ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺷﻬﺮ اراک ۱۳۹۹
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۰۴/۱۸ :ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۰۷/۰۷ :

ﻣﻬﺪی ﻣﺒﺎرﮐﯽ ،۱ﺑﺎﻗﺮ ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،۲ﻣﻨﺼﻮر وﺛﻮﻗﯽ

۳

ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ" در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺘﺎر
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺮ روی ﻋﻠﻞ
ﻣﺼﺮف( ،ﺻﻮرتﻫﺎی
ِ
ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری،
ِ
ﻓﻬﻢ
ﺑﻪ
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دﻫﺪ
ار
ﺮ
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و
ﺗﺨﺼﯿﺺ
در
ا
ﺮ
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و
رﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ِ
اﻟﮕﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .روش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ِ
ﮐﻤﯽ ،ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک،
ﻧﺎﮐﺎرا و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﺟﺪی در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ اراک در ﻣﻨﺎﻃﻖ و
ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژﮔﺎن :ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 .۱داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان

Email: mobaraki@acec.ac.ir

 .۲اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

Email: b.saroukhani@yahoo.com

 .۳اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان

Email: vosooghi_mn@yahoo.com

۷۹

۸۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭼﺮﺧﺶﻫﺎی ﭘﺎراداﯾﻤﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی )ﺟﺎﻣﻊ ،ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ و ،(...ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮورتﻫﺎﯾﯽ
)ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻓﺮاﻏﺘﯽ ،اداری،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و  (...ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﺿﺮورتﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺳﺎزد .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ در ﺗﻬﯿﻪ
ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﮐﺎرﮐﺮد اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺴﯿﻖ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﮐﺮدن رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ و ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﭘﺮﻟﻮف ،ﻣﮏ ﻧﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﺮﺳﺮ،
ِ
اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن(۴ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )ﯾﺎﻧﮓ واﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن،
 (۲۰۱۳ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روﯾﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮر ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی
و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ روﺑﺮو
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﻮق اﭘﯿﺴﺘﻤﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
و ﻓﻦﺳﺎﻻران در ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎز )ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا( ،ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار و
ﺷﺪﮔﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ ،ﻗﻄﺒﯽ و
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ
ِ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪای را در ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ را رﻗﻢ زدهاﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺘﺮاق و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪم
ً
زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ،اﻓﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺎبآوریﺷﻬﺮی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ،ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
ارﺗﻘﺎ آن دارد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای )ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا( ،ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،در رﺋﻮس
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد )اﻟﻮاﻧﯽ و ﭘﻮرﻋﺰت.(۲۳ :۱۳۸۲،

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی راﻫﺒﺮدی و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮازن و اﻧﻮاع ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاریﻫﺎ روﺑﺮوﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
 ۲۸/۹درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی
)ﺑﯿﺶ از  ۱۵۲۰۵۹ﺷﻬﺮوﻧﺪ(؛ ﺳﻬﻢ ﺣﺪود  ۵۵۸ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻌﺎدل
 ۱۱/۱۶درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮقﺑﻪﺳﺮزﻣﯿﻦ ،اﺣﺴﺎساﻣﻨﯿﺖ،
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮی،
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ،
اﺧﻼق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ )ﻏﻔﺎری(۱۳۹۵،
و )ﻣﺒﺎرﮐﯽ و ﺷﻬﺒﺎزی .(۱۳۹۳-۹۲،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺷﻬﺮ اراک
دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻃﻠﺲ ،ﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد،
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺮح
ﺧﺪﻣﺎت ﯾﮑﺴﺎن و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﺤﻠﯽ ،ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻼت ﺗﺎﺑﻌﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ و ﺗﻌﻤﯿﻢ آن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺤﻼت ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
و ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دﺳﺖ از ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۵
روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ" در ﯾﮏ
اﮔﺮ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ "ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ
ﺑﺎﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف( ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻮرتﻫﺎی
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻤﭽﻮن رﻓﺘﺎر و ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ِ
ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻤﭽﻮن
ﻋﻠﻞ
روی
ﺑﺮ
ا
ر
ﺷﻬﺮوﻧﺪان(
ِ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮا
در ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(
ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯿﺰان
اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت
ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ اراک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
و ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ )ﺳﺮاﻧﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( اﺳﺖ؟
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ اراک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎﺳﺦداده ﻧﺸﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻧﯿﺎز( در ﺷﻬﺮ اراک وﺟﻮد دارد؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﺑﺮرﺳﯽ ادﺑﯿﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻓﻖ اﻫﺪاف و ﺳﻮاﻻت،
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺲ از ﻣﺮور و ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺨﯿﻞ
ِ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﺎروی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ
اﺳﺎﺳﯽ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﺷﻬﺮی در اﭘﯿﺴﺘﻤﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان،
ً
ﺳﺒﺐﺳﺎز ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮآﻣﺪه از آن در ﮐﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻬﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۱ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺿﻮع  /ﻋﻨﻮان

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﻤﻊآوری
اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺠﺮی /ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺳﺎل

ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﻼت

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

رزﻧﺴﺘﯿﻦ

۲۰۱۱

ﺧﺪﻣﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ،روﺗﺮدام و ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرگ

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ـ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ

ﺑﺮﺗﺮام و ردﻧﺰ

۲۰۱۵

وﯾﮋﮔﯽ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﯾﻮﻧﺎن

اﺳﻨﺎدی

وﻟﻤﯽ ،ﭘﯽﮐﮑﻮرﯾﺲ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺲ
و دﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس

۲۰۱۷

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ در آﺗﻼﻧﺘﺎ و ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﮐﯿﺲ و ﻫﺴﻮرن

۲۰۱۳

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﮋادی :ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

اﻧﯿﻤﺎﺷﻮن

۲۰۰۵

اﺣﯿﺎی اراﺿﯽ ﻗﻬﻮهای )ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده( و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻋﻤﺎن ،اردن

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ

اﻟﺘﺮوﻧﻪ

۲۰۱۷

ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﭘﺎﻟﺴﻮن

۲۰۰۴

ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﮔﻮاﻧﮓژو

ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ

ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎن ،ﭼﻮن ﺷﺎن و رﻧﮓ ﺑﻮ

۲۰۱۰

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﻬﺮی :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،

ﻫﺎوارد و ﻻورﻧﻪ

۲۰۰۸

ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮی :روﯾﮑﺮدی ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  GISﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮردی :ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ـ داراﻟﺴﻼم

ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ اﻣﺮ

۲۰۰۷

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ؛ اﺳﻨﺎدی ،دﻟﻔﯽ ﺳﯿﺪ آﺑﺎدی ،ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻘﺪم
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

۱۳۹۶

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﻢ ـ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن

ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻓﯿﻌﯿﺎن ،اﯾﺮج ﻗﺎﺳﻤﯽ،
ﮐﻤﺎل ﻧﻮذری

۱۳۹۸

ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺷﻬﺮی اﯾﺮان

ﻓﺮاﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

داداش ﭘﻮر و ﻧﯿﻨﺎ اﻟﻮﻧﺪی ﭘﻮر

۱۳۹۵

ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ )ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(

ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻢ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ(

رﻓﯿﻌﯿﺎن ،ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﻧﻮذری

۱۳۹۸

آﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ

ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ـ اﺳﻨﺎد

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻬﺮوان

۱۳۸۵

ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ آﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﻨﺎد

اﺣﻤﺪی ،ﺷﺎﭘﻮر آﺑﺎدی

۱۳۸۸

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن(

اﺳﻨﺎدیGIS -

ﺣﯿﺪرﯾﺎن

۱۳۸۹

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﮐﯿﻔﯽ ـ دﻟﻔﯽ

ﺳﯿﺪآﺑﺎدی ،ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ

۱۳۹۶

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

داداش ﭘﻮر ،ﻋﻠﯿﺰاده و رﺳﺘﻤﯽ

۱۳۹۴

ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

داداش ﭘﻮر و رﺳﺘﻤﯽ

۱۳۹۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی در راﺳﺘﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﺸﻬﺪ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

رﻫﻨﻤﺎ و ذﺑﯿﺤﯽ

۱۳۹۰

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ و ﮐﺎﻣﻠﯽﻓﺮ

۱۳۹۲

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۹ﺗﻬﺮان

اﺳﻨﺎدی

ﯾﻐﻔﻮری ،ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻗﺎﺳﻤﯽ

۱۳۹۶

ﺣﺮﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ

اﺳﻨﺎدی

ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻟﺤﺴﻦ رﯾﺎﺿﯽ

۱۳۹۵

ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

اﺳﻨﺎدی

ﻣﺮﺻﻮﺻﯽ

۱۳۸۳

۸۱

۸۲

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ

در دﻫﻪ  ۱۹۷۰در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت
ﺟﺪﯾﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺿﻊ و ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد )ﭘﺎﭘﻠﯽ ﯾﺰدی و رﺟﺒﯽ .(۱۳۸۲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﯿﻔﯽ و ارزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ آن ،از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی
ﮐﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در
ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻣﺤﺘﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺮاﻏﺘﯽ ،ورزﺷﯽ و  ،..و ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ
ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﺼﺎرف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ..اﺳﺖ .در
واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻄﻠﻮب از اﻣﮑﺎﻧﺎت،
ﺧﺪﻣﺎت ،اﺑﺰارﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ
ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﺟﻮادی(۱۳۸۴ ،
ﻓﺮیاﺳﺘﻮن و ﮔﯿﺒﺴﻮن ۶در ﮐﺘﺎب »ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی« از ﺷﺶ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ـ از دﻫﻪی  ۱۹۰۰ﻣﯿﻼدی ﺗﺎ دﻫﻪی ۲۰۰۰
ﻣﯿﻼدی ـ ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ )ﻓﻮرد و اﯾﻮاﻧﺰ.(۲۰۰۸ ،
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ﺗﻨﺶ و ﺳﭙﺲ آﺷﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﺮﯾﺢ روﯾﮑﺮد ﺷﻬﺮﺳﺎزاﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در دورهﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﻬﺮﯾﻮ ورود
ِ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﻣﺪرن ﻧﻈﯿﺮ؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
۸
ﻣﺘﺎﺧﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ارﺗﺒﺎﻃﯽ )اﯾﻨﺰ ،۷ﻫﯿﻠﯽ(

6. Freestone and Gibson
7. E.Innes , Healy
8. Pasty Healy

ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻬﺮ )ﺳﺎﻧﺪر ﮐﻮک( ،۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ )ﻓﯿﺸﺮ(،۱۰
ﺷﻬﺮ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮر )ﻓﺎﯾﻨﺴﺘﺎﯾﻦ و ﮐﻤﭙﻞ(،۱۱ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
)ﻣﺎرﮐﻮس( ۱۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ )ﮐﺮوﻣﻬﻠﺰ( ،۱۳ﺷﻬﺮ ﺧﻼق
)ﻟﻨﺪری ،ﻓﻠﻮرﯾﺪا و ﺑﯿﺎﻧﭽﯿﻨﯽ( ،۱۴اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺪار و زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی
و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی )اواﻧﺰ ،۱۵ﻻﻧﺪری( ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻓﺮﻫﻨﮕﯽﺷﺪه
ﺷﻬﺮی)ﮔﺮک ﯾﺎﻧﮓ(۱۶ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ )دﯾﮑﺴﯽ(۱۷و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﭘﺮﻟﻮف ،ﻣﺮﺳﺮ،
ِ
اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻮن( ۱۸ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و رواﺑﻂ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی )Young
 (& Stevenson, 2013ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪونﺷﮏ از
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺻﻠﯽ در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻧﺮم و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
) (Landry, 2000و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ
ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺿﺮورتﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) (Li man, 2005اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ
ﺗﻄﺒﯿﻖ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ ،و ﻋﺪاﻟﺖ
و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﺮاﻫﻢ آورد )زﺑﺮدﺳﺖ (۱۳۸۳ ،در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ و روش و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ آنﻫﺎ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻠﯿﺪی دارد) .ﺳﻌﯿﺪی رﺿﻮاﻧﯽ و داوودﭘﻮر .(۱۳۸۹ ،ﺳﺮاﻧﻪ
ﻋﺒﺎرت از ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،در واﻗﻊ ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺒﺎرت از
ﻣﻘﺪار زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﺳﺪ) .رﺿﻮﯾﺎن.(۳۴ :۱۳۸۱ ،
ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮدی آنﻫﺎ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دارد ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠﯽ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺰان اﺛﺮ ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،
9. Leonie Sandercock
10. Frank Fisher
11. Heather Campbell
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13. Norman Krumholz
14. Charles Landry, Richard Florida ,Franco Bianchini
15. Graeme Evans
16. Greg Young
17. Mustafa Dikec
18. Harvey Perloﬀ, Robert McNulty, Colin Mercer, Stevenson

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﺮ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺷﻬﺮ دارد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻮع
در ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺗﻔﺎوت در
ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮحﻫﺎ و ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺎری و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﻋﺪم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﭘﺬﯾﺮی و ﺟﻤﻊﭘﺬﯾﺮی آﻣﺎرﻫﺎ ،وﻗﻔﻪ در ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و اﺗﻼف
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و اﻫﺪاف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه از ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی،
اﻧﻄﺒﺎق و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اول ﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﺮان در
ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﺒﻊ دوم اﺳﺘﻔﺎده
از ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮاﻏﺖ اﯾﺮان (ICLC)۱۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮارد در ﺑﺨﺶ اول،
ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻄﻮح
ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﺋﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ادارات دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ِ
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮ ،ورزش و ورزشﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻬﺮی

ﺑﺪونﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﺷﻬﺮی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ارﺗﻘﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮن ﻣﺜﺎل ﻓﺎﯾﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی را »ﺧﻠﻖ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﻣﯽداﻧﺪ )ﻓﺎﯾﻨﺸﺘﺎﯾﻦ(۱۲۱ :۲۰۰۵،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از آﺛﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
)ﻫﯿﻤﻦ و ﮐﺎﯾﺘﺰ (۱۹۷۱،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﺎرﮐﻮس (۲۰۰۹،ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺪاﻟﺖ در ﻗﺎﻟﺐ» :ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
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رﻓﺎه«)ﻫﯿﻮد (۱۳۸۸،و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ،از
ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻮازن
و ﺗﻌﺎدل )اﻓﻼﻃﻮن ،(۱۳۸۱،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و آزادی
)ﺳﻦ ،(۱۳۹۰،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ارادی ﺗﻮزﯾﻊ ﺛﺮوت )ﻫﺎﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داداشﭘﻮر ،(۱۳۹۴،ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت )ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از اﺧﻮان ﮐﺎﻇﻤﯽ ،(۱۳۷۹،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﻮزﯾﮏ و دﻓﺎع
از ﻋﺪاﻟﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ )ﭘﻼﻧﺖ ،(۱۹۹۲،اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﺼﺎف )راوﻟﺰ ،(۱۳۸۵،اﺻﻮل ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻼکﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎروی )ﻫﺎروی (۱۳۷۶،و
ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮﯾﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﺎ ۲۰ادﻏﺎم ﻣﯽﮔﺮدد
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮور ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺎروی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮی ،ﻣﺠﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در
اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)ﻫﺎروی(۱۳۷۶،؛ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻔﮑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻌﺪی ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان
از ﯾﮏ ﻧﮕﺮش ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﻓﻀﺎی
ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد )دﯾﮑﺴﯽ ۲۰۰۱ ،و ﯾﺎﻧﮓ .(۱۹۹۰،ﭘﺎﯾﺮی
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .ﮐﺘﺎب
وی درﺑﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ۲۱از ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ

ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﺎ از ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ِ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮم دادهﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم
واﻗﻌﯽ از ﻋﺪاﻟﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪ )ﭘﺎﯾﺮی .(۱۹۸۳،ﻫﺎروی ﻧﯿﺰ در

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآورد» :ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ )ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﺻﻮل( ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوی ﻣﺘﻀﺎد« ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در واﻗﻊ ،ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﺎص اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻖ
20. Space
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۸۳

۸۴

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﺔ ﻫﻤﮑﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ اﻓﺮاد
اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺎروی ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻔﮑﺮات ﻫﯿﻮم ،روﺳﻮ ،ﺑﻨﺘﺎم ،راوﻟﺰ،
رﺷﺮ ،راﻧﺴﯿﻤﻦ ،ﺗﺎواﻧﯽ ،ﺗﯿﺘﻤﻮس و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺻﻞ »ﺗﻮزﯾﻊ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« را ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده
و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﻣﯽﭘﺮدازد.
وی در ﭘﯽ درک ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از »ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ« ﺑﺮﺗﺎﺑﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .وی ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻫﺸﺖ ﻣﻌﯿﺎر و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻗﺒﺎل آن،
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از راﻧﺴﯿﻤﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﻪ
ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :اول ﻣﻌﯿﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر،
دوم ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
ﻗﺪم در راه ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺷﻬﺮی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ ﯾﮏ
از ﺳﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﻓﻮق در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﭘﺲ از
آن ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻫﺎروی اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮق زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ:
 .۱ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻒ( ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ؛ ب( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﺮﻗﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﺰاﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﺮﺳﺪ و ج( ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در رﻓﻊ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ
ﺷﻮد.
 .۲ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ )ﻧﻬﺎدی ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورﻧﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ )ﻫﺎروی.(۱۲۰ :۱۳۷۶ ،
روشﺷﻨﺎﺳﯽ
روش ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﻫﻢزﻣﺎن ۲۲اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺑﺨﺸﯽ از دادهﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ،از روﯾﮑﺮد
ﮐﻤﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮاردادن ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺘﺨﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
22. Concurrent Transforma ve Strategy

ﺟﻤﻊآوری ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از دادهﻫﺎ )ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ( از روﯾﮑﺮد ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ۲۳اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اراﺿﯽ و ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﺳﻬﻢ و ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اراک ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه،
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
از روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﺟﺪول زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره :۲ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪ

ﺿﺮﯾﺐ رواﯾﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی

۵

۰۷۵۰

ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ

۴

۰۶۵۳

ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ

۴

۰۸۲۴

ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ

۴

۰۷۷۸

ﻗﻠﻤﺮو ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﻬﺮ اراک و ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎﻧﯽ آن ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان دو ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ؛ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﺎﻟﺒﺪی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻄﻌﺎت واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ اراک
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎری ﺳﺎل
 ۱۳۹۶ﺗﻌﺪاد آن  ۵۱۳۱۵۹ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی ،ﺷﻬﺮ اراک در زونﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در داﺧﻞ ﻫﺮ زون ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﺮ
واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار GIS
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻼک واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻘﺎط
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان
ﻣﻌﺎدل  ۳۸۴ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  spssﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس
23. Secondary analysis
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اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب ،ﻋﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼک ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آنﻫﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ  GISﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮی ،و ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه اﯾﻦ
دو ﻣﻨﺒﻊ )ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﺮاﻏﺖ اﯾﺮان  ICLCو
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻄﻮح ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺷﻬﺮی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان( و وﻓﻖ اﻫﺪاف و ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ،
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ
در ﺷﻬﺮ اراک در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره  :۱ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک.

وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی(
اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻫﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از
ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺸﺨﺺ )ﻫﻨﺮی،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع
ِ
ِ
ِ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ورزﺷﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ( ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ
ﺷﺎﻣﻞ )ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ،ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﺎزی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
ً
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ(
در ﺷﻬﺮ اراک ،ﻣﻌﺎدل  ۲۴۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺣﺪود  ۲/۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی
ﺳﺒﺰ ) ۲/۳۶ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻌﺎدل  ۹/۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در

۸۵

۸۶
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ) ۶۲۲ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎد
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ) ۲۰۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ دو )۶۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺤﺪودهای را ﺑﺎ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ،در ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺤﺪودهای را ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰۰۰و  ۴۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
رویﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ(
و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ

) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻬﺮ اراک در ﺣﺪود  ۲/۵۵ﺑﻮده
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ) (۲/۹۱و دو ) ،(۲/۷۱ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر
)(۲/۲۸ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎزی ﺷﺪه در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۶۳/۸۱از  ۱۰۰از
ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ و دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۷۲/۷۸و
 ۶۷/۷۲ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۵۷/۰۱ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر را دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ
)ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک و ﻧﻘﺸﻪ )ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
و دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﮐﺎرﺑﺮی

وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ -ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ،
ً
ﺷﻬﺮﺑﺎزی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﺳﻔﺮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﯾﮏ

دو

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞ

ﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﺮاﻧﻪ )(cm2

۶۲۲

۶۰

۱۷۳

۱۶۵

۲۰۴

۲۴۰

دﺳﺘﺮﺳﯽ )ﻓﺎزی ﺷﺪه(

۶۲/۰۰

۶۷/۷۲

۶۳/۰۷

۵۷/۰۱

۷۲/۷۸

۶۳/۸۱

 ۹/۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
۱۰۰
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪای
ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪای ۱۰۰۰
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ۲۰۰۰
۴۰۰۰
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی

۱۰۲۷۸۳
۱۷۰۰۷۴

۵۱۳۱۵۹ ۱۰۱۰۷۰
۱۲۳۲۳۲۳ ۲۰۶۱۹۹

۱۰۷۴۲۰ ۱۰۴۲۷۹ ۹۷۶۰۷
ﺟﻤﻌﯿﺖ
۱۸۵۷۵۳ ۶۲۷۶۰ ۶۰۷۵۳۷
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺑﺎ روی ﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ ار ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺎزی ﺷﺪه و
در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ
)ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﯿﻪﻫﺎ و ﺗﮑﺎﯾﺎ( در ﺷﻬﺮ اراک ،ﻣﻌﺎدل
 ۳۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۰/۳ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺎدل  ۰/۷۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۸۸ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ(،
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮏ و ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۰/۱۵و  ۰/۱۶ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
)ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ( ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎع
دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺤﺪودهای را ﺑﺎ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ۲۰۰
ﻣﺘﺮ ،در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺤﺪودهای را ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ۷۵۰
ً
ﻣﺘﺮی و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻘﯿﺎس

ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۱۶۰۰و  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
رویﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ(،
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ
در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻬﺮ اراک
در ﺣﺪود  ۱/۷۱ﺑﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ) (۲/۸۰و ﭘﻨﺞ ) ،(۲/۳۳ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ) (۱/۱۷و ﺳﻪ ) (۱/۲۴ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎزیﺷﺪه در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۴۲/۸۲از  ۱۰۰از

وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ،
ﻓﺎﻃﻤﯿﻪﻫﺎ و ﺗﮑﺎﯾﺎ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﯾﮏ

دو

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞ

ﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﺮاﻧﻪ )(cm2

۱۰۰

۲۷

۵

۱۶

۵۰

۳۹

دﺳﺘﺮﺳﯽ )ﻓﺎزی ﺷﺪه(

۲۹/۳۴

۷۰/۰۸

۳۱/۰۲

۵۱/۷۱

۵۸/۲۵

۴۲/۸۲

۱۰۷۴۲۰
۳۰۳۷۲

۱۰۲۷۸۳
۱۶۷۸۷

۱۰۱۰۷۰
۸۹۳۳۶

۵۱۳۱۵۹
۱۷۳۱۱۳

 ۰/۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
۲۰۰
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪای
۷۵۰
ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪای
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ۱۶۰۰
۳۰۰۰
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی

۱۰۴۲۷۹ ۹۷۶۰۷
ﺟﻤﻌﯿﺖ
۲۲۰۲۲
۱۴۵۹۶
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺑﺎ روی ﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ ار ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺎزی ﺷﺪه و در ﺑﺎزه
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

۸۷

۸۸

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﻣﻌﺎدل  ۰/۷۵ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ و ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ۱ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ( و ۰/۰۵
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ( ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم
اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده در ﺑﺮآورد
ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﻮﺷﺶ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻨﺮی در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺤﺪودهای را ﺑﺎ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺣﺪود  ۶۴درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ اراک را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺤﺪودهای را ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۶۰۰ﻣﺘﺮی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ در
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﺣﺪود  ۷۵درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ
ً
ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی در ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ

ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت )ﮐﺎرﺑﺮی( ﻣﺬﻫﺒﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .در اداﻣﻪ ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک و ﻧﻘﺸﻪ
)ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و دﺳﺘﺮﺳﯽ( اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺣﺼﺎ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻫﻨﺮی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ )ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ،
ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﻫﻨﺮی ﻓﻌﺎل و
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﮐﻨﺴﺮت ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ِ
دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی روزﻧﺎﻣﻪ( ،در ﺷﻬﺮ اراک ،ﻣﻌﺎدل  ۳۹ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۰/۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی ﻫﻨﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ،ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ

وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی ﺷﺎﻣﻞ:
ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا )(cm2
و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ،
دﺳﺘﺮﺳﯽ
زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﮐﻨﺴﺮت ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
)ﻓﺎزی
ﻫﻨﺮی ﻓﻌﺎل و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی روزﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺪه(
ِ
ﺳﺮاﻧﻪ

ﯾﮏ

دو

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞ

ﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

۱۰۰

۲۷

۵

۱۶

۵۰

۳۹

 ۰/۷۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

۵۵/۲۶

۶۶/۹۷

۳۲/۶۰

۷۴/۶۷

۹۶/۷۵

۵۹/۶۶

ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪای ۱۰۰۰
ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪای ۱۶۰۰
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی ۳۰۰۰

۵۱۳۱۵۹ ۱۰۱۰۷۰ ۱۰۲۷۸۳ ۱۰۷۴۲۰ ۱۰۴۲۷۹ ۹۷۶۰۷
ﺟﻤﻌﯿﺖ
۱۲۳۲۳۲۳ ۲۰۶۱۹۹ ۱۷۰۰۷۴ ۱۸۵۷۵۳ ۶۲۷۶۰ ۶۰۷۵۳۷
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺑﺎ روی ﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ ار ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ
)ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۳دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺎزی ﺷﺪه و در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
و ﮔﺴﺘﺮه ﻧﻔﻮذ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ( ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ ،ﺣﺪود  ۴۸درﺻﺪ ﺷﻬﺮ اراک را ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ رویﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻪ
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺪودهﻫﺎ در
ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ(،
ﻣﺘﻮﺳﻂ )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻫﻨﺮی در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ
)ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۳دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﻫﻨﺮی در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک در ﺣﺪود  ۱/۷۹ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ) (۲/۹۰و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ) (۰/۹۸ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺎزی ﺷﺪه و در ﺑﺎزه

ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮ اراک
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۵۹/۶۶از  ۱۰۰از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت )ﮐﺎرﺑﺮی(
ﻫﻨﺮی در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ۹۶/۷۵
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۳۲/۶۰ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر را دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ،
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک و
ﻧﻘﺸﻪ )ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و دﺳﺘﺮﺳﯽ( اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص
اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن ،ﺳﺮاﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ
)زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی ،زﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ،اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ،
ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ورزﺷﯽ( در ﺷﻬﺮ اراک ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎدل
۱۴۴ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود  ۱/۴۴ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص

وﺿﻌﯿﺖ )ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ:
زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎزی ،زﻣﯿﻦﻫﺎ
و ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ،
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،ورزﺷﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ورزﺷﯽ

ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﯾﮏ

دو

ﺳﻪ

ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞ

ﺷﻬﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺳﺮاﻧﻪ )(cm2

۵۴۷

۸۶

۷۹

۷

۲۵

۱۴۴

 ۲ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

دﺳﺘﺮﺳﯽ
)ﻓﺎزی ﺷﺪه(

۵۶/۸۴

۶۷/۹۲

۵۰/۶۷

۶۱/۹۲

۷۱/۶۱

۵۹/۶۸

۱۰۷۴۲۰
۸۴۶۶۵

۱۰۲۷۸۳
۶۷۷۶

۱۰۱۰۷۰
۲۵۳۰۷

۵۱۳۱۵۹
۷۴۰۲۶۶

ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪای
ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﯿﻪای
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮی

۳۰۰
۱۰۰۰
۳۰۰۰
۱۰۰۰۰

۱۰۴۲۷۹ ۹۷۶۰۷
ﺟﻤﻌﯿﺖ
۸۹۹۹۹ ۵۳۳۵۲۰
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ :ﺑﺎ روی ﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ در ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﯾﮏ ار ﻣﻨﺎﻃﻖ
دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻓﺎزی ﺷﺪه و در ﺑﺎزه
ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

۸۹

۹۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺎدل ۲
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎع در
ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﺪودهای را ﺑﺎ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ ،در ﻣﻘﯿﺎس
ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﺤﺪودهای را ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۱۰۰۰ﻣﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﺎع
دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۳۰۰۰و ۱۰۰۰۰
ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ رویﻫﻢﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻣﺤﺪودهﻫﺎ در ﺷﻬﺮ و
ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ،دارای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ )ﭼﻬﺎرﺳﻄﺢ( ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
)ﺳﻪ ﺳﻄﺢ( ،ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺪود )دو ﺳﻄﺢ( ،ﻣﺤﺪود )ﯾﮏ ﺳﻄﺢ( و ﻓﺎﻗﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ورزﺷﯽ در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﺗﺎ ) ۴دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎﻣﻞ( ﻗﺮار دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻬﺮ اراک در ﺣﺪود  ۱/۷۹ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎزی ﺷﺪه در
ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮ
اراک ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۵۹/۶۸از  ۱۰۰از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ورزﺷﯽ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .در اداﻣﻪ ﺟﺪول وﺿﻌﯿﺖ
)ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی( اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک و ﻧﻘﺸﻪ )ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و
دﺳﺘﺮﺳﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ)ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد
ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( ،ﻋﻼوه ﺑﺮ روشﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮدی و ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﮏ ﺗﮏ
اﺑﻌﺎد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از آن اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯽ
ﻣﻼک ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک،
اﺑﺘﺪا ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺴﺎﺣﺖ اراﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ( ﺑﺮﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری
و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻋﺪد ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦﺷﺪه در ﺷﻬﺮ )ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ() ،ﮐﻤﺘﺮ از

ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪد ﯾﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
Aij= Fij FS
i
 =Aijاﻣﺘﯿﺎز ﺧﺪﻣﺎت  iﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 =Fijﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 =FSiﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت i

در اداﻣﻪ ،اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را در اﻣﺘﯿﺎز
)ﻓﺎزی ﺷﺪه( ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ،ﺿﺮب ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ) .اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮاﻧﻪ ،ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﻌﺎع ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ(.
PIij= Aij * FDij
 = PIijاﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 = Aijاﻣﺘﯿﺎز ﺧﺪﻣﺎت  iﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮاﻧﻪ و ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 = FDijاﻣﺘﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻼک ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ( در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ،۱۱/۳۱ ،۱۹/۳۱ ،۶۸/۹۰
 ۹/۷۶و  ۳۹/۳۶از  ۱۰۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻣﻼک ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ
اراک ) (۲۷٫۳۸از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻼک ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و
ورزﺷﯽ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۴۲/۹۷ ،۱۶/۱۲ ،۱۹/۴۱ ،۳۱/۲ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﮐﻞ  ۲۷/۳۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ اراک و در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﻌﺖﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ورزﺷﯽ
)) (۴۲/۹۷ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ( ،و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آن از ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ ) (۱۶/۱۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻼک
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ  ۶۸/۹۰ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ۱۱/۳۱و  ۹/۷۶ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺳﻄﺢ را در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .در ﺟﺪول زﯾﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮ اراک و ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻔﻀﯿﻞ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎز
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺮاد
ِ
ﻣﺼﺮف اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻪ
ِ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اراک از اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( ﺑﺮرﺳﯽ
و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رویﻫﻢﮔﺬاری آن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﺟﻤﻌﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ،ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ،درﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در دﺳﺘﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،از روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ )ﻣﺸﺮوح در
ﺑﺨﺶ روش ﭘﮋوﻫﺶ( در ﻃﯿﻔﯽ از وﺟﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ
در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۷ﮔﻮﯾﻪ ﮐﻠﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آنﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﯿﺎز راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ

ﻣﻨﻔﻌﺖ دارد و ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﯿﺎز ،اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ )ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی آﻣﺎری دﻗﯿﻖﺗﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ(

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۳ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ

۱

۲

۳

۴

۵

ﺷﻬﺮ

ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان

از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ۳۱/۰۲ ۶۴/۵۰ ۱۵/۹۳ ۲/۱۷ ۲۴/۱۱ ۷۳/۶۸

ﻫﻨﺮی
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ۵/۸۷
ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ۴۰/۵۹
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ۱۵۵/۴۶
ورزﺷﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮐﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ۶۸/۹۰
و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

۱۹/۴۱ ۶۸/۳۵ ۱۱/۰۳ ۱۱/۵۸ ۱۹/۶۲

۱۶/۱۲ ۱۵/۶۳ ۹/۹۰ ۱۱/۴۹ ۴/۲۸

۲/۱۷ ۲۰/۰۱ ۲۹/۲۱

۴۲/۹۷ ۸/۹۵

۲۷/۳۸ ۳۹/۳۶ ۹/۷۶ ۱۱/۳۱ ۱۹/۳۱

ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره  :۲ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮی اراک و ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن.

۹۱

۹۲

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

Nij= Dij PI
ij

 = Nijاﻣﺘﯿﺎز ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 = Dijاﻣﺘﯿﺎز ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j
 = PIijاﻣﺘﯿﺎز ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ از ﺧﺪﻣﺎت  iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ j

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک ﺑﻬﺘﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻼک
ﻧﯿﺎز ﻓﺎزی ﺷﺪه و در ﺑﺎزه ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )از ۶۰/۴۵در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ
ﺗﺎ  ۶۵/۴۳در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو( وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻨﺮی،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره
داﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﻗﯿﺎس
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ ) (۷۲/۹و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ) (۵۲/۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻼک ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺷﻬﺮ اراک،
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﻫﺮﯾﮏ از اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( در ﻧﻈﺮ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۴ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک
ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﻬﺮواﻧﺪان ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺑﻌﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ

۱

۲

۳

۴

۵

ﺷﻬﺮ

ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی

۵۴/۹ ۵۵/۲ ۵۵/۹ ۵۰/۶ ۵۷/۸ ۵۴/۸

ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ

۵۲/۸ ۴۹/۱ ۵۵/۲ ۵۶/۹ ۵۰/۹ ۵۲/۷

ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ

۷۲/۹ ۷۶/۶ ۷۲/۴ ۷۱/۷ ۸۰/۱ ۶۳/۷

ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ

۷۲/۵ ۷۲/۶ ۷۴/۳ ۷۲/۱ ۷۲/۹ ۷۰/۶

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ۶۳/۲۸ ۶۳/۳۸ ۴۵/۶۴ ۶۲/۸۳ ۶۵/۴۳ ۶۰/۴۵
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻼک ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
 ۱۰۰ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ً
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻼک ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺮی،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ورزﺷﯽ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ )،(۳۲/۲۶
و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ،۴۱٫۵۸ ،۲۴٫۱۸
 ۵۱٫۲۹ ،۴۷٫۰۲و  ۳۲٫۶۳از  ۱۰۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦداده ﻧﺸﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اراﮐﯽ )) (۳۲/۴۴ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻼک ﻧﯿﺎز( اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک و در ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻼک ﻧﯿﺎز )ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه(
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ) (۴۵/۴۳و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻫﻨﺮی ) (۲۵/۵۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻓﻬﻢ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ )اﺳﺘﻘﺮار
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ِ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( در ﺷﻬﺮ اراک دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،و ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ
و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﭙﺮدازد.
از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎدار و
ﻣﺴﺌﻠﻪﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف(
در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮدن و ﮐﻤﺒﻮد
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰان ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ،
ِ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  :۵ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ
اراک
ﻣﻨﻄﻘﻪ

۱

۲

۳

۴

۵

ﺷﻬﺮ

ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی

۲۵/۵۵ ۱۴/۵۰ ۳۷/۰۱ ۵۳/۸۰ ۳۰/۹۶ ۱۲/۶۸

ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ

۳۲/۳۳ ۱۲/۳۷ ۴۲/۲۱ ۴۲/۴۸ ۳۱/۲۷ ۴۸/۲۷

ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻓﺮاﻏﺘﯽ

۴۵/۴۳ ۴۷/۹۳ ۵۳/۹۸ ۵۱/۰۴ ۷۰/۶۱ ۲۴/۰۱

ﺳﻄﺢ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
۲۵/۷۲ ۵۵/۷۳ ۷۱/۹۷ ۴۰/۷۸ ۳۳/۴۶ ۱۱/۷۷
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ورزﺷﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻼک ﻧﯿﺎز

ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ۳۲/۴۴ ۳۲/۶۳ ۵۱/۲۹ ۴۷/۰۲ ۴۱/۵۸ ۲۴/۱۸
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
)ﺣﺪاﻗﻠﯽ( ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﻌﻒ
ﺟﺪی در روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮ اراک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﮋﻓﻬﻤﯽ و
ﻋﺪم درک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن در ﭘﺎﯾﺪاری و زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی ﺷﻬﺮی و ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺗﻮزﯾﻊ
و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ اراک ﺑﻮده

ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره  :۳ﻣﻼک ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ و
ﻧﻤﻮدار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن.

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ))داداش ﭘﻮر،
رﺳﺘﻤﯽ ،و ﻋﻠﯿﺰاده) ،(۱۳۹۳ ،رﺳﺘﻤﯽ) ،(۱۳۸۹ ،ﺷﺎﻫﯿﻮﻧﺪی،
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﯾﯽ ،و ﻋﻠﯿﭙﻮر اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ) ،(۱۳۹۳ ،ﯾﻐﻔﻮری و ﻗﺎﺳﻤﯽ،
) ،(۱۳۹۶ﺣﯿﺪرﯾﺎن) ،(۱۳۸۹ ،ذاﮐﺮﯾﺎن) ،(۱۳۸۹ ،ﺻﺪاﻗﺘﯽ و
ﻣﺮﯾﻢ ﭘﻮر) ،(۱۳۹۴ ،ﻣﺮﺻﻮﺻﯽ) ،(۱۳۸۳ ،رﯾﺎﺿﯽ،(۱۳۹۵ ،
)ﻣﻮﺳﻮی) ،(۱۳۹۱ ،ﺑﻬﺮوان) ،(۱۳۸۵ ،ﺣﺎﺗﻤﯽﻧﮋاد ،واﺣﺪﯾﺎن و
ﭘﺮﻧﻮن) ،(۱۳۹۴ ،ﯾﻐﻔﻮری و ﻗﺎﺳﻤﯽ) ،(۱۳۹۶ ،ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﻋﻠﯿﺰاده،
) ،(۱۳۹۰ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺎ و ﮔﯿﻮه ﭼﯽ) ،(۱۳۹۰ ،ﺳﺎﺳﺎﻧﭙﻮر و ﺗﺎﺑﻌﯽ،
) ،(۱۳۹۳روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ (۱۳۹۲ ،و .(...
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار
در ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﭻﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮی اراک ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﮑﺎف
و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و
ورزﺷﯽ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﭻﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اراک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺪی ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮑﺎفﻫﺎی
ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻨﺎدار در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻓﻠﻮﺳﺘﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﻀﺎ )ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اراک ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻨﺮی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻠﮑﺮدی )ﻣﺤﻠﻪای ،ﻧﺎﺣﯿﻪای ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺷﻬﺮی( ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺑﻌﺎد
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﻫﻨﺮی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ـ ﻓﺮاﻏﺘﯽ و ورزﺷﯽ( در ﺷﻬﺮ
اراک از ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و
اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ،ﺳﺒﺐﺳﺎز ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺪودﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻀﺎﻫﺎی
ِ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی در ﺷﻬﺮ اراک ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ۵۹/۶۶
از  ۱۰۰از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻨﺮی در وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۹۶/۷۵ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ
ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  ۳۲/۶۰ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﻨﺮی در
اﻧﻮاع ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ
در ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک ) ۲۷٫۳۸درﺻﺪ( اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻏﯿﺮﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻧﻤﻮده و

۹۳

۹۴

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﻧﺸﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان اراﮐﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دارد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و
ﺷﮑﺎف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﻼک ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺷﻬﺮ اراک )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ۶۸٫۹۰
و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز (۹٫۷۶
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﻤﻌﯽ درﺣﺎﻟﯽاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اراک وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﺎ  ۶۵٫۴۳و
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز  .(۶۰٫۴۵اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﯿﺎﻣﺪ
آن ﺗﻔﺎوت در دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎ ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮوز

ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ
ﻓﻀﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﻨﯽ
از ﺣﺪود ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و داﺋﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎوز ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻋﺪاﻟﺖ ،ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد )(Soja, 2009, p. 47
ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد
اﻟﮕﻮی
اﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺗﻮزﯾﻊ ً ِ
ِ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮ اراک ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﻧﺎﮐﺎرا و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻓﻘﺪان ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اراک را ﮐﺎﻣﻼ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺤﺴﻮس ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان
ﺷﻬﺮی در اراک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری ،آ ،۱۳۹۹) .اردﯾﺒﻬﺸﺖ  .(۲۲اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ اراک از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ  ۸ﺳﺎل .ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از :ISNA
اﻓﺮوغ ،ع (۱۳۷۷) .ﻓﻀﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس.
اﻓﻼﻃﻮن ) .(۱۳۸۱ﺟﻤﻬﻮر .ف .روﺣﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
اﻟﻮاﻧﯽ ،س ،.و ﭘﻮر ﻋﺰت ،ع ) .(۱۳۸۲ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺎﻟﻮده
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار .ﮐﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.۲۸-۱۷ ،
ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ،س .(۱۳۷۸) .ﺗﺠﺪد ،ﻓﺮاﺗﺠﺪد و ﭘﺲ از آن در
ﺷﻬﺮﺳﺎزی .ﺗﻬﺮان :ﺗﻤﻨﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﭘﺎﭘﻠﯽ ﯾﺰدی ،م & ،.رﺟﺒﯽ .(۱۳۸۲) .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن.
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ﺗﻘﻮاﯾﯽ ،ع ،.ﺑﻤﺎﻧﯿﺎن ،م ،.ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ ،م & ،.ﺑﻬﺮام ﭘﻮرﻣﻬﺪی.
) .(۱۳۹۳ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻬﺮ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮر؛ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی.۴۲۳-۳۹۱ ،
ﺟﻮادی ،ن .(۱۳۸۴) .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎ .ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺮان.۱۳-۱۱ ،
ﺣﺒﯿﺒﯽ & ،ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ) .(۱۳۷۸ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی

و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان.
داداشﭘﻮر و دﯾﮕﺮان ،ه ) .(۱۳۹۴ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ.

ﺗﻬﺮان :آذرﺧﺶ.
داداش ﭘﻮر ،ه ،.رﺳﺘﻤﯽ ،ف & ،.ﻋﻠﯿﺰاده ،ب .(۱۳۹۳) .ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی.۱۲ ،
داداش ﭘﻮر ،ه ،.رﺳﺘﻤﯽ ،ف & ،.ﻋﻠﯿﺰاده ،ب ) .(۱۳۹۳ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی و اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ
آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی.۱۲ ،
راوﻟﺰ ،ج .(۱۳۸۵) .ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﻧﺼﺎف :ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ) .ع.
ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻘﻨﻮس.
رﺳﺘﻤﯽ ،ف .(۱۳۸۹) .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮی از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ
ﯾﺎﺳﻮج .ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ،ﭘﺎﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﺷﻬﺮﺳﺎزی.
رﻓﯿﻌﯿﺎن ،م ،.ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ا & ،.ﻧﻮذری ،ک .(۱۳۹۸) .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان( .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ.۸۹-۷۱ ،
رﻓﯿﻌﯿﺎن ،م ،.ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ا & ،.ﻧﻮذری ،ک .(۱۳۹۸) .ﺻﺮوﺗﺒﻨﺪی
ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ؛ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان .داﻧﺶ ﺷﻬﺮﺳﺎزی.۴۴-۲۱ ،
رﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،م & ،.ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،پ .(۱۳۸۷) .ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻬﺮﯾﺰی
ﺷﻬﺮی اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
زﺑﺮدﺳﺖ ،ا .(۱۳۸۳) .اﻧﺪازه ﺷﻬﺮ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺼﻞ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﯾﮑﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ،وزارت ﻣﺴﮑﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.

ﺳﻌﯿﺪی رﺿﻮاﻧﯽ ،ن & ،.داوودﭘﻮر ،ز .(۱۳۸۹) .ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ؛ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.
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ﺷﺎﻫﯿﻮﻧﺪی ،ا ،.ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﯾﯽ ،م & ،.ﻋﻠﯿﭙﻮر اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،م.(۱۳۹۳) .
ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺖ
ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮی :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﺒﻠﺴﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن .ﻣﺮﻣﺖ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان.۲۶-۱۳ ،۹ ،
ﻏﻔﺎری ،غ .(۱۳۹۵) .ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺸﻮر .ﺗﻬﺮان :وزارت ﮐﺸﻮر ـ ﺷﻮرای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر.
ﮔﯿﺪﻧﺰ ،آ .(۱۳۷۴) .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ) .م .ﺻﺒﻮری ،ﻣﺘﺮﺟﻢ( ﺗﻬﺮان:
ﻧﺸﺮﻧﯽ.
ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺧﻮان ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ب ) .(۱۳۷۹ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﺮب .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺷﻤﺎره  ۱۵۳و ،۱۵۴
۷۵-۶۸ﻣﺒﺎرﮐﯽ ،م & ،.ﺷﻬﺒﺎزی ،ز .(۱۳۹۳-۹۲) .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی.

اراک :اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺮﮐﺰی.
ﻣﺼﻄﻔﻮی ،ن .(۱۳۹۷) .ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎبآوری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ
اراک .اراک :ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور زﯾﺴﺘﺎ .(۱۳۸۱) .ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ
اراک )ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی( .وزارت ﻣﺴﮑﻦ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی.
ﻫﺎروی ،د ) .(۱۳۷۶ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻬﺮ) .ف .ﺣﺴﺎﻣﯿﺎن(،
ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی.
ﻫﺎﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داداش ﭘﻮر ،ه .(۱۳۹۴) .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
در ﺷﻬﺮ .ﺗﻬﺮان :آذرﺧﺶ.
ﻫﯿﻮد ،ا ) .(۱۳۸۸ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ) .ع .ﻋﺎﻟﻢ (،ﺗﻬﺮان:
ﻗﻮﻣﺲ.
ﯾﻐﻔﻮری ،ح & ،.ﻗﺎﺳﻤﯽ ،س .(۱۳۹۶) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۹ﺗﻬﺮان .ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-۱۱۲ ،۳۲ ،
.۱۶۰
ﻣﺎﻧﮑﻠﻮس ،خ & ،.ﮔﻮاردﯾﺎ ،م .(۱۳۹۴) .ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺷﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی )ا .ﻗﺮه داﻏﯽ ،و م .زﮐﺮﯾﺎﯾﯽ( ﺗﻬﺮان :ﺗﯿﺴﺎ.
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