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چکیده:
مرا کز شهری در ایــران نهتنها از تحوالت مدرنیته به دور نبودهاند بلکه بیشترین میزان تحوالت و مسائل شهری را به
خود دیدهاند .امروزه محدوده مرکزی شهر زنجان با مسائل و مشکالت عدیدهای از جمله تمرکز و اختالط بیبرنامه انواع
کاربریها ،آلودگی صوتی و ازدحام جمعیت ،کمبود فضاها و سرانههای خدمات عمومی و وجود ترافیک در ساختار فضایی
_کالبدی خود مواجهه میباشد .وجود پیوندهای چند سویه بین قابلیتها و محدودیتهای محدوده مرکزی شهر زنجان
با نگاهی به وضعیت ناخواسته موجود ،اندیشهای است که موانع بهبود وضعیت این محدوده به چالش میکشد .هدف از
پژوهش حاضر تحلیل ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی میباشد .روش پژوهش
توصیفی _ تحلیلی و روش جمعآوری اطالعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی بوده است .مشاهده و استفاده
از پرسشنامه از روشهای میدانی مورد استفاده میباشند .تعداد نمونه آماری مورد بررسی برای تکمیل پرسشنامه شامل
 153نفر از شهروندان زنجانی میگردد .نتایج پژوهش نشان میدهد مسائل و مشکالت ساختار فضایی _ کالبدی محدوده
مرکز شهر زنجان در ارتباط با امکان تحقق منافع حاصل از فرصتهای راهبردی مفهوم مییابند .میزان تالش مورد نیاز برای
رفع هر کدام از مسائل و مشکالت با توجه به میزان پیچیدگی هر یک از مسائل و مشکالت میباشد .با تحقق منافع حاصل
از فرصتهای راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان به عنوان مکانی مطلوب که حدا کثر توانهای خود را عرضه میدارد،
تولدی مجدد خواهد یافت.
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 .1مقدمه
 .1.1طرح مسئله
ام ــروزه وضعیت م ــالآور حضور و عبور از مــحــدوده مــرکــزی شهر
زنــجــان بیش از هــر زمــان دیــگــری احــســاس م ـیگــردد .جذابیت و
دلپذیری این محدوده بیش از پیش در سایه مسائل و مشکالت
نوظهورکمرنگ گردیده است .وجود تمرکز و اختالط بیبرنامه انواع
کاربریها ،آلودگی صوتی و ازدحام جمعیت ،کمبود انواع سرانههای
خدمات عمومی و وجــود ترافیک از مسائل و مشکالت معمول
محدوده یاد شده تلقی میگردند .مسائل و مشکالت حاضر ضمن
تأثیر مستقیم بر تجربه شهروندانی که به مرکز شهر سفر میکنند ،به
صورت غیرمستقیم نیز با تحت تأثیر قرار دادن قابلیتهای موجود
همچون محور تجاری سرزنده سعدی ،محدوده تاریخی بــازار و
میدان انقالب از جذابیت محدوده مرکزی شهر زنجان میکاهند.
با اتخاذ رویکرد تفکر راهبردی به مثابه جدیدترین رویکرد در عرصه
راهبرد ،مطالعه و تحلیل ارتباطات و پیوستگیهای بین مسائل و
مشکالت با قابلیتهای راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان از
ملزومات برنامهریزی این محدوده از شهر خواهد بود و شناسایی
قابلیتهای قابل توجه به مثابه فرصتهایی ارزشمند و راهبردی
برای بهبود وضعیت حاضر محدوده مرکزی شهر زنجان محسوب
میگردد.
هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار فضایی _ کالبدی محدوده
مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی میباشد و بر اساس
ماهیت رویکرد تفکر راهبردی سعی بر آن است تا به بازشناسی
مسائل و مشکالت به عنوان موانعی پرداخته شود که در ارتباط
با عدم بالفعل شدن منافع حاصل از تحقق فرصتهای راهبردی
برای بهبود وضعیت ساختار فضایی _ کالبدی قرار دارند .در این
راستا سئواالتی که برای ادامه فرایند پژوهش مطرح میشوند ،به
شکل زیر خواهند بود:
الف _ از منظر تفکر راهبردی فرصتهای راهبردی محدوده مرکزی
شهر زنجان کدامند؟
ب _ از منظر تفکر راهبردی موانع بهبود وضعیت ساختار فضایی _
کالبدی محدود ه مرکزی شهر زنجان کدامند؟
توجه به محدوده مرکزی شهر و پژوهش دربــاره آن با نقشی که
فضاهای عمومی شهری در تقویت وجــه فرهنگی ،اجتماعی و
کالبدی شهر ایفا میکنند ،اهمیت و ضــرورت مضاعفی مییابد
ول ــی بایستی تــوجــه داش ــت رف ــع مسائل و مشکالت نــوظــهــور و
پیچیده شهری ،راهحلها و رویکردهای جدیدی خواهند طلبید؛
رویکردهایی که هر یک به قسمی راهگشای مسائل و مشکالت
باشند.
 .1.2روش پژوهش
روش گـ ــردآوری اطــاعــات بــا استفاده از مطالعات کتابخانهای
و روشهـ ــای مــیــدانــی ب ــوده اس ــت .مــشــاهــده و اســتــفــاده از ابــزار
پرسشنامه از جمله روشهای میدانی میباشند که مورد استفاده
ی شده بر اساس متغیرهای تعریف
قرار گرفتهاند .سئواالت طراح 
شده برای سنجش شاخصهای مستخرج از مبانی نظری پژوهش
میباشند .جامعه آماری مورد بررسی شامل شهروندانی میگردد

که در محدوده مرکزی شهر زنجان مشغول فعالیتهای مربوط
به مرکز شهر بودهاند .این فعالیتها شامل فعالیتهای اداری،
تجاری ،فرهنگی ،پذیرایی ،تفریحی و گذران اوقات فراغت ،ورزشی
و بهداشتی _ درمانی میباشند و کسانی را که به دلیل رفع نیازهای
خود به مرکز شهر مراجعه نمودهاند ،به همراه شاغالن فعالیتهای
مرتبط با مرکز شهر (فعالیتهای یاد شده) در بر میگیرد .با اتخاذ
رویکرد تفکر راهبردی ،فرصتهایی در محدوده مرکزی شهر زنجان
راهبردی تلقی میگردند که منحصر به محدوده یاد شده بوده،
اما به لحاظ اهمیت در سطح کل شهر زنجان مطرح میباشند.
بنابراین در مطالعه حاضر محدوده مرکزی شهر نه به عنوان یک
بافت مجزا از سایر سطوح شهری بلکه به عنوان یک ساختار کلی
در سطح تمام شهر در نظر گرفته شده است .بنابراین مطالعه حاضر
ارتباطی با بافت محدوده مورد مطالعه نخواهد داشت.
افراد نمونه آماری به صورت روش نمونهگیری تصادفی ساده و با
استفاده از فرمول کوکران از میانگین تعداد افرادی که در یک روز
عادی در سطح محدوده مرکزی شهر تردد داشتهاند ،به تعداد 153
نفر تعیین گردیده است .روش تجزیه و تحلیل دادههای به دست
آمده شامل ترکیبی از روشهای کمی و تحلیلی میباشد .از میان
روشهای کمی از روش تحلیل سلسله مراتبی 1برای وزندهی به
شاخصها ســود بــرده شــده و روش استخوان مــاهــی 2بــه عنوان
یک روش کیفی برای بررسی روابط علت و معلولی بین مسائل و
مشکالت مورد استفاده قرار گرفته است.
 .2مبانی نظری
«مقصود از سازمان فضایی ،شبکهای است که عناصر آن را مرا کز
شهری (مرا کز مختلط تجاری ،اداری ،فرهنگی و نظایر اینها در
مقیاس کل شهر و مناطق و نواحی آن) ،محورهای مهم ارتباطی
(مــعــابــر اصــلــی و خــطــوط م ـتــرو) ،مــحــورهــای مــهــم عـمـلـکــردی و
کاربریهای عمده (در مقیاس شهر و مناطق و نواحی آن) تشکیل
میدهد» ( .)Behzadfar, 2013: 128انطباق سازمان فضایی بر
محیط کالبدی ،ساختار فضایی خوانده میشود .ساختار فضایی
در حقیقت ترتیب قــرار گرفتن عناصر شهر و نحوه ارتباط آنها در
چارچوب محورهای ارتباطی ،عرصه یا حوزه معین جغرافیایی در
رابطه با یکدیگر است؛ به عبارت دیگر ساختار فضایی به مجموعهای
از ارتباطات ناشی از فرم شهری و تجمع مردم ،حملونقل و جریان
ً
کــاال و اطالعات اشــاره دارد ( .)Rodrigue et al, 2009: 54اصــوال
توجه به ساختار شهر متأثر از ديدگاه ساختارگرایان است و انتقاد به
مدرنيسم نيز بر این دیدگاه بیتأثیر نبود .اعتقاد بر اين بود كه ا گر
بتوان تمايل به طراحي ساختار اصلي شهر را گسترش داد ،شهرها
از مزیتهای انساني بیشماری بــرخــوردار خواهند شد .مردمي
شدن و انطباق با خواستهای جامع ه مدني از ديگر مسائل مورد
نظر آنان بود .نظریهپردازان ساخت اصلي شهر بر اين اعتقادند كه
بايد به انسانها فرصت داد كه آزادي و حس تعلق به اشيايي كه
ً
ً
در اطراف آنها وجود دارد را مجددا به دست آورند .اصوال هنگامي
)1 Analytic Hierarchy Process (AHP
2 Fish Bone Method

Anas,Alex et al
Bertaud, Alain
Zhang,Changping
Matsudo

1
2
3
4

5 Hamel and Parahalad
6 Mintzberg,Henry
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كه در متون شهرسازي از ساخت شهر و يا ساختار شهر ياد میشود،
منظور همان ساخت كالبدي شهر است كه در آن عناصر و اجزاي
تشکیلدهند ه شهر و چگونگي تركيب آنها مد نظر قــرار میگیرد
(.)Bazregar, 2003: 55-57
در ارتــبــاط بــا مطالعه ساختار فضایی _ کالبدی شهرها ،مــرور
پــژوهـشهــای انــجــام یافته راهگشای شناخت و تحلیل هــر چه
بهتر ساختار یاد شده میباشد و استفاده از دستاوردهای سایر
1
محققان را ممکن خواهد ساخت .در این ارتباط آناس و دیگران
در رسالهای با عنوان «ساختار فضایی شهری» درصــدد تشریح
ساختار فضایی شهری و تکامل آن دارنــد .نتایج پژوهش نشان
میدهد که شکل شهرها به شدت از نیروهای خارجی گونا گون
مثبت و منفی و بنگاههای مختلف در فواصل متفاوت متأثر است.
در این راستا محققان اقدام به تشریح و تحلیل نظریههای تجمع
و چند هستهای کرده و با تحلیل اقتصاد رفاه ساختار شهری بیان
میدارند که تنها با ا کتفا به یافتهها و نظریههای کنونی نمیتوان
ساختار فضایی شهرها را به طور قطع تحلیل و پیشبینی نمود و در
نهایت اعالم میدارند که غلبه بر نیروهای اقتصادی در شکلدهی
به ساختار فضایی شهرها در گرو سیاستها و ترجیحات نهایی
شهروندی است ( .)Anaset al, 1998برتو 2در مقالهای با عنوان
«ســازمــان فضایی شهرها :پیامد آ گاهانه یــا نتیجه پیشبینی
نشده؟» به دنبال کشف رابطه بین ساختارهای فضایی شهرها
با عملکرد حملونقلی ،آلودگی هوا و فقر در شهرهاست .نتایج
پژوهش نشان میدهد که شکلگیری ساختار فضایی شهری
حاصل روابط متقابل نیروهای بازار با مقررات ،سرمایهگذاریهای
اولیه زیرساختها و مالیات میباشد .در این پژوهش برای تعریف
ساختارهای فضایی شهری از سه شاخص-1:الگوی سفرهای
روزانه -2 ،متوسط ترا کم ساختهشده و  -3نیمرخ و شیب ترا کم
استفاده شده است .در نهایت مقایسه ساختارهای تک هسته با
ساختارهای چند هستهای نشان میدهد که اغلب نوع ساختار
شهری میزان موفقیت یا شکست اهداف سیاسی را در زمینههای
یاد شده (حملونقل ،آلودگی و فقر) تعریف میکند (.)Bertaud, 2004
ژانــگ3در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر ساختار فضایی شهری با
استفاده از برتری جامع نواحی نامنظم» درصــدد پیشنهاد ایده
نواحی برتر یک شهر برای تشخیص ساختار فضایی شهری است،
این ایده به وسیله تعریف دو نوع از برتری جامع ،شامل ویژگیهای
هندسی و مکانشناسی و همچنین ویژگیهای شماتیک نواحی
نامنظم و با ابزار  GISارائه شده است .تفاوتهای بین نواحی در
این پژوهش بر اساس پدیدههای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با
فعالیتهای انسانی و همزمان متأثر از ویژگیهای فضایی شهر
میباشد .بدینترتیب با به کارگیری شاخصهای پدیدههای
یــاد شــده اقــدام به تحلیل ساختار شهر مــاتــســودو4در ژاپــن شده
اســت .نتایج پژوهش نشان میدهد نواحی که از برتری باالیی

برخوردارند ،دارای برتری باال در مکانشناسی و دارای جمعیت
زیاد و دفاتر اداری متعدد بوده و در اطراف ایستگاه قطار استقرار
یافتهاند .سئوالی که در نهایت برای محقق پیشآمده این بوده
است که آیا ویژگیهای مناسب دیگری برای تحلیل ساختار فضایی
یک شهر وجود دارند؟ (.)Zhang, 2008
محمدی و دوســتــی ایــرانــی در مــقــالـهای بــا عــنــوان «تحلیلی بر
ساختار کالبدی _ فضایی بافت قدیم شهرکرد» با هدف شناخت
محدودیتها و مسائل و مشکالت موجود و نیز شناخت علل دافعه
و روشهــای احیا و ایجاد جاذبههای جمعیتی و در نهایت ارائه
راهکارهایی به منظور بهبود بافت قدیم ،درصدد تحلیل ساختار
کالبدی _ فضایی شهرکرد گــام برداشتهاند .ایــن پژوهش از بعد
نظری به تجزیه و تحلیل و تبیین نظریههای توسعه فیزیکی شهری
و ساماندهی و احیای بخش مرکزی شهرها میپردازد .در این راستا
با بررسی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی سا کنان و ویژگیهای
کالبدی محدود ه مورد مطالعه سعی در موشکافی وضعیت موجود
ح شده در پژوهش شده است .نتايج
با توجه به فرضهای مطر 
پژوهش نشان میدهد كه طر حهاي نوسازي و بهسازي در بافت
فرسوده شهر ،جز در مناطقي كه براي افراد و سازمانهای مسئول
اجــراي طرح منافعي را در بر دارنــد ،اجرايي نمیشوند و نوسازی
ص شــده صورت
و بهسازی به میزان ناچیزی در مناطق مشخ 
پذیرفته است (.)Mohamadi and DostiIrani2010پیلهور و دیگران
در مقالهای با عنوان «بررسی تأثیر میان کنش فضایی بر تعادل
فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فن چیدمان فضا»
به بررسی ساختار فضایی شهر بجنورد پرداختهاند .هدف اين
مقاله بررسي ساختار فضايي شهر بجنورد و نقش عوامل كالبدي
عملكردي در شکلدهی به اين ساختار است .در نظریه و روش
چیدمان فضا ،از واژ ه چیدمان (نحوه ،ترتیب ،قوانین و  )...برای
تحلیل قوانین اولیه ساختار فضایی استفاده میشد .در سال 1984
چیدمانهایی مانند ساختارهای ترکیبی ارائهشده و در سال 1998
نشان داده شد که چگونه اجزای تشکیلدهند ه فضا مورد تحلیل
قــرار میگیرد .با روشــن شــدن ابعاد ایــن روش ،رویــکــرد کیفی به
جامعه ،انسان و روابط انسان با کالبد شهر به وجود آمد .در مورد
این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده میگردد که
یک رابطه علی میان دو متغیر میان کنش فضایی و ساختار فضایی
در مناطق شهری بجنورد وجود دارد (.)Pilevar et al, 2012
 . 2.1تفکر راهبردی
در اواســط دهه  1980اثربخش نبودن فرایند مدیریت راهبردی،
بسیاری از متخصصان ایــن زمینه را هدایت کــرد تا بر لــزوم تفکر
راهــبــردی تأ کید داشته باشند .در دهــه  1990پــارادایــم راهبرد با
ظهور تفکر راهـبــردی تکامل بیشتری پیدا کــرد تا به طر حریزی
راهبردی و مدیریت راهبردی کمک و آنها را تسهیل کند (Fadaei,
 .)2008: 24هامل و پاراهاالد5تفکر راهبردی را شیوه خاصی برای
اندیشیدن میدانند که مـیتــوان آن را مهارت معماری راهبرد
دانست .مینتزبرگ 6تفکرراهبردی را مبنایی برای خلق راهبردهای

قاعده شکن _ کاری که فرایندهای برنامهریزی قادر به آن نیستند _
بیان میکند .پورتر 1با نظری متفاوت ،ابزار تحلیلی را در ایجاد تفکر
راهبردی مؤثر میداند (.)Ghafarian and Kiani, 2008: 27-30
هدف از این دیدگاه عبارت از :یافتن راههای مختلف و مناسب برای
گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است .بر اساس این نگرش،
ً
تفکر راهبردی پایه و اساس هر گونه برنامهریزی راهبردی و نهایتا
مدیریت راهبردی میباشد.
ح شده در مقیاس سازمانی و محیط
تفکر راهبردی از مفاهیم مطر 
پیچیده کسبوکار امروزی است .تفکر راهبردی رویکردی است که
مبتنی بر اصول راهبرد ،تفکر وا گــرا و خالقانه را برای خلق راهبرد
ارزشآفــریــن توصیه میکند .تفکر راهــبــردی بیش از جنبههای
فرایندی و روششناختی به راهبرد به عنوان یک هنر نگاه میکند.
تفکر راهبردی از دید ماهوییک بصیرت و فهم است (Ghafarian
 .)and Aliahmadi, 2003: 34این بصیرت کمک میکند تا انسان
تشخیص دهد کدام یک از عوامل در دستیابی به موفقیت مؤثر
است و کدام یک نیست ( )Ghafarian and Kiani, 2008: 48و نسبت
به عوامل تأثیرگذار در خلق ارزش ،قدرت تشخیص ایجاد میکند.
بــدون ایــن تشخیص ،صــرف منابع (مــادی و غیرمادی) سازمان
برای دستیابی به موفقیت بیحاصل خواهد بود (Ghafarian and
 .)Aliahmadi, 2003: 34ویژگی اساسی تفکر راهبردی ،تأثیرپذیری
-3راه یابی راهبردی

74

شماره سیزدهم
زمـســتــان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

آن از خالقیت و منطق (شم و شهود) است و بدون برخورداری از
ً
آنها عمال خاصیت خود را از دست میدهد (Bashir Banaem, 2011:
 .)29-49تفکر راهبردی با دارا بودن ویژگی یاد شده دارای اجزایی
میگردد که بدون توجه به آنها برنامهریزی غیرممکن و غیرعملی
است .داشتن چشمانداز ،بینش تحلیلی ،ساخت فرضیهها ،تفکر
به موقع ،فرصتطلبی هوشمندانه و نیت متمرکز از جمله مهمترین
اجزای تفکر راهبردی میباشند (.)Malekan, 2012: 30
 . 2.2الگوی مفهومی تفکر راهبردی
با تحقیق در الگوهای مختلف تفکر راهبردی ،الگوی ارائــه شده
توسط دو پژوهشگر ایرانی غفاریان و کیانی برای کاربرد در عرصه
شهری مناسب پنداشته شده و با تعبیری شهرسازانه از مراحل
آن ،بــرای ادامــه فرایند پژوهش مــورد عمل خواهد بــود .ساختار
تحلیلی راهـبــرد اثربخش با توجه به پنج فرمان تفکر راهبردی
که از سوی غفاریان و کیانی مطرح گردیده ،از سه بخش اصلی
تشکیل میشود :فرصتیابی راهبردی ،تحلیل گلوگاهها2و راهیابی
راهبردی .تفکر راهبردی در طی چنین ساختاری از راهبرد عملیاتی
میگردد و اثربخشی خود را به جای خواهد گـ�ذارد(Ghafarian and
 .)Kiani, 2008با تحلیل و مناسبسازی الگوی غفاریان و کیانی،
الگوی مفهومی تفکر راهبردی برای کاربرد در شهرسازی به شکل
زیر به دست آمده است:

-2تحلیل گلوگاهها

شناخت قواعد پارادایم (از طریق
ارزیابی طر حها و برنامههای
شهرسازی با استفاده از گلوگاهها
شناسایی شده)

-1فرصت یابی راهبردی

تعیین عناصر مفقوده منافع بالفعل:
-1گروه اول عوامل (شایستگی های
غیر کلیدی)

راهکارهای اقتباسی
تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
با رویکرد تفکر راهبردی

-2گروه دوم عوامل(شایستگیهای
کلیدی _ فرصتهای راهبردی)

راهکارهای ابداعی

سنجش و تحلیل شاخصهای راهبردی

-3گروه سوم عوامل(گلوگاهها)

پیش روی با فرضیه

فرصتها

موانع

تدوین راهبردهای اثر
بخش برای دستیابی به
اهداف راهبردی

تعیین رابطه علت و معلولی بین موانع گلوگاهی
تحلیل و شناسایی موانع گلوگاهی از موانع غیر گلوگاهی
با توجه به ویژگی ها و ماهیت محدوده مورد مطالعه
تعیین ارتباطات مؤثر موانع با فرصتهای راهبردی

اهداف راهبردی

تعیین شاخصهای راهبردی(سیستم مولد ارزش راهبردی)
با استفاده از نظریات مرتبط ،تجارب و ویژگی های نمونه
موردی

تعیین ضریب اهمیت موانع

تعیین ضریب اهمیت فرصتها

تحلیل و شناسایی فرصتهای راهبردی از فرصتهای
غیر راهبردی با توجه به ویژگی ها و ماهیت محدوده
مورد مطالعه
فرصت های راهبردی

تصویر  :1الگوی مفهومی تفکر راهبردی با اقتباس از غفاریان و کیانی برای کاربرد در شهرسازی

1 Porter,Michael E.

 ،Critical Success Factors=CFS 2گلوگاهها یا موانع گلوگاهی موانعی
هستند که در دستیابی به منافع نهفته در فرصتها نقش اساسی داشته
و درعینحال مرتفع کردن آنها با پیچیدگی و دشواری همراه است.

 . 2.3شاخصهای تحلیل مکان
نکته مهمی که تــاش گردید در انتخاب چــارچــوب فکری مورد
مالحظه قــرار گیرد ،تلفیق الگوی منتخب تفکر راهــبــردی و نوع
نگرش آن به محیط ،با مباحث اساسی برنامهریزانه بوده است.
بنابراین با نگاهی به ویژگیهای محدوده مرکزی شهرها و ماهیت
پیچیده آن که به عنوان قلب تپنده مرکز شهر محسوب میگردد،
تلفیقی از وجوه مختلف نظریات مطرح مرتبط با ساختار فضایی _
کالبدی محدوده مرکزی شهرها به همراه درسهایی از مرور تجارب
ساماندهی مرا کز شهری در ایران و جهان به منظور کشف فرصتها
و موانع آنها(از طریق کشف زنجیره عوامل مؤثر در فرصت که یا
میتوانند در فرصتهای موجود مؤثر باشند و فرصت را تبدیل به
قوت نمایند یا در صورت مساعد نبودنشان به عنوان مانع تلقی
گردند) در نظر گرفته شده است .بدینترتیب شاخصهای راهبردی
مختلف با استفاده از منابع گونا گون شامل موارد زیر میگردند:

 .3شناخت عرصه پژوهش
شهر زنــجــان بــر ســر راه تــهــران _ تبريز از شهرهاي بخش شرقي
استان زنجان ميباشد .مساحت محدوده شهر شش هزار و 169
كيلومترمربع است (.)Armanshahr Consulting Engineers, 2006
طبق مطالعات طــرح بــازنــگــری تفصیلی شهر زنــجــان مــحــدوده
مرکزی شهر زنجان چهار ناحیه از نواحی پنجگانه منطقه  1شهری
زنجان را شامل گردیده و مساحت  318هکتار را به خود اختصاص
ص شده توسط
میدهد ( .)Ibidبا پذیرش اولیه محدوده مشخ 
طرح بازنگری تفصیلی شهر زنجان مطالعه آغاز میگردد و محدوده
مشخص شده توسط رویکرد تفکر راهبردی در قسمت تجزیه و
تحلیل دادهها مورد بررسی واقع خواهد گردید.

جدول  :1شاخصهای راهبردی تحلیل وضعیت محدوده مرکزی شهر زنجان
ابعاد

مؤلفههای
اصلی

مؤلفههای
خرد

ترا کم
فرم
کالبدی

شاخصها
میانگین درصد ترا کم واحدهای
ساختمانی
میانگین تعداد طبقات واحدهای
ساختمانی

متغیرها

میانگین درصد ترا کم ساختمانی و میانگین تعداد طبقات ساختمانی در
محدوده مرکزی در مقایسه با کل شهر

بافت

کارآمدی کالبدی بافت

بلوکهایی که بیش از  0/50ابنیه آنها ناپایدار و فرسوده باشند (فاقد سیستم
سازهای و غیراستاندارد) و معابر آنها کمتر از شش متر بوده و قطعات آنها کمتر
از  200مترمربع باشد نا کارآمدند.

شبکه ارتباطی
به صورت یک
کلیت

میزان کل سطوح معابر

درصد کل سطوح معابر به کل سطوح کاربریهای موجود در مقایسه با کل
شهر

الگوی عمومی شبکه معابر اصلی

الگوی عمومی شبکه اصلی معابر

ایمنی و امنیت
ویژگیهای
فیزیکی

میزان ایمنی تجهیزاتی که در پیادهروها نصب گردیدهاند (نداشتن لبه تیز یا
جلوگیری از حرکت راحت عابران پیاده)
وجود عالئم ،تابلوها و خطکشی خیابانها و لوازم کنترل ترافیک برای تردد
ایمن جمعیت عابران پیاده
وضعیت کیفیت روشنایی پیادهروها در شب
وضعیت کفسازی پیادهروها

س ـ ــام ـ ــان ـ ــه
حملونقل

راحتی

وجود محلهایی برای نشستن و استراحت در پیادهروها
میزان آسایش عابران پیاده در هنگام بارش باران و برف

پیادهروها

دسترسی

وضعیت برقراری دسترسی و ارتباط مناسب بین قسمتهای مختلف مرکز
شهر توسط پیادهروها
وضعیت پیوستگی پیادهروها (اختصاص مسیر حرکت برای عابران پیاده در
عبور از محلهای مختلف در مرکز شهر)
وجود عناصر طبیعی کنار پیادهروها (درخت ،بوته و )..
وجود فعالیتهای خرید و فروش کنار پیادهروها

جذابیت

وجود مناظر تماشایی همانند ویترین مغازهها یا گالریهای آثار هنری
کنارپیادهروها
وجودمکانهایپذیرایی کنار پیادهروها(غذاخوری،قهوهخانهو)...
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تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
با رویکرد تفکر راهبردی

وضعیت عرض پیادهروها (طــوری که نه احساس خفگی به انسان دست
بدهد و نه احساس فراخی بیش از حد و ترس)
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سرانه
کاربریهای
خدمات
عمومی

تــنــوع فعالیتی
کاربریها

سرانه کاربری اداری
سرانه کاربری تجاری
سرانه کاربری پذیرایی ،تفریحی و
گذران اوقات فراغت
سرانه کاربری فرهنگی
سرانه پارکینگ
سرانه کاربری ورزشی
سرانه کاربری بهداشتی _ درمانی
تنوع فعالیتی کاربریهای مرتبط
با مرکز شهر
تنوع زمانی کاربریهای تجاری

کاربری
زمین
فعالیتها
تنوع زمانی
کاربریها
(توازن
فعالیتها)

تنوع زمانی کاربریهای پذیرایی،
تفریحی و گذران اوقات فراغت

تنوع زمانی کاربریهای فرهنگی

حملونقل
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وضعیت تردد
سواره و تبعات
آن
مرکز
شناختهشده
برای مردم
ارزیابی

تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
با رویکرد تفکر راهبردی

وضعیت آسایش صوتی
وضعیت پا کیزگی هوا
وضعیت روانی حرکت وسایل نقلیه
نحوه رضایت از پارکینگهای موجود
نحوه رضایت از حملونقل عمومی

بخشهای شناختهشده برای
شهروندان به عنوان مرکز شهر

محدودهای از شهر (بخشهای مختلف شامل :محورها ،نقاط و پهنهها) که
توسط شهروندان به عنوان محدود ه مرکزی شهر شناخته میشود.

ارزیابی کلی مرکز شهر

میزان تمایل به بودن یا عبور از محدوده مرکزی شهر
میزان ترجیح به مراجعه به دفاتر شخصی (بیمه ،وکالت و غیره) در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به سازمانهای دولتی (مثل اداره مخابرات و غیره)
در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به بانکها در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به فروشگاهها و مرا کز بزرگ خرید (مثل بازار بزرگ
کامپیوتر در سبزهمیدان) در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به انواع مغازههای خردهفروشی در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به رستورانها و انواع مرا کز پذیرایی :قهوهخانهها،
آب میوهفروشیها ،و غیره در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به پارک ها و فضای سبز در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به مرا کز بازی و سرگرمی همانند بازی بیلیارد،
بازیهای کامپیوتری و غیره در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به سینما و تئاتر در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به نمایشگاهها و فروشگاههای آثار هنری در مرکز
شهر

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
تجاری

انتظارات

تنوع فعالیتی
کاربریها

میزان دسترسی به کاربریهای گونا گون با یک بار سفر به مرکز شهر با پای
پیاده و بدون استفاده مجدد از وسایل نقلیه.
میزان جذب افراد توسط فروشگاهها و مرا کز خرید بزرگ در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط انواع مغازههای خردهفروشی
میزان جذب افراد توسط انواع مرا کز پذیرایی :رستورانها ،قهوهخانهها ،آب
میوهفروشیها ،و غیره در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط پارک ها و فضای سبز در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط مرا کز بازی و سرگرمی همانند بازی بیلیارد،
بازیهای کامپیوتری و غیره در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط سینما در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط مرا کز عرضه محصوالت فرهنگی و هنری:کتاب،
عکس ،فیلم و غیره در اوقات مختلف
میزان جذب افراد توسط کتابخانهها در اوقات مختلف

تنوع زمانی کاربریهای بهداشتی
_ درمانی
آسایش صوتی
پا کیزگی هوا
روانی حرکت وسایل نقلیه
وضعیت پارکینگ های موجود
وضعیت حملونقل عمومی

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
اداری

تصورات

میزان سرانه کاربریهای خدمات عمومی در مقایسه با سرانه همان خدمات
در سطح کل شهر.

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
پذیرایی ،تفریحی و گذران اوقات
فراغت

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
فرهنگی

میزان جذب افراد توسط مطبهای شخصی پزشکان در اوقات مختلف

میزان ترجیح به مراجعه به مرا کز عرضه محصوالت فرهنگی:کتاب ،عکس،
فیلم و غیره در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به کتابخانهها در مرکز شهر

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
ورزشی

میزان ترجیح به مراجعه به باشگاههای ورزشی در مرکز شهر

ترجیح به مراجعه به کاربریهای
بهداشتی _ درمانی

میزان ترجیح به مراجعه به مطبهای شخصی پزشکان در مرکز شهر
میزان ترجیح به مراجعه به درمانگاهها در مرکز شهر

نقشه  :1موقعیت محدوده مرکزی شهر زنجان در ارتباط با ساختار کلی شهر و شبکه معابر اصلی

0/058
0/038
0/019
0/169
0/308
0/093
0/093
0/034
0/128
0/026
0/006
0/004
0/004

طبقات ساختمانی
تزاکم ساختمانی
جذابیت پیادهروها
سزانه تجاری
تنوع کاربزیها
تنوع سمانی کاربزی تجاری
تنوع سمانی کاربزی بهداشتی
پاکیشگی هوا
ارسیابی کلی
تزجیح مزاجعه به کاربزی تجاری
تزجیح مزاجعه به کاربزی بهداشتی
تزجیح مزاجعه به کاربزی ورسشی
تزجیح مزاجعه به کاربزی اداری

بین قضاوت
 = .00ضریب
قضاوتهاها
تجمعیبین
ناسازگاریتجمعی
ضریبسازگاری

نمودار  :1فرصتهای موجود و اهمیت نسبی هر کدام در ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
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تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
با رویکرد تفکر راهبردی

 .4تجزیه و تحلیل یافتهها
 . 4.1فرصتیابی راهبردی
بــا تحلیل شــاخـصهــای تنظیم یافته ،قابلیتهایی بــه عنوان
فرصتهای راهبردی مدنظر قرار میگیرند که در شکلگیری مکان
ممتاز مرکز شهری دارای اهمیت بوده و منحصر به محدوده مرکزی
شهر گردند .ا گر چه فرصتهای مشترک بین محدوده مرکزی و
سایر سطوح شهر نیز قابلتوجه بوده و در برنامهریزی برای کل شهر
اهمیت مییابند ،اما در پژوهش حاضر مدنظر قرار نمیگیرند .برای
شناسایی فرصتهای راهبردی ابتدا اقــدام به شناسایی تمامی

فرصتهای موجود در محدوده مرکزی شهر زنجان میشود ،سپس
تحلیل و گزینش فرصتهایی که منحصر به مرکز شهر میگردند،
انجام خواهد یافت .قابلیتهای شناسایی شده به عنوان فرصت
برای بهبود وضعیت ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر
زنجان با توجه به اهمیت نسبی هر کدام شامل موارد زیر میگردند
(نمودار :)1
با توجه به رویکرد برگزیده پژوهش حاضر ،تنها فرصتهای یگانه
و منحصر به محدوده مرکزی شهر زنجان به عنوان فرصتهای
راهبردی به منظور ایجاد مکانی مطلوبتر در سطح شهر در کانون
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سعدی وسط با دارا بودن بیشترین میزان فرصتهای راهبردی
نسبت به سایر قسمتهای محدوده مرکزی شهر زنجان ،محدوده
مرکزی راهبردی محسوب میگردد( .نقشه )2
 . 4.2تحلیل گلوگاهها
پس از تشخیص فرصتهای راهبردی اقدام به تحلیل مسائل و
مشکالتی میگردد که هر کدام به نوعی باعث عدم بالفعل شدن
منافع حاصل از فرصتهای راهــبــردی میگردند .ایــن مسائل و
مشکالت به عنوان موانع موجود در عــدم تحقق منافع حاصل
از فرصتهای راهــبــردی در دو گــروه موانع گلوگاهی و موانع غیر

توجه قرار میگیرند و تحقق منافع حاصل از آنها مورد نظر میباشد.
فرصتهای راهبردی یاد شده به ترتیب اهمیت نسبی شامل موارد
زیر میگردند (جدول :)2
بر اساس مطالعات انجا م شده ،محدود مرکزی شهر زنجان به مثابه
مجموعهای از نقاط ،محورها و پهنهها مفهوم مییابد .در این بین
فرصتهای راهبردی شناسایی شده از نظر  92/5درصد از نمونه
آماری در محور خیابان سعدی وسط متمرکز گردیدهاند و تفاوت
بــارزی را با سایر قسمتهای محدوده مرکزی شهر زنجان نشان
میدهند .بنابراین میتوان گفت از نگاه رویکرد تفکر راهبردی محور

جدول  :2فرصتهای راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان
هدف

ت ــع ــی ــی ــن فـ ــرص ـ ـتهـ ــای
راهبردی
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شاخصها

امتیاز نهایی

تنوع فعالیتی

0/308

سرانه تجاری

0/169

ارزیابی کلی محدوده مرکزی شهر

0/128

تنوع زمانی کاربریهای تجاری

0/093

تنوع زمانی کاربریهای بهداشتی _ درمانی

0/093

ترجیح مراجعه به کاربریهای تجاری

0/026

جذابیت پیادهروها

0/019

ترجیح مراجعه به کاربریهای بهداشتی _ درمانی

0/006

ترجیح مراجعه به کاربریهای ورزشی

0/004

ترجیح مراجعه به کاربریهای اداری

0/004

شماره سیزدهم
زمـســتــان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل ساختار فضایی _کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
با رویکرد تفکر راهبردی

نقشه  :2محدوده مرکزی راهبردی شهر زنجان

ضریب ناسازگاری بین قضاوتها

نمودار  :2موانع موجود و اهمیت نسبی هر کدام در ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
جدول :3موانع گلوگاهی در ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
هدف

تعیین موانع
گلوگاهی

امتیاز نهایی

شاخصها
ضعف در الگوی عمومی شبکه معابر اصلی

0/355

میزان کم کل سطوح معابر

0/177

کمبود سرانه کاربری پارکینگ

0/076

وجود ترافیک

0/062

کمبود سرانه کاربریهای تفریحی ،پذیرایی و گذران اوقات فراغت

0/025

کمبود سرانه کاربریهای فرهنگی

0/025
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گلوگاهی قابل تقسیم بندیاند .برای تشخیص موانع گلوگاهی از
سایر موانع ،نخست تمامی موانع موجود بر اساس میزان نمود آنها
در محدوده مرکزی شهر زنجان مورد امتیازدهی و تعیین اهمیت
نسبی واقع میگردند(نمودار .)2
برای تشخیص موانع گلوگاهی ،نهتنها میزان نمود هر یک از موانع،
بلکه ارتباطات مؤثر موانع با عدم بالفعل شدن فرصتهای راهبردی
است که آنها را به عنوان موانع گلوگاهی مطرح میسازد .در این
راستا اقدام به تحلیل ارتباطات مؤثر بین عدم تحقق منافع حاصل
از فرصتهای راهبردی در ارتباط با موانع شناسایی شده است.
طبق تحلیل انجام شده مشاهده میگردد که از بین موانع موجود،
نا کارآمدی کالبدی بافت ا گرچه میتواند تأثیر بسزایی در کیفیت
زندگی سا کنان موجود در محدوده مرکزی شهر داشته باشد اما در
این مرحله ارتباطی مؤثر که بتواند تأثیر نا کارآمدی کالبدی بافت
را بر عدم تحقق منافع حاصل از فرصتهای راهبردی در محدوده
مرکزی شهر داشته باشد ،استنباط نمیگردد؛ زیــرا شهروندان،
ً
محدوده مرکزی راهبردی شهر زنجان را عمدتا نه به صورت یه پهنه
بلکه بیشتر به صورت نقطهای و خطی درک میکنند .سایر موانع،
ارتباطات مــورد نظر را ایجاد میکنند .موانع گلوگاهی به ترتیب
اهمیت نسبی شامل موارد زیر میگردند (جدول :)3
 . 4.3تعیین روابط علت و معلولی بین موانع گلوگاهی
با توجه به نیت متمرکز تفکر راهــبــردی به شناسایی دقیقتر و
بنیادیتر موانع گلوگاهی اقــدام شده اســت .در این راستا بعد از
شناسایی موانع گلوگاهی ،روابط علت و معلولی بین خود موانع

یگــردد تا اصلیترین مسائل و
گلوگاهی نیز مــورد بررسی واقــع مـ 
مشکالت ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
شناسایی گــردنــد .بــرای ایــن منظور از نــمــودار استخوان ماهی
بهره گرفتهشده است (نمودار  .)3با استفاده از این نمودار موانع
گلوگاهی موجود به عنوان علت و معلولهایی مطرح شدهاند که
تیغههای ماهی را شکل میدهند.
مــوارد اساسی که از نمودار  3قابل استنباط اســت به شکل زیر
میباشند:
الف -تمامی این علتها و معلولها در نهایت علتی برای به وجود
آوردن وضعیتی نامطلوب در ساختار فضایی _ کالبدی محدوده
مرکزی شهر زنجان محسوب میگردند.
ب -برخی از این معلولها علتی برای دیگر معلولها میباشند.
به عنوان مثال الگوی عمومی صلیبی شکل شبکه معابر اصلی و
میزان کم کل سطوح معابر به خودی خود جزئی از هویت وجودی
محدوده مرکزی شهر را شکل میدهند اما همین دو مانع ،علتی
بــرای به وجــود آمــدن ترافیک محسوب میگردند .نکته قابلذکر
اینکه ضعف کمبود سرانه کاربری پارکینگ ضمن اینکه خود مسئله
جدا گانهای میباشند ،به ایجاد ترافیک نیز دامن میزنند .بر این
اساس هم به عنوان علتی برای به وجود آمدن ترافیک مطرح است
و هم مسئلهای جدا گانه میباشد .برای تعیین میزان تالش مورد
نیاز برای رفع هر کدام از موانع گلوگاهی ،اقدام به طبقهبندی موانع
یاد شده در سه سطح پیچیدگی گردیده است .روشن است موانع با
پیچیدگی بیشتر نیازمند تالش بیشتری برای رفع شدن میباشند.
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کهبود سرانه

کهبود سرانه کاربری

کاربری فرهنگی

پارکینگ

مسئله
مکانی نامطلوب به دلیل
عدم تحقق منافع بالقوه

کهبود سرانه

فرصتهای راهبردی

کاربری پارکینگ
میزان کن
کل سطوح
معابر
کهبود سرانه کاربری پذیرایی،

الگوی عهومی صلیبی
شکل شبکه معابر
اصلی
وجود ترافیک

تفریحی و گذران اوقات فراغت

نمودار  :3روابط علت و معلولی بین موانع گلوگاهی در ساختار فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان
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 .4.3.1پیچیدگی ردیف نخست
کمبود سرانه کاربریهای فرهنگی و پذیرایی ،تفریحی و گذران
اوقات فراغت در بین موانع گلوگاهی کمترین میزان اهمیت را با
امتیاز نهایی برابر  0/025به خود اختصاص دادهان ــد .همچنین
ارتباطی با سایر موانع گلوگاهی برقرار نمینمایند ،بنابراین برطرف
کــردن آنها نیازمند تالش کمتری نسبت به سایر موانع گلوگاهی
است.
 .4.3.2پیچیدگی ردیف دوم
کمبود سرانه کاربری پارکینگ با امتیاز برابر  0/076دارای اهمیت
ح شــده در ردیــف نخست
نسبی بیشتری نسبت به موانع مطر 
پیچیدگی میباشد .بر این اساس برطرف کردن آن به نسبت موانع
موجود در پیچیدگی ردیف نخست نیازمند تالش بیشتری خواهد
بود .این مانع ارتباطی با سایر موانع گلوگاهی ندارد.
 .4.3.3پیچیدگی ردیف سوم
وجــود ترافیک در مــحــدوده مرکزی شهر زنجان با امتیاز 0/062
ی شــده از
بیشترین مـیــزان پیچیدگی را در بین مــوانــع شناسای 
طریق روش استخوان ماهی را به خود اختصاص میدهد .این
میزان پیچیدگی با وجود امتیازی پایینتر از کمبود سرانه کاربری
پارکینگ ،به دلیل ارتباطات مؤثر آن با سه مانع گلوگاهی دیگر
یعنی الگوی عمومی صلیبی شکل شبکه معابر اصلی و میزان کم
کل سطوح معابر و کمبود سرانه کاربری پارکینگ (با امتیاز )0/076
نهایت پیچیدگی را به خود اختصاص میدهد و به عنوان مانعی که
بیشترین تالش برای از میان برداشتن آن مورد نیاز است ،مطرح
میباشد.

 .5نتیجهگیری
دخالت در ساختار فضایی _ کالبدی شهرها و به ویــژه محدوده
مرکزی شهر هزینههای سنگین مادی و غیرمادی را به دنبال خواهد
داشــت .تجمع و تالقی نیروها و جریان های متعدد ،حساسیت
اقدام و مداخله در محدوده مرکزی شهرها را بسیار باال برده است
و همین امر مطالعه واقع بینانهتر و موشکافانهتر محدودههای یاد
شده را ضرورت میبخشد .امروزه محدوده مرکزی شهر زنجان به
ً
عنوان مــحــدودهای که از مسائل و مشکالت عمدتا نوظهور رنج
میبرد ،نیازمندرویکرد اثربخشتری بــرای برنامهریزی اســت .بر
اســاس رویکرد تفکر راهبردی محدوده مرکزی شهر زنجان نه به
عنوان یک پهنه بلکه به عنوان محوری راهبردی مطرح میباشد.
آنچه که به محور راهبردی مرکز شهر زنجان موجودیت میبخشد،
وجود فرصتهای راهبردی میباشد .مسائل و مشکالت این محور
نه تمامی موارد نامطلوب موجود بلکه مسائل و مشکالت بنیادی
و علل نخستین سایر مسائل و مشکالت میباشند که در ارتباط
با عدم تحقق منافع حاصل از فرصتهای راهبردی قــرار دارنــد.
برطرف نمودن مسائل و مشکالت نخستین که بنا به ادبیات تفکر
راهبردی گلوگاه نامیده میشوند ،در راستای بهرهبرداری از حدا کثر
منافع حاصل از تحقق فرصتهای راهبردی محدوده مرکزی شهر
زنجان میباشد .بدیهی است شناسایی گلوگاههای یاد شده،
اولویتهای اقدام و مداخله هدفمند برای بهبود وضعیت ساختار
فضایی _ کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان را تعیین مینماید و
قدرت تشخیصی را ایجاد مینماید تا دورنمایی از هزینه فرصتهای
محدوده مورد مطالعه به دست آید .با دستیابی به منافع حاصل از
فرصتهای راهبردی ،محدوده مرکزی شهر زنجان به عنوان مکانی
مطلوب که حدا کثر توانهای خود را عرضه میدارد ،تولدی مجدد
خواهد یافت.
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