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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The inclusive city is a new approach in order to access affordable 

necessities such as housing and services and access to suitable 

jobs and opportunities (in order to create assets and wealth) as 

well as equal rights and participation of all members of the urban 

society and requires compliance with the three dimensions of 

space, social and It is economical. The purpose of this research is 

to investigate the factors affecting the inclusiveness of Tabriz 

city. The present research method is descriptive-analytical. The 

necessary information has been collected from the review of 

sources and Faradast documents and the questionnaire made by 

the researcher. In order to analyze the data, the technique of 

cross-effect analysis has been used in the Mic Mac software. The 

results of the research show that among the investigated factors, 

9 factors of sustainable development, affordable housing, 

governance, economic reconstruction, employment, 

transportation planning, social justice, migration and distribution 

of opportunities were introduced as key factors. Also, economic, 

social and spatial inclusiveness were introduced as key drivers 

among the effective driving forces in the inclusiveness of Tabriz 

city. 
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Extended Abstract 

Introduction 

An inclusive city is defined as a place where 

all members of society, regardless of 

economic status, gender, race, ethnicity or 

religion, can fully participate in the social, 

economic and political opportunities that 

provided by cities. In fact, the inclusive city 

creates a wide network to involvement the 

poor, unemployed and unpaid people in 

urban investment projects and programs to 

improve their lives. According to available 

statistics, 30% of the population of Iran is 

currently facing the challenges of declining 

quality of urban life, and the most important 

of these challenges are: the spread of urban 

poverty, expansion of spatial-functional 

inequalities, inefficiency of urban mobility, 

identity crisis, degradation and erosion 

Socially, the low resilience of cities in the 

face of disasters and environmental 

degradation. In the meantime, the city of 

Tabriz is facing a major challenge in terms 

of the three basic dimensions of the 

inclusive city (spatial, social and economic 

inclusion); Because access to affordable 

infrastructure, land and housing (spatial 

dimension), the right to the city and 

participation in the urban management 

process (social dimension) and equal access 

to equal opportunities has become a major 

issue for urban development managers. The 

present study seeks to find a suitable answer 

to the following question. 

- What are the effective factors in the 

inclusion of Tabriz metropolis? 

  

Methodology 

To identify the components and indicators of 

inclusive city, a pairwise comparison 

questionnaire was provided to 15 urban 

planning and management experts to 

identify the effective drivers in creating 

inclusive city and extract the key factors of 

inclusive development in Tabriz city. 

Structural analysis software (MICMAC) was 

used to analyze the research data. In this 

study, the effect of interrelated factors in the 

development of inclusive city has been 

studied and finally, the drivers of inclusive 

city development in city of Tabriz have been 

presented. 

Results and discussion 
Based on the studies, the key factors and 

drivers affecting the formation of an 

inclusive city in the metropolis of Tabriz are 

presented separately. 

MicMac software also calculates the degree 

of matrix compatibility in both impact and 

effect modes. The higher the percentages, 

the greater the compatibility between the 

factors and the rationality of the relationship 

between the factors 

After determining the factors by forming a 

matrix of interaction effects (researcher-

made questionnaire by pairwise comparison 

with a range of 5, 0, 1, 2, 3, P) the extent of 

their impact and effectiveness on each other 

was determined by experts. Then, with the 

help of relevant software (MicMac), key 

factors are extracted. According to the 

numbers of the questionnaire, which is 

completed as a matrix, the software 

calculates their relationship and finally 

considers a numerical score for each factor. 

It ranks factors directly and indirectly based 

on impact and effectiveness. In this case, the 

factors that score the most points, their 

impact and effectiveness will change 

accordingly. Based on the definition and 

interpretation of variables in the MicMac 

diagram, the position and status of each 

factor in the future formation of the 

inclusive city in the metropolis of Tabriz 

was examined. The result is shown in the 

diagram below. 

After determining the status of each of the 

factors, the relationships of these factors 

were examined in MicMac software that the 

relationships of key factors affecting the 

formation of an inclusive city in the 

metropolis of Tabriz are shown in five 

levels: ((Very weak to very strong relations, 

weak to very strong relations, relatively 

strong to very strong relations, strong to 

very strong relations, very strong relations) 
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The following diagram shows the degree of 

influence of each arrow to influence each 

other. 

The variables that were selected as the key 

factors influencing the creation of an 

inclusive city are: (Sustainable 

Development, Affordable Housing, 

Governance, Economic Reconstruction, 

Employment, Transport Planning, Social 

Justice, Immigration, Opportunity 

Distribution) 

 

 Conclusion 

Considering the concept of inclusive city 

and the objectives of the present article, an 

attempt was made to answer the research 

question, i.e., "Factors affecting the 

inclusion of the city of Tabriz." The results 

showed that among the studied variables, the 

variables of sustainable development, 

affordable housing, governance, economic 

reconstruction, employment, transportation 

planning, social justice, migration and 

distribution of opportunities were introduced 

as the most influential variables. They are 

also the most influential in the inclusion city 

of Tabriz. Also, among the effective driver’s 

forces in the inclusion of Tabriz city, 

economic, social and spatial inclusion were 

introduced as key drivers. The findings also 

showed that a small share in housing 

investment, political weakness and inability 

in the field of equal distribution of economic 

opportunities, inadequate employment 

structure in urban areas, lack of participation 

of people and stakeholders in the structure 

of urban management and lack of 

recognition of existing shortcomings in 

transportation and quotes; It has led to the 

lack of formation of the necessary bases for 

achieving a comprehensive city in Tabriz 

metropolis. The findings also showed that 

lack of housing investment, political 

weakness and inability in the field of equal 

distribution of economic opportunities, 

inadequate structure of employment in urban 

areas, lack of participation of people and 

stakeholders in the structure of urban 

management and lack of recognition of 

shortcomings in transportation; It has led to 

the lack of formation of the necessary bases 

for achieving an inclusive city in Tabriz. 
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ارزان( صرفه )بهی مقرونهاضرورتمنظور دسترسی به رویکردی نوین به شمولهمهشهر 
ایی منظور ایجاد داربهمناسب )ی هافرصتمانند مسکن و خدمات و دسترسی به مشاغل و 

و ثروت( و همچنین حقوق برابر و مشارکت همه آحاد جامعه شهری است و مستلزم رعایت 
فضایی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ایجاد  سه بعد

تحلیلی است.  -باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفیی شهر تبریز میشمولهمه
شده آوریو اسناد فراداست و پرسشنامه محقق ساخته جمعاطالعات الزم از بررسی منابع 

افزار میک مک منظور تحلیل اطالعات، از تکنیک تحلیل آثار متقاطع در نرماست. به
عامل  9دهد که از میان عوامل موردبررسی، یمشده است. نتایج پژوهش نشان استفاده

ی زیربرنامهقتصادی، اشتغال، صرفه، حکمروایی، بازسازی ابهتوسعه پایدار، مسکن مقرون
عنوان عوامل کلیدی معرفی ها بهونقل، عدالت اجتماعی، مهاجرت و توزیع فرصتحمل

ی شمولهمهی شهر تبریز، شمولهمهشدند. همچنین از میان نیروهای پیشران مؤثر در 
 ی کلیدی معرفی شدند.هاشرانیپعنوان اجتماعی و فضایی به اقتصادی،
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 مقدمه

اصلی و  یهاچالشو تغییرات آب و هوایی، همچنان از  محیطییستز، نابرابری و اختالف در بهزیستی، فشارهای فقر

ن یان ایم کنشبرهمو  یدگیچیپ(. Singru & Lindfield, 2016: 2هستند )مهم پیش روی منطقه آسیا و اقیانوسیه 

گر ضرورت اتخاذ ید یشهروندان از سو یت زندگیفکیر ب هاآن تأثیرگذاریابعاد و دامنه  ی، گستردگییها از سوچالش

نفعان یه ذیلکت کو مشار زبانیهم، ییافزاه بدون توجه به همکنهد یش رو میبه مسائل را پ اییشهرو  جانبههمه ینگرش

 .ن نخواهد بودکنفوذان ممیو ذ

توسعه  گانه 17 ای از اهدافمجموعه« مخواهیای که میآینده» عنوان تحت  2012در سال  20در اسناد کنفرانس ریو 

و  تجدیدقابلهای ایمن، ساخت شهرها و اقامتگاهمشخص در ارتباط با  صورتبهآن  یازدهمتعیین گردید که فصل  پایدار

شهر  -2شهر ایمن  -1است.  شدهتعیینمشخص  طوربهاست. همچنین سه هدف عمده توسعه پایدار شهری نیز  پایدار

 (.ADB, 2011: 12شمول )همهر شه -3و  آورتاب

 شدهتعریف ،کندیم تقویت را عدالت با رشد که شهری عنوانبه توسط برنامه اسکان سازمان ملل متحد شمولهمه شهر

آحاد جامعه فارغ از شرایط اقتصادی، جنس، نژاد، قومیت یا  همهآنکه در  شودیممکانی تعریف  عنوانبهاست. این مفهوم 

باشند داشته  مشارکت؛ دهندیماجتماعی، اقتصادی و سیاسی که شهرها ارائه  یهافرصتکامل در  طوربهمذهب، بتوانند 

(Lemaire & Kerr, 2017: 19) .دارد )قرار  شمولهمه شهر کانون در گیرییمتصم و مشارکتی یزیربرنامهUN-

6201 ,Habitat.) یمل هاییاستسدر  دیجد 1خوانش کیه ب "شمولهمه رشد"و  "شمولهمه توسعه"مربوط به  اتیادب 

کنند یم یباز یاسیو س یاست که شهرها در توسعه اقتصاد یامحرکهاز نقش  یامر ناش نیاست. ا شدهتبدیل یامنطقهو 

(Hrrison, 2012: 1243; Lee, 2019: 424 .) شود، بلکه باید  یریگاندازهباید با افزایش درآمد  تنهانه شمولهمهرشد

 ,Ianchovichina & Lundstromبخشد )و غیره را بهبود  زیستمحیطبهداشت، آموزش،  ازجملهی زندگی، کیفیت کل

 هایسازمان و یننشزاغه یهاشبکه شهری، فقیرنشین جوامع ظرفیت از که کندیم پیشنهاد رویکرد این(. 25 ;2009

 دخیل کردن منظوربه را یاگسترده شبکه ولشمهمهشهر  درواقع .شود استفاده دولتی خصوصی و یهابخشدر  غیردولتی

 .کندیم ایجاد هاآن زندگی بهبود برای شهری گذارییهسرما یهابرنامه و هاپروژه در بگیرحقوق غیر و بیکار فقیر، افراد

است و  روروبه یشهر یزندگ یفکینزول  یهاچالششور با کت یاز جمع درصد 30نون کاموجود هم یآمارها بر اساس

، خدمات ی، آموزشی، بهداشتیل فقر درآمدیابعاد آن از قب ی)در تمام یاز گسترش فقر شهر اندعبارتها ن چالشیم ااه

ت و ی، بحران هویشهر کو تحر ییجانظام جابه یارآمدک، نایردکارک -ییفضا یهایه(، گسترش نابرابریو پا یاجتماع

، یه اجتماعیش سرمایلموس شهرها، تنزل و فرسام و یعیطب ،یمعنو راثیم دیتهد و یانکم–یتنزل منزلت اجتماع

 کشیها(. ببومستیب زیها، بحران آب و تخریست )آلودگیزطیمح یفکیا و تنزل یدر مواجهه با بال شهرهاپایین یآورتاب

تحت  ینیسرزم یاسیو شهروندان را در مق یشهر یهار پهنهیشود و سایها نمن عرصهیها محدود به ان چالشیتبعات ا

 (.153 ،1396شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، دهند )یقرار م تأثیر

اخیر نزدیک به پنج برابر شده، ولی محدوده فیزیکی آن در همین مدت،  قرننیمتبریز طی  شهرکالن جمعیت بیندراین 

است که در اثر تحوالت سیاسی  65-1359 یهاسالاز آن نیز مربوط به  توجهیقابلو بخش  یافتهتوسعهحدود دوازده برابر 

 وسازهایساختاجتماعی حاکم بر جامعه، ساختار کالبدی شهر، رشدی انفجاری یافته و بستر طبیعی شهر به اشغال  –

                                                           
1 . Mantra 



 117     ...                                                                  یشهریزی ربرنامهشمول؛ رویکردی نوین در شهر همهتابعی و همکاران / 

 گرددبرمیدومین جهش رشد شهرنشینی به دوران بعد از انقالب اسالمی  (.219 ،1392ط، نقش محیاست )درآمده  رویهبی

 تبریز شهرکالنبه را  صنعتی –سیاسی و خدماتی  –نقش مرکز اداری  لیات عمرانی گسترده کشوری،نجام عمکه به دلیل ا

و عدم رعایت اصل پایداری در استفاده  طرفازیکشهرهای کوچک  مبدأاز  هامهاجرتکه استمرار  ایگونهبهتحمیل کرد؛ 

، کاهش نشینییهحاشمساحت شهری، گسترش  از منابع و امکانات شهری از طرف دیگر، باعث رشد ناپایدار جمعیت و

شهری، افت  هاییرساختز، عدم تعادل میان جمعیت و 1395نفر در سال  114به  1345نفر در سال  189تراکم جمعیت از 

باغات و اراضی زراعی  رویهبی هاییکاربراصلی و شریانی، افزایش تبدیل و تغییر  هاییدسترسکارایی شبکه معابر و 

مسکونی و تجاری و خدماتی، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و  هاییکاربررامون شهر به درون و پی

اقماری  یهاشهرکمسکونی و  هاییکوبه  تبریزو روستاهای اطراف  نشینییهحاشعمومی شهری، تبدیل  یهاسرانه

ی به ترتیب در شمال و شرق شهر دامن زده فضایی فقیر و غن یبندقطبمنظومه شهری تبریز و  یریگشکلگردیده و به 

برخورداری از در شکاف  برخی از مناطق وو فقر شهری در  نشینییهحاش(. افزایش 7 ،1390، جام کسریپورمحمدی، است )

آشکار در بین  طوربه توانیم. این چالش را بوده است یبندقطبنتیجه این  کیفیت زندگی یهاسرانهخدمات شهری و 

 ،1393روستایی و همکاران، کرد )منطقه محروم مشاهده  عنوانبه 10منطقه کامالً برخوردار و منطقه  عنوانهب 2منطقه 

)شمولیت فضایی، اجتماعی و اقتصادی( با یک چالش  شمولهمهشهر تبریز به لحاظ سه بعد اساسی شهر  طورکلیبه(. 83

بعد فضایی(، حق به شهر و مشارکت صرفه )بهمقرونو مسکن ، زمین هازیرساختاست؛ چرا که دسترسی به  روروبهاساسی 

برابر به یک مسئله اساسی برای مدیران توسعه  یهافرصتبعد اجتماعی( و دسترسی همگان به ) یشهردر فرایند مدیریت 

 ین بر رو، محققاگیردبرمیرا در  یاز توسعه شهر یابعاد متعدد شمولهمهی نیشهرنش ازآنجاکه شهری مبدل گردیده است.

بر اشتغال ی برخ بیندراین ؟شودیم را شامل در شهرها یزیو چه چ یچه کس یشمولهمه :متمرکز هستند یاساس سؤالدو 

بر بهبود  ی از پژوهشگرانبرخ(، Morissens & Sainsbury, 2005: 637کنند )یم دیمهاجران تأک یاجتماع یایو مزا

 Mackettاند )متمرکزشده شمولهمهی شهرها جادیا یبرا یراه عنوانبه یرپذیبآسافراد  یبرا یبه خدمات اساس یدسترس

et al, 2008: 372) .اند کرده ییو تحرک زنان شناسا یمنیا قیرا از طر شمولهمه یتوسعه شهر یهاچالش ی نیزرخب

(136: 2013Whitzman et al;  .) ی بیشتر تعریف تایتمرکز عمل جادیا منظوربه1ییای، بانک توسعه آس2017در سال

( دربرگیرنده کلیه ذینفعان شهری 1شمول )همهشهر  کدر ی": ارائه داد که بر اساس آن شمولهمهاز شهر  یترگسترده

 ییسازوکارها( 4ی در سطح مناسبی باشد؛ )مشارکت عموم( 3) به سهولت انجام بگیرد اشتراک دانش و اطالعات( 2باشد )

ی و اجتماع ییایتحرک جغراف( امکان 5داشته باشد؛ ) وجود پذیریبآسمناسب در جامعه  یاستاندارد زندگ از نانیاطم یبرا

 یدهایو تهد هاشوکدر برابر  یآورتاب( 6ی مناسب باشد؛ )و خدمات مال وکارکسب یفضا( 5) ؛وجود داشته باشد

وجود داشته  عمناب از داریاستفاده پا یبرا ییسازوکارها( 7؛ )درنهایت و ی را داشتهجهان یو اقتصاد یو اجتماع محیطیزیست

ی فضاهای شمولهمه( نشان داد که 1396) یآزاد(. در بررسی منابع داخلی، مطالعات Xue, Y et al; 2020: 17)" باشد

وضعیت ( 1401همکاران ). اسد زاده و باشدمیمحیطی  یهاشاخصهدو پارامتر کیفیت محیطی و  تأثیرشهری تحت 

زیر ، ونقلحملابعاد بهداشت و درمان، حکمروایی، فرهنگ و گردشگری، آموزش، مسکن، در هران ت شهرکالن یشمولهمه

، اما روابط ساختاری بین عوامل کمتر مورد تأکید انددادهقرار  موردبررسیو... را ، شهروندان، تجارت، سیستم مالی ساختار

. لذا این مقاله اندنمودهشهری تأکید  یشمولهمهررسی در ب و یا بر یک یا چند عامل اقتصادی، اجتماعی و... قرارگرفته

                                                           
1 . Asian Development Bank 
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تبریز در ابعاد مختلف، به دنبال استخراج عوامل کلیدی اصلی برای  شهرکالن یشمولهمهضمن بررسی عوامل مؤثر در 

 .باشدمی شمولهمهیک شهر  سویبهسوق دادن شهر تبریز 

 

 ریمبانی نظ

آن را از اقدامات  و انددادهرا ارائه  2شمولهمهو رشد  1یشمولهمههوم برای سنجش کیفیت رشد اقتصادی، محققان مف

 یهاثمره. یک مفهوم مربوط به وسعت ذینفعان رشد است و بر توزیع کندیممتمایز  اندداشتهقبلی رشد که تأکید بر کارایی 

(. مفهوم دیگر Lee & Sissons, 2016: 2320; Lupton et al., 2016: 275دارد )نرخ رشد کل تأکید  جایبهرشد 

شود، بلکه  یریگاندازهباید با افزایش درآمد  تنهانه شمولهمهکه رشد  کندیممربوط به ابعاد مختلف رشد است و پیشنهاد 

 ,Ianchovichina & Lundstromبخشد )و غیره را بهبود  زیستمحیطبهداشت، آموزش،  ازجملهکیفیت کلی زندگی، 

را با یک چارچوب عملیاتی شامل بیست شاخص، مانند دسترسی به خدمات اساسی،  یشمولهمه(. بانک جهانی 25 ;2009

 یشمولهمهرا در سه دسته  هاشاخصو این  کندیم، دسترسی فضایی به مشاغل و غیره تعریف نشینانزاغهبهبود شرایط 

، طورکلیبه(. Shah et al, 2015: 68کند )یم یبندطبقهاقتصادی  یشمولهمهاجتماعی و  یشمولهمهفضایی، 

، افراد دارای درآمدکممتفاوت باشد؛ مانند افراد  تواندیمهدف آن  یهاگروهاست و  چندبعدییک مفهوم  یشمولهمه

، شمولهمه/ شهر  شمولهمه/ توسعه  شمولهمهمعلولیت، سالخوردگان و غیره. با توجه به گسترده بودن مفاهیم رشد 

برای چه؟  یشمولهمه، اول اینکه؛ کندیماساسی را برای عملیاتی کردن این مفهوم مطرح  سؤالمطالعات موجود اغلب دو 

، معنای اساسی آن و شمولهمهاستفاده از مفهوم مشابه شهر  رغمعلیبرای چه کسی؟ بدین ترتیب  یشمولهمهو دوم 

 شهرهای مفهوم درواقع(. Hu & Wang, 2019: 52باشد )کامالً متفاوت  تواندیمنظری در هر مطالعه  هایینهزم

است  شدهتجربه شهری مناطق در 1980 دهه اواسط از که است ثروت و درآمد فزاینده هایینابرابر به پاسخی شمولهمه

(Espino, 2015: 117; Serageldin, 2016: 9این .) شده سیاسی و اقتصادی اجتماعی، انسجام رفتن بین از باعث امر 

 و کنندینم تجربه را شهری خدمات به یکسانی دسترسی سطح کنندیم زندگی شهری مناطق در که کسانیهمه. است

(. بدین ترتیب، رشد McGranahan et al, 2016: 22کنند )یم تجربه را اجتماعی طرد مختلفی از درجات بنابراین

 & Ranieri) یابدیمنیز بهبود  توافقی میان عدالت و کارایی است، که با افزایش عدالت و برابری، کارایی شمولهمه

Ramos, 2013: 104.) 
 

 شمولهمهتعاریف رشد  .1جدول 

 تعریف سازمان

اقتصادی وجود  یهابخشسال پایدار است، رشد تولید در تمام  هادهرشد تولید که طی  (1: 2015اقتصاد )مجمع جهانی 
 ر و کاهش فقراشتغال مولد برای اکثریت جمعیت فعال کشو یهافرصتدارد، ایجاد 

به معنای توانمندسازی مردم از طریق افزایش سطح اشتغال،  شمولهمهرشد  (17 :2020) ییاروپاکمیسیون 
 هاییستمس، مبارزه با فقر و نوسازی بازارهای کار، آموزش و هامهارتدر  گذاریسرمایه

یک جامعه و مدیریت تغییرات کمک کند و  بینیپیشحمایت اجتماعی است تا مردم را در 
 منسجم ایجاد نماید.

                                                           
1 . Inclusiveness 

2 . Inclusive Growth 
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، منظور ما رشدی است که ترکیبی کنیمیمصحبت  شمولهمهدر مورد رشد  کههنگامی (1: 2015اسکاتلند )دولت 
برای همه آحاد جامعه و توزیع عادالنه سود حاصل از  هاییفرصتاز افزایش رفاه، ایجاد 

 .هاآن

RSA 1کمیسیون رشد فراگیر

(2017 :87) 
 هرچه بیشتر افراد برای مشارکت رشد و سود حاصل از آن ازیتوانمندس

 

قرار دارد. محرومیت، نتیجه موانع فیزیکی، اجتماعی و یا  (Exclusion) یتمحروم، مفهوم یشمولهمهنقطه مقابل 

ز . قومیت، جنسیت و دین نیشودیمخاص در زندگی و خدمات شهری  یهاگروهاقتصادی است که مانع از مشارکت کامل 

 :Varma & Gill, 2008شوند )یم هاآنعواملی هستند که موجب کنار گذاشتن نخبگان شهری و محرومیت  ازجمله

ناشی از توسعه شهری نیز باعث محرومیت و به حاشیه راندن بخشی از جمعیت خواهد شد.  هایییجابجا(. همچنین 201

شده و  یننشزاغهی، باعث جابجایی و بیرون راندن ساکنان و توسعه مراکز شهر هازیرساختتوسعه  یهاپروژهبرای مثال: 

شهرهای رویکرد ، طورکلیبهمراکز شهری به دلیل پتانسیل باالی اقتصادی موجب مهاجرت افراد به این مناطق خواهد شد. 

اول اینکه، در شهرها بر سه مجموعه استدالل تأکید دارد:  گذارییهسرماو  هازیرساختدر ارتباط با توسعه  شمولهمه

توسعه  هایینهزم هازیرساخت؛ دوم اینکه، اگر توسعه باشدمی شمولهمهاز عوامل اصلی شهر  هازیرساختدر  گذارییهسرما

متمرکز گردد و سوم اینکه، تمرکز  هازیرساختشهری باید بر نوع خاصی از  هاییاستس، آوردشهری را فراهم  یشمولهمه

 ,Rauniyarباشد )، باید رشد قشر محروم را در پی داشته شمولهمهتوسعه  هاییرساختزه در توسع گذارییهسرماهدفمند 

فرصت: آیا اقتصاد، برای افزایش  شهری مستلزم چهار ویژگی خواهد بود: یشمولهمه(. بدین ترتیب، مفهوم 15 :2010

استفاده از توانایی مردم را در  تواندیماد ؟ قابلیت: آیا اقتصکندیممتفاوتی را فراهم  یهاراهدرآمد مردم در گذر زمان، 

؟ امنیت: آیا اقتصاد شودیم هایتقابلو  هافرصتموجود ارتقاء دهد؟ دسترسی: آیا اقتصاد موجب به هم پیوستن  یهافرصت

 مردم را در برابر از دست دادن موقت و یا دائمی معیشت محافظت کند؟ تواندیم

 

 روش پژوهش

روش گردآوری تحلیلی است.  -توصیفی پژوهش، رویکرد حاکم بر فضای پژوهشع و اهداف با توجه به ماهیت موضو

 یاست که ط یاکتابخانه صورتبه شمولهمهشهر  یهاشاخصو  ارهایمعاطالعات در ارتباط با ادبیات نظری و استخراج 

 یهاشاخصو  هامؤلفهبعد از شناسایی . گیردیمقرار  موردبررسین مرتبط با موضوع، و کتب یو الت یآن انواع مقاالت فارس

تا  گرفتشهری قرار و مدیریت  یزیربرنامهنفر از کارشناسان  15مقایسات زوجی در اختیار  پرسشنامه ،موردبررسی

 صورتبهکه  شهر تبریز یشمولهمهعوامل کلیدی توسعه  و شدهشناسایی شمولهمهشهر موثر در ایجاد  هایپیشران

برای  .باشدمیهدفمند و بر اساس تکنیک گلوله برفی  گیرینمونهروش  شود.متقابل دارند استخراج  رتأثیساختاری بر هم 

است،  شدهطراحیسهولت انجام تحلیل ساختاری  منظوربه( که MICMACافزار )نرم از پژوهش یهاداده وتحلیلتجزیه

است و  قرارگرفته موردبررسی شمولهمهتوسعه شهر  عوامل مرتبط بر یکدیگر در راستای تأثیر پژوهشاستفاده شد. در این 

 است. شدهارائهشهر تبریز  شمولهمهتوسعه  رانیشپعوامل  و شدهاستخراج شمولهمهنهایتاً عوامل پیشران توسعه شهر 

 تأثیرگذاری ظرازن رهایپراکنش متغ و با توزیع یساختار لیتحل سازییادهپبرای  افزارهانرم نیازجمله بهتر مکیکمافزار نرم

 .گیردیمقرار  انریزو برنامه رانیمد لیتحل یو مبنا را مشخص کرده هاآن هاییژگی، وتأثیرپذیریو 

                                                           
1 . Royal Society for Arts 
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 موردمطالعهمحدوده 

درصد از کل مساحت استان آذربایجان شرقی را شامل  6.04، بیش از کیلومترمربع 2748تبریز با  شهریکالنمنطقه 

پیری و صارمی، است ) دادهجایدرصد از مشاغل استان را در خود  44.18عیت و درصد از جم 50.45حدود  و شودیم

بوده و منطقه شمال غرب کشور  در یو خدمات یصنعت هاییتفعالتمرکز  به دنبال شهر تبریز تیش جمعیافزا(. 79 ،1396

شهر را  نتواند است، شدهارائهمختلف شهر  یهاطرح که در یشنهادهاییپو  هایاستراتژ ،هادستورالعمل باعث شده است که

از طرف  .اندکرده روروبه محیطیزیست یهاچالششهر را با  درنتیجهتوسعه دهند و  یشهر یرادیپا یهاشاخصبا  مطابق

ت در معرض انواع یجمع یریل قرارگیاز قب محیطیزیستمسائل  در ارتباط با یاجتماع یهاچالشآمدن  به وجودگر ید

قت یز شده است. در حقیدر سطح شهر تبر یش تراکم ساختمانی، افزایمصالح ساختمان نیت پائیفیهوا، ک هاییندهآال

هکتار در سال  26939به  1345هکتار در سال  2127)از ز یتبر شهرکالن ییان کرد که گسترش فضایب گونهاین توانیم

است داشته  در مناطق مختلف شهر به همراهرا  یو اجتماع محیطیزیست یداریآن ناپا به دنبالو  یسرزندگ ، عدم(1397

اقتصادی، اجتماعی و خدماتی شهر شده و پایداری  یهابخشاین روند منجر به فشار بر  (.142 ،1393، و همکاران جعفری)

گانه را نشان  10( عالوه بر نشان دان موقعیت شهر تبریز، مناطق 1شکل )قرار داده است.  یاشکننده وضعیتآن را در 

 4. از لحاظ جمعیتی نیز، منطقه باشدمی 8آن، منطقه  ترینکوچکو  6آن از لحاظ وسعت، منطقه  ترینبزرگکه  ددهیم

 ، کمترین جمعیت را دارد.9بیشترین جمعیت و منطقه 

 

 
 پژوهش موردمطالعه. محدوده 1شکل 

 

 هابحث و یافته

 تبریز رشهکالندر  شمولهمهتعیین نیروهای پیشران اولیه مؤثر بر شهر 

های مرتبط سناریوکه بر  هایییشرانپاست و  قرارگرفته موردبررسی شمولهمهعوامل موثر بر ایجاد شهر  پژوهشدر این 

 و تغییر هستند و در کاریدستقابل  که دارند یریپذانعطاف واسطهبهعوامل . اندشدهییشناسا گذارندیمبا این موضوع اثر 
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عوامل کلیدی و  ،شدهانجامدارد. بنابراین با استناد به مطالعات  اثرصادی و اجتماعی منطقه ایجاد تحول در سازوکارهای اقت

 2شماره شکل در  تبریز به تفکیک محورهای موضوعی شهرکالندر  شمولهمهشهر  گیریشکلبر  موثر هایپیشران

 فکریهمو  عابنبه م یهاول عو رجو تبریز شهرکالن یشمولهمهمرتبط با  متغیرهای موثربه  دستیابی منظوربه است. شدهارائه

 یاقتصاد یتاز علل به وضع بخشی .است شدهتقسیم یلبه چهار دسته اصلی ذ این تحوالت، علل مرتبط با کارشناسانبا 

 یلدر آن دخ یو مال یعوامل اقتصاد مسکن و دیگر قیمت زمین و رشد اقتصادی، بیکاری،جامعه( مربوط است که  یاشهر )

و  هازیرساخت یو حت کلی هایگذارییاستسو مقررات و  ینقوان ی،مربوط به مسائل ساختار دیگر ی. بخشاشدبمی

نیز از دیگر عواملی  محیطیزیستاجتماعی و . علل تأثیرگذارندشهر تبریز  یشمولهمه گیریشکل برکه  یمردم ینهادها

 .ددهنمیخود قرار  تأثیرهستند که آینده این تحوالت را تحت 

 

  
 شمولهمهشهر  هایشاخصابعاد و  یطرح کلپیشران و  یروهاین .2شکل 

 

 میزان سازگاری

کند که هرچه درصدها باالتر را نیز حساب می تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریحالت  افزار میزان سازگاری ماتریس در دونرم

با هر بار تکرار ارتباط بین . باشدمیه بین عوامل دهنده میزان سازگاری بیشتر بین عوامل و منطقی بودن رابطباشد، نشان

 هایجایگشت. مقایسه بین تعداد تکرار دهدمی ارائه را متغیرها مراتبمک شکل جدیدی از سلسلهافزار میکمتغیرها، نرم

ه تعداد درصد به معنی این است ک 100. برای نمونه باشدمی دهنده پایداری در قالب درصدنشان I-Iو تکرار  Iمتغیر 

و این به معنی این است که  باشدمیضروری  I-Iدر تکرار متغیر  Iبندی تکرار متغیر ضروری برای دسته هایجایگشت

 صد باشد.ر در حدود صد د تواندمی. نتایج باشدمیآن پایدار  کاربرد

 

 

مهاجرت

تحرک

دسترسی به اطالعات

احساس امنیت

حق شهروندی

حق به شهر

شهر هوشمند

توسعه پایدار

برابری اجتماعی

کیفیت زندگی

عدالت اجتماعی

همه شمولی اجتماعی

بازسازی اقتصادی

اشتغال غیر رسمی

جداگیزینی اقتصادی

اشتغال

رشد همه شمول

توزیع فرصت ها

همه شمولی اقتصادی

تاب آوری

برنامه ریزی

حمل و نقل

زیرساخت ها

پایداری زیست محیطی

کاهش اتالف آب

جبران آب از دست رفته

مدیریت پسماند

ای کیفیت طبیعی فض
شهری

مقیاسی برای صرفه 
جویی آب

همه شمولی زیست 
محیطی

حکمروایی

ابتکارات

پایداری

مشارکت سیاسی

قدرت سیاسی

سیاسیشمولیهمه

مسکن مقرون به 
صرفه

فضاهای عمومی

عدالت فضایی

کاربری زمین

همه شمولی فضایی
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تبریز شهرکالندر  شمولهمهشهر  گیریشکلمستقیم عوامل کلیدی مؤثر بر  تأثیرات. میزان سازگاری 2 جدول  

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری تکرار

1 97% 89% 

2 100% 100% 

 

 استراتژیک() یدیکل عواملارزیابی نیروهای پیشران و تعیین 

تایی  5مقایسه زوجی و با طیف  صورتبه محقق ساخته)پرسشنامه اثرات متقابل  یسماتر یلعوامل با تشک یینپس از تع

0،1،2،3،P )مربوطه  افزارنرمبه کمک  آنگاه شد.، مشخص کارشناسانتوسط  یکدیگربر  هاآنی و اثرپذیری اثرگذار یزانم

(MICMAC،)  با توجه به  یانپا در. دباشنمی باال اثرپذیریاثرگذاری و  یعوامل دارا ین. ادگردناستخراج می کلیدیعوامل

ها و پیشران یافتن امکان یی،هان ی. مدل مفهومرندیگقرار می یلو تحل موردبررسی پژوهشهای یافته، افزارنرم یخروج

پرسشنامه به  شد مدگیری شد، یآورجمع هاپرسشنامهکه پس از اینآورد. فراهم می مختلف هایینهزمها را در شاخص

 تصوربهتبریز  شهرکالندر  یشمولهمه یریگشکل مستقیم عوامل موثر بر تأثیرماتریس  .شودیمفراخوانی  افزارنرم

مستقیم و غیرمستقیم و امتیاز هر عامل در ستون و ردیف  صورتبهمستقیم و غیرمستقیم محاسبه شد، که در زیر ماتریس 

 است. شدهدادهماتریس نشان 

 
تبریز شهرکالندر  شمولهمهشهر  گیریشکلمستقیم عوامل کلیدی  تأثیراتماتریس  .3جدول   

 ردیف متغیر هایفردمجموع  هاستونمجموع 

 1 عدالت فضایی 55 57

 2 مدیریت پسماند 37 51

 3 صرفهبهمقرونمسکن  58 52

 4 هافرصتتوزیع  52 52

 5 اشتغال 53 61

 6 بازسازی اقتصادی 51 51

 7 قدرت سیاسی 42 38

 8 حکمروایی 53 56

 9 ونقلحمل یزیربرنامه 50 55

 10 کاهش اتالف آب 38 45

 11 اشتغال غیررسمی 56 45

 12 فضاهای عمومی 36 37

 13 اقتصادی جدای گزینی 48 46

 14 دسترسی به اطالعات 39 51

 15 مهاجرت 53 51

 16 برابری اجتماعی 41 51

 17 مشارکت سیاسی 45 49

 18 امنیت 48 49

 19 حق به شهر 42 47

 20 هازیرساخت 47 50

 21 کیفیت زندگی 47 42

 22 کاربری زمین 43 40

 23 طبیعی فضای شهریکیفیت  43 34
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 24 نوآوری 44 35

 25 توسعه پایدار 63 48

 26 تحرک 36 48

 27 عدالت اجتماعی 63 44

 28 یآورتاب 49 47

 - مجموع 1332 1332

 

 تبریز شهرکالندر  شمولهمهشهر  گیریشکلغیرمستقیم عوامل کلیدی  تأثیراتماتریس . 4جدول 

 ردیف متغیر هایفردمجموع  هاستونمجموع 

 1 عدالت فضایی 125332 129858

 2 مدیریت پسماند 86713 116840

 3 صرفهبهمقرونمسکن  134823 117835

 4 هافرصتتوزیع  119572 120466

 5 اشتغال 120178 137934

 6 بازسازی اقتصادی 116325 115756

 7 قدرت سیاسی 94840 88891

 8 حکمروایی 120253 127439

 9 ونقلحمل یزیربرنامه 112482 125070

 10 کاهش اتالف آب 87382 103619

 11 اشتغال غیررسمی 128613 103025

 12 فضاهای عمومی 85419 84894

 13 اقتصادی جدای گزینی 109987 107039

 14 دسترسی به اطالعات 90655 116339

 15 مهاجرت 120205 116949

 16 برابری اجتماعی 94296 118014

 17 مشارکت سیاسی 103329 112543

 18 امنیت 109835 112390

 19 حق به شهر 96537 108416

 20 هازیرساخت 109485 114006

 21 کیفیت زندگی 108186 96646

 22 کاربری زمین 98188 91648

 23 کیفیت طبیعی فضای شهری 101419 80204

 24 نوآوری 102162 82110

 25 توسعه پایدار 142776 109258

 26 تحرک 82723 111156

 27 عدالت اجتماعی 144127 100440

 28 یآورتاب 112214 109271

 --- مجموع 1332 1332

 

برای  درنهایترا محاسبه کرده و  هاآنافزار رابطه است، نرم شدهتکمیلماتریس  صورتبهبا توجه به اعداد پرسشنامه که 

 تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریاساس این امتیاز عوامل را بر اساس گیرد. سپس بر هر عامل یک امتیاز عددی در نظر می

کند، که در این حالت عواملی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، میزان بندی میمستقیم و غیرمستقیم رتبه صورتبه

 شمولهمهشهر  یریگشکلجدول زیر عوامل کلیدی آینده  کند.نیز بر این اساس تغییر می هاآن تأثیرپذیریو  تأثیرگذاری
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 بندی کرده است.مستقیم و غیرمستقیم رتبه صورتبه تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریتبریز را بر اساس  شهرکالندر 
 

 مستقیم و غیرمستقیم صورتبه تأثیرگذاریو  تأثیرپذیریی تبریز بر اساس شمولهمه. عوامل کلیدی 5جدول 

 تأثیرپذیری
 مستقیم

 تأثیرگذاری متغیر
 غیرمستقیم

 تأثیرپذیری تغیرم
 مستقیم

 تأثیرگذاری متغیر
 مستقیم

 رتبه متغیر

 1 توسعه پایدار 472 اشتغال 457 عدالت فضایی 471 اشتغال 451

 2 عدالت فضایی 472 عدالت اجتماعی 427 توسعه پایدار 466 عدالت اجتماعی 424

مسکن  440 حکمروایی 416
 صرفهبهمقرون

 مقرونمسکن  435 حکمروایی 420
 صرفهبه

3 

اشتغال  420 ونقلحمل 412 اشتغال غیررسمی 420 ونقلحمل 408
 غیررسمی

4 

مسکن  390 عدالت اجتماعی 409 هافرصتتوزیع  393
 صرفهبهمقرون

 5 عدالت اجتماعی 412

 6 اشتغال 397 هافرصتتوزیع  390 حکمروایی 393 برابری اجتماع 385

مسکن  385
 صرفهبهمقرون

 7 حکمروایی 397 فضاهای عمومی 382 مهاجرت 393

 8 مهاجرت 397 بازسازی اقتصادی 382 اشتغال 392 مهاجرت 382

دسترسی به  382 هافرصتتوزیع  391 فضای عمومی 382
 اطالعات

 9 هافرصتتوزیع  390

دسترسی به  380
 اطالعات

بازسازی  382 مهاجرت 382 بازسازی اقتصادی 380
 اقتصادی

10 

 یزیربرنامه 375 برابری اجتماعی 382 ونقلحمل 367 یبازسازی اقتصاد 378
 ونقلحمل

11 

 12 یآورتاب 367 هازیرساخت 375 یآورتاب 366 هازیرساخت 372

 جدای گزینی 359 مشارکت سیاسی 368
 اقتصادی

 جدای گزینی 360 مشارکت سیاسی 367
 اقتصادی

13 

 14 امنیت 360 امنیت 367 امنیت 359 امنیت 367

 15 هازیرساخت 352 توسعه پایدار 360 هازیرساخت 358 حرکت 363

 16 کیفیت زندگی 352 تحرک 360 کیفیت زندگی 353 یآورتاب 357

مشارکت  337 حق به شهر 352 مشارکت سیاسی 337 توسعه پایدار 357
 سیاسی

17 

 18 نوآوری 330 یآورتاب 352 نوآوری 334 حق به شهر 354

 جدای گزینی 350
 یاقتصاد

کیفیت طبیعی  331
 فضای شهری

 جدای گزینی 345
 اقتصادی

 19 کاربری زمین 322

کیفیت طبیعی  322 کاهش اتالف آب 337 کاربری زمین 321 کاهش اتالف آب 338
 فضای شهری

20 

 21 قدرت سیاسی 315 اشتغال غیررسمی 337 حق به شهر 315 اشتغال غیررسمی 336

 22 حق به شهر 315 فضاییعدالت  330 قدرت سیاسی 310 عدالت فضایی 328

 هاییبرابر 307 کیفیت زندگی 315 برابری اجتماعی 308 کیفیت زندگی 316
 اجتماعی

23 

دسترسی به  296 کاربری زمین 299
 اطالعات

دسترسی به  292 کاربری زمین 300
 اطالعات

24 

کاهش اتالف  285 قدرت سیاسی 285 کاهش اتالف آب 285 قدرت سیاسی 290
 آب

25 

 26 مدیریت پسماند 277 مدیریت پسماند 277 مدیریت پسماند 283 مدیریت پسماند 277

فضاهای  270 نوآوری 262 فضاهای عمومی 279 نوآوری 268
 عمومی

27 

کیفیت طبیعی  262
 فضای شهری

کیفیت طبیعی  255 تحرک 270
 فضای شهری

 28 تحرک 270
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 شمولهمهموثر بر ایجاد شهر ارزیابی نیروهای پیشران 

شهر  گیریشکلمک، موقعیت و وضعیت هر یک از عوامل در آینده بر اساس تعریف و تفسیر متغیرها در نمودار میک

 .است شدهدادهقرار گرفت که نتیجه آن در نمودار زیر نشان  موردبررسیتبریز  شهرکالندر  شمولهمه

 

 
 تبریز شهرکالندر  شمولهمهشهر  گیریشکلموقعیت و وضعیت نیروهای پیشران کلیدی  .3شکل 

 

شهر  یریگشکل موثر بر هاییشرانپبرای  شدهگرفتهنوع متغیر در نظر  28، 3 شکل شمارهحال با توجه به نتایج و 

که این  گرددمیارائه  6مشخص به شرح جداول شماره  طبقاتجزئی در  صورتبهتبریز  شهرکالندر  شمولهمه

 از متغیرها است: هرکدامیحات پیشین در مورد با توجه به توض بندیتقسیم
 

 میک مک افزارنرمجزئی بر اساس تحلیل در  صورتبهوضعیت هر یک از متغیرها  .6جدول 

 متغیر جزئینوع متغیر  نوع متغیر کلی

 تأثیرگذار
 

 تأثیرگذار
 

 عدالت فضایی

 آوریتاب

 
 
 
 

ا یعوامل کلیدی 
 دووجهی

 

 ریسک
 

 توسعه پایدار

 صرفهبهمقرونن مسک

 هدف

 ییحکمروا

 بازسازی اقتصادی

 اشتغال

 ونقلریزی حملبرنامه

 عدالت اجتماعی

 مهاجرت

 هاتوزیع فرصت

 تحرک تأثیرپذیر
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 هازیرساخت

 سیاسیمشارکت 

 برابری اجتماعی

 حق به شهر

 دسترسی به اطالعات

 مدیریت پسماند

 
 
 
 

مستقل یا 
 مستثنی

 سیستم

 کاربری زمین

 کاهش اتالف آب

 فضاهای عمومی

 
 نتیجه

 

 کیفیت طبیعی فضای شهری

 نوآوری

 قدرت سیاسی

 کیفیت زندگی

 تنظیمی 

 امنیت

 اشتغال غیررسمی

 جدای گزینی اقتصادی

 

قرار گرفت که  موردبررسیمک افزار میکپس از مشخص کردن وضعیت هر یک از عوامل، روابط این عوامل در نرم

تبریز، در پنج سطح نشان  شهرکالندر  شمولهمهشهر  یریگشکل نگارییندهآروابط عوامل کلیدی موثر بر چگونگی 

، نسبتاً قوی تا بسیار قوی روابط، ضعیف تا بسیار قوی روابط، بسیار ضعیف تا بسیار قوی روابط)از:  اندعبارتاند که شدهداده

هر پیشران بر دیگری توسط  تأثیرگذاریجهت ، 5و  4در اشکال شماره  (بسیار قوی روابط، تا بسیار قوی قوی روابط

 شود.نمایش داده می تأثیرگذاریمیزان  «هاپیکان»

 

 
 بسیار قوی( تأثیراتمستقیم عوامل ) تأثیرات. دیاگرام 4شکل 
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 وی(بسیار ق تأثیراتغیرمستقیم عوامل ) تأثیرات. دیاگرام 5 شکل

 

 از: اندعبارتانتخاب شدند  شمولهمهعوامل کلیدی موثر بر ایجاد شهر متغیرهایی که 

ی، اجتماع عدالت، ونقلحمل ریزیبرنامه، اشتغالی، اقتصاد یبازساز، ییحکمروا، صرفهبهمقرون مسکن، داریتوسعه پا)

 (هافرصت عیتوز، مهاجرت

 

 . عوامل کلیدی و شرحی بر آن5 جدول

 شرح یعامل کلید

 صرفهبهمقرونمسکن 

در امر مسکن، به ساختن واحدهای مسکونی  گذاریسرمایهکل  چهارمسهتقریباً  توسعهدرحالدر کشورهای 
در واحدهای مسکونی طبقه دوم به  گذاریسرمایه پنجمیکو  یابدمیجهت طبقه پردرآمد شهری اختصاص 

در امر مسکن به ساختن واحدهای مسکونی جهت  اریگذسرمایه. بدین ترتیب سهم ناچیزی از افتدمیکار 
است که امنیت، نگاهداشت و  هاخانوادهسرمایه این  ترینبزرگ. مسکن شودمیدر نظر گرفته  درآمدکمطبقه 

نیروی کار و همبستگی آن با جامعه  وریبهرهبهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش 
اجتماعی محسوب  ایهزینهعمومی به این امر صرفاً  -بخش دولتی ، بنابراین تخصیص منابعشودمی

 ی و فواید اقتصادی برای کل جامعه دارد.شمولهمهبلکه در راستای  شودمین

 هافرصتتوزیع 

کمبود دسترسی به تحصیالت، بهداشت، تغذیه و بازارهای اعتباری، کاهش همبستگی اجتماعی که انطباق 
. حتی از این بردمیرا از بین  گذاریسرمایهو ناپایداری سیاسی که  نمایدمیار جامعه را در شرایط بد دشو

، نابرابری باال اغلب با کمبود حقوق سیاسی برای قسمت بزرگی از جامعه که از فرایندهای سیاسی ترخطرناک
از  ایعدهبه نفع  داریسرمایهکه قوانین  گرددمیباعث  داده و، دست در دست هم اندشدهگذاشتهکنار 

 که .و ناتوانی سیاسی و اقتصادی گردد تشدید ضعفباعث  درنتیجهو  شدهنوشتهنخبگان اقتصادی و سیاسی 
جزئی ضروری در  عنوانبه هاسیاستاین . باشدمیپادزهری قدرتمند در برابر نابرابری بد  هافرصتتوزیع 

کاالهای عمومی  ترگستردهبا تهیه  هااستسیاین  درواقع. باشدمیجهت بهبود وضعیت در بسیاری از شرایط 
در ساماندهی شهر و مدیریت آن در  تواندمیکه این امر  .باشدمیدستورالعملی برای رشد اقتصادی  عنوانبه

 هایبرنامهتبریز که بخشی از  شهرکالندر  هافرصتی مؤثر واقع گردد. بنابراین توزیع شمولهمهراستای 
نقش  تواندمیاست،  هاآندر شهرهای بزرگ و پیرامون  محیطیزیستاجتماعی و بلندمدت توسعه اقتصادی، 

 را فراهم کند. شمولهمهشهر  گیریشکلمؤثری در بهبود وضعیت شهر داشته باشد و بسترهای 
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 اشتغال

توان گفت می کهطوریبهامروزه نقش اشتغال در پویایی زندگی جوامع شهری بر کسی پوشیده نیست، 
دارد. از طرف دیگر  هاآنو مشکالت جوامع شهری ریشه در ساختار بیمارگونه اشتغال  مسائلز بسیاری ا

های نابرابر اشتغال در مناطق مختلف، اند، فرصتاشتغال و نابرابری دو مقوله کامالً مرتبط و به هم وابسته
عه در میان مناطق، عدم تعادل گردد و نابرابری در سطح توسهای توسعه میساز نابرابری در سایر زمینهزمینه

شوند و مناطقی از تر مییافتهزند، بنابراین، برخی مناطق توسعههای شغلی را رقم میو توازن در ایجاد فرصت
در پی دارد. بنابراین،  درازمدتو این امر به هم خوردن تعادل در نظام شهری را در  مانندبازمییافتگی توسعه

ریزی و دخالت آگاهانه در این زمینه از برای برنامه و شهرمناطق مختلف شناخت وضعیت اشتغال شهری 
 .ای برخوردار استاهمیت ویژه

 بازسازی اقتصادی

تولید، توزیع، یا مصرف کاالها، خدمات، سرمایه، و مشاغل اشاره  وهیشه پیکربندی مجدد ب بازسازی اقتصادی
ده ورود ب وضعیت بازسازی اقتصادی و توسعه اقتصادی تبریز آما شهرکالندر حال حاضر جامعه ما و دارد. 
 است.

 حکمروایی

جمعیت شهری، شهری شدن جوامع و ضرورت پاسخگویی و شههروندمداری،  روزافزونمسائلی همچون رشد 
مطلوب در زمینه مهدیریت شههری سهوق داده  یهاروشاز  یریگبهره سویبهرا  رندگانیگمیتصممدیران و 

مطرح در این زمینه حکمروایی خوب شهری است. بر پایه اصول و اهداف حهاکم بهر  یاهروشاست. یکی از 
قادر به پاسخگویی نیازههای جدیهد نیسهتند و ضهروری اسهت بها  تنهاییبه هادولت شهریحکمروایی خوب 
خود از طریهق جهذب نیروههای فعهال در نهادههای عمهومی و درگیهر نمهودن  یهاتیقابلافزایش انعطاف و 

ذینفعان اصلی، توان پاسخگویی به نیازهای جدید  عنوانبه یریگمیتصمو  یسازمیتصمدر مراحل  شهروندان
است و از  گرفتارشدهرا افزایش دهند. شهر تبریز در گرداب مدیریت بخشی و سلولی و نگرش از باال به پایین 

درگیر در  هایسازمانوالن و و مسئ بردیممدیریت ناکارآمد، ضعف ساختاری و نهادی در اداره امور شهر رنج 
عالوه بر کاهش نقاط ضهعف  ستیبایماز وضعیت فعلی  رفتبروناداره امور شهر جهت بهبود این وضعیت و 

حرکت به سهمت شههر  جهتازآنشهری، زمینه حکمروایی خوب شهری و  مشارکت گراییدر امر مدیریت و 
 یریپذتیمسهئولعدم شفافیت و پاسخگویی و عهدم را فراهم آورند. در این زمینه عواملی همچون  شمولهمه

در زمینهه مشهارکت  شمولهمهشهر  یهاشاخصنامطلوب و دور شدن از  حکمرواییمدیران شهری منجر به 
 باشدمیدر تصمیمات شهری و حاکمیت متمرکز در اداره امور شهر  هاآنبودن  گرنظارهشهروندان و 

 ونقلحمل ریزیبرنامه

نظیر تأمین آب آشامیدنی، شبکه برق  هازیرساختشهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای  روند سریع توسعه
 بخش در موازی یهاتیریمد یا موجود سیستم کفایتعدم و .... گردیده است. ونقلحملو ایجاد امکانات 

ترافیک، گردیده است.  ونقلحمل امکانات عرضه و تقاضا بین فاصله افزایش موجب شهری ترافیک مدیریت
، افزایش تصادفات، آلودگی صدا و نزدیک شدن میزان آلودگی هوا به جائیجابهزمان  توجهقابلافزایش 

ی شمولهمه. باشدمیناپایدار در مناطق شهری  ونقلحملمرزهای تهدید سالمت انسانی از تبعات سیستم 
ستفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای ا ونقلحملشهری در زمینه 

تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای حل  نحوهبلکه با ید تغییراتی در  شودمین
اثرات توسعه  شمولهمه ونقلحملایجاد گردد.  و راهکارهای توسعه پایدار در این زمینه ونقلحملمشکالت 

، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت محیطیزیستوعات را بر روی کارایی اقتصادی، موض ونقلحمل
و بهبود  ونقلحمل، افزایش بازدهی سیستم محیطیزیستو به کاهش اثرات  دهدمیقرار  موردتوجهاجتماعی 

کاالها، خدمات و  جائیجابهو هدف آن سیستم افزایش کارآیی و  کندمیوضعیت زندگی اجتماعی کمک 
کاربری اراضی شهری و الگوی توسعه شهری در  یزیربرنامه. نظام ترسی استافراد با حداقل مشکالت دس

خودرو محور و مبتنی بر جابجایی فیزیکی است و  عمدتاًکشور  شهرهایکالنتبریز مانند سایر  شهرکالن
.. روگذر و، ایجاد زیرگذر و مسیر گشاییبیشتر اقدامات مرتبط با مدیریت ترافیک، سرعت سفر،  درنتیجه

یکپارچه کاربری اراضی، توجه به دسترسی  یزیربرنامهتوجه به عوامل همچون  روازایناست.  دتوجهمور
نموده  ناپذیراجتنابو توسعه پایدار را  شمولهمهپیاده، الگوی توسعه شهر فشرده و... توجه به اصول شهر 

 است.

 مهاجرت

در  تبریز شهر ت.شده اس تبریز ازجملهشهرها  نا اندیشیدهباعث توسعه  ی بزرگبه شهرها مهاجرت روزهام
 و پیروزی سویکدولتی از  یهابودجه و تزریق یخدمات ،یادار گذشته به دلیل مرکزیت سیاسی، هایدهه

تحمیلی از سوی دیگر مهاجران زیادی را به سمت خود کشانده  و جنگبه محرومان  و توجهالمی انقالب اس
و خدمات  کمبود ،نشینیهیحاش آتی نیز ادامه دارد که پیامدهای بیکاری، هایدههاست که این روند برای 

 یهاسالست. در داشته اشهر را به دنبال  گسیختهلجامفضایی  -کالبدی  و توسعهکاذب  مشاغل ،تجهیزات
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. بدین ترتیب که میباشیماخیر با توجه به گرانی زمین و مسکن در شهر تبریز، شاهد روند مهاجرت معکوس 
 مکاننقلتبریز  شهرکالنجمعیت اصلی شهر با توجه به مشکالت عدیده شهری به روستاهای اطراف 

ون، آلوارعلیا، کووجوار، سهالن، اوغلی، متوسط رشد جمعیت روستاهایی مانند اناخات کهطوریبه. اندنموده
درصد افزایش داشته است. روند مذکور عالوه بر فشار بر هسته مرکزی شهر  40خلجان و کند رود، حدود 

روستایی و کشاورزی اطراف شده و توسعه  یهانیزم سویبهتبریز در طول روز، منجر بر خزش شهر تبریز 
 ر را با مخاطره مواجه نموده است.شه شمولهمهتوسعه  جهتازآنپایدار و 

 توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار شهری به توسعه اقتصادی، اجتماعی شهری ضمن تداوم حفاظت از منابع زمینی برای 
و های طبیعی از منابع طبیعی در حد ظرفیت سیستم برداریبهرهنسل کنونی و آینده به مجدد ساختن 

توسعه شهری  ایکلیشه هایمدلشهرسازی با تبعیت از  امروزه .ردهای توسعه داللت داطرح هماهنگی
شرایط ناپایداری را در شهرها  تنهانهاست،  اعتنابیمتجدد( که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی  "عمدتاً)

 مثل شهرهاییکالنکه در  ایگونهبهپدید آورده، بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است. 
شهری بر روند رشد جمعیت پیشی گرفته و این پدیده بر دامنه مشکالت  شدهاشغالتبریز، سطح 

ناپایداری شهرها افزوده و مدیریت شهری را با  کالمیک، زیرساختی و اقتصادی و در محیطیزیست
 .است روبرو کرده ایعدیدهمشکالت 

 عدالت اجتماعی

منجر شود و  هاآنرشد و تعالی ساکنان و یا سقوط شخصیتی  سازهنیزم تواندیماست که  یازندهشهر موجود 
، باید در شهرها ییهافرصت عنوانبهو  ندینمایمخدمات و امکانات شهری در این راستا نقشی بزرگ را ایفا 

و فضایی در مناطق شهری برقرار شود.  اقتصادیبرابر و عادالنه توزیع شودت تا عدالت اجتماعی،  صورتبه
به برهم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه  تواندیم تنهانهتوزیع مناسب خدمات عدم 

. در راستای سیاست عدالت دهدیمفضاهای شهری را متناقض با عدالت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل 
 ازنظرلف توسعه کشور، الزم است که وضعیت مناطق مخت هایبرنامههدف محوری  عنوانبهفضایی، 

مختلف اقتصادی ه اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و  یهاشاخصپخشایش خدمات و میزان برخورداری از 
آینده توسعه، در نظر گرفته شود. نحوه پخشایش امکانات، خدمات و  یهابرنامهبرای  هایینارساکمبودها و 

ی و کالبدی در مناطق مختلف نسبت مختلف اقتصادی ه اجتماع یهاشاخص، با بررسی تطبیقی هازیرساخت
 .شودیمبه همدیگر روشن 

افزایش روزافزون  ازجمله یادهیعد یهاچالشاول کشور با  شهرکالنیکی از پنج  عنوانبه تبریز شهرکالن
و در دنباله آن فقر شهری در  ینینشهیحاشجمعیت و متعاقب آن توسعه ناهنجار کالبد شهری، افزایش 

مربوط به کیفیت زندگی  یهاسرانهو شکاف در برخورداری از خدمات شهری و  1و  10ه مناطقی چون منطق
 2آشکار در بین مناطق  طوربه توانیمکه این چهالش را  باشدمی روروبهدر داخل منهاطق شهری آن 

در  یاندازچشمچنین د. منطقه محروم مشاهده کر عنوانبه 10برخوردار و منطقه  الًمنطقه کام عنوانبه
 .باشدمیپایدار شهری نامناسب  توسعهیکی از مفاهیم اصلی  عنوانبهراستای دستیابی به عدالت فضایی 

 

 گیرینتیجه

یکدیگر را  متقابالً توانندیماست که این عوامل  پیوستههمبهاز عوامل  چندبعدیشامل یک شبکه  یشمولهمهمفهوم 

فقر و حاشیه با  مملو ازیر منفی، برای به دام انداختن مردم در یک فضای در یک مس توانندیمتقویت کنند. این عوامل 

در سطح شهر، تعریف شمولیت  .افراد را از محرومیت اجتماعی دور کنند توانندیم هاآن، متقابالًیکدیگر تعامل داشته باشند. 

است، اما  آمدهدستبهدر بعد اقتصادی آن است. اگرچه توافق عمومی در مورد عوامل اصلی موثر  یریگاندازهاز  ترآسان

فرهنگی در  یهاتفاوتابعاد اجتماعی، فضایی و محیطی را که شامل  یهاجنبهتغییرات گسترده، اهمیت نسبی بسیاری از 

بر آن  یسع مقاله حاضر، و اهداف شمولهمهدر این راستا با توجه به مفهوم شهر . شودیمعملکرد و رفتار است را شامل 

پاسخ داده شد. بدین ترتیب با توجه به ادبیات « ی شهر تبریزشمولهمهعوامل مؤثر بر »به پرسش پژوهش یعنی شد که 

و مدیریت  یزیربرنامهنفر از کارشناسان  15شناسایی و در اختیار  شمولهمهشهر  یهاشاخصو  هامؤلفه، موردمطالعه

 میک مک استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای زارافنرم، از هاداده وتحلیلتجزیهشهری قرار گرفت. برای 
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، ونقلحمل یزیربرنامه، حکمروایی، بازسازی اقتصادی، اشتغال، صرفهبهمقرون، متغیرهای توسعه پایدار، مسکن موردبررسی

و نیز بیشترین  ریتأثیرگذامتغیرهایی معرفی شدند که بیشترین  عنوانبه هافرصتعدالت اجتماعی، مهاجرت و توزیع 

شهر تبریز،  یشمولهمهی شهر تبریز دارند. همچنین از میان نیروهای پیشران مؤثر در شمولهمهدر را  تأثیرپذیری

تبریز به علت  شهرکالن طورکلیبه کلیدی معرفی شدند. هاییشرانپ عنوانبهاجتماعی و فضایی  اقتصادی، یشمولهمه

ی شهری و شمولهمهاست که دستیابی به  روروبهو مشکالتی  مسائلیت شهری با نگرش بخشی در ساختار و بدنه مدیر

توسعه پایدار را مختل نموده است. این مسائل و مشکالت شامل استمرار مهاجرت از شهرهای کوچک اطراف و  جهتازآن

فاده از منابع و امکانات در حاشیه شمالی و جنوبی شهر، عدم توجه به اصول پایداری در است نشینحاشیهافزایش جمعیت 

تبریز برای  شهرکالن درواقع. باشدمیشهری  هاییکاربرموجود، تغییر کاربری اراضی باغات و مزارع پیرامون شهری به 

در تمامی ابعاد از کیفیات  یامجموعهباید شامل  یشمولهمه. این شود یشمولهمه واجد کیفیت شدن باید شمولهمه

 باشد.آحاد جامعه  برای تمامی شمولهمهه محیطی تبدیل ب شود تا محیطیزیستاجتماعی، اقتصادی، فضایی، سیاسی و 

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استحامی مالی  باشدکه برگرفته از رساله دکتری می ول، این مقالهبنا به اظهار نویسنده مسئ
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