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شناسایی نشانگر های برنامه ریزی 
فرهنگی در شهر های ایران*
بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه ریزی فرهنگی

ســاکنان شهرها، امروزه نه به دلیل تناسبات فرهنگی و اجتماعی، بلکه با هدف استفاده از 
تسهیالت و خدمات شــهری دور یکدیگر جمع شده اند. به منظور توقف این روند، یکی از 
اهداف اصلی برنامه ریزی شــهری و برنامه ریزی فرهنگی، تمرکز بر ارتقای فرهنگی شهر ها 
و دستیابی به پایداری فرهنگی، تنوع فرهنگی و هویت و شخصیت فرهنگی در شهر است. 
هدف این مقاله، ارائه و اولویت بندی شاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران با 
تأکید بر بعد فرهنگی در ساختار مفهوم پایداری است. این مقاله که در گروه مقاالت توصیفیـ  
تحلیلی است، با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های 
برنامه ریزی فرهنگی را استخراج کرده و هفت بعد برنامه ریزی فرهنگی را با عنوان پایداری 
فرهنگی، بهگشت، تنوع فرهنگی، سرزندگی فرهنگی، خالقیت، هویت و شخصیت و عدالت 
شناسایی کرده است. در گام بعدی، وزن دهی به شاخص ها به روش »وزن دهی نوسانی« توسط 
گروه متخصصان صورت گرفته  اســت. نتایج حاصله نشان می دهد که شاخص های »درصد 
هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع هزینه های خانوار«، »درصد درآمد های خانوار از مشاغل 
فرهنگی«، »میزان استفاده از نماد ها در شهر« و »تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده در 
شهر« از مهم ترین شاخص های تحقق برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران به شمار می روند. 
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1. مقدمه
با رشــد سریع شهر ها و آلودگی های ناشی از تولیدات کارخانه ها و یا فعالیت های انسانی، 
پارادایم توسعه پایدار توسط فعاالن محیط زیست و سپس برنامه ریزان شهری مطرح شد. 
به همین منظور مثلث توســعه پایدار )رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و مسئولیت پذیری 
زیست محیطی( به عنوان شناخته شده ترین سند در نیمه دوم دهه 1980 و براساس گزارش 
برانتلند، توســعه یافت و با موفقیت در دهه 1990 تثبیت شــد، اما در این میان، مفاهیم 
دیگری چون حکمروایی شــهری و فرهنگ برای مدت طوالنی مورد غفلت واقع شــد که 
نهایتاً منجر به طرح انتقاداتی بر این روند و تأکید بر توجه به بعد اجتماعی ـ حکمروایی 

و فرهنگی برای برنامه ریزان و تصمیم سازان گردید. )والنس1 و دیگران، 2011: 342( 
در این میان بسیاری از مردم نیز خواهان ورود فرهنگ به این مثلث و تربیع این مثلث 
شــدند. چرا که ارزش ذاتی فرهنگ، به عنوان خاطــرات، خالقیت، تعالی، دانش انتقادی 
و... عامل اصلی توســعه انســانی، حکومت دموکراتیک و درک جهانی محسوب می شد. 
)شهرهای  متحد و دولت های محلی یو.سی.ال.جی2006،2: 8( به موازات این امر، مفهوم 
فرهنگ به عنوان بخش مهمی از فرآیند پایداری مورد توجه قرار گرفت و مفهوم توســعه 
پایدار، فضایی را جهت بحث در رابطه با اهمیت و ورود فرهنگ، علی الخصوص در شهرها، 
فراهم نمود )نمودار 1(. همین امر ظهور پدیده ای جدید در حوزه مطالعات شهری را در 
بر داشت و آن عبارت از تلفیق برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی فرهنگی بود. )داکسبری 

و جین نت3، 2012: 1( 

فرهنگاقتصاد

محیط زیست

نمودار 1: ظهور فرهنگ و حکمروایی در واژگان 
سه گانه توسعه پایدار )فریدمن، 1396(

حکمرواییجامعه

1. Vallance
2. UCLG
3. Duxbury & Jeannotte
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به موازات سیر تاریخی توجه به ابعاد فرهنگی در جهان، در ایران نیز با گذشت زمان 
و مطرح شــدن طرح های توسعه فرهنگی، که با هدف حمایت از فرهنگ غنی و با سابقه 
ایرانی توســط نهاد های فرهنگی تهیه و تدوین شــده  است، سعی بر آن شده تا از طریق 
تصویب طرح جامع برنامه های فرهنگی، فرهنگ ملی و ایرانی با دیگر ابعاد رشد و توسعه 
زندگی افراد عجین شود. این درحالی است که در این طرح ها به طور خاص بر برنامه ریزی 
فرهنگی در شهر ها به عنوان بستر اصلی زندگی افراد، تأکید نشده است و تنها به معرفی 
برخی از شاخص ها و یا نشانگر های عام در زمینه پایداری فرهنگی پرداخته شده است. بر 
همین اساس و در راستای پر کردن این خأل دانشی، این پژوهش به دنبال استخراج ابعاد، 
مؤلفه ها و شــاخص هایی است که به وسیله آن بتوان برنامه ریزی فرهنگی را در شهر های 

ایران تحقق بخشد.

1.1. پرسش های تحقیق
1. برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران مبتنی بر چه نشانگرهایی است؟

2. ضریب اهمیت و وزن نشــانگر های برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران به چه 
صورت است و کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

3. آیا برنامه ریزی فرهنگی صرفاً راهبردی برنامه ریزانه است؟ نگاه طراحانه به شهرها 
)طراحی شــهری( چگونه در برنامه ریزی فرهنگی شــهرها تأثیرگذار بوده و ســهم 

می پذیرد؟

1.2. اهداف تحقیق
به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق، مهم ترین اهداف این مقاله به شرح زیر عبارت اند از:

ـ شناسایی نشانگر های فرهنگی مؤثر بر برنامه ریزی فرهنگی شهر های ایران در قالب 
تدوین چارچوب مفهومی؛ 

ـ وزن دهی شــاخص های تحقق یا بهبود برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران با 
استفاده از آرای صاحب نظران و به روش وزن دهی نوسانی؛

ـ معرفی سهم طراحانه در راهبردهای برنامه ریزی فرهنگی با توجه به ضریب اهمیت 
و وزن شاخص های فرهنگی استخراج شده

شناسایی نشانگر های برنامه ریزی فرهنگی در ...
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1.3. پیشینه تحقیق
با توجه به بررســی های صورت گرفته، تاکنون پژوهش مشــابهی در رابطه با ارزیابی ابعاد 
برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران و تلفیق آن با برنامه ریزی و طراحی شهری صورت 
نگرفته اســت. بلکه صرفاً در برخی پروژه های خارجی به بررسی و یا ارزیابی یکی از ابعاد 
برنامه ریزی فرهنگی در شــهر ها پرداخته شــده است. این طرح ها به تفکیک کشور ها در 

جدول 1، منعکس شده است: 
جدول 1: معرفی پروژه های مرتبط با برنامه ریزی فرهنگی در شهرها1

منبعنتایج حاصل از پژوهشهدف از پژوهشکشورسالنام پروژه

برنامه ریزی فرهنگی 
شهر 

بولدور ـ کلرادو 
آمریکا

آمریکا2015

حمایت از سازمان های فرهنگی، 
تأکید بر فرهنگ در محله ها و 

جوامع، حمایت از هنرمندان، پیشبرد 
تعامالت مدنی، افزایش آگاهی و 
مشارکت عمومی در امور شهری

استخراج برخی شاخص های 
پایداری فرهنگی، خالقیت، 

هویت، تنوع و عدالت

 )شورای شهر 
بولدر1، 2015(

پایداری اجتماعی و 
سوئد2013فرهنگی

برنامه ریزی فرهنگی شهرهای 
سوئد بر مبنای شناسایی 

شاخص های فرهنگی و حمایت 
از گنجاندن ارزش های اجتماعی 
و فرهنگی در ابعاد برنامه ریزی 

شهری سوئد

استخراج شاخص های پایداری 
فرهنگی شامل شاخص های 
توسعه انسانی، تعداد ابنیه 

تاریخی در هر کیلومتر مربع 
و تعداد نمایشگاه های موجود، 

سالن های سینما و... 

)اکسلسون2 و 
دیگران، 2013(

برنامه ریزی فرهنگی 
کشور 
نیوزلند

نیوزلند2006

تصمیم گیری در رابطه با توسعه 
بلندمدت منافع بخش فرهنگی و 

تعیین سهم آن در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی نیوزلند

تدوین شاخص هایی جهت 
سنجش ابعاد خالقیت و 

نوآوری و تنوع فرهنگی در 
نیوزلند 

)وزارت میراث 
و فرهنگ3، 

)2009

1.4. روش تحقیق
این پژوهش بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی تحلیلی قرار گرفته اســت و 
به توصیف و معرفی ابعاد و شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران در 4 
گام اصلی پرداخته اســت. در گام اول با اســتفاده از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای 
و روش تحلیل محتوا، ابعاد، مؤلفه ها و شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی استخراج شد، 
بدین ترتیب که ابعاد، مؤلفه ها و شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی که از میان اســناد و 
مطالعات کتابخانه ای به دســت آمد، با روش کدگذاری مورد تحلیل قرارگرفته و براساس 

1. Boulder City Council
2. Axelsson
3. Ministry for Culture and Heritage
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تعداد تکرار، ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها استخراج شد. در گام دوم با استفاده از پرسشنامه 
متخصصان و روش وزن دهی نوســانی، وزن هر یک از شاخص ها در بازه 0 تا 10 به دست 
آمد، بدین ترتیب که شاخص هایی که در برنامه ریزی فرهنگی بی تأثیر بودند عدد 0 و آنهایی 
که دارای بیشترین تأثیر در برنامه ریزی فرهنگی بودند، عدد 10 را به خود اختصاص  دادند. 
به منظور مقایسه پذیری شاخص های برنامه ریزی فرهنگی، وزن این شاخص ها نرمال شد. 
در گام ســوم هریک از شاخص ها اولویت بندی شده در گروه مؤکدات برنامه ریزی شهری 
و یا طراحی شهری قرار گرفتند تا نهایتاً در گام چهارم بتوان نقش برنامه ریزی شهری و 

یا طراحی شهری را در شاخص های برنامه ریزی فرهنگی جستجو کرد. 

2. مفاهیم مرتبط با برنامه ریزی فرهنگی )فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی(
2.1. فرهنگ

در ابتدا مفهوم فرهنگ بر محوریت هنر شکل گرفت اما با مرور زمان این مفهوم به شرح 
جدول زیر تکمیل شــد. علت این امر را می توان در تعدد تعاریف برای فرهنگ جســتجو 
کــرد، چــرا که با توجه به تنوع مردم، تعاریف متنوعــی از فرهنگ نیز وجود دارد. دلیل 
تنوع تعاریف، متناســب با ماهیت میان رشته ای فرهنگ است. اما به طور کلی و از منظر 
جمعیت شناختی فرهنگ را می توان شیوه زندگی مردم تعریف نمود. )بنیاد توسعه روستایی 

حوزه آبریز کلمبیا، کانادا1، 2013: 5(

جدول 2: تعاریف فرهنگ2

منبعتعریف فرهنگمتفکران

فرهنگ بر محوریت هنر بوده اما با گذشت زمان به عنوان 1994دریزن2
 )دربزن, 1994: 4(عنصری جهت خلق شیوه زندگی جوامع محلی مبدل شد

فرهنگ از نظر سرمایه فرهنگی عبارت است از سنت و 2005رزلند3
 )رزلند، 2005: 12(ارزش، میراث، هنر، تنوع و تاریخ اجتماعی

داکسبری و 
جین نت

تمامی صفات اعم از صفات معنوی و مادی، فکری و عاطفی 2007
 )داکسبری و گیلِت4، 2007: 3(متمایز یک جامعه و یا یک گروه اجتماعی مشخص

راهی که به مردم اجازه می دهد با هم زندگی کنند 2012
 )داکسبری و جین نُت، 2012: 4(بدون اینکه هویت و حس اجتماعی آنها به خطر بیفتد

1. Columbia Basin Rural Development Institute
2. Dreeszen
3. Roseland
4. Gillete
5. Spencer

شناسایی نشانگر های برنامه ریزی فرهنگی در ...
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منبعتعریف فرهنگمتفکران

مجموعه ای از ارزش ها، جهت گیری ها، اعتقادات، 2008اسپنسر5
 )اسپنسر، 2012: 2(سیاست ها، روش ها و قرارداد های رفتاری

بنیاد توسعه 
روستایی حوزه 
آبریز کلمبیا، 

کانادا

 )بنیاد توسعه روستایی حوزه فرهنگ عبارت است از شیوه زندگی مردم2013
آبریز کلمبیا، کانادا، 2013: 5(

براســاس نظرات فوق و با اســتناد به تعریف شــورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان 
عالی ترین نهاد در راستای تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور مبتنی بر فرهنگ، می توان 

این تعریف بومی را برای فرهنگ ارائه نمود: 
فرهنگ را می توان نظام واره ای از باور ها و عقاید اساســی، ارزش ها، آداب و الگو های 
رفتاری باثبات و ریشه دار و نماد ها و مصنوعات یک جامعه دانست که طی قرن ها و هزاره ها 
ایجاد و تثبیت شــده و به یک ملت هویت می بخشــد و می توان بر این اســاس آنان را از 
سایر ملت ها و قومیت ها تمیز داد. )دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392: 16( 

2.2. برنامه ریزی فرهنگی
به طور کلی تعاریف زیادی توسط نظریه پردازان برای برنامه ریزی فرهنگی ارائه شده است، 
)حجتی و نعمتی مهر، 1396: 83-82( که همگی در یک نگاه کلی، تلفیق بحث فرهنگ با 
امر برنامه ریزی )ایوانز، 1381: 34( و استفاده از آن در راستای رسیدن به اهداف مطلوب 
موردنظر برنامه ریزی، تجدیدحیات شهری و حتی طراحی شهری را مدنظر قرار می دهد. 
)مرِســر1، 2006: 13( در این پژوهش، تعریف جامع زیر که مســتخرج از تمام مطالعات 

پیشین بوده، به عنوان مالک عمل مورد استفاده قرار می گیرد: 
برنامه ریزی فرهنگی، برنامه ریزی راهبردی و جامع با اســتفاده از منابع فرهنگی در 
راســتای توسعه شهر و اجتماعات محلی اســت و به عنوان بخشی از یک راهبرد کالن تر 
برای توســعه شــهری و جامعه به کار می رود تا مبتنی بر آن با برنامه ریزی فیزیکی شهر، 
توسعه اقتصادی و صنعتی، عدالت اجتماعی، برنامه ریزی های تفریحی، برنامه ریزی مسکن 

و خدمات عمومی ارتباط برقرار کند. )حجتی و نعمتی مهر، 1396: 83( 

1. Mercer
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3. دستیابی به ابعاد برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران 
تاکنون مطالعه جامعی در خصوص ابعاد برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران صورت 
نگرفتــه اســت، تنها مطالعه موجود در این زمینه به ارائه ابعــاد برنامه ریزی فرهنگی در 
شــهر های جدید پرداخته است )حجتی و نعمتی مهر، 1396(، که به جهت نوظهور بودن 
این شــهرها، امری متفاوت از شهر به مفهوم کلی آن است، چرا که اکثر شهر های ایران، 
خصوصاً به جهت فرهنگ دیرینه و دیرپای خود، از ویژگی های فرهنگی خاصی برخوردارند 
که الزم است در تهیه هر طرح و برنامه ای، مالحظه شود. تا آنکه برنامه ریزی فرهنگی در 
شــهر های جدید که فاقد پیشینه تاریخی، فرهنگی خاصی هستند، عمدتاً به دنبال ایجاد 
زیرساخت های فرهنگی است، در اکثر شهر های ایران، به جهت پیشینه تاریخی و فرهنگ 
قوی موجود، به عنوان زیربنای امر برنامه ریزی فرهنگی، این امر چیزی متفاوت از احداث 
زیرساخت هاست. این تحقیق، برنامه ریزی فرهنگی در این شهر ها را مورد مطالعه قرار داده 
و نشــان می دهد در شهرهایی که از کالبد، منظر، فضا های شهری و... تاریخیـ  فرهنگی 

خاصی برخوردارند، برنامه ریزی فرهنگی ابعادی فراتر را در بر می گیرد. 
بر همین اساس و به منظور دستیابی به ابعاد و شاخص های برنامه ریزی فرهنگی الزم 
اســت در ابتدا ابعاد و شــاخص هایی را که در پژوهش مذکور ـ برنامه ریزی فرهنگی در 
شهر های جدید ایرانـ  بدان اشاره شد معرفی شود و سپس به معرفی ابعاد و شاخص هایی 
پرداخته شود که توان سنجش و ارزیابی در شهر های ایران را با توجه به سابقه فرهنگی 

و تاریخی خود دارد. 
ابعاد و شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های جدید ایران، مشتمل بر 5 بعد 

کلی است:
1. پایداری فرهنگی با مفاهیم منزلت اجتماعی، مشــارکت مدنی، ایمنی و امنیت و 

هزینه و درآمد فرهنگی، 
2. تنوع فرهنگی با مفاهیم تنوع اجتماعی گروه ها و قومیت ها، کاال ها و خدمات فرهنگی

3. سرزندگی فرهنگی با مفاهیم پیاده مداری و سرزندگی محیطی
4. هویت و شخصیت فرهنگی با مفاهیم تناسب با معماری و شهرسازی ایرانیـ  اسالمی

5. عدالت با مفاهیم عدالت اجتماعی، اقتصادی و فضایی ـ خدماتی
ایــن ابعاد هر کدام مؤلفه ها و شــاخص هایی را در برگرفته و عمدتــاً به دنبال ایجاد 
زیرساخت های فرهنگی است. )حجتی و نعمتی مهر، 1396: 87-86( از مطالعه متون موجود 
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در زمینه برنامه ریزی فرهنگی در شهرها، می توان دو بعد دیگر از برنامه ریزی فرهنگی را 
به صورت عام و برای کلیه شهرها، تشخیص داد. دلیل عدم حضور این دو بعد ـ بهگشت 
و خالقیتـ  در برنامه ریزی فرهنگی شــهر های جدید این اســت که براساس هرم مازلو1 
ســطح رفاه یا بهگشت و خالقیت باالتر از رفع نیاز های اولیه و حتی ایمنی و امنیت قرار 
گرفته است )مازلو، 1971( و زمانی در شهر، معنا و مفهوم خود را باز می یابد که شهر و 
شهروندان از نیاز های اولیه عبور کرده و در پی خودشکوفایی و بهبود شرایط زندگی خود 
برآیند. از آنجا که شهر های جدید عموماً در پی رفع نیاز های اولیه و تنها به عنوان خوابگاه 
تعریف شــده اند، این ابعاد در شهر جدید مصداقی نداشته و تنها در شهرهایی با پیشینه 

فرهنگی و تاریخی که از نیاز های پایه گذر کرده اند تعریف می شود. 

الف. بهگشت2

بهگشت، یا رفاه، اشاره به شرایط یا موقعیتی دارد که زندگی رضایت بخش می باشد. این 
مفهوم دارای ابعاد مختلفی از جمله جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی می باشد. بهگشت 
و کیفیت زندگی که عمدتاً در حس جمعی مورد استفاده قرار می گیرند تا توصیف کنند 
یک جامعه چگونه به خوبی می تواند خواسته ها و نیاز های مردم را برآورده کند، به یکی از 
مفاهیم کلیدی مورد استفاده برای توصیف وضعیت یک جامعه مبدل شده اند. )هاوِکس3، 
2001: 12( اغلب تعاریفی که در رابطه با مفهوم بهگشــت عنوان شــده است بر کیفیت 
زندگی و شــرایط بهداشتی جامعه مانند شادی و کامیابی تأکید دارد )شهرهای متحد و 
دولت های محلی یو.ســی.ال.جی، 2006: 3( و عمدتاً هر دو بعد فردی و اجتماعی را نیز 
در بر می گیرد )رضایی خبوشــان و نعمتی مهر، 1394( همان طور که در تعریف کیفیت 
زندگی اشاره شده است، کیفیت زندگی تابعی از بهزیستی افراد )درک ازمحیط( و شرایط 
محیط زندگی شان است که این عوامل تحت تأثیر جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاســی و... اســت )رضایی خبوشان و نعمتی مهر، 1394: 56(، لذا ادراک و عوامل مؤثر 
بر آن یکی از مهم ترین مؤلفه هایی اســت که در رضایتمندی و به تبع آن بهگشــت، مؤثر 
خواهد بود. یکی از کیفیت های مطرح در حوزه ادراک شــهر، نقش انگیزی4 اســت که بنا 

1. Maslow
2. Well Being
3. Hawkes
4. Imagability
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به نظر لینچ عواملی چون نماد ها و نشانه ها، گره ها، راه ها، حوز ها و لبه ها را در بر می گیرد. 
)لینــچ، 1395( نماد ها به جهت بروز و ظهور بصری از اساســی ترین عوامل نقش انگیزی 
به شمار می آیند )بنتلی، 1386( و سبب می شوند شهر در ذهن شهروندان، مانایی داشته و 
به بیان لینچِی آن، نقش انگیزتر باشد. بر همین اساس نماد و نشانه های فرهنگی می تواند 

گامی در جهت ادراک بیشتر محیط و به تبع آن بهگشت باشد. 

جدول 3: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بهگشت )رفاه(1

منبعشاخص هامؤلفهبعد

ت
ش

هگ
ب

 )بنیاد بین المللی توسعه میزان وقوع جرم در طی 1 سالایمنی و امنیت
پایدار1، 2002: 14(

میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور تکریم خانواده
)اسکات2، 2009: 28(خانواده ها

مسکن
)اسکات، 2009: 28(درصد تملک مسکن

)اسکات، 2009: 28(تعداد افراد بی خانمان و فاقد سرپناه

بهداشت

میزان دسترسی به مراکز بهداشتی مانند 
درمانگاه

)بنیاد بین المللی توسعه 
پایدار، 2002: 14(

)شهرهای متحد و دولت های تعداد مرگ و میر کودکان زیر 3 سال
محلی یو.سی.ال.جی، 2006: 1(

دسترسی ها

میزان دسترسی به مراکز آموزشی مانند 
دبستان

)بنیاد بین المللی توسعه 
پایدار، 2002: 14(

)بنیاد بین المللی توسعه میزان دسترسی به مراکز مذهبی
پایدار، 2002: 14(

میزان دسترسی به مراکز فرهنگی مانند 
فرهنگسرا

)دبیرخانه شورای عالي انقالب 
فرهنگی، 1389(

نماد و نشانه

)دبیرخانه شورای عالي انقالب تعداد نماد های دینی در شهر
فرهنگی، 1392(

)وزارت میراث و فرهنگ، میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر
)20 :2009

تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده 
)دنگ3، 1995: 1(در شهر

1. IISD: International Institute for Sustainable Development
2. Scott
3. Deng
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ب: خالقیت و نوآوری1

در قرن بیستم جهان مبتنی بر یقین، به جهانی پر از سؤال و شک در دانسته ها مبدل شد. 
بنابراین زمان خالقیت فردی و هم چنین خالقیت در جوامع فرارسید و مفهوم خالقیت 
دیگر نمی توانســت تنها به هنر محدود شــود و باید طیف وسیعی از راه حل های انسانی 
برای رفع مشــکالت را در بر می گرفت. )هاوِکس، 2001: 17( از نظر الندری، خالقیت و 
نوآوری در حوزه شــهری، ظرفیت گرد هم آوردن گروه های عالقه مند بر ســر یک میز و 
بحث در مورد راه حل های انسانی برای رفع مشکالت، یاد گرفتن کار مشارکتی و توسعه، 

خالقیت شهری نامیده می  شود. )یانگ، 1392: 182( 

جدول 4: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های خالقیت

منبعشاخص هامؤلفهبعد

ت
القی

خ

اشتغال و 
درآمد

 )هاوِکس، 2001: 18(تعداد مشاغل خالقانه در شهر

 )هاوِکس,2001: 18(میزان درآمد از مشاغل خالقانه در طول سال

مشارکت
 )وزارت میراث و فرهنگ، 2009: 18(تعداد نهاد های مردم نهاد در شهر

 )وزارت میراث و فرهنگ، 2009: 17(تعداد مراکز گردهم آیی
نماد های 
 )وزارت میراث و فرهنگ، 2009: 20(تعداد نماد های خالقانه در شهرفرهنگی

از تلفیق مدل برنامه ریزی 5 مؤلفه ای شــهر های جدید، با دو مؤلفه جدید بهگشت و 
خالقیت، مدل مفهومی جدیدی برای برنامه ریزی فرهنگی در شهر ها به طور عام استخراج 
می  شــود که می تواند مالک عمل در تمامی شهر ها قرار گیرد و بدین ترتیب پاسخ سؤال 

یک تحقیق ارائه می شود. )نمودار 2(

1. Creation and Innovation
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پایداری فرهنگی

بهگشت

ان
یر

ی ا
ها

هر
 ش

در
ی 

نگ
ره

ی ف
یز

ه ر
نام

بر
خالقیت

هویت و شخصیت

عدالت

تعداد مشاغل خالقانه در شهر
میزان درآمد از مشاغل خالقانه در طول سال

اشتغال و درآمد

تعداد نهادهای مردم نهاد در شهر مشارکت

درصد مهاجران ورودی به شهر و مبدأ سکونت آنان
ترکیب بندی قومیت ها در شهر

میزان تعارضات فرهنگی میان اقلیت ها در شهر

تنوع اجتماعی،
گروه ها و قومیت ها

تعداد جشنواره های قومی در شهر
تعداد عناصر شاخص شهر

تعداد جشنواره های ورزشی، هنری و بازارهای صنایع دستی
کاال و خدمات فرهنگی

درصد اجازه کار به زنان
نسبت فرصت کسب سواد برای زنان و مردان

میزان رضایت از شغل ساکنان
عدالت اجتماعی

تعداد فرصت شغلی برای افراد در شهر
توزیع هزینه خرید مسکن

تفاوت میان کمترین و بیشترین مساحت قطعات مسکونی
عدالت اقتصادی

میزان استفاده از مصالح بوم سازگار
درصد معابر با مقیاس انسانی تناسب با معماری و

میزان استفاده از وسایل تزئینی غربی و بدون استفاده عملکردیشهرسازی ایرانیـ  اسالمی
درصد رعایت محرمیت و اشرافیت در شهر

تعداد نمادهای خالقانه در شهر جدید نماد و نشانه

درصد تملک مسکن
تعداد افراد بی خانمان و فاقد سرپناه

مسکن

میزان دسترسی به مراکز بهداشتی مانند درمانگاه
تعداد مرگ و میر کودکان زیر 3 سال

بهداشت

میزان دسترسی به مراکز آموزشی مانند دبستان
میزان دسترسی به مراکز مذهبی

میزان دسترسی به مراکز فرهنگی مانند فرهنگسرا
دسترسی ها

تعداد نمادهای دینی در شهر
میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر

تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شهر
نمادها و نشانه ها

میزان وقوع جرم در طی 1 سال ایمنی و امنیت
میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور خانواده ها تکریم خانواده

نرخ باسوادی
سرانه ارزش شغلی

منزلت اجتماعی

مساحت زمین های بایر، متروکه و مخروبه
میزان کنترل اجتماعی خانواده ها و افراد در شهر

ایمنی و امنیت

درصد درآمدهای خانوار از مشاغل فرهنگی
درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع هزینه های خانوار

هزینه و درآمد فرهنگی

میزان تمایل به مشارکت زنان و مردان در امور شهری
تعداد مراکز تجمع و تعامالت اجتماعی در شهر

مشارکت مدنی

طول و تجهیزات محورهای پیاده
درصد رضایت از کف سازی و نورپردازی پیاده راه ها

میزان دسترسی به خدمات عمومی از طریق حمل و نقل عمومی
پیاده مداری

تعداد کاربری های شبانه در شهر
تعداد کاربری های چندمنظوره در سطح شهر

سرزندگی محیطی

تنوع فرهنگی

سرزندگی فرهنگی

میزان سطح پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد کاربری آموزشی
میزان سطح پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد کاربری مذهبی
میزان سطح پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد کاربری درمانی عدالت قضایی1
میزان سطح پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد کاربری فرهنگی
میزان سطح پوشش شهر بر اساس شعاع عملکرد کاربری ورزشی

میزان دسترسی به خدمات از طریق انواع مختلف حمل و نقل عمومی

نمودار 2: ابعاد مؤلفه ها و شاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهرهای ایران1

1. توزیع مناسب هر یک از این کاربری ها مدنظر است.
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4. تحلیل یافته های تحقیق
4.1. تعیین وزن و ضریب اهمیت شاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران 

در این بخش به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده می شود. به منظور تعیین وزن و ضریب اهمیت 
شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران از پرسشنامه متخصصان استفاده 
شــد. افراد متخصص در این پژوهش افرادی هســتند که دارای مدرک کارشناسی ارشد 
برنامه ریزی یا طراحی شــهری و یا دکترای شهر سازی بوده و یا در سازمان های فرهنگی 
یا نهاد های تصمیم گیر و یا تصمیم ســاز فرهنگی کشــور شــاغل باشند. در پرسشنامه  از 
متخصصان خواســته شد ضریب اهمیت هر یک از شــاخص ها را در مؤلفه مربوط به هر 
بعــد از برنامه ریــزی فرهنگی از میان بازه 0 تا 10 مشــخص نمایند. بدین ترتیب که اگر 
شــاخص مذکور، به نظر آنها در برنامه ریزی فرهنگی در شــهر های ایران بی تأثیر بود به 
آن عدد 0 اختصاص دهند و اگر تأثیرگذار بود، براســاس میزان اهمیت هر شــاخص در 
تحقــق برنامه ریزی فرهنگی به آن از بازه 1 تا 10 عددی را اختصاص دهند، به طوری که 
عدد 1 نشانه کمترین تأثیر و عدد 10 نشانه بیشترین تأثیر باشد. سپس ضرایب اهمیت 
نرمال شــده و وزن هر یک از شاخص ها در تحقق برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران 
احصاء می شود. شایان ذکر اســت به منظور پایایی پرسشنامه  از روش اتکاسنجی ضریب 
آلفای کرونباخ اســتفاده شــد. از آنجا که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بیشتر از 0/7 
می باشد می توان گفت پرسشنامه  از پایایی یا اعتبار الزم را برخوردار است. پس از تعیین 
پایایی پرسشنامه، با استفاده از روش فوق سهم هر یک از شاخص ها در تحقق برنامه ریزی 

فرهنگی به شرح جدول 5 عنوان می شود. 

جدول 5: تعیین ضرایب اهمیت و وزن ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های برنامه ریزی فرهنگی

ضریب ابعاد
ضریب مؤلفهاهمیت

ضریب شاخص هااهمیت
وزناهمیت

گی
هن

فر
ی 

دار
پای

0/30222

منزلت 
0/13002اجتماعی

0/50510/01985نرخ باسوادی

0/49490/01945سرانه ارزش شغلی

مشارکت 
0/10217مدنی

میزان تمایل به مشارکت زنان و مردان در 
0/640/01976امور شهری

0/360/01112تعداد مراکز تجمع و تعامالت اجتماعی در شهر

ایمنی و 
0/12024امنیت

0/45450/01652مساحت زمین های بایر، متروکه و مخروبه

0/54550/01982میزان کنترل اجتماعی خانواده ها و افراد در شهر

هزینه و 
درآمد 
فرهنگی

0/64757
0/49620/09711درصد درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگی

درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع 
0/50380/09860هزینه های خانوار
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ضریب ابعاد
ضریب مؤلفهاهمیت

ضریب شاخص هااهمیت
وزناهمیت

ت
ش

هگ
ب

0/29254

ایمنی و 
10/01187میزان وقوع جرم در طی 1 سال0/04056امنیت

تکریم 
میزان مناسب بودن فضای شهری برای 0/0168خانواده

10/00491حضور خانواده ها

0/09293مسکن
0/61320/01667درصد تملک مسکن

0/38680/01052تعداد افراد بی خانمان و فاقد سرپناه

0/07434بهداشت
0/55210/01201میزان دسترسی به مراکز بهداشتی مانند درمانگاه

0/44790/00974تعداد مرگ و میر کودکان زیر 3 سال

0/06426دسترسی ها

0/27470/00516میزان دسترسی به مراکز آموزشی مانند دبستان

0/24730/00465میزان دسترسی به مراکز مذهبی

میزان دسترسی به مراکز فرهنگی مانند 
0/4780/00899فرهنگسرا

0/71111نماد و نشانه

0/22330/04645تعداد نماد های دینی در شهر 

0/4140/08612میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر 

تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده 
0/36280/07547در شهر

گی
هن

فر
ع 

نو
ت

0/12778

تنوع 
اجتماعی، 
گروه ها و 
قومیت ها

0/5619

درصد مهاجران ورودی به شهر و مبدأ 
0/42420/03046سکونت آنان

0/31310/02248ترکیب بندی قومیت ها در شهر

میزان تعارضات فرهنگی میان اقلیت ها در 
0/26260/01885شهر

کاال و خدمات 
0/4381فرهنگی

0/21180/01186تعداد جشنواره های قومی در شهر

0/57650/03227تعداد عناصر شاخص شهر

تعداد جشنواره های ورزشی، هنری و 
0/21180/01186بازار های صنایع دستی

گی
هن

فر
ی 

دگ
رزن

س

0/10137

0/60417پیاده مداری

0/34340/02103طول و تجهیزات محور های پیاده

درصد رضایت از کف سازی و نورپردازی 
0/21210/01299پیاده راه ها

میزان دسترسی به خدمات عمومی از طریق 
0/44440/02722حمل و نقل عمومی

سرزندگی 
0/39583محیطی

0/60610/02432تعداد کاربری های شبانه در شهر

0/39390/01581تعداد کاربری های چندمنظوره در سطح شهر

شناسایی نشانگر های برنامه ریزی فرهنگی در ...
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ضریب ابعاد
ضریب مؤلفهاهمیت

ضریب شاخص هااهمیت
وزناهمیت

ت
القی

خ

0/02444

اشتغال و 
0/16822درآمد

0/73030/00300تعداد مشاغل خالقانه در شهر

0/26970/00111میزان درآمد از مشاغل خالقانه در طول سال

10/00548تعداد نهاد های مردم نهاد در شهر0/2243مشارکت

10/01485تعداد نماد های خالقانه در شهر0/60748نماد و نشانه

گی
هن

 فر
ت

صی
شخ

ت و 
هوی

0/10065

تناسب با 
معماری و 
شهرسازی 
ایرانی ـ 
اسالمی

1

0/19330/01946میزان استفاده از مصالح بوم سازگار

0/34360/03459درصد معابر با مقیاس انسانی

میزان استفاده از وسایل تزئینی غربی و 
0/22880/02303بدون استفاده عملکردی

0/23430/02358درصد رعایت محرمیت و اشرافیت در شهر 

ت
دال

ع
0/051001

عدالت 
0/44898اجتماعی

0/37310/00854درصد اجازه کار به زنان

0/27980/00641نسبت فرصت کسب سواد برای زنان و مردان

0/34720/00795میزان رضایت از شغل ساکنان

عدالت 
0/2551اقتصادی

0/460/00598تعداد فرصت شغلی برای افراد در شهر

0/30670/00399توزیع هزینه خرید مسکن

تفاوت میان کمترین و بیشترین مساحت 
0/23330/00304قطعات مسکونی

عدالت 
0/29592فضایی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع 
0/19760/00298عملکرد کاربری آموزشی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع 
0/18840/00284عملکرد کاربری مذهبی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع 
0/10640/00161عملکرد کاربری درمانی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع 
0/23710/00358عملکرد کاربری فرهنگی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع 
0/14590/00220عملکرد کاربری ورزشی

میزان دسترسی به خدمات از طریق انواع 
0/12460/00186مختلف حمل و نقل عمومی

 1 7 211/00000

4.2. اولویت بندی شاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران
در راســتای اولویت بندی شــاخص های برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران، براساس 
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وزنی که از جدول فوق به دســت آمد، جدول نزولی وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگی 
در شهر های ایران به شرحی که در جدول 6 می آید، تنظیم شد. در این جدول با استفاده 
از نرم افزار اس.پی.اس.اس1 و دســتور طبقه بندی2 و نزدیک ترین همسایه3 نقاط شکست 
و یا نقاطی که میان وزن شــاخص ها فاصله افتاده است، مشخص و براساس آن اولویت ها 
تعیین می شود. در راستای ارزیابی برنامه ها و سیاست های فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی 
شهر های ایران، شاخص های درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع هزینه های خانوار، 
درصد درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگی، میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر، 
تعداد شــخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شــهر، تعداد نماد های دینی در شهر و 
تعداد عناصر شاخص شهر از مهم ترین شاخص های تحقق برنامه ریزی فرهنگی در شهر های 

ایران می باشد. )جدول 6(

جدول 6: جدول نزولی وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگی

ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

اولویتشاخص ها

0/0986درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع هزینه های خانوارپایداری فرهنگی

اول
0/0971درصد درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگیپایداری فرهنگی

0/0861میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر بهگشت

0/0755تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شهربهگشت

0/0465تعداد نماد های دینی در شهر بهگشت

دوم

هویت و شخصیت 
0/0279درصد معابر با مقیاس انسانیفرهنگی

0/0323تعداد عناصر شاخص شهرتنوع فرهنگی

0/0305درصد مهاجران ورودی به شهر و مبدأ سکونت آنانتنوع فرهنگی

0/0272میزان دسترسی به خدمات عمومی از طریق حمل و نقل عمومیسرزندگی فرهنگی

0/0243تعداد کاربری های شبانه در شهرسرزندگی فرهنگی
هویت و شخصیت 

0/0236درصد رعایت محرمیت و اشرافیت در شهر فرهنگی
سوم

هویت و شخصیت 
0/0230میزان استفاده از وسایل تزئینی غربی و بدون استفاده عملکردیفرهنگی

1. SPSS
2. Classify
3. Nearest Neighbor

شناسایی نشانگر های برنامه ریزی فرهنگی در ...
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ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

اولویتشاخص ها

0/0225ترکیب بندی قومیت ها در شهرتنوع فرهنگی

سوم

0/0210طول و تجهیزات محور های پیادهسرزندگی فرهنگی

0/0198نرخ باسوادیپایداری فرهنگی

0/0198میزان کنترل اجتماعی خانواده ها و افراد در شهرپایداری فرهنگی

0/0198میزان تمایل به مشارکت زنان و مردان در امور شهریپایداری فرهنگی
هویت و شخصیت 

0/0195میزان استفاده از مصالح بوم سازگارفرهنگی

0/0194سرانه ارزش شغلیپایداری فرهنگی

0/0189میزان تعارضات فرهنگی میان اقلیت ها در شهرتنوع فرهنگی

0/0167درصد تملک مسکنبهگشت

چهارم

0/0165مساحت زمین های بایر، متروکه و مخروبهپایداری فرهنگی

0/0158تعداد کاربری های چندمنظوره در سطح شهرسرزندگی فرهنگی
هویت و شخصیت 

0/0157میزان استفاده از مصالح بوم سازگارفرهنگی

0/0148تعداد نماد های خالقانه در شهر خالقیت

0/0130درصد رضایت از کف سازی و نورپردازی پیاده راه هاسرزندگی فرهنگی

0/0120میزان دسترسی به مراکز بهداشتی مانند درمانگاهبهگشت

0/0119میزان وقوع جرم در طی 1 سالبهگشت

0/0119تعداد جشنواره های قومی در شهرتنوع فرهنگی

0/0119تعداد جشنواره های ورزشی، هنری و بازار های صنایع دستیتنوع فرهنگی

0/0111تعداد مراکز تجمع و تعامالت اجتماعی در شهرپایداری فرهنگی

0/0105تعداد افراد بی خانمان و فاقد سرپناهبهگشت

0/0097تعداد مرگ و میر کودکان زیر 3 سالبهگشت

0/0090میزان دسترسی به مراکز فرهنگی مانند فرهنگسرابهگشت

0/0085درصد اجازه کار به زنانعدالت

0/0080میزان رضایت از شغل ساکنانعدالت
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ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

اولویتشاخص ها

0/0064نسبت فرصت کسب سواد برای زنان و مردانعدالت

پنجم

0/0060تعداد فرصت شغلی برای افراد در شهرعدالت

0/0055تعداد نهاد های مردم نهاد در شهرخالقیت

0/0052میزان دسترسی به مراکز آموزشی مانند دبستانبهگشت

0/0049میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور خانواده هابهگشت

0/0046میزان دسترسی به مراکز مذهبیبهگشت

0/0040توزیع هزینه خرید مسکنعدالت

ششم

0/0036میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد کاربری فرهنگیعدالت
0/0030تفاوت میان کمترین و بیشترین مساحت قطعات مسکونیعدالت

0/0030تعداد مشاغل خالقانه در شهرخالقیت

0/0030میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد کاربری آموزشیعدالت

0/0028میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد کاربری مذهبیعدالت

0/0022میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد کاربری ورزشیعدالت

0/0019میزان دسترسی به خدمات از طریق انواع مختلف حمل و نقل عمومیعدالت

0/0016میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد کاربری درمانیعدالت

0/0011میزان درآمد از مشاغل خالقانه در طول سالخالقیت

4.3. بازنمایی نقش طراحی شــهری در برنامه ریزی فرهنگی اولویت بندی شــده در 
شهر های ایران 

در این بخش، پاســخ به ســؤال سوم تحقیق ـ کنکاشــی در نقش طراحی شهری ـ در 
برنامه ریزی فرهنگی شهرها، ارائه شده است. تا مشخص گردد در راستای تحقق برنامه ریزی 
فرهنگی در شهرهای ایران، تا چه اندازه به راهبردهای طراحانه نیاز است. عموماً طراحی 
شــهری بر شکل گیری فیزیکی شهر تأثیر داشــته و از ابزاری چون ساختمان ها، فضاها، 
مناظر و المان ها به جهت توسعه شهر بهره می برد. )کوآن1، 2005: 416( بر همین اساس 
شاخص های برنامه ریزی فرهنگی اولویت بندی شده را می توان با توجه به نیاز به تخصص 

طراحی شهری به شرح جدول 7 مطرح نمود. 

1. Cowan

شناسایی نشانگر های برنامه ریزی فرهنگی در ...
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جدول 7: تعیین نقش برنامه ریزی و طراحی شهری در شاخص های برنامه ریزی فرهنگی 
اولویت بندی شده

ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

شاخص ها
نیاز به تخصص
اولویتطراحی شهری

درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع پایداری فرهنگی
ندارد0/0986هزینه های خانوار

اول ندارد0/0971درصد درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگیپایداری فرهنگی

دارد0/0861میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر بهگشت

ندارد0/0755تعداد شخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شهربهگشت

دارد0/0465تعداد نماد های دینی در شهربهگشت

دوم

هویت و 
شخصیت 
فرهنگی

دارد0/0346درصد معابر با مقیاس انسانی

دارد0/0323تعداد عناصر شاخص شهرتنوع فرهنگی

ندارد0/0305درصد مهاجران ورودی به شهر و مبدأ سکونت آنانتنوع فرهنگی

سرزندگی 
فرهنگی

میزان دسترسی به خدمات عمومی از طریق حمل 
دارد0/0272و نقل عمومی

سرزندگی 
دارد0/0243تعداد کاربری های شبانه در شهرفرهنگی

هویت و 
شخصیت 
فرهنگی

ندارد0/0236درصد رعایت محرمیت و اشرافیت در شهر 

سوم

هویت و 
شخصیت 
فرهنگی

میزان استفاده از وسایل تزئینی غربی و بدون 
دارد0/0230استفاده عملکردی

ندارد0/0225ترکیب بندی قومیت ها در شهرتنوع فرهنگی

سرزندگی 
دارد0/0210طول و تجهیزات محور های پیادهفرهنگی

دارد0/0198نرخ باسوادیپایداری فرهنگی

ندارد0/0198میزان کنترل اجتماعی خانواده ها و افراد در شهرپایداری فرهنگی

ندارد0/0198میزان تمایل به مشارکت زنان و مردان در امور شهریپایداری فرهنگی

هویت و 
شخصیت 
فرهنگی

دارد0/0195میزان استفاده از مصالح بوم سازگار

ندارد0/0194سرانه ارزش شغلیپایداری فرهنگی

ندارد0/0189میزان تعارضات فرهنگی میان اقلیت ها در شهرتنوع فرهنگی
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ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

شاخص ها
نیاز به تخصص
اولویتطراحی شهری

ندارد0/0167درصد تملک مسکنبهگشت

چهارم

ندارد0/0165مساحت زمین های بایر، متروکه و مخروبهپایداری فرهنگی

سرزندگی 
دارد0/0158تعداد کاربری های چندمنظوره در سطح شهرفرهنگی

دارد0/0148تعداد نماد های خالقانه در شهر خالقیت

سرزندگی 
دارد0/0130درصد رضایت از کف سازی و نورپردازی پیاده راه هافرهنگی

دارد0/0120میزان دسترسی به مراکز بهداشتی مانند درمانگاهبهگشت

ندارد0/0119میزان وقوع جرم در طی 1 سالبهگشت

دارد0/0119تعداد جشنواره های قومی در شهرتنوع فرهنگی

تعداد جشنواره های ورزشی، هنری و بازار های تنوع فرهنگی
دارد0/0119صنایع دستی

ندارد0/0111تعداد مراکز تجمع و تعامالت اجتماعی در شهرپایداری فرهنگی

ندارد0/0105تعداد افراد بی خانمان و فاقد سرپناهبهگشت

ندارد0/0097تعداد مرگ و میر کودکان زیر 3 سالبهگشت

دارد0/0090میزان دسترسی به مراکز فرهنگی مانند فرهنگسرابهگشت

ندارد0/0085درصد اجازه کار به زنانعدالت

ندارد0/0080میزان رضایت از شغل ساکنانعدالت

ندارد0/0064نسبت فرصت کسب سواد برای زنان و مردانعدالت

پنجم

ندارد0/0060تعداد فرصت شغلی برای افراد در شهرعدالت

دارد0/0055تعداد نهاد های مردم نهاد در شهرخالقیت

دارد0/0052میزان دسترسی به مراکز آموزشی مانند دبستانبهگشت

میزان مناسب بودن فضای شهری برای حضور بهگشت
دارد0/0049خانواده ها

ندارد0/0046میزان دسترسی به مراکز مذهبیبهگشت

ندارد0/0040توزیع هزینه خرید مسکنعدالت

ششم میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد عدالت
دارد0/0036کاربری فرهنگی

تفاوت میان کمترین و بیشترین مساحت قطعات عدالت
دارد0/0030مسکونی
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ابعاد برنامه ریزی 
وزن شاخص های برنامه ریزی فرهنگیفرهنگی

شاخص ها
نیاز به تخصص
اولویتطراحی شهری

ندارد0/0030تعداد مشاغل خالقانه در شهرخالقیت

ششم

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد عدالت
دارد0/0030کاربری آموزشی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد عدالت
دارد0/0028کاربری مذهبی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد عدالت
دارد0/0022کاربری ورزشی

میزان دسترسی به خدمات از طریق انواع مختلف عدالت
دارد0/0019حمل و نقل عمومی

میزان سطح پوشش شهر براساس شعاع عملکرد عدالت
دارد0/0016کاربری درمانی

ندارد0/0011میزان درآمد از مشاغل خالقانه در طول سالخالقیت

جدول فوق نشان می دهد، سهم تخصص طراحی شهری در برنامه ریزی فرهنگی چیزی 
نزدیک به نیمی از راهبردها )43/6%( است که همین    امر بیانگر این است که برنامه ریزی 
فرهنگی علی رغم نامی که بر آن نهاده شده است، صرفاً متشکل از راهبردهای برنامه ریزی 

نبوده و راهبردهای طراحانه نیز سهمی تقریباً برابر با راهبردهای برنامه ریزانه دارد.

5. جمع بندی
پارادایم توســعه پایدار، امروزه به مفهومی جامع و همه شمول تبدیل شده است. بنابراین 
در راســتای دســتیابی به آن، تمامی ابعاد مورد توجه آن باید به طور متوازن با هم رشد 
و توســعه یابند، چرا که کوتاهی در حتی یکی از این ابعاد می تواند مشــکالت متعددی 
را به وجود آورد. یکی از مهم ترین مشــکالت حال حاضر ، ناشــی از نادیده گرفتن مسائل 
فرهنگی در شــهر ها اســت. وظیفه برنامه ریزی فرهنگی، تا جایی که به زمین و شــهر ها 
مربوط می شــود، آماده سازی شهر برای حفظ غنی ترین نوع فرهنگ و کامل ترین چرخه 
حیات انســانی و خلق و حفظ حوزه های عینی کنــش و واکنش به نیاز های همه جانبه 
انسانی است. در همین راستا، وظیفه برنامه ریزی فرهنگی در شهرهاست که همانند تمامی 
اشکال برنامه ریزی، از طریق ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هایی خاص، دستیابی به این هدف را 
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میسر نماید. هرچند این شاخص ها از یک بستر فرهنگی به بستر فرهنگی دیگر، متفاوت 
بوده و نیازمند بررسی دقیق تر و بازشناسی محلی است، اما به طور کلی 7 بعد کلی را در 
برمی گیرد که عبارت اند از پایداری فرهنگی، بهگشت، تنوع فرهنگی، سرزندگی فرهنگی، 
خالقیت، هویت و شخصیت و عدالت. براساس وزنی که از پرسشنامه متخصصان به دست 
آمد، از میان شــاخص های اولویت بندی شده در راستای برنامه ریزی فرهنگی در شهر های 
ایران، شــاخص های درصد هزینه های اقالم فرهنگی در مجموع هزینه های خانوار، درصد 
درآمد های خانوار از مشاغل فرهنگی، میزان استفاده از سمبل ها و نماد ها در شهر، تعداد 
شــخصیت های فرهیخته و شناخته شده در شــهر، تعداد نماد های دینی در شهر و تعداد 
عناصر شاخص شــهر، اولین اولویت برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران می باشد. در 
اولویت دوم برنامه ریزی فرهنگی در شهر های ایران نیز بر درصد مهاجران ورودی به شهر 
و مبدأ ســکونت آنان، درصد معابر با مقیاس انسانی، میزان دسترسی به خدمات عمومی 
از طریق حمل و نقل عمومی، تعداد کاربری های شبانه در شهر، ترکیب بندی قومیت ها در 
شهر و... تأکید شده است. )جدول 6( شاخص های برنامه ریزی فرهنگی اولویت بندی شده 
)جدول 7( نشان داد که ارائه راهبردهای طراحانه و عموماً با بهره گیری از ابزارهایی چون 
ســاختمان ها، فضاها، مناظر و المان ها در برنامه ریزی فرهنگی شهرهای ایران تأثیرگذار 
بوده و به همین سبب می توان گفت برنامه ریزی فرهنگی تنها امری برنامه ریزانه نبوده و 

باید طراحان شهری را به صورت توأمان درگیر نماید. 

* این مقاله در ادامه پایان نامه کارشناسی ارشــد برنامه ریزی شــهری نویســنده اول است، با عنوان 
برنامه ریزی فرهنگی در شهرهای جدید ایران؛ مورد مطالعاتی: شهر جدید هشتگرد، که به راهنمایی 
دکتر مرجان نعمتی مهر و مشــاوره دکتر پرویز پیران، در بهمن ماه 1395 در دانشــکده معماری و 

شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است.
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