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چکیده
حضور ابرپروژههای شهری زمینه ساز تحولات چشمگیری در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان خواهد بود .در این مقاله تلاش
شده است تأثیر حضور و فعالیت مجموعه گردشگری پدیده را بر توسعه پایدار اجتماعی شهری در شاندیز طی سالهای -61
 4333از دیدگاه شهروندان بررسی کند .سپس پیشرانهای کلیدی مؤثر بر شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز براثر
حضور مجموعه گردشگری پدیده از دیدگاه کارشناسان پیشبینی شود .روش تحقیق در این مطالعه ،ازنظر هدف ،کاربردی و
ازنظر روش ،توصیفی -تحلیلی است .روش گردآوری اطلاعات کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیهوتحلیل اطلاعات
هم به صورت آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونهای و معادلات ساختاری) صورت گرفته
 42323نفر جمعیت و از  739خانوار شهری برای تبیین وضع موجود و  14کارشناس برای پیشبینی آینده ،بهعنوان نمونه
پرسشگری به عمل آمد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که آثار ناشی از فعالیت مجموعه گردشگری پدیده در فاصله زمانی
موردمطالعه ،بیشترین تأثیر را بر انگیزههای اجتماعی با آمارۀ  46/4داشته است .بنا بر مدل معادلات ساختاری و روش کیفی ،نیز
عواملی مانند تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شهر شاندیز ،افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز،
ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان و غیره بهعنوان پیشرانهای کلیدی مؤثر در شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر
شاندیز معرفیشده است.
واژگان کلیدی :انگیزههای اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،مدیریت شهری ،تعلق مکانی ،شهر شاندیز.

مقدمه
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است .جامعه آماری تحقیق ،شامل خانوارهای ساکن در شهر شاندیز که بر پایۀ سرشماری سال  ،4364دارای  1444خانوار و

هدف از احداث ابرپروژههای شهری ،پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن به نیاز به تحول و دگرگونی مثبت در شهر در
(  .)Orueta, Fainstein, 2008,763این پروژهها با سرمایهگذاری جدید و روندهای مدیریتی بین دولت و فرابران همراه است.
چون ابرپروژهها هزینهبر و پیچیده هستند ،شامل فرابران نهادی یا شرکای خصوصی – دولتی هستند .به این دلیل آنها عامل
ارتقاء دهنده شهر در نظر گرفته میشوند .حتی ابرپروژههای خصوصی هم از امور مالی دولتی بهرهمند میگردد .دولتها اغلب
شراکت را بهصورت روشهای عملی برای اجرای پروژههای پیچیده توجیه میکنند .همزمان ،سرمایهگذاری عمومی در
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ابعاد مختلف است ،اما تجربه ابر پروژهها شهری در جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه وضعیت دیگری را به نمایش گذاشته است
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پیشرفتهای شخصی توقعاتی را ایجاد میکند که منافع عمومی با انواع و مقیاس و پذیرندگان متعدد دنبال میشود (

Bornstein,

 .)2010: 200ابرپروژههای شهری دامنه اثر وسیعی داشته بهطوریکه گروههای اجتماعی زیادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مهاجرتها و جابهجاییهای جمعیتی در سطح شهر به دلیل خریداری مسکن یا اخراج برخی از ساکنین و شاغلین بافت ،استقرار
گروههای جدید بومی و غیربومی در بافت ،تغییر هویت و شخصیت سابق بافت ،ایجاد محیط فیزیکی بیگانه برای ساکنین و
شاغلین ،اثرگذاری بر نوع و کیفیت اشتغال محدوده و یا وعدههای دروغین اصلاحات اجتماعی ،حل بحرانهای اجتماعی و
افزایش فرصتهای اشتغال و مسکن ارزانقیمت از طریق اجرای ابرپروژههای شهری ازجمله اثرات اجتماعی منفی و گاه مثبت
این پروژهها است .نظریهپردازان مختلف در حوزه سیاستگذاری شهری و برنامهریزی شهری به بررسی اثرات مثبت و منفی
اجتماعی کلان پروژههای شهری برای شهر و شهروندان

پرداختهاند(Jia et al, 2011, Storey,Hamilton, 2004 ,Ponzini, 2011

) .اثرات منفی این پروژهها را در جمعبندی بحث این نظریهپردازان میتوان ایجاد نا عدالتی اجتماعی ،مهاجرت جمعیت ساکن،
از بین رفتن هویت و شخصیت بافت شهری ،انزوای اجتماعی برخی گروهها ،منفعت اقتصادی معدودی سرمایهگذار ،عدم
پاسخگویی به نیاز مسکن و اشتغال گروههای کمدرآمد ،مقاومت و اعتراضات عمومی و غیره دانست.
توسعه پایدار شهری با پنج هدف کلی برای رسیدن به آینده شهری پایدارتر در شهرهای اروپایی مبتنی بر حداقل مصرف فضا
و منابع طبیعی ،کارآمد نمودن اداره جریانهای شهری ،حفاظت از سلامت جمعیت شهری ،تأمین دسترسی برابر به منابع و خدمات
و مراقبت از تنوع فرهنگی و اجتماعی است ( .)Kanaroglou, 2009: 32طرفداران توسعه شهری با تأکید بر پروژههای منطقی،
سعی در توجه به تمام جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی طرحها دارند و برای نیل به شهر آرمانی بایستی تعمق
و تعامل بین بخشهای مذکور صورت پذیرد .ازاینرو با توجه به اهمیت مقوله پایداری در اهداف توسعه شهرها ،دامنه گستردهای
از مجموعه نیازهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،اکولوژیک و کالبدی برای حرکت بهسوی پایداری موردتوجه است ،که میتواند
شهر شاندیز بهعنوان یکی از مناطق ییلاقی و جاذب گردشگر برای شهروندان ساکن در کلانشهر مشهد در بعد ناحیهای و
برای زائران بارگاه امام هشتم شیعیان حضرت رضا(ع) در بعد ملی ،محدودهای شناختهشده محسوب میگردد؛ اما در چند سال
اخیر سرمایهگذاریهای عمدهای در قالب پروژههای شهری از جمله مجموعه گردشگری پدیده شاندیز انجام شده است که آثار
و پیامدهای آن قبل از و بعد از رسیدن به مرحلهی بهرهبرداری ،ساختار شهری شاندیز را متأثر نموده است .این مجموعه در
فضایی بالغ بر  14هکتار احداثشده است و در داخل آن فضاهایی تحت عنوان هتل پنج ستاره ،مرکز خرید و سرگرمی،
سرویس آپارتمان اقامتی ،پارک آبی و غیره با مساحتی بالغبر  4421هزار مترمربع طراحیشده است (شرکت توسعه بین المللی
صنعت گردشگری پدیده شاندیز.)4361 ،
با توجه به اینکه مجموعه گردشگری پدیده شاندیز ویژگیهای کامل یک ابرپروژه ازجمله؛ پیچیدگی و بزرگمقیاس
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در قالب شاخصهای پایداری شهر تعریف و تدقیق گردد (پورجعفر و همکاران.)71 ،4364 ،

بودن ،جذابیت پروژه برای شهروندان در سطح محلی ،منطقهای و ملی ،پرهزینه بودن روند احداث و بهرهبرداری از آن (جذب
سرمایههای شهروندان و حتی فراتر از شهر شاندیز) و بحثبرانگیزی را دارا میباشد ،بهعنوان یک ابرپروژه شهری در مقیاس
بزرگی را بهویژه در ابعاد اجتماعی در پی داشته باشد .بنابراین ،مطالعه ابرپروژه شهری مجموعه گردشگری پدیده در شهر
شاندیز و شناسایی پیشرانهای کلیدی شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی این شهر ،ضرورت خواهد داشت .درنهایت ،سؤال اصلی
تحقیق حاضر این است که ،عوامل کلیدی مؤثر بر شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز درنتیجه حضور مجموعه
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محلی ،منطقهای و حتی ملی به شمار میرود .حضور ابرپروژهها در محدوده شهری کوچک مانند شاندیز میتواند پیامدهای نسبتاً
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گردشگری پدیده شاندیز با رویکرد آیندهنگاری چیست؟ در کنار سؤال اصلی ،این سؤال نیز پاسخ داده خواهد شد که آثار
کوتاهمدت حضور این ابرپروژه بر ابعاد اجتماعی توسعه پایدار شهری چگونه بوده است؟
ادبیات نظری تحقیق
در زمینۀ ابرپروژه های شهری و نقش آن در توسعه پایدار اجتماعی شهری در کشور تاکنون پژوهشی مشاهده نشده است.
مطالعات منتشرشده در زمینۀ خود ابرپروژهها نیز انگشتشمار است که در ادامه به ذکر پارهای از نتایج آن اشاره میشود:
پهلوان ( )4367در بررسی تأثیرات ایجاد ابرپروژه شهری الماس شرق در توسعه اجتماعات محلی در سه محله شهرک توس،
کاریزک و اسماعیل آباد در شهر مشهد نشان داد که بعد کالبدی با اجرای پروژه رشد و توسعهیافته اما در ابعاد اجتماعی و
اقتصادی نهتنها بهبودی حاصل نشده بلکه در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی ازجمله کاهش امنیت و جابجایی ساکنین و غیره
شده است .عنابستانی و همکاران ( )4363نشان دادند که ،با توجه به یافتههای تحقیق عوامل اجتماعی و اقتصادی ناشی از حضور و
فعالیت شرکت گردشگری پدیده در شهر شاندیز با آمارۀ  39درصد بیشترین تأثیر را بر تغییرات بازار زمین و مسکن در این شهر
داشتهاند .علاوه بر آن عنابستانی و همکاران ( )7449معتقدند که آثار ناشی از حضور و فعالیت مجموعه گردشگری پدیده در شهر
شاندیز در فاصلۀ زمانی ( ،)61-4333بیشترین تأثیر را بر بعد اقتصادی با ضریب  71/41داشته است.
جدول  -0پیشینۀ مطالعات ابرپروژهها در خارج از کشور

منبع
Priemus et al.
2008

Ponzini, 2011

Jia et al. 2011

Abdulaal,
2012
Bornstein,
2010
Priemus, Wee,
2013
Divandari et
al, 2014
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Douglass,
2005

نتایج
عنوان یا موضوع
اگرچه ممکن است اثرات فیزیکی ابرپروژههای زیرساختی رضایتبخش
برنامهریزی و طراحی ابرپروژههای
باشد ،اما اثرات زیستمحیطی ،نتایج اقتصادی و پیشبینیهای فنی
زیرساخت
پروژهها ممکن است پاسخگو نباشد.
جهانیشدن ابرپروژهها و محیطزیست و انفجار گرایش به مکان پروژهها که بهطورجدی منتج به بازسازی و
گسترش فضای شهری به طریق نامناسب از منظر زیستمحیطی میشود.
شکل شهری در جاکارتا
در ارتباط با نحوه توسعه ابوظبی از طریق ابرپروژهها و معماری غیربومی
ابرپروژههای و پروژههای معماری
بحث میشود و لزوم توجه به بستر اجتماعی طرحها موردتوجه قرار
ستارهای در غیاب سیاستهای
میگیرد.
دموکراتیک
مطالعه ابرپروژهها از دیدگاه تئوری در این تحقیق به ارتباط ابرپروژهها با جهانیشدن پرداختهشده و بر تأثیر
متقابل بستر اجتماعی و ابرپروژهها تأکید میشود.
تضاد اجتماعی
پروژههای بزرگمقیاس قادر به پاسخگویی به چالشهای شهری نیستند.
توسعه بزرگمقیاس شهری بهعنوان
بنابراین ،باید ابرپروژهها باید مکمل یکدیگر باشند و شهرداری ،پایداری
موتور محرک توسعه زمین در جده
و هماهنگی ابرپروژهها با چشمانداز شهری را کنترل نماید.
در مقایسه ابرپروژههای ونکور ،مونترال و لسآنجلس نظریات اجتماعی
ابرپروژهها ،شهرسازی و مزایای
در رابطه با آنها به چالش کشیده میشود.
اجتماعی
ابرپروژهها ازلحاظ فرایند تصمیمگیری و زیرساختهای ناشی از آن،
شامل پروژههای عظیم و نمایش سیاسی هستند که در آنها سرمایهگذاری
ابرپروژهها
عمدتا از طریق بخش عمومی صورت میگیرد.
عامل اصلی ایجاد ابرپروژهها در مواردی همچون سرگرمی ،مسکونی،
بازیابی یک مدل تجاری برای
گردشگری و ورزش مشاهده میگردد.
ابرپروژههای چندمنظوره
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ادامه جدول 0

منبع

عنوان یا موضوع

Hwang, 2014

ابرپروژههای شاخص شهری
فراتر از همگرایی جهانی

Mok et al, 2014

Boano, et al, 2011

Follmann, 2014

مطالعات مدیریت ذینفعان در
ساخت ابرپروژهها
خط مقدم رقابت ابرپروژههای
شهری و مقاومتهای بزرگ
ابرپروژههای شهری یک
چشمانداز جهانی

نتایج
فرآیندهای شکلگیری یک ابرپروژه شهری در سئول محصول بهصورت
محدود در یک ناحیه ناشی از فعلوانفعالات سیاسی بسیار پیچیده و پویا
در میان بازیگران متنوع در مقیاسهای مختلف است.
در روشهای مدیریت ذینفعان پروژه در ابرپروژهها نیازمند شناسایی
تأثیر فرهنگ ملی در این حوزه است .بنابراین از روش شبکههای
اجتماعی برای مدیریت روابط ذینفعان در این پروژهها باید استفاده شود.
این مقاله به بررسی تحلیلی واژه جدید مفهومی شهرسازی رقابت که در
آن مبارزه برای فرآیندهای توسعه فراگیر در مقابل فشار سیاسی بازار
فرادست به سمت فعالیت در سطح جهانی را نشان میدهد.
پروژههای عظیم شهری ایجادشده در مناطق پیشران رودخانهها زمینهساز
جدایی گزینی غیررسمی شهری شده است.

علاوه بر آن ،مطالعات عنابستانی و همکاران ( )4367در زمینه تأثیر شرکت گردشگری پدیده بر توسعه شهری شاندیز نشان
میدهد که بر پایه دادههای حاصل از نظرسنجی از کارشناسان ،در بین متغیرهای آثار حضور شرکت گردشگری پدیده،
بیشترین ضریب اهمیت به آثار اقتصادی با  11/1درصد و کمترین ضریب اهمیت به آثار زیستمحیطی حضور این شرکت در
شهر شاندیز با  3/7درصد بوده است .علاوه براین مطالعات عنابستانی و عنابستانی ( )4367در زمینه نقش پدافند غیرعامل در
مکانگزینی ابر پروژه های شهری (مجموعه گردشگری پدیده شاندیز) نشان داد که بر اساس نتایج بهدستآمده از روش
در ردۀ اهداف حساس قرار میگیرند و در مکان گزینی این ابر پروژه شهری از اصول یازده گانۀ پدافند غیرعامل فقط
مکانیابی و استحکام بنا رعایت شده است.
درنهایت ،نتایج حاصل از مطالعات مربوط به ابرپروژهها نشان میدهد که هدف اصلی در ایجاد ابرپروژهها مواردی از قبیل
ایجاد فضاهای موردنیاز برای سکونت ،گردشگری ،ورزشی و غیر بوده است .از سوی دیگر ایجاد این پروژهها در نواحی شهری
آثار زیستمحیطی ،اقتصادی و بهویژه اجتماعی خاصی را در پی داشته است ،به نحویکه در مطالعات متعددی بر چالشهای
اجتماعی به وجود آمده پس از ایجاد ابرپروژهها تأکید شده است .در جدول شماره  4به نتایج تعداد از آنها اشاره گردید.

ابرپروژههای شهری
پروژههای زیرساختی ،تجارتی ،خدماتی بزرگمقیاس ،با هزینههای کلان و سطح اثرگذاری وسیع را که میتوانند در سطح
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ماتریس کارور در بین عناصر هشت گانۀ موجود در شهر رویایی پدیده ،هتل پنج ستاره دارای اهمیت حیاتی بوده و سایر مراکز

شهر و یا فراشهری عملکرد داشته باشند ،ابرپروژههای شهری میتوان نامید .ابرپروژههای شهری ازلحاظ ماهیت ،کاربری،
عملکرد و مقیاس اثرگذاری در شهر طیف متنوعی از مراکز تجارتی و خدماتی وسیع بینالمللی ،پروژههای زیرساختی ارتباطی
شاخص در شهر و یا طراحیشدهی طراحان و معماران معروف و مطرح در سطح بینالمللی) ،پروژههای بازسازی و نوسازی سطح
وسیعی از شهر را در برمیگیرد .ابرپروژههای شهری به این دلیل ابرپروژه خوانده میشوند که میتوانند منجر به تغییرات وسیع،
بلندمدت یا شاخصی در هویت ،ساخت اقتصادی و اجتماعی ،نقش و عملکرد شهر شوند (.)Altshuler, Luberoff, 2003: 19
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خصیصههای ششگانهی ابرپروژهها عبارتاند از :غولآسایی ،جذابیت ،پرهزینه بودن ،بحثبرانگیزی ،پیچیدگی و
کنترل( .)Flyvbjerg et al, 2003: 4امروزه ابرپروژهها ،جزو شگردهای متداول شهرسازی هستند و به دلیل بازتعریف شهر،
قراردادن شهر در جایگاه جهانی و ارتقای خدمات و تسهیلات و درآمدها ،وسوسهبرانگیز هستند .شواهد نشان داده است که در
واقع ،عصر جدیدی از کلان پروژهها در سرتاسر جهان ظهور کرده است ( .)Douglass, 2005: 2ابرپروژهها اغلب با دو رویکرد
متفاوت در طرحهای توسعهی شهری وارد میشوند :از یکسو به طرحهایی در مقیاس عظیم ساخت و اهمیت زیاد نمادین (مثل
ساخت موزهای خاص) و از سوی دیگر طرحهای بزرگتری با موضوعات پیچیده (مجتمع مسکونی مختلط ،تسهیلات حملونقل
و .)Orueta, Fainstein, 2008: 762( )...

توسعه پایدار اجتماعی شهری
توسعه پایدار روندی است که بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و فن آوری به سوی عدالت اجتماعی باشد و در
جهت آلودگی اکوسیستم و تخریب منابع طبیعی نباشد( .عزیزی .)77 :4334 ،توسعه پایدار شهری ،شکلی از توسعه امروزی
است که می تواند توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین کنند )  .)Hall, 1993:22پایداری اجتماعی
تحت عنوان زندگی سالم ،بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است .در این تعریف بقاء و حیات انسان ،توام با تامین
نیازهای انسانی و همگام با حفظ کیفیت محیطی و مرتبط با نظامهای اقتصادی در جهت دستیابی به بالاترین سطح رضایت از
زندگی تعریف شده است .بسترسازی جهت ظهور و بروز خلاقیتها ،بسیج آحاد مردم در جهت تامین اهداف توسعه پایدار و نیز
اطمینان از «آیندهای بهتر برای همه» با تاکید بر رفاه مردم بومی و تاکید بر نقش حیاتی آنان در مدیریت محیطی و توسعه ،از
ارکان تعریف پایداری اجتماعی است (کلانتری خلیلآباد و همکاران.)744 :4364 ،
مربوط میشوند قرار میگیرند .در این شاخصها ،جزء اصلی تعداد جمعیت است (کلانتری .)39 :4331 ،در خصوص شاخصهای
توسعه اجتماعی نیز از (سرمایه اجتماعی) بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه پایدار سخن به میان آمده است .البته سرمایه
اجتماعی مانند کیفیت زندگی ،یک مفهوم غیرقابلاندازهگیری است .دومین شاخص کلیدی برای مشارکت اجتماعی ،رواج
نهادهای مدنی یا تشکلها و عضویت در مؤسسات خصوصی میباشند ،پس گمان میرود که اطلاعرسانی کافی و وجود
سازمانهای غیردولتی که شهروندانی سالم ،ثروتمند و اندیشمند آنها را تشکیل داده باشند سهم به سزایی در توسعه پایدار
خواهند داشت (شبافروزان .)11 :4361 ،در پژوهش حاضر ،شاخصهای امنیت اجتماعی ،انگیزههای اجتماعی ،عدالت
اجتماعی ،هویت اجتماعی ،تحولات جمعیتی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و سبک زندگی برای ارزیابی بعد اجتماعی
توسعه پایدار مورد برسی قرارگرفته است.

] [ Downloaded from georesearch.ir on 2023-01-08

حوزه اجتماعی گستردهترین بعد پایداری است .در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی

] [ DOI: 10.29252/geores.32.3.129

/234

فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال  ،32شماره سوم  ،پاییز ،96شماره پیاپی 226

حوزه اجتماعی گسترده ترین بعد پایداری است .در این حوزه شاخصهایی که به نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی
مربوط می شوند قرار می گیرند .در این شاخصها ،جزء اصلی تعداد جمعیت است (کلانتری .)39 :4331 ،در خصوص
شاخصهای توسعه اجتماعی نیز از (سرمایه اجتماعی) به عنوان یکی از شاخصهای توسعه پایدار سخن به میان آمده است.
دومین شاخص کلیدی برای مشارکت اجتماعی ،رواج نهادهای مدنی یا تشکلها و عضویت در موسسات خصوصی می باشند،
پس گمان می رود که اطلاع رسانی کافی و وجود سازمانهای غیر دولتی که شهروندانی سالم ،ثروتمند و اندیشمند آنها را
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شکل  -0مدل مفهومی متغیرهای تحقیق

تشکیل داده باشند سهم به سزایی در توسعه پایدار خواهند داشت (شبافروزان .)11 :4361 ،در پژوهش حاضر ،شاخصهای
و سبک زندگی برای ارزیابی بعد اجتماعی توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است (شکل .)4

متدولوژی و روش
منطقه موردمطالعه
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شهر شاندیز با عرض جغرافیائی" º39 73و طول جغرافیائی "  42 º16درجه و ارتفاع متوسط  4144متر از سطح دریا در
دشت بین کوههای هزار مسجد و بینالود و در فاصله  41کیلومتری غرب شهر مشهد قرارگرفته است .به علت قرارگرفتن در
دامنههای شمالی ارتفاعات بینالود و برخورداری از آبوهوای معتدل ،آب فراوان و باغهای وسیع و مناظر طبیعی دیدنی بهعنوان
کانون عمده گذاران اوقات فراغت از سرتاسر ایران و جهان میباشد (استانداری خراسان رضوی .)4361 ،این شهر همراه با
روستاهای الحاقی به آن در سال  4364دارای جمعیتی نزدیک بر  42323نفر بوده است .ازلحاظ تقسیمات سیاسی کشور ،مرکز
بخش شاندیز در شهرستان بینالود به شمار میرود و به لحاظ مدیریتی نیز هماکنون بهوسیله شهرداری اداره میشود (مرکز آمار
ایران.)4364 ،

منبع( :استانداری خراسان رضوی)9355 ،

روش تحقیق
روش تحقیق در این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش تجربی و در بخشی از آن توصیفی  -تحلیلی است .جامعه
آماری تحقیق ،شامل خانوارهای ساکن در شهر شاندیز میباشد.این شهر طبق سرشماری سال  4364دارای  1444خانوار و
 42323نفر جمعیت میباشد ،طبق فرمول کوکران با سطح احتمال  61درصد ،تعداد نمونه لازم جهت پرسشگری در سطح شهر
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شکل  -7موقعیت منطقه موردمطالعه

برابر  739خانوار و انتخاب آنها در سطح شهر ،بهصورت تصادفی ساده انجام گرفت .برای ارزیابی وضع موجود تأثیرات
اجتماعی حضور مجموعه گردشگری پدیده شاندیز (در اثر احداث شهر رویایی پدیده) در فاصله سالهای  4333تا 4361
بر توسعه پایدار اجتماعی از تعداد  14نفر از متخصصین در حوزه سازمانهای اجرایی دولتی ،جامعه دانشگاهی ،مجموعه
گردشگری پدیده شاندیز و شهرداری شاندیز پرسشگری به عمل آمد و نتایج حاصل از بررسی آنان برای شناسایی عوامل
کلیدی مؤثر بر شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی تا افق  4141در شهر شاندیز مورداستفاده قرار گرفت.
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نتایج بررسی شاخصهای متغیر شکلگیری توسعه پایدار اجتماعی شهری در بین متخصصان بر پایه تصویر سناریوی آینده شهر
شاندیز نشاندهنده پایایی بالای شاخصها است ،بهنحویکه شاخصهای بعد داخلی اجتماعی در ضریب تأثیر وضع موجود با
آماره  4/317و عدم اطمینان آن در آینده با آماره  4/364بالاترین پایایی را ارائه میدهد و در مقابل بعد خارجی اجتماعی در
ضریب تأثیر وضع موجود با آماره  4/923و عدم اطمینان آن در آینده با آماره  4/347پایینترین پایایی را نشان میدهد.
تجزیهوتحلیل اطلاعات بهدستآمده از پرسشنامههای تحقیق از طریق آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و استنباطی آزمون
تی تک نمونهای ،تی زوجی و مدل معادلات ساختاری میکمک 4انجام پذیرفته است.
روش میکمک که مخفف فرانسوی «ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع بهمنظور طبقهبندی» است به جهت آسانتر شدن
تحلیل ساختاری طراحیشده است ( .)Godet, 2006, 185این نرمافزار بهمنظور انجام محاسبات پیچیده ماتریس متقاطع و
بهگونهای طراحیشده است که ابتدا متغیرها و مؤلفههای مهم در حوزه موردنظر را شناسایی کرده و سپس آنها را در ماتریسی
مانند ماتریس تحلیل اثرات وارد نموده و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوطه توسط خبرگان ،تعیین میشود.
متغیرهای موجود در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند .بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار و
متغیرهای ستونها ،تأثیرپذیر میباشند ( .)Kippenberger, 1999, 18ماتریس بهدستآمده را میتوان با نمودار متناظر آن نیز
نمایش داد که در آن نمودار جهت تأثیرگذاری هر گروه بر دیگری توسط «پیکانها» و میزان تأثیرگذاری بهصورت عددی،
در بالای آن پیکان نمایش داده میشود .نهایتاً بر اساس توپولوژی متغیرها این نرمافزار عوامل کلیدی را استخراج و رتبهبندی
مینماید (.)Godet,1991, 91
جدول  -7متغیرها و شاخصهای توسعه پایدار شهری

امنیت اجتماعی

افزایش امنیت شهر شاندیز ،رضایت از امنیت اجتماعی قبل و بعد از پدیده و
رضایت از تغییرات فرهنگی و غیره

انگیزههای

امیدواری به آینده و ماندگاری فرزندان در شاندیز ،تمایل به ماندگاری قبل و

اجتماعی

بعد از پدیده ،رضایت از موقعیت جدید شهر شاندیز و غیره

عدالت اجتماعی
هویت اجتماعی
تحولات جمعیتی
مشارکت اجتماعی
آگاهی اجتماعی

جمع کل

شهروندان و غیره
تعلقخاطر شما به شاندیز قبل و بعد از پدیده ،رضایت از حضور گردشگران
پروژه پدیده ،رضایت از کسب اعتبار پدیده برای شاندیز و غیره
مهاجرپذیری شاندیز قبل و بعد از پدیده ،تأثیر پدیده در اقامت گردشگران و...
میزان مشارکت شهروندان در پروژه پدیده ،نظارت شهروندان بر مدیریت
شهری ،میزان همبستگی اجتماعی قبل و بعد از پدیده و غیره
میزان شناخت از پروژه پدیده ،اطلاعرسانی پدیده از فعالیتهای خود ،حضور
افراد متخصص در شاندیز قبل و بعد از پدیده و غیره
تأثیر پدیده بر شیوه معاش ،کار و فراغت ،رضایت از سبک زندگی قبل و بعد
از پدیده و غیره
-

1

4/226

9

4/919

9

4/926

1

4/993

1

4/121

1

4/224

1

4/294

1

4/164

14

4/642

منبع( :کلانتری9375 ،؛ تقوایی و صفرآبادی)9350 ،

Micmac

1
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سبک زندگی

وجود فاصله طبقاتی قبل و بعد از پدیده ،نقش مدیریت شهری در تأمین حقوق

گویهها

کرونباخ
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شاخصها

معرفها

تعداد

آلفای
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بر اساس یافتهها و نتایج نهایی دلفی که از پرسشنامهها استخراج میگردد عوامل کلیدی مؤثر در شکلدهی توسعه پایدار
اجتماعی در اثر حضور ابرپروژههای شهری تدقیق شده است که با استفاده از روش تحلیل تأثیرات متقابل با کمک نرمافزار
میکمک تحلیلهای لازم انجامگرفته است .شکل  1نیز تحلیل متغیرها بر یکدیگر را در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان
میدهد.

تأثیرگذار
ی

متغیرهای دووجهی

متغیرهای تأثیرگذار
ناحیه ورودی

ناحیه ریسک

متغیرهای
تنظیمی

متغیرهای حذف

خروجی

شونده

متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

تأثیرپذیری
منبع)Godet, 2006: 189) :

نتایج و بحث
در پژوهشهای علمی بهخصوص تحقیقاتی که به شیوه تجربی بوده و مبتنی بر جمعآوری اطلاعات میدانی بهوسیله مصاحبه،
مشاهده ،بهویژه پرسشنامه باشد ،تجزیهوتحلیل دادههای آماری جمعآوریشده از نمونههای آماری ،مرحله مهمی از تحقیق تلقی
میشود .چراکه محقق ،در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید .در این مرحله از پژوهش ،دادههای خام تحلیلشده و به
اطلاعات قابلفهم تبدیل میشوند تا بتوان در خصوص روابط «احتمالی» بین آنها اظهارنظر نمود.
میزان اثرگذاری حضور مجموعه گردشگری پدیده بر شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری شاندیز ()0099-01
برای بررسی روند تغییرات شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری در شاندیز از آزمونهای تی تک نمونهای (با میانه
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شکل  -3تحلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها

نظری  )3و تی زوجی استفادهشده است ،اما قبل از انجام آزمونهای پارامتریک یادشده باید از نرمال بودن توزیع دادهها اطمینان
حاصل نمود .برای این منظور از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای آگاهی از نرمال بودن توزیع دادهها استفاده شد و نتایج
اجتماعی ،هویت اجتماعی و غیره توزیع دادهها نرمال است ،بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک بهره برد .بر پایه نتایج
آزمون تی تک نمونهای مشخص گردید که در بین شاخصهای  3گانه ،بهاستثنای مشارکت اجتماعی ،سایر شاخصها تغییرات
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آن نشان داد که در شاخصهای هشتگانه اجتماعی توسعه پایدار شهری شامل؛ امنیت اجتماعی ،انگیزههای اجتماعی ،عدالت
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فراوان و مثبتی را نسبت به میانه نظری نشان میدهند .بر این اساس ،انگیزههای اجتماعی با ضریب  46/4بیشترین اختلاف با
میانه نظری ارائه میدهد و در مقابل شاخص امنیت اجتماعی با ضریب  1/4کمترین اختلاف را با میانه استاندارد نشان میدهد.
نتایج مطالعات عینی در خصوص تحولات جمعیت در شهر شاندیز نشان میدهد که برخلاف دورههای گذشته ()31-4311
که نرخ رشد سالانه جمعیت شهری عددی بین  4/4تا  7/1درصد در سال را نشان میدهد ،در دوره پس از شروع فرایند احداث
مجموعه گردشگری پدیده شاندیز ( )61-4333نرخ رشد سالانه جمعیت به عدد  9درصد در سال رسیده است (مرکز بهداشت و
درمان شهرستان بینالود .)4361 ،بنابراین ،بالا رفتن امید به آینده ،افزایش تمایل به ماندگاری و سکونت در شهر و جذب
جمعیت از سایر نقاط پس از حضور ابر پروژه شهری پدیده رخداده است .درمجموع میتوان اظهار نمود که از دیدگاه
شهروندان ،حضور مجموعه گردشگری پدیده زمینهساز تغییرات زیادی در شاخصهای توسعه اجتماعی شهری شاندیز شده است.
جدول  -3میزان اثرگذاری حضور مجموعه گردشگری پدیده بر شاخصهای توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز

مقدار آزمون= 3
ردیف

شاخص

میانگین

tآماره

درجه آزادی

سطح معناداری تصمیمگیری

7

انگیزههای اجتماعی

4.0237

19.106

235

.000

پذیرش

3

عدالت اجتماعی

3.4153

8.144

235

.000

پذیرش

1

هویت اجتماعی

3.5985

11.998

235

.000

پذیرش

1

تحولات جمعیتی

3.5074

10.419

235

.000

پذیرش

9

مشارکت اجتماعی

2.9760

-.508

235

.612

عدم پذیرش

2

آگاهی اجتماعی

3.3008

6.759

235

.000

پذیرش

3

سبک زندگی

3.4078

8.854

235

.000

پذیرش

-

جمع

3.3865

9.640

235

.000

پذیرش

منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

بررسی میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی داخلی و خارجی توسعه پایدار شهری در آینده
برای بررسی میزان اثرگذاری عوامل اجتماعی توسعه پایدار شهری تحت تأثیر حضور ابر پروژه مجموعه گردشگری پدیده
در شهر شاندیز با دودسته از عوامل داخلی (تأثیرگذار بر روند توسعه پایدار از درون شهر) و عوامل خارجی (تأثیرگذار بر روند
توسعه پایدار ناشی از تصمیمات و سیاستگذاریها در سطح ملی ،منطقهای و محلی) روبرو هستیم.
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4

امنیت اجتماعی

3.2511

4.088

235

.000

پذیرش
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جدول  -4بررسی وضعیت اثرگذاری عوامل داخلی و خارجی اجتماعی توسعه پایدار شهری

عامل

خیلی

معرفها

کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

انحراف
معیار

عوامل اجتماعی داخلی

بروز تغییرات فرهنگی در زندگی شهروندان

-

2/1

77/1

11

71

3/33

4/333

ایجاد امیدواری به آینده روشن برای شاندیز

-

7/1

47/1

11

34

1/43

4/273

افزایش تمایل به سکونت و ماندگاری در شهر شاندیز

-

7/1

74

17/1

71

1

4/214

تمایل به ایجاد و راهاندازی کسبوکار جدید در شاندیز

-

-

34

17/1

72/1

3/63

4/293

7/1

34

37/1

34

1

3/41

4/616

افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز

-

44

72/1

14

77/1

3/21

4/672

افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر شاندیز

-

7/1

37/1

32/1

72/1

3/6

4/314

7/1

1

11

34

2/1

3/31

4/347

7/1

1

17/1

14

44

3/1

4/312

-

2/1

77/1

14

34

3/63

4/642

7/1

72/1

37/1

72/1

44

3/41

4/472

7/1

47/1

31

32/1

47/1

3/11

4/616

-

44

14

34

44

3/1

4/344

-

44

17/1

31

47/1

3/1

4/312

1

47/1

14

71

2/1

3/43

4/634

7/1

2/1

12/1

37/1

44

3/1

4/324

کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان

افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور
شهری
ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان
افزایش حضور گردشگران خارجی در منطقه
ایجاد استرس ،هیجان و کاهش آرامش زندگی در شهر
تغییر سبک زندگی شهروندان بهسوی تجملات و لوکس
گرایی
سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری شهری با

عوامل اجتماعی خارجی

رویکرد تعامل فرهنگی
نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق
شهروندان و منافع پدیده در شهر شاندیز
نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش
خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور
تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری
شاندیز

منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

نتایج ارزیابی کارشناسان از اثرگذاری عوامل داخلی اجتماعی توسعه پایدار شهری ناشی از حضور مجموعه گردشگری پدیده
در آینده ،معادل  3/92با انحراف معیار  4/14برآورد میگردد .در بین عوامل  43گانهی داخلی اجتماعی ،تأثیر پدیده بر ایجاد
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تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شاندیز

-

47/1

74

11

47/1

3/93

4/316

امیدواری به آینده روشن برای شاندیز از سوی کارشناسان با میانگین  1/43بیشترین اثرگذاری و تأثیر پدیده بر کاهش فاصله
طبقاتی بین شهروندان با میانگین  3/41پایینترین اثرگذاری را دارا میباشد .همچنین ،نتایج ارزیابی کارشناسان از اثرگذاری
 4/97برآورد میگردد .در بین عوامل  1گانهی خارجی اجتماعی ،نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و
منافع پدیده در شهر شاندیز از سوی کارشناسان با میانگین  3/14بیشترین اثرگذاری و نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در
زمینه حضور بخش خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور با میانگین  3/43پایینترین اثرگذاری را دارا میباشد.
بررسی میزان عدم اطمینان از به وقوع پیوستن عوامل اجتماعی داخلی و خارجی توسعه پایدار شهری در آینده
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عوامل خارجی اجتماعی توسعه پایدار شهری ناشی از حضور مجموعه گردشگری پدیده در آینده معادل  3/32با انحراف معیار
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برای بررسی میزان عدم اطمینان عوامل اجتماعی توسعه پایدار شهری تحت تأثیر حضور ابر پروژه مجموعه گردشگری
پدیده در شهر شاندیز ،شاهد عدم قطعیت دودسته از عوامل داخلی و عوامل خارجی خواهیم بود .میانگین عدم اطمینان کارشناسان
در به وقوع پیو ستن عوامل اجتماعی داخلی توسعه پایدار شهری ناشی از حضور پدیده در افق ( )4141طرح معادل  7/34با
انحراف معیار  4/99برآورد میگردد .در بین عوامل  43گانه داخلی اجتماعی ،عدم اطمینان در کاهش فاصله طبقاتی بین
شهروندان در افق طرح براثر حضور پدیده از سوی کارشناسان با میانگین  7/63بالاترین وضعیت و میزان عدم اطمینان برای
ایجاد امیدواری به آینده روشن برای شاندیز با میانگین  4/63پایینترین وضعیت را دارا میباشد.
جدول  -0میزان عدم اطمینان در رخ دادن عوامل داخلی و خارجی اجتماعی توسعه پایدار شهری

عامل

خیلی

معرفها

کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین

انحراف
معیار

عوامل اجتماعی داخلی

بروز تغییرات فرهنگی در زندگی شهروندان

72/1

14

2/1

47/1

7/1

7/43

4/417

ایجاد امیدواری به آینده روشن برای شاندیز

37/1

14

47/1

7/1

7/1

4/63

4/333

افزایش تمایل به سکونت و ماندگاری در شهر شاندیز

37/1

37/1

71

44

-

7/43

4/667

تمایل به ایجاد و راهاندازی کسبوکار جدید در شاندیز

31

14

42/1

1

7/1

7

4/632

کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان

44

71

37/1

72/1

1

7/63

4/424

افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز

77/1

14

72/1

44

-

7/71

4/672

افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر شاندیز

37/1

14

77/1

7/1

7/1

7/43

4/612

افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری

47/1

37/1

31

74

7/93

4/617

ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان

42/1

72/1

17/1

2/1

1

7/11

4/432

14

34

74

2/1

7/1

7/43

4/421

ایجاد استرس ،هیجان و کاهش آرامش زندگی در شهر

42/1

77/1

37/1

71

7/1

7/23

4/446

تغییر سبک زندگی شهروندان بهسوی تجملات و لوکس گرایی

77/1

14

71

44

7/1

7/3

4/443

سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی

44

37/1

12/1

7/1

2/1

7/91

4/621

47/1

14

34

41

7/1

7/11

4/639

47/1

72/1

34

34

7/23

4/471

74

31

77/1

47/1

7/13

4/733

افزایش حضور گردشگران خارجی در منطقه

عوامل اجتماعی خارجی

نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان
و منافع پدیده در شهر شاندیز
نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش
خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور
تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری شاندیز

44
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تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شاندیز

72/1

34

34

47/1

-

7/73

4/447

منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

میانگین عدم اطمینان کارشناسان در به وقوع پیوستن عوامل اجتماعی خارجی توسعه پایدار شهری ناشی از حضور پدیده در
خصوص نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور در افق طرح
براثر حضور پدیده از سوی کارشناسان با میانگین  7/23بالاترین وضعیت و میزان عدم اطمینان از نقش مدیریت شهری در
تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و منافع پدیده در شهر شاندیز با میانگین  7/11پایینترین وضعیت را دارا میباشد.
شناسایی پیشرانهای کلیدی شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری در افق  0120با استفاده از میکمک
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افق طرح معادل  7/91با انحراف معیار  4/31برآورد میگردد .در بین عوامل  1گانهی خارجی اجتماعی ،عدم اطمینان در
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روش تحلیل ساختاری به دنبال مشخص کردن متغیرهای کلیدی (آشکار یا پنهان) بهمنظور دریافت نظرات و تشویق
مشارکتکنندگان و ذینفعان در مورد جوانب و رفتارهای پیچیده و غیرقابلپیشبینی یک سیستم است .روش تحلیل ساختاری
ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط تمامی متغیرهای سیستم ،به توصیف و شناسایی سیستم
میپردازد .توانایی این مدل در شناسایی روابط بین متغیرها و درنهایت شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر در تکامل سیستم است.
روش تحلیل ساختاری در مطالعه کیفی سیستمهای بهشدت متغیر ،کاربرد دارد .بهطورکلی تحلیل ساختاری در سه مرحله انجام
میشود:
مرحله اول :استخراج متغیرها /عوامل – این مرحله که بهندرت ساختار رسمی و استانداردی دارد ،اما بهمنظور ادامه روند پردازش الزامی
است.
مرحله دوم :تعیین روابط بین متغیرها – آن چه در این مرحله مهم است به هم پیوند دادن متغیرها و عوامل و توصیف شبکه ارتباط بین آنها
است.
مرحله سوم :شناسایی متغیرهای کلیدی (ربانی.)794 :4364 ،
اولین گام ارائه نتایج تحلیل ،جدول ویژگیهای تأثیرگذاری مستقیم عوامل است .اندازه این جدول برای  42عامل شناختهشده 42×42
میباشد که در دو دور چرخش آماری دادهها (نظرات خبرگان) نتایج آن بهتفصیل ذیل بهدستآمده است .از مجموع  736رابطه (تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری) ارزیابیشده در جدول  417 ،61رابطه ،دارای ارزش صفر (بدون اثر) 11 ،رابطه ،دارای ارزش یک (اثرگذاری کم) 19 ،رابطه،
دارای ارزش دو (اثرگذاری متوسط) و  39رابطه دارای ارزش ( 3اثرگذاری شدید) میباشد .ضریب پرشدگی این جدول برابر  %12.1است که
نشان از تأثیر متوسط و پراکنده عوامل بر یکدیگر و حاکی از وضعیت نسبتاً پایدار سیستم است.
جدول  -1ویژگیهای جدول تحلیل ارزشهای عوامل اجتماعی

اندازه جدول

42*42

تعداد چرخش

7

تعداد صفرها

417

تعداد یکها

11

تعداد دوها

19

تعداد سهها

39

مجموع

736

ضریب پرشدگی

%12.1

منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

در تحلیل نقشه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم  42عامل مشخص میگردد که عوامل "کاهش فاصله طبقاتی"" ،افزایش
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شاخص

ارزش

همبستگی اجتماعی"" ،ارتقاء سطح آگاهی و سواد"" ،گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی"" ،تعادل بخشی بین حقوق
شهروندان"" ،نقش فشارها و هیجانات اجتماعی" و " تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه گردشگری" جزو متغیرهای
کرد متغیر"گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی" دارای حالت نامعین و مرزی بوده و احتمال گرایش آن به ناحیه دیگر
در صورت تغییر شرایط وجود دارد .نحوه پراکنش متغیرها (به دلیل نزدیکی به شکل  )Lدر نمودار بیانگر پایداری سیستم است
و این حالت نشانگر ثبات در متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آنها بر سایر متغیرهاست.
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ورودی (اصلی) هستند که در تحقق توسعه پایدار اجتماعی شهر دارای بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری مستقیماند .البته باید اشاره
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جدول  -2نتایج تحلیل اثرهای مستقیم عوامل پیشران کلیدی در توسعه پایدار اجتماعی

4
7
3
1
1
9
2
3
6
44
44
47
43
41
41
49
42

امنیت زندگی شهروندان
تغییرات فرهنگی در زندگی
امیدواری به آینده روشن
تمایل به سکونت و ماندگاری
راهاندازی کسبوکار جدید
کاهش فاصله طبقاتی
افزایش حس تعلق مکانی
افزایش مدت اقامت گردشگران
افزایش همبستگی اجتماعی
ارتقاء سطح آگاهی و سواد
حضور گردشگران خارجی
کاهش آرامش زندگی در شهر
تغییر سبک زندگی شهروندان
گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی
تعادل بخشی بین حقوق شهروندان
نقش فشارها و هیجانات اجتماعی
تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه
کل
گردشگری

مستقل
وابسته
وابسته
مستقل
وابسته
تأثیرگذار
مستقل
وابسته
تأثیرگذار
تأثیرگذار
وابسته
مستقل
وابسته
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
تأثیرگذار
-

متغیر
نامعین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
نامعین
معین
معین
معین
معین
معین
نامعین
معین
معین
معین
-

میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

11

17

-6

5

19

-14

3

31

-28

13

12

+1

2

32

-30

30

1

+29

12

15

-3

0

34

-34

24

5

+19

29

3

+26

4

30

-26

14

10

+4

1

33

-32

32

0

+32

28

3

+25

25

4

+21

22

6

+16

255

255

-

در تحلیل شدت تاثیرگذاری غیرمستقیم متغیرها ،در سطح  % 1از کل رابطههای قابل ارزیابی بین آنها مشخص می گردد که
شش عامل شامل "کاهش فاصله طبقاتی"" ،ارتقاء سطح آگاهی و سواد"" ،گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی"،
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شکل  -4نقشه اثرگذاری و تاثیرپذیری مستقیم عوامل داخلی و خارجی اجتماعی توسعه پایدار
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ردیف

عامل

نوع متغیر

وضعیت

اثرهای مستقیم

خالص

آیندهنگری تأثیرات اجتماعی ناشی از حضور ابرپروژهای شهری 243 /

"تعادل بخشی بین حقوق شهروندان"" ،نقش فشارها و هیجانات اجتماعی" و "تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه
گردشگری" دارای شدیدترین ارتباط را در تاثیرگذاری مستقیم هستند .در تحلیل نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری غیر مستقیم
 42عوامل داخلی و خارجی اجتماعی توسعه پایدار شهری مشخص می گردد که همان وضعیت تحلیل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری
مستقیم با تغییرات اندکی وجود دارد به نحوی که پیشرانهای کلیدی تحقق توسعه پایدار اجتماعی شامل "کاهش فاصله
طبقاتی"" ،ارتقاء سطح آگاهی و سواد"" ،گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی" و "تعادل بخشی بین حقوق شهروندان"
می باشد و بیشترین اثرگذاری را بر دست یابی به پایداری داراهستند .این چهار متغیر در وضعیت معین قرار داشته و احتمال
تغییر وضعیت آنها در آینده محتمل نیست .نحوه پراکنش متغیرها (به دلیل نزدیکی به شکل  )Lدر نمودار بیانگر پایداری
سیستم است و این حالت نشانگر ثبات در متغیرهای تأثیرگذار و تداوم تأثیر آنها بر سایر متغیرهاست.
جدول  -8نتایج تحلیل اثرهای غیرمستقیم عوامل پیشران کلیدی در توسعه پایدار اجتماعی

4
7
3
1
1
9
2
3
6
44
44
47
43
41
41
49
42

امنیت زندگی شهروندان
تغییرات فرهنگی در زندگی
امیدواری به آینده روشن
تمایل به سکونت و ماندگاری
راهاندازی کسبوکار جدید
کاهش فاصله طبقاتی
افزایش حس تعلق مکانی
افزایش مدت اقامت گردشگران
افزایش همبستگی اجتماعی
ارتقاء سطح آگاهی و سواد
حضور گردشگران خارجی
کاهش آرامش زندگی در شهر
تغییر سبک زندگی شهروندان
گردشگری شهری با رویکرد تعامل
فرهنگیبخشی بین حقوق شهروندان
تعادل
نقش فشارها و هیجانات اجتماعی
تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه
کل
گردشگری

مستقل
مستقل
مستقل
مستقل
وابسته
تأثیرگذار
مستقل
وابسته
مستقل
تأثیرگذار
مستقل
مستقل
وابسته
تأثیرگذار
تأثیرگذار
مستقل
مستقل
-

متغیر
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
معین
-

میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری
30
10
1
91
0
1250
55
0
382
1011
4
139
0
1528
963
517
245
255

209
290
829
76
1052
0
133
1592
15
4
636
46
1306
0
4
8
26
255

تأثیرگذاری
-179
-280
-828
+15
-1052
+1250
-87
-1529
+367
+1007
-632
+93
-1306
+1528
+959
+509
+219
-
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ردیف

عامل

نوع متغیر

وضعیت

اثرهای مستقیم

خالص
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شکل  -0نقشه اثرگذاری و تاثیرپذیری غیرمستقیم عوامل داخلی و خارجی اجتماعی توسعه پایدار

تعیین پیشرانهای کلیدی شکلدهی توسعه پایدار اجتماعی شهر شاندیز براثر حضور مجموعه گردشگری پدیده

نمره دهی کم ،متوسط و بالا میتوان هریک از نیروهای ماتریس مذکور را با توجه به دو عامل زیر ارزیابی کرد:
 میزان اثرگذاری بر برگ خریدهای کلیدیترمیم :با این فرض که تمامی نیروهای اثرگذارند اما تعدادی از آنها از بقیهمهمترند.
 میزان عدم قطعیت در فاکتورهای کلیدی تصمیمگیری :که در مورد سمت و سو وجهت مشی و روال آینده این فاکتورهاپیشبینی میشود( .بید خوری)413 :4361 ،
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برای اینکه نیروهای کلیدی بهدرستی شناسایی شوند از ماتریس اثرگذاری /عدم قطعیت استفاده میگردد .با یک سیستم
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آیندهنگری تأثیرات اجتماعی ناشی از حضور ابرپروژهای شهری 241 /
جدول  -1شناسایی عوامل بحرانی و پیشرانهای اجتماعی توسعه پایدار شهری

عامل

معرفها

عوامل اجتماعی داخلی

تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شهر شاندیز

3/93

7/73

پیشران

بروز تغییرات فرهنگی در زندگی شهروندان

3/33

7/43

ایجاد امیدواری به آینده روشن برای شهر شاندیز

1/43

4/63

افزایش تمایل به سکونت و ماندگاری در شهر شاندیز

1

7/43

تمایل به ایجاد و راهاندازی کسبوکار جدید در شاندیز

3/63

7

کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان

3/41

7/63

افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز

3/21

7/71

افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر شاندیز

3/6

7/43

افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری

3/31

7/93

ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان

3/1

7/11

افزایش حضور گردشگران خارجی در منطقه

3/63

7/43

ایجاد استرس ،هیجان و کاهش آرامش زندگی در شهر

3/41

7/23

تغییر سبک زندگی شهروندان بهسوی تجملات و لوکس گرایی

3/11

7/3

سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری شهری با رویکرد تعامل فرهنگی

3/1

7/91

3/1

7/11

3/43

7/23

3/1

7/13

نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و منافع
پدیده در شهر شاندیز
نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش خصوصی در
فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور
تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری شاندیز

پیشران

پیشران

پیشران

منبع( :یافتههای پژوهش)9355،

در این بخش با توجه به نتایج توصیفی و استنباطی بهدستآمده از پرسشنامههای خبرگان ،پیشرانهای کلیدی در
شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری تهیه و ارائه میشود .در این مرحله عواملی که میانگین آنها در بعد اثرگذاری بالاتر
مساوی  3/1و در بعد عدم قطعیت بزرگتر مساوی  7/71است ،بهعنوان عامل بحرانی انتخاب گردید .این عوامل برای تعیین
منطق سناریو کاربرد اساسی خواهند داشت .عواملی که دارای اعداد میانگین پایینتر از اعداد یادشده هستند ،بهعنوان پیشرانهای
مهم در برنامهریزی مدیریتی کاربرد خواهند داشت.
بر پایه شرایط تعیین عوامل بحرانی و پیشرانها بر مبنای میزان اثرگذاری مساوی/بیشتر  3/1و عدم اطمینان مساوی/بیشتر
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عوامل اجتماعی خارجی

تأثیر

عدم اطمینان

وضعیت

7/71؛ از بین عوامل 42گانه داخلی و خارجی توسعه پایدار اجتماعی مشخص میگردد که عوامل چهارگانه زیر:
تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شهر شاندیز؛ افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز؛
شاندیز (جدول .)6
دارای بیشترین اثرگذاری و بالاترین عدم اطمینان هستند ،بنابراین ،جزو عوامل بحرانی و پیشرانها تلقی میگردند.
از میان  42عامل اجتماعی بررسیشده در این تحقیق چند عامل اصلی بهعنوان عوامل کلیدی مؤثر بر شکلگیری توسعه
پایدار اجتماعی در اثر حضور ابر پروژه مجموعه گردشگری پدیده شاندیز انتخاب میشود .همانگونه که از جدول  44ملاحظه
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ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان و نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و منافع پدیده در شهر
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میگردد در  2عامل کلیدی تأثیرگذار بااهمیتتر ،هم در تأثیرات مستقیم و هم تأثیرات غیرمستقیم اشتراک وجود دارد .به
عبارتی بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل مختلف نشان میدهد که تمام  2عامل اول در تأثیرات مستقیم عیناً در تأثیرات
غیرمستقیم تکرار شدهاند.
جدول  -05عوامل کلیدی تأثیرگذار (مستقیم و غیرمستقیم)

رتبه

و انتخاب نهایی بر اساس مدل معادلات ساختاری )(Micmac

تأثیرگذاری مستقیم

تأثیرگذاری غیرمستقیم

سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری شهری با رویکرد تعامل

سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری شهری با رویکرد تعامل

فرهنگی

فرهنگی

کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان

کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان

ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان

ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان

نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و

نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و

منافع پدیده در شهر شاندیز

منافع پدیده در شهر شاندیز

نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش

نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه حضور بخش

خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور

خصوصی در فعالیتهای بزرگ اقتصادی کشور

افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری

افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری

تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری

تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری

شاندیز

شاندیز
منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

درنهایت ،نتایج حاصل از ارزیابی آزمون عوامل مؤثر بر شکلگیری توسعه پایدار اجتماعی شهری شاندیز تحت تأثیر
بحرانی سناریو در دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی شهری تعیین گردد .برای این منظور ماتریس  6تایی بحرانی اثرگذاری-
عدم قطعیت برای توسعه پایدار اجتماعی شهری تحت تأثیر ابرپروژه مجموعه گردشگری پدیده تدوین و نتایج حاصل از
ارزیابیها و آزمون دادهها در این ماتریس قرار داده شد تا ماتریس موردنظر شکل گیرد .این ماتریس در ارائه دید مناسب برای
تحلیلها و برنامهریزیهای بهتر بعدی کمک شایانی خواهد نمود ) .)Fahey,Ranall, 1998لازم به ذکر است که برخی از
خانه ها به علت متفاوت بودن نظرات ممکن است خالی باشد ،ولی در متمایز کردن پیشرانهای مهم و نیز مسائل مربوط به
برنامهریزیهای بحرانی ،مجدد و نظارت نقش مؤثری دارد.
پس از تجزیهوتحلیل دادهها و تعیین میانگین برای هرکدام از گویه ها در دو بعد میزان اثرگذاری و عدم اطمینان به همراه
استفاده از آزمونهای ناپارامتریک در پرسشنامهها و بهرهگیری از آزمون معادلات ساختاری میک مک ،نتایج حاصل از
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ابرپروژه مجموعه گردشگری پدیده در ماتریس  6تایی بحرانی میزان اثرگذاری -عدم قطعیت قرار داده میشود تا پیشرانهای

تجزیهوتحلیل این پرسشنامه در ماتریس  6تایی قرار دادهشده است تا پیشران بحرانی سناریو متمایز شود .با توجه به ماتریس
بحرانی اثرگذاری -عدم قطعیت ،ملاحظه میشود بخشی که دارای اثرگذاری بالاتر/مساوی  3/1و عدم قطعیت بالاتر/مساوی 7/71
) 1998; Johnston, 1998برای تعیین منطق سناریو در گام بعدی و نوشتن سناریوها موردنیاز خواهد

بود.
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است ،پیشران بحرانی بوده و بر اساس نظر بسیاری از پژوهشگران (

Fahey, Ranall, 1998, Ringland, 2007, Schwarts,
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جدول  - 00ماتریس بحرانی اثرگذاری -عدم قطعیت توسعه پایدار اجتماعی شهر شاندیز

 < 7/71عدم قطعیت < 7

عدم قطعیت > 7/71

عدم قطعیت <7
 -4ایجاد

ضریب اثرگذاری > 3/1

 -4تأثیر پدیده بر امنیت زندگی شهروندان در شهر

 -4بروز تغییرات فرهنگی در زندگی شهروندان

شاندیز

 -7افزایش تمایل به سکونت و ماندگاری در شهر

امیدواری به

 -7افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان

شاندیز

آینده روشن

ساکن شاندیز

 -3تمایل به ایجاد و راهاندازی کسبوکار جدید

 -3ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان

در شهر شاندیز

 -1نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین

 -1افزایش مدت اقامت گردشگران در شهر شاندیز

حقوق شهروندان و منافع پدیده در شهر شاندیز

 -1افزایش حضور گردشگران خارجی در منطقه

برای شهر
شاندیز

 -4کاهش فاصله طبقاتی بین شهروندان
 -7افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت
شهروندان در امور شهری
 -3ایجاد استرس ،هیجان و کاهش آرامش زندگی
در شهر

 < 3/1اثرگذاری < 3

 -1تغییر سبک زندگی شهروندان بهسوی تجملات و
لوکس گرایی
 -1سیاستهای کلان کشور در زمینه گردشگری
شهری با رویکرد تعامل فرهنگی
 -9نقش فشارها و هیجانات اجتماعی در زمینه
اقتصادی کشور
 -2تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه
بینالمللی گردشگری شاندیز
منبع( :یافتههای پژوهش)9355 ،

نتیجهگیری
ابرپروژهها ،پروژههایی بزرگی هستند که قصد دارند محیط پیرامون خود ،بهویژه شهرها را تحت تأثیر قرار دهند،
بهنحویکه توسعه و رشد اقتصادی را سبب گردند ،اما در این فرایند زمینهساز شکلگیری تعارضات اجتماعی و در پارهای از
اوقات تغییرات اجتماعی در جامعه هدف خواهند شد؛ بنابراین ،سؤالاتی مطرح میشود که آیا ابرپروژههای شهر به بهترین نحو
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حضور بخش خصوصی در فعالیتهای بزرگ

به نفع همه ساکنان در ابعاد اجتماعی در طولانیمدت عمل میکند یا خیر؟ و دیگر اینکه در کوتاهمدت توانسته است زمینهساز
تغییرات اجتماعی مثبت در بین ذین فعان مستقیم خود (جامعه شهری پیرامون) گردد .در مطالعه حاضر سعی شد تا آثار
انگیزههای اجتماعی (امیدواری به آینده سکونت در شهر شاندیز) بیشترین تأثیر را از حضور مجموعه گردشگری پدیده در این
شهر پذیرفتهاند و در مقابل شاخصهایی مانند مشارکت اجتماعی تأثیرپذیری مستقیمی را نشان ندادهاند و با توجه به این مطالعه
مشابهی در این زمینه تاکنون انجامنشده است ،امکان مقایسه نتایج این قسمت با تحقیقات قبلی وجود ندارد.
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کوتاهمدت حضور یک ابرپروژه شهری را در شاخصهای اجتماعی توسعه پایدار شهری موردبررسی قرارداد .نتایج نشان داد که
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عوامل و پیشرانهای کلیدی که میتوان در شکلگیری توسعه پایدار اجتماعی در شهر شاندیز براثر حضور مجموعه
گردشگری پدیده مؤثر دانست ،مجموعهای از عوامل هستند که بیشتر به امیدواری شهروندان به آیندهای روشن و باثبات برای
مجموعه شهر شاندیز برمیگردد و در کنار آن نقش مدیریت شهری در ترسیم فضاهای اجتماعی و تقویت احساس امنیت در بین
شهروندان در پیامد حضور گردشگران مختلف در شهر شاندیز میتواند به شکلگیری پایداری اجتماعی در این شهر کمک نماید.
جایگاه هریک از پیشرانهای کلیدی در دستیابی به توسعه اجتماعی شهر شاندیز در افق  4141را میتوان چنین توصیف کرد:
تأثیر بر امنیت زندگی شهروندان در شهر شاندیز:
با توجه به اینکه یکی از نیازهای اولیه انسان برای زندگی ،داشتن امنیت است؛ در بحث ناهنجاری و نارضایتیهای
اجتماعی ایجادشده درنتیجه عملکرد ابر پروژه پدیده میتوان به احساس ناامنی ایجادشده به سبب حضور کارگران غیر بومی در
شهر شاندیز اشاره کرد که تا حدودی زمینۀ نارضایتی شهروندان را فراهم نمود؛ بنابراین با احتمام به جذب کارگران بومی،
میتوان از بروز بسیاری از ناهنجاریهای احتمالی جلوگیری کرد .نمونههای موفق آن جذب زنان سرپرست خانوار در مجموعه
که سبب جلب رضایت شهروندان شاندیز شده است .مکلف کردن این شرکت به تهیه پیوست فرهنگی میتواند از بروز بسیاری
از ناهنجاریها و مشکلات و ناامنی اجتماعی در این شهر جلوگیری نماید.
افزایش حس تعلق مکانی در بین شهروندان ساکن شاندیز:
حضور ابرپروژه پدیده در شهر کوچک شاندیز سبب ایجاد اعتبار و شناخت در سطح ملی و حتی بینالمللی خواهد شد که به
خودی خود سبب ایجاد هویت برای شهر و افزایش احساس تعلق و ماندگاری در بین شهروندان خواهد گردید و زمینهساز

ارتقاء سطح آگاهی و سواد شهروندان:
یکی از دلایل افزایش سطح سواد ،دانش و آگاهی شهروندان شاندیزی به علت حضور نیروی ماهر و متخصص در این پروژه
میباشد  .ورود تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی به شهر شاندیز سبب احساس نیاز به ارتقاء جایگاه علمی و افزایش
مهارتهای شغلی و مهارتهای فرهنگی در بین شهروندان خواهد شد .به شکلی که جامعه با ساختار فرهنگ روستایی و سنتی
تبدیل به جامعه مدنی با رویکرد شهرنشینی خواهد شد.
نقش مدیریت شهری در تعادل بخشی بین حقوق شهروندان و منافع پدیده در شهر شاندیز:
ابر پروژه پدیده سبب ایجاد تحرک اقتصادی ،سرمایهگذاری ،ساختوساز و  ...در شهر شاندیز خواهد بود و زمینهساز
کسب درآمد بیشتر مدیریت شهری خواهد شد .با ارتقاء توان مالی مدیریت شهر میتوان شاهد بهبود بیشتر خدمات عمومی در
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افزایش جمعیت و کاهش مهاجرت خواهد شد.

شهر بود و نتیجه آن ایجاد رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی برای شهروندان شاندیزی خواهد بود؛ و از طرفی وابستگی مالی
شهرداری به اینچنین پروژه های عظیم ممکن است در جهت نادیده گرفتن نیاز شهروندان در از بین رفتن فرهنگ بومی ،فشار
گردد؛ بنابراین مدیریت شهری با نظارت صحیح میتواند بهعنوان اهرمی جهت ایجاد تعادل ،توازن و عدالت بین منافع عموم

شهروندان و ابر پروژه پدیده عمل نماید.
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بر خدمات وزیرساختهای شهری ،از بین رفتن سرانهها تجاری و به نفع پدیده تمام شود و سبب بروز نارضایتی شهروندان
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با توجه به بررسیهای انجامشده در طی روند پژوهش و نتایج بهدستآمده از تحقیق ،پیشنهادات زیر میتواند به تقویت
پایداری اجتماعی در شهر شاندیز در پیشرانهای کلیدی کمک نماید:
 توجه ویژه به مسائل فرهنگی برای پروژههای و طرحهای گردشگری باهدف جلوگیری از تهدیدات مربوط بهفرهنگ بومی شهروندان؛
 ارتقاء توان مدیریت شهری در جهت کاهش استرس ،هیجانان و ناآرامیهای شهروندان به همراه تلاش برای حفظفرهنگ بومی آنان؛
 استفاده از ظرفیت گردشگری به وجود آمده در شهر شاندیز در جهت سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای شروعو اتمام پروژههای گردشگری موجود مانند ابرپروژه پدیده و طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری؛
 تقویت زیرساختهای مربوط به ایجاد فرصتهای شغلی جدید باهدف رونق و نوآوری و استفاده از ظرفیتهای بومیو محلی (مانند صنایعدستی ،محصولات باغی ،غذاهای بومی ،مراسم محلی و  )...برای کسب درآمد بیشتر همراه با حفظ
فرهنگ بومی شهروندان شاندیزی؛
 ظرفیتیابی و استفاده از توانهای بومی ،محلی (مانند صنایعدستی و )...به همراه تدوین پیوستهای فرهنگی برایپروژههای گردشگری شهری و تسریع در تحقق اهداف اجتماعی طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری شاندیز؛
 تلاش برای اتمام فرایند ساخت ابرپروژه پدیده شاندیز و بهرهبرداری سریع از آن باهدف تغییر جایگاه گردشگریشهر شاندیز از سطح محلی به ملی و منطقهای توأم با تسریع در تحقق اهداف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی
طرح منطقه نمونه بینالمللی گردشگری شاندیز باهدف ارتقاء هویت مکانی و افزایش تمایل به ماندگاری و سکونت در
این شهر.
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