساخت های ارتباطات و ترافیک 9

 Luque- Martinez (2011) تاریخی محیط زیست و میراث 9

 Qu et al; (2011) ; Luque- Martinez تجارت، نوآوری و فرهنگ کسب و کار اقتصاد و 9

(2011) 

 Zhang et al; (2014) ;  Luque- Martinez خدمات 8

(2011); Qu et al., (2011) 

 

 



 

 

 روش تحقیق -4

با  که ابتدا باشدیمتوصیفی -تحقیق از نوع کاربردی است و روش تحقیق به صورت تحلیلی این

 ل موثر بر تصویر شهر بررسی گردیدکتابخانه ای و اینترنتی سابقه موضوع و عوام استفاده از منابع اسنادی،

مشکالت شهری،  یهاتیجذابمعماری و  گانه 4و سپس جهت ارزیابی تصویر شهرمشهد از لحاظ ابعاد 

این  مفهومی بود طراحی شد. چارچوبآن  یهیپاکه  یاپرسشنامه اجتماعی، فرهنگی و حمل و نقل شهر

، در هر منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت هاشاخصتوزیع شد و  8و1درمنطقه افراد نفر از  89پرسشنامه بین 

در این  .باشدیماز مناطق شهری مشهد  یترکاملداشتن دید ضمن اینکه دلیل انتخاب این دو منطقه 

پژوهش به منظور تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان ضریب اعتماد با روش 

محاسبه شد که این مقدار نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده  99/1بعد  4آلفای کرونباخ در 

مذکور با  یهادادهتوصیف  منظوربه از پایایی خوبی برخوردار است. از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر

در نهایت با استفاده از  .اندشدهنمودارها و...استفاده  درصد، فراوانی، یهاشاخص SPSS استفاده از نرم افزار

 .شدابعاد چهارگانه پرداخته وضعیت حاضربه تحلیل  T-Test تحلیل

 محدوده مورد مطالعه 4-1

 ایازتوابع قصبه  یکی یقمر یهجر 213ازسال  شیپمشهد سناباد است. سناباد تا  یاصلنام 

 رییتغبه مشهد  کوچکمحل  نیا )ع(،الرضایموسبنیعلنوغان بوده و پس ازشهادت حضرت  شهرکوچک

 یهاسالو ادارات در طول  هاسازمانتعداد واحدهای تقسیمات درون شهری موجود شهرداری،  .نام داد

مختلف متفاوت بوده  و با توجه به روند رشد جمعیت و وسعت شهر تعداد واحدهای تقسیماتی هر 

آن سازمان افزایش یافته و شکل گرفته است. از نکات دیگری که  یهامالکسازمان با توجه به معیارها و 

ساله  25امع شهر از نظر طرح ج یمحدودهاین است که هرچند  شودیممشاهده  هایبندمینقسدر این 

کرده و  یبندمیتقسمشهد مشخص است اما اکثر ادارات تقسیمات خود را فراتر یا کمتر از این محدوده 

. بر اساس آخرین تقسیم بندی، شهرداری کندینمقانونی شهر تطبیق  یمحدودهبا  هاآنبرخی از  یحوزه

مساحت یکسان مناطق  یبندمنطقهین خدماتی تقسیم نموده است. در ا یمنطقه 13مشهد، شهر مشهد را به 

کیلومتر مربع باالترین  21، 29، 34شهرداری به ترتیب  2،9،8مساحت مناطق  کهیطورمورد نظر نبوده؛ به 

. این مناطق از باشندیموسعت را دارا  نیترنییپاکیلومتر  5و  5/3به ترتیب با  4وسعت و مناطق ثامن و 

نفر  311991،  413935به ترتیب  3، 2ه بلکه جمعیت مناطق نظر جمعیت نیز در سطح یکسانی نبود

. به نظر باشندیمجمعیت را دارا  نیترنییپانفر  28941، 29429و ثامن به ترتیب با  12باالترین و مناطق 

و مورفولوژی، موقعیت  درآمد، ساختار خیابانی، یشبکهشهرداری از عوامل  یبندمنطقهبرای  رسدیم



 

 

 1در نقشه  (.91: 1381)رهنما و همکاران،  باالخره موقعیت جغرافیایی استفاده شده استاجتماعی و 

 طق مختلف شهری مشهد مشخص شده است.امن

 
 منبع: مرکز آمار و اطالعات شهرداری مشهدگانه شهر مشهد به تفکیک جمعیت،  13: مناطق  2شکل

 ج

زن  81381مرد و 95914تفکیک نفر به  199114 حدود 81 براساس سرشماری 1منطقه جمعیت

 دکترا چهارراه ،راه سناباد پنج ،میدان فلسطین ،تلویزیون دانیمخیابان کوهسنگی،  ناحیه یک: .باشدیم

ناحیه سه:  .سناباد ابانیخ ،میدان پارک تا میدان فلسطین، استقاللناحیه دو: میدان فردوسی تا پل میدان 

)آمارنامه  شهر مشهد  مجد، آبکوه ،یراهنمائ سازمان آب، لوارب میدان شهداء تا میدان فردوسی )جنوبی(،

1381). 

نفر از سمـت شمـال  328592هکتار و جمعیت بـالغ بر  3295با وسعتی بیش از  8شهرداری منطقه 

شـرق به میدان جهاد و  زبه بولـوار وکیـل آباد و بـاغ ملک آباد و از جنوب همجوار با کوه بینالود و ا

. این شهرداری در گرددیمکوهسنگــی و از غرب به سه راهی طرقبه و شاندیز منتهی 

، وجود سیس و بـا توجه به آمـایش سرزمینبه مردم تـا ترعیسربه منظور ارائه خدمـات 22/11/1391تاریخ

گردشگری و تفریحی برای  یهابقطکریا به عنوان یکی از زنالود و پارک وکیل آباد ، اراضی کوه های بی

محالت  یریگشکـل. شـایان ذکـر است با عنایـت به شودیممردم و زائران حضرت رضا )ع( محسوب 

دارای  در این منطقـه در دو دهه اخیر اکثر جمعیت ساکـن را قشـرجوان و اساتید حـوزه و دانشگاه و

وجود دانشگاه فردوسی ومراکزی همچـون مرکز همچنین با  و دهدیمرا تشکیل  باشدیمتحصیـالت عالیه 

کده شهید منتظری و همچنین مراکز دانشتربیت معلم شهید بهشتی و تربیت معلم شهید خورشیدی و

خراسان رضـوی و... به  یهایشهردارآموزشی غـیر انتفاعی همچون مـرکز آمـوزش سازمان همیـاری 

 (.8)پورتال منطقهباشدیم)ع( مطرح آموزش عالی در شهر مشهدالرضا یهاقطبعنـوان یکی از 

 



 

 

 

 یافته های تحقیق -5

 مشخصات پاسخ دهندگان:  -5-1

درصد  4924نفر، معادل  45درصد از افراد مرد و  5229معادل  نفر، 51در این مطالعه جامعه آماری از 

و  94به پرسشنامه، باالترین سن متعلق به  دهندگانپاسخاز بین  .زن تشکیل شده است انیپاسخگواز 

درصد  121در این پژوهش . باشدیمسال  49 دهندگانسال است و میانگین سنی پاسخ  19آن  نیترنییپا

 9122 درصد فوق دیپلم، 925 درصد دیپلم، 1824 درصد سیکل، 524 از افراد دارای تحصیالت ابتدایی،

 .باشندیمدرصد فوق لیسانس  925و  درصد لیسانس

 تصویر شهرمشهد یاصلرزیابی ابعاد ا-5-2

 شهری یهاتیجذاببعد معماری و  -5-2-1

 :باشدیمشهری نتایج به دست آمده این گونه  یهاتیجذابدر بعد معماری و 

 %95 نیچنهمگویای این مطلب است و  322که میانگین  مناطق سرگرمی به اندازه مطلوب وجود دارد

شهر مشهد از لحاظ تسهیالت ورزشی در  از افراد پاسخگو به مطلوبیت مناطق سرگرمی نظر مثبت داشتند.

از افراد پاسخگو به این  %99همچنین  باشدیمگویای این مطلب  229که میانگین  باشدیمحد مطلوب 

برخوردار است که سبی نشهری از لحاظ مبلمان شهری از مطلوبیت  یروهاادهیپ .اندداشتهمورد اشاره 

از لحاظ مبلمان شهری  روهاادهیپبرخورداری   از افراد پاسخگو %44 .باشدیمگویای این مورد  228میانگین 

برخوردار است و  نسبیشهری از لحاظ نور و روشنایی از مطلوبیت  یروهاادهیپ را مطلوب دانستند.

از  روهاادهیپمطلوب بودن   از افراد پاسخگو %34و همچنین  باشدیماین مطلب  دهندهنشان 229میانگین 

باالیی  نسبیشهری در سطح شهر از مطلوبیت و جذابیت  یهاالمان .اندکردهلحاظ نور و روشنایی را بیان 

از پاسخ دهندگان معتقد به   %52و همچنین  باشدیمگویای این واقعیت  322که میانگین  برخوردار است

از لحاظ نیاز افراد خاص و معلولین از مطلوبیت دور است که  پاسخ دادند. یشهر یهاالمانمطلوب بودن 

از افراد پاسخگو عدم مطلوب بودن پیاده رو ها برای  %99 و  باشدیمگویای این مطلب  229میانگین 

از  223با میانگین  هاساختمانهمچنین در بعد معماری و ظاهر  معلولین و افراد خاص را بیان کردند.

 .(2)جدول  اندداشتهاز افراد پاسخگو به این مورد اذعان  %19یت دور است و مطلوب

 

 

 

 



 

 

 بعد معماری: 2جدول
 های شهریوضعیت کنونی شهر مشهد از لحاظ بعد معماری و جذابیت
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مشهد مناطق سرگرمی )پارک( به در شهر 

 اندازه مطلوب وجود دارد.

1

/9% 

9

/28% 

1
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/91% 

1

/4% 

2

9/3 

1

1/1 

شهری )از لحاظ نور و  یهایروپیاده 

 روشنایی( از جذابیت مطلوبی برخوردار است.

2

/9% 

9

/38% 

4

/19% 

9

/28% 

1

/4% 

9

1/2 

1

9/1 

شهری )از لحاظ امنیت( از  یهایروپیاده 

 جذابیت مطلوبی برخوردار است.

2

/11% 

8

/49% 

5

/23% 

3

/19% 

2

% 

5

1/2 

8

9/1 

شهری )از لحاظ مبلمان  یهایروپیاده 

 شهری( از جذابیت مطلوبی برخوردار است.

2

/11% 

9

/34% 

2

/11% 

9

/41% 

1

/3% 

8

1/2 

1

3/1 

پیاده رو های شهری نیاز افراد خاص 

)معلولین یا افراد نابینا و مسن( را در نظر 

 .ردیگیم

5

/23% 

8

/43% 

3

/19% 

3

/15% 

1

% 

2

9/2 

1

2/1 

تسهیالت ورزشی به اندازه کافی در شهر 

 مشهد وجود دارد.

2

/9% 

9

/39% 

3

/19% 

9

/35% 

1

/3% 

9

9/2 

1

9/1 

شهری(  یهاالمانمعماری ) یهاتیجذاب

 در شهر مشهد به طور مطلوب وجود دارد.

1

/9% 

9

/29% 

3

/13% 

9

/41% 

2

/11% 

2

1/3 

1

9/1 

در منظر شهری )بعد معماری و ظاهر 

 ( تناسب وجود دارد.هاساختمان

5

/23% 

9

/32% 

5

/25% 

3

/19% 

1

% 

3

8/2 

1

9/1 

 

 یفرهنگبعد  -5-2-2

 است: لیذبه دست آمده به شرح  جینتا یفرهنگدر بعد 

پاسخگویی  و 228که میانگین  باشدیممطلوب  نسبتاً تئاتر و سینما در حد وجود مشهد از لحاظشهر 

مطلوب  همچنین دسترسی به وقایع فرهنگی داخل شهرنسبتاً .باشدیمبه این مورد گویای این مطلب  42%

شهر مشهد از لحاظ وقایع   .باشدیماز افراد گویای این مورد  %49و پاسخگویی  3که میانگین  باشدیم

دسترسی به کتابخانه ها به  .باشدیمگویای این مطلب  229میانگین که  باشدیمفرهنگی دور از مطلوبیت 

افراد به این مورد نشان از دور بودن این  %32و پاسخگویی  229و میانگین  باشدیمدور از حد مطلوب 

و از مطلوبیت به  باشدینمن مردم نیز در حد خوبی فرهنگ کتابخوانی در بی .باشدیممورد از حد مطلوب 



 

 

تخصصی نیز  یهاموزه .باشدیماین مورد از مطلوبیت دور  %11و پاسخویی  2دور است زیرا با میانگین 

و  باشدیمدسترسی به وقایع فرهنگی خارج شهر به دور از مطلوبیت  .باشدیمدر شهر از مطلوبیت به دور 

 .کندیماز افراد این مورد را بیان  %28و پاسخگویی  229میانگین 

 

 بعد فرهنگی: 3جدول 

 وضعیت کنونی شهر مشهد از لحاظ بعد فرهنگی

 

 گزینه ها

1
مال

کا
 

فم
خال

 م

2 
فم

خال
م

 3 
ی 

ظر
ن

رم
دا

 ن

4 
قم

واف
م

 

5 
مال

کا
قم 
واف

 م

ین
نگ

میا
 

ف 
حرا

ان

یار
مع

 

متنوعی در شهر مشهد برگزار  یفرهنگوقایع 

 .شودیم

2/

11%  

9/

28%  

9/

32%  

9/

29%  

1

% 

9

9/2  

8

9/1  

در شهر مشهد دسترسی به کتابخانه ها به 

 راحتی امکان پذیر است.

2/

11%  

9/

39%  

4/

18%  

9/

31%  

1

% 

9

5/2  

1

4/1  

فرهنگ کتاب خوانی بین عموم مردم رواج 

 دارد.

9/

33%  

8/

45%  

2/

8%  

2/

11%  

1

% 

1

9/2  

5

2/1  

در شهر مشهد مناطق سرگرمی )تئاتر و 

 سینما( به اندازه مطلوب وجود دارد.

2/

11%  

9/

31%  

3/

19%  

9/

39%  

1

/4%  

8

1/2  

1

3/1  

موزه های تخصصی در مشهد با کیفیت 

 مطلوب وجود دارد.

4/

21%  

9/

33%  

4/

18%  

5/

23%  

1

% 

8

1/2  

3

3/4  

دسترسی به وقایع فرهنگی )خارج از شهر 

مانند فردوسی( در مشهد به راحتی امکان پذیر 

 است.

2/

12%  

9/

39%  

4/

21%  

9/

29%  

1

% 

9

8/2  

1

4/1  

ه وقایع فرهنگی )در داخل شهر( دسترسی ب

 مشهد به راحتی امکان پذیر است. در

4/

1%  

9/

32%  

3/

15%  

8/

45%  

2

% 

1

8/3  

1

1/1  

مربوط به  یهامراسماطالع رسانی در مورد 

 فرهنگ در شهر وجود دارد.

1/

9%  

9/

28%  

2/

91%  

1/

4%  

1

% 

1

9/3  

1

9/3  

 

 یاجتماعبعد  -5-2-3

 :باشدیمنتایج به دست آمده این گونه  یاجتماعدر بعد 

از افراد گویای این  %81و پاسخگویی  129مشکالت بیکاری به درستی کنترل نشده است که میانگین  

از  %99و پاسخگویی  222که میانگین  استنشده کنترلدر شهر به نحو مطلوب  یگریتکد .باشدیممشکل 

در شهر معضل اختالف طبقاتی وجود دارد و به نحو مطلوب کنترل  .باشدیمافراد بیان کننده این مورد 



 

 

معضل ریختن  .باشدیماز پاسخ دهندگان گویای این مطلب  %99و پاسخگویی  129نشده است که میانگین 

افراد به این مورد بیان این  %53و پاسخگویی  329زباله در خیابان در سطح شهر وجود دارد که میانگین 

از افراد  %31و پاسخگویی  2که میانگین  باشدیمایمنی شهروندان دور از حد مطلوب  .رساندیما مطلب ر

و پاسخگویی  221در شهر کنترل نشده است که میانگین  ینینشهیحاش .کندیمپاسخگو این مطلب را بیان 

 از افراد این مورد را نشان داد. 95%
  

 بعد اجتماعی :4جدول 

 مشهد از لحاظ بعد اجتماعیوضعیت کنونی شهر 

 گزینه ها
 کامالً  1

 مخالفم
 مخالفم 2

نظری  3

 ندارم
 موافقم 4

 کامالً 5

 موافقم
 میانگین

انحراف 

 معیار

در شهر مشهد مشکالت بیکاری به 

 کنترل شده است. یخوب
8/45% 8/43% 2/11% 1% 1% 94/1 99/1 

تکدی گری در شهر مشهد به نحو 

 مطلوبی کنترل شده است.
5/25% 9/41% 4/21% 2/11% 2% 23/2 12/1 

 23/1 59/2 %2 %9/32 %2/8 %9/31 %5/24 امنیت در شهر وجود دارد.

اختالف طبقاتی در شهر مشهد به 

 کنترل شده است. یخوب
8/42% 8/45% 2/8% 2% 1% 91/1 92/1 

معضل ریختن زباله در خیابان در 

 سطح شهر وجود دارد.
1/4% 9/29% 3/13% 8/42% 2/11% 29/3 12/1 

ایمنی شهروندان در سطح مطلوبی 

 وجود دارد.
1/9% 9/38% 4/21% 9/31% 1% 19/2 89/1 

مشارکت اجتماعی در شهر وجود 

 دارد.
5/11% 9/41% 1/29% 9/19% 1% 59/2 89/1 

خدمات اجتماعی در سطح شهر در 

 حد مطلوب وجود دارد.
2/9% 1/39% 9/2% 34% 1/2% 99/2 11/1 

در مشهد به نحو مطلوبی  ینینشهیحاش

 کنترل شده است.
5/24% 51% 2/12% 2/12% 1% 15/2 89/1 

در شهر مشهد معضل اعتیاد به مواد 

 مخدر وجود دارد.
1/9% 3/13% 1/9% 8/43% 9/28% 99/3 19/1 



 

 

 بعد حمل و نقل  -5-2-4

 :باشدیم لیذبه دست آمده به شرح  جینتادر بعد حمل و نقل  

از افراد پاسخ  %55پاسخگویی  321و میانگین  باشدیم حدمطلوبخدمات حمل و نقل شهری در 

اطراف در حد مطلوب  یهاشهرستانارتباطی شهر با  یهاراهاز نظر  .دهدیمدهنده این مورد را نشان 

در سطح  مطلوبیت عالئم ترافیکی .کندیماین مطلب را بیان  %53و پاسخگویی  323که میانگین  باشدیم

در پاسخ به  .دهدیماین مورد را نشان  % 49  و پاسخگویی 321که میانگین  باشدیم حدمطلوبشهر در 

ترافیکی در سطح شهر  یهاتیمحدودمعتقد و موافق به  دهندگانپاسخترافیکی  یهاتیمحدودسوال 

در سطح شهر در  هانگیپارک. دسترسی به رساندیماین مطلب را  %99پاسخگویی  3که میانگین  باشندیم

گویای این مورد  %19و پاسخگویی  222که میانگین  باشدیمو دور از انتظار  باشدینمحد مطلوب 

این مطلب را بیان  %93و پاسخگویی  328و میانگین  باشدینممشکالت ترافیکی در حد مطلوب  .باشدیم

 .کندیم

 

 بعد حمل و نقل: 5جدول 

 لحاظ بعد حمل و نقل شهریوضعیت کنونی شهر مشهد از 

 گزینه ها
 کامال 1

 خالفمم

2 

 مخالفم

نظری  3

 ندارم
 موافقم 4

 کامال 5

 موافقم
 میانگین

انحراف 

 معیار

 81/1 89/3 %9/25 %9/59 %2/9 %2/5 %1/3 مشکالت ترافیکی در شهر مشهد وجود دارد.

خدمات حمل و نقل شهری )اتوبوس، مترو( در سطح 

 مطلوب قرار دارد.
2/9% 8/28% 2/9% 5/49% 2/9% 19/3 14/1 

سطح شهر  یهاابانیخدر  هانگیپارکدسترسی به 

 است. ریپذامکان
4/22% 8/43% 3/19% 3/19% 1% 28/2 28/2 

 13/1 19/3 %5/19 %5/51 %9/18 %2/9 %2/9 ترافیکی در بخش مرکزی الزم است. یهاتیمحدود

 88/1 21/2 %2 %2/12 %2/12 %51 %4/22 عمومی در شهر مطلوب است. یهانگیپارکتعداد 

تعداد عالئم ترافیکی در شهر در سطح مطلوب وجود 

 دارد.
1/9% 5/23% 4/22% 8/43% 1/3% 12/3 13/1 

 مناسب اطرافیهاشهرستان با ارتباطی مشهد یهاراه

 .است
¼% 3/19% 5/29% 49% 1/5% 33/3 85/1 

تردد دوچرخه و موتور در سطح فضای مطلوب برای 

 شهر وجود دارد.
5/23% 8/49% 3/13% 3/14% 2% 24/2 13/1 

میزان انضباط ترافیکی و قانونی رانندگی کردن 

 شهروندان در سطح مطلوب قرار دارد.
9/39% 48% 1/5% 1/9% 1% 94/1 99/1 



 

 

 :تصویر شهرمشهد یاصلارزیابی ابعاد  ر استنباطیآما-5-3

ها به صورت زیر تعیین جهت ارزیابی تصویر شهر در ابعاد چهارگانه، در قسمت آمار استنباطی فرضیه

 :گرددیم

 است. حدمتوسطفرض اول: میانگین نمره معماری در 

 است. حدمتوسطفرض دوم: میانگین نمره فرهنگی در 

 است. حدمتوسطفرض سوم: میانگین نمره اجتماعی در 

 است. حدمتوسطره حمل و نقل در فرض چهارم: میانگین نم

 باشد بنابرین با اطمینانمی 1215 از کمتر موارد درهمه P-value که دهدیمنشان  9و  9جداول نتایج 

و تصویر شهر در ابعاد یاد شده کمتر از حد  شودیمفرضیه فوق رد  4توان گفت که هر میدرصد  1285

از همه  99/2و بعد حمل و نقل با  ترنییپااز همه  59/2میانگین بعد اجتماعی با  .گرددیممتوسط ارزیابی 

 است.  95/2میانگین کل ابعاد  کهیحالابعاد باالتر است، در 

 نمونهتک  Tآزمون  -6جدول 

نمیانگی انحراف معیار میانگین انحراف معیار  ابعاد فراوانی 

19594/1  95199/1  9932/2  معماری 89 

18111/1  81192/1  9993/2  فرهنگی 89 

15149/1  48852/1  5599/2  اجتماعی 89 

14899/1  48295/1  9921/2  حمل و نقل 89 

 تک نمونه Tآزمون  -7جدول

 3مقدار آزمون = 

 
%85فاصله اطمینان     

درجه 

نکران پایی کران باال T آزادی  
فاصله از 

 میانگین
 P-Value مقدار

 معماری -288/3 89 111/1 -21994/1 -3493/1 -1994/1

 فرهنگی -324/2 89 122/1 -21193/1 -3825/1 -13181/1

 اجتماعی -999/9 89 111/1 -44341/1 -5435/1 -3432/1

 حمل و نقل -592/2 89 112/1 12914/1 -2299/1 -1282/1

 



 

 

 نتیجه گیری -6

توان می 1285باشد بنابرین با اطمینان می 1215 از کمتر موارد درهمه P-value که دهدیمنشان  نتایج

و تصویر شهر در ابعاد یاد شده کمتر از حد متوسط ارزیابی  شودیمرد  تحقیقفرضیه  4گفت که هر 

فرضیات مبنی بر اینکه  کندیممشخص که  گرفته شده است تست یتآزمون که دلیل رد فرضیات  گرددیم

از همه  59/2میانگین بعد اجتماعی با وضعیت فعلی تصویر در وضعیت مناسبی قرار دارد رد شده است در 

 است.  95/2میانگین کل ابعاد  کهیحالاز همه ابعاد باالتر است، در  99/2و بعد حمل و نقل با  ترنییپا

 باشدیم یمسکونسبز و  یفضا، یورزش یفضافضا مربوط به  کمبود نیشتریببا توجه به اینکه 

چون رواج  یاریبس یشهر مشکالتباعث بروز  ریاخ یهاسالشهر مشهد در  وستهیپ یکیزیفتوسعه  لذا

 است دهیگرد یکشاورز یهانیزم ینابودو  یطیمحستیز یهایآلودگ شیافزا ،ینینش هیحاش

از  هر زون )منطقه( یبراقائل شد و  یارتفاع تیمحدود یستیباشهر مشهد  یمسکون یهایدرکاربر.

به توسعه  ازینو  قرار گرفته موردتوجه کمترهم  یورزش یکاربررا مجاز دانست.  یخاصشهر ارتفاع  یفضا

 امکانوحمل ونقل هم باید لحاظ شود تا  یکیتراف یهاینیبشیپ فضاها نیا یطراحدر  شودیماحساس  آن

 یضرورشهر  کلدر  یکاربر نیامناسب  عیتوز عالوهبهشود،  جادیا آن یبرا و عادالنه نهیبه یوربهره

 است.

 مقابل در درمشهد 8/1) کمتراستخیلی  موجودیازاستانداردها سبز مشهد یفضاسرانه 

. به باشدیممشهد  وخشکسرد  میاقل آن لیدالاز  یکی دیشامترمربع است(. 11 یال 8 که مناسب سرانه

صورت  یشتریب قاتیتحق دیبامشهد  میاقلسازگار با  یهابردن انواع گونه  کاردرخصوص به  منظور نیهم

 .ردیگ

ه سیار ایجاد را به شکل کتابخان ییهااتوبوسبرای ایجاد موقعیت و فرهنگ کتابخوانی در شهر  توانیم

این را فروش یا قرض دهند و به  هاکتابروز به یک منطقه یا محله از شهر بروند و کرد که هر کدام در 

داشت یا در هر محله یا منطقه یا در  یخوانکتابوضعیت بهتری در خصوص فرهنگ  توانیمترتیب 

تخصصی یا در مکان  یهاموزه باشد. ترراحت هاآنرا ایجاد کرد که دسترسی به   ییهاکتابخانه هابوستان

مناسب نیست باید شرایطی را ایجاد کرد تا راه دسترسی مناسب  هاآنمناسب قرار ندارند یا راه دسترسی به 

ایجاد شود و همچنین معرفی مناسب موزه ها به وسیله تبلیغات درست نیز از جمله راهکارها  هاآنبه 

برای شهر یک راه اقتصادی  تواندیمفرهنگی خارج از شهر که  یهامکان. همچنین دسترسی به باشدیم

جه قرار بگیرد و با قرار دادن وسایل حمل و نقل مناسب و ایجاد مکان مناسب مناسب باشد مورد تو

 گردشگری سیاحتی نیز در شهر استفاده کرد. یهاتیظرفاز  توانیمپذیرایی برای گردشگران 



 

 

و... سپس  یگریتکدحاشیه نشینی، امنیت،  یهاحوزهدر وهله اول بررسی ریشه هر مشکل در 

تماعی در هر کدام از این حوزه ها صورت بگیرد، در مرحله بعد افزایش اقتصادی و اج یشناسبیآس

 سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت، همبستگی و انسجام انجام شود. 

سطح شهر  یهاآسفالتوضعیت  هاآنبه مسائل چندی اشاره خواهد شد که یکی از  ونقلحمل بعد در

 هاآن یسازمناسبد و بعد از یافتن دلیل اقدام به کر یابیشهیراست دراین خصوص باید ابتدا مشکل را 

در آینده نمود. موضوع بعدی ترافیک اطراف حرم است که با تغییر  هاآنکرد و همچنین اجتناب از تکرار 

از حجم ترافیک کم کردبه عنوان مثال وجود تعداد  توانیمو انتقالشان به سطح شهر  هایکاربریکسری از 

مسافربری ترمینال بازارهای اطراف حرم موجب ازدحام بیش از حد شده است حتی  یهاانهیپا هاهتلزیاد 

. مشکل دیگر در استشدهدهیکشاین ازدحام بیش از حد به خطوط اتوبوس و متروی منتهی به حرم نیز 

هد با توجه به زائرپذیر بودن مش فراوان دارد. یسازفرهنگفرهنگ رانندگی شهروندان است که نیاز به 

 مناسب در شهر وجود دارد. یهانگیپارکتفریحی و بازارها نیاز فراوان به  یهامکانبرای 
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