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سخن نخست

از زمان طرح نخستین ایده های برنامه ریزی شهری در 2500 سال پیش تا زمان حاضر، زمین همواره کانون 
اصلی گفتمان توسعه شهری محسوب می شده است. این منبع تجدید ناپذیر به عنوان مهمترین منبع رشد و توسعه 
شهری در طول تاریخ شهرنشینی، هموراه نقشی محوری در رفاه و آرامش شهرنشینان داشته است. همین موضوع 
سبب شده تا با رشد سریع و فراگیر شهرها پس از انقالب صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی برای استفاده از زمین 
شکل گرفته و دولت های ملی و محلی تالش خود را بر استفاده بهینه ، و پس از شکل گیری ایده توسعه پایدار، 
پایدار از زمین متمرکز نمایند. در دهه های پس از جنگ های جهانی و به دنبال تالش های گسترده دولتها برای 
بازسازی خرابی های ناشی از جنگ، ایده ها، نظریات و بالطبع تجارب گسترده و متنوعی از مدل ها و رویکردهای 
برنامه ریزی کاربری زمین را از منطقه بندی خشک کاربری زمین تا کاربری زمین عدالت محور و پایدار را پشت 
سر گزارده است. طرح های توسعه شهری که در کشور ما به عنوان طرح های جامع و تفصیلی شناخته می شوند، 
قانونی  اسناد  مهمترین  لذا  و  دهند  می  انجام  فضایی  سیاستگذاری  شهری  زمین  از  استفاده  نحوه  خصوص  در 
بنابراین  ناشی می شوند.  جا  از همین  نیز  آنها  راهبردی  اهمیت  و  زمین محسوب می شوند  از  استفاده  مدیریت 
بررسی دیدگاههای چنین طرح هایی بر اساس اصول پایداری کاربری زمین با ان هدف که چقدر این گونه اسناد 
برنامه ریزی به این اصول نزدیک هستند، یکی از اولویت های پژوهشی محسوب می شود. این موضوع در مورد 
کالنشهری مانند تهران که در حوزه زمین شهری دارای چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری 

است اهمیتی دو چندان می یابد. 

هدف اصلی این گزارش نیز در همین راستا، بررسی اصول و معیارهای پایداری در برنامه ریزی کاربری زمین و 
تطبیق آن با طرح جامع و تفصیلی شهر تهران است تا بتوان در پایان از نقاط قوت و ضعف این سند رسمی و قانونی 

مبنای هدایت تحوالت کالبدی-فضای شهر تهران آگاهی یافت. 

بابك نگاهداري

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران



چکیده

شهرنشیني به عنوان شیوه غالب سکونت روز به روز در حال گسترش و به تبع، مشکالت آن نیز رو به افزایش 
است. یکي از رویکردهاي نوین رفع این معضالت، رهیافت بازاریابي اجتماعي است که از مفاهیم آن مي توان در 

راستای ترویج اعتقادات، باورها، نگرش ها و رفتارهاي انساني مطلوب در سطح جامعه بهره برد.

لذا هدف پژوهش حاضر تبیین و معرفی رویکرد بازاریابي اجتماعي در ارتباط با مباحث برنامه ریزی شهري و 
شهرنشیني در ایران بوده و با تمرکز بر ارائه رفتار و ایده های اجتماعي صحیح به مخاطبان هدف که در این پژوهش 

شهروندان و جامعه شهرنشین را شامل می شوند؛ سعي در ارائه راه حل مواجه با برخي چالش های شهري را دارد.

یافته های تحقیق نشان می دهد بسیاری از معضالت شهرنشینی در ایران ریشه در باورها و هنجارهای نادرست 
شهروندان نسبت به محیط زندگی خود و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد.

می باشد،  پیاپی  گام  پنج  بر  مشتمل  که  اجتماعی  بازاریابی  رویکرد  با  ابعاد شهرنشینی  توسعه  مدل  همچنین 
استخراج گردید.

نتیجه پژوهش نشان می دهد با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان ضمن معرفی و 
ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشیني از وضع آشفته موجود را به سوي شیوه 
مطلوب فراهم کرد و بر چالش هایی نظیر فرهنگ شهروندی، درآمد پایدار، مشارکت شهروندان، ترافیک، اسکان 

غیررسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی و ... فائق آمد.
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مقدمه. 1

توسعه در لغت به معناي رشد تدریجي در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر شدن و حتي بزرگ تر شدن است 
به سوي  پیشرفت  برحسب  باید  را  توسعه  توسعه مي گوید:  تعریف  در  بروکفلید  آکسفورد، 2001(.  لغات  )فرهنگ 
اهداف رفاهي نظیر کاهش فقر، بیکاري و نابرابري تعریف نمود. توسعه جریاني است که در خود تجدید سازمان و 
سمت گیري متفاوت کل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد 
ایستارها و دیدگاه هاي  اجتماعي-اداري و همچنین  نهادي،  اساسي ساخت هاي  را دربردارد، شامل دگرگوني هاي 
عمومي مردم است. توسعه در بسیاري از موارد، حتي عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز شامل می شود. در حال 
حاضر شهرهاي بزرگ و کوچک دنیا با مشکالت و مسائل پیچیده ای روبرو هستند که ریشه بسیاري از آنها به 
تضادهاي  آن  به تبع  و  شهرها  به  بی رویه  مهاجرت های  بازمی گردد.  گروهي  و  فردي  فرهنگي  و  رفتاري  مسائل 
ابعاد  تمامي  در  بی شمار  مشکالت  بروز  موجب  تکنولوژیکي،  و  سیاسي؛  فرهنگي،  اقتصادي،  اجتماعي،  رفتاري، 
زندگي شهروندان شده است )شکویی، 1389(. دستیابي به توسعه شهرنشیني به معناي آن نوع توسعه که موجب 
بالندگي شهر و شهرنشینان در زمینه های سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوری، باال رفتن کیفیت زندگي 
شهروندان و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار می گردد؛ در گرو شناسایي و حل مشکالت اجتماعي است. بنابراین 
نیازمند تغییرات اجتماعي براي ایجاد تغییر متقابل در  توسعه شهرنشیني به آن شکلي که جستجو می شود، خود 
اشکال ساختاري و الگوهاي فرهنگي است. این تغییرات اجتماعي و فرهنگي به عنوان اساس توسعه اقتصادي و 

.)Kotler et al. 1971( سیاسي محسوب می شوند

یکي از رویکردهاي نوین براي تغییر رفتارهاي نامناسب فرهنگي و اجتماعي، رویکرد بازاریابي اجتماعي است.

هدف از رهیافت بازاریابي اجتماعي1 تحقق اهداف و مقاصد اجتماعي با استفاده از فنون بازاریابي تجاري است. 
پاکیزه، سالمت عمومي،  بر کیفیت زندگي مانند هواي  تأثیرگذار  به تمامي موضوعات مربوط و  اهداف اجتماعی 
شرکت در انتخابات و دیگر موضوعات مدني اشاره دارد )Landist. 2005(. توسعه شهرنشیني نیز بر فرآیند بهبود و 
توسعه کیفیت زندگي شهرنشینان در ابعاد سیاسي، اجتماعي-فرهنگي، جمعیتي، اقتصادي و محیطي تأکید دارد. از 
استراتژی های بازاریابي اجتماعي می توان جهت توسعه ابعاد شهرنشیني بهره جست زیرا همچون رفتار مصرف کننده، 
توسعه شهرنشیني هم نیازمند ایجاد پیش شرط های رفتاري و عمل داوطلبانه براي انتخاب رفتارهاي شهرنشیني 

شایسته و نهایتًا شهرگرایي است.

یکي از مراحل توسعه، شناسایي موانع دست یابی به آن است )شیخاوندی، 1382(. از آنجا که بسیاري از این 
فرآیند  و  توسعه شهر  براي  برنامه ریزی  از ضرورت های  بنابراین یکي  دارند؛  و فرهنگي  رفتاري  زمینه های  موانع 
برنامه ریزان شهري،  تغییر و بهبود رفتارهاي جامعه هدف است.  براي  برنامه ریزی  شهرنشیني، شناسایي موانع و 
براي دست یابی به ابعاد مختلف توسعه می توانند از تکنیک های بازاریابي اجتماعي بهره ببرند. چرا که به نظر می رسد 

1. Social Marketing
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یا همان شهروندان در مسائل مختلف  رفتار مخاطبان هدف  قرار دادن  تأثیر  با تحت  اجتماعي  بازاریابي  تکنیک 
زندگي شهري، همچون سالمت و بهداشت عمومي، مشکالت زیست محیطی، مسائل سیاسي و مشکالت اقتصادي؛ 
شهرنشینان،  نادرست  و  درست  رفتارهاي  اتخاذ  کاهش  یا  افزایش  عوامل  و  موانع  شناسایي  مناسب؛  رفتار  ارائه 

زمینه های توسعه را فراهم می کند.

از این رو، اهداف اصلی پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:

شناسایی اصول و ویژگی های رویکرد بازاریابی اجتماعی و ضرورت به کارگیری آن در نظام برنامه ریزی  •
شهری.

به منظور  • ابعاد مختلف شهرنشیني  ارتقای  و  اجتماعي در جهت اصالح  بازاریابي  بررسی کاربرد رویکرد 
دستیابی به توسعه پایدار.

ارائه راهکار ها و فرایند توسعه ابعاد شهرنشینی مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی. •

بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:

ابعاد  • توسعه  این رهیافت در جهت  از  اجتماعی کدامند و چگونه می توان  بازاریابی  اجزا و عناصر مکتب 
شهرنشینی بهره گرفت؟

نحوه تطبیق رهیافت بازاریابی اجتماعی با طرح های توسعه شهری به منظور حل معضالت و چالش های  •
شهری به چه صورت باید باشد و گام های مختلف رسیدن به اهداف کدام است؟

مبانی نظری. 2

شهرنشیني ابزار توسعه جوامع مدرن. 1. 2

توسعه جریاني است که در خود، تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه 
دارد. توسعه افزون بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگوني اساسي در ساختارهاي نهادي، اجتماعي، اداري 
و همچنین ایستارهاي مردم است. بنابراین در بسیاري از موارد حتي عادات، رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد 
)ازکیا، 1388(. یکي از بسترهاي توسعه، شهر و شهرنشیني است. شهرنشیني می تواند به عنوان گسترش یک شهر، 
افزایش جمعیت یا مساحت مناطق شهري در طول زمان تعریف شود )Usha, 2002(. هر چند در ماهیت شهرنشیني 
بین جوامع توسعه یافته و جوامع در حال توسعه تفاوت اساسي وجود دارد چرا که عمومًا دلیل اصلي افزایش روند 
شهرنشیني به ویژه در جوامع در حال توسعه مهاجرت از مناطق روستایي به شهرها و از شهرهاي کوچک و میاني به 
 Desai,( شهرهاي بزرگ است. به طوري که دو قرن پیش تنها دو شهر یک میلیون نفري لندن و پکن وجود داشت
and Satterthwaite, 2007 2010( اما اکنون 293 شهر میلیوني وجود دارد که اغلب آنها در کشورهاي در حال 

توسعه می باشند. نرخ رشد این گونه شهرها از سال 1299 تا 1369 ه. ش ده برابر شده است. برخي از این شهرها 
مانند عمان، داکا و حراره به عنوان مگاشهرهاي باالي 10 میلیون نفري شناخته می شوند )Desai et al. 2002(. از 
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طرفي شهرنشیني هم اکنون به عنوان بخشي از فرآیند رشد در کشورهاي جهان سوم دیده می شود. تاریخ نشان داده 
است که شهرها نیروي محرکه توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها می باشند. درآمد بیشتر، بهبود سالمتي، زندگي 

.)Todaro, 2006( بهتر و مابقي فرصت ها، همگي هادي رشد سریع شهرنشیني است

رهیافت بازاريابي اجتماعي. 1. 1. 2

در سال 1952 اندیشمندي به نام »وایبه«1 در مقاله ای با عنوان تجارت کاالها و شهروندی در تلویزیون2 یک 
سؤال انقالبي مطرح کرد که پاسخ به آن سال ها بعد منجر به پایه گذاري »بازاریابي اجتماعي« شد. او پرسید: »چرا 
ما نمی توانیم برادري را هم مثل صابون به مردم بفروشیم؟!« وایبه با بررسي چهار کمپین اجتماعی در آمریکا نتیجه 
گرفت که کمپین های اجتماعی در صورتی که قادر به شبیه سازی شرایط کمپین های تولید کاال و محصول باشند، 

.)Sajoy,2012( میزان موفقیتشان بیشتر می شود

بیان  و  انتقال  ایجاد،  برای  را  تجاری  بازاریابی  فنون  و  اصول  است که  فرآیندی  اجتماعی،  بازاریابی  رهیافت 
ارزش ها به منظور تأثیرگذاری بر رفتارهای مخاطِب هدف به کار می برد که به نفع جامعه )بهداشت عمومی، ایمنی، 
محیط زیست و اجتماعات محلی( و نیز مخاطِب هدف است )Kotler and Lee, 2008(. »فیلیپ کاتلر« و »جرالد 
بازاریابي  ایده  تجاري،  بازاریابي  فنون  و  اجتماعي  تغییرات  به  مربوط  مفاهیم  ترکیب  با  بار  اولین  براي  زالتمن« 
اجتماعي را پایه گذاري کردند. از دیدگاه کاتلر »بازاریابي اجتماعي طراحي، اجرا و کنترل برنامه هایي است که در پی 
افزایش پذیرش یک ایده، ترویج یک رفتار اجتماعي مطلوب یا ترک رفتار اجتماعی نامطلوب به صورت داوطلبانه 

.)Cohn et al. 2002( »در مخاطبان هدف است

اثربخشی رهیافت بازاریابي اجتماعي در طراحي و اجراي برنامه های نهادینه سازی رفتارهای مطلوب در تحقیقات 
متعددی به اثبات رسیده  است. استفاده از رویکرد بازاریابي اجتماعي در نهادینه کردن تغذیه سالم و ارتقاي رفتارهاي 
تغذیه اي )Young et al. 2004(، پیشگیري و کنترل بیماري ایدز و سایر بیماري هاي آمیزشي از طریق گسترش 
استفاده از لوازم بهداشتی )Meekers, 2001(، کاهش مصرف سیگار )Lowry et al. 2004(، کاهش استفاده از 
الکل در جوانان و نوجوانان )Palmer et al. 2006(، افزایش تحرک بدني )Wong et al. 2004(، رعایت اصول 
ایمنی در رانندگی )Ludwig et al. 2005(، ترویج استفاده از خدمات بهداشتی )Lefebvre, 2011(، نمونه هایي 

از کاربرد مؤثر بازاریابي اجتماعي در حوزه امور اجتماعی به شمار مي رود.

بازاريابان اجتماعی جهت اجرای طرح های بازاريابی اجتماعی به ابزارهايی نیاز دارند که اين ابزارها آمیخته 

بازاريابی اجتماعی نامیده می شود. »آمیخته بازاریابي اجتماعی«3 مجموعه اي از ابزارهاي قابل کنترل است که با 

مدیریت یکپارچه و منسجم آن ها می توان باورها و نگرش های مخاطبان هدف را اصالح نمود تا رفتارهای مطلوب 

1. Wiebe
2. Merchanding commodities and citizienship in television, public opinion quarterly, 15,papes 679-
691
3. Mixed Social Marketing
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بازاریابي اجتماعی داراي اجزاي زیر است  در سطح جامعه نهادینه شود )Kotler and Kevin, 2006(. آمیخته 
:)Shizumu, 2003(

محصول: محصول کاال، خدمت یا ایده ای است که به مخاطبان هدف مورد نظر عرضه مي شود تا نیاز یا  •

خواسته  آنها را برآورده نماید. در بازاریابی اجتماعی تمرکز بر ترویج ایده ها و رفتارهای مطلوب اجتماعی 
کمربند  بستن  مطلوب  رفتار  از طریق  جان  ایده حفظ  مانند   ،)Donovan and Henley, 2010( است 
ایمنی، ایده حفظ سالمت از طریق رفتار مطلوب مسواک زدن. در بدو امر مخاطبان هدف باید آگاه شوند 
تا آنگاه براي  )ایده( مورد نظر راه حل مناسبي براي آن مشکل است  که مشکلي وجود دارد و محصول 
اصالح رفتار خود در جهت استفاده از آن محصول، خدمت یا ایده قدم بردارند. برای مثال در مورد ترویج 
رفتار بستن کمربند ایمنی، مخاطبان هدف )رانندگان( باید از خطرات احتمالی ناشی از تصادف در صورت 

نبستن کمربند ایمنی آگاه شوند.

قیمت: آنچه که مشتري مي پردازد تا محصول مورد نظرش را به دست آورد، قیمت نام دارد. قیمت یک  •

محصول هزینه ای است که مشتری باید پرداخت  کند، هزینه هایی از قبیل هزینه مالی، صرف زمان، انجام 
سعي و تالش و یا حتي تحمل اضطراب و نگراني. براي این که استقبال از یک محصول یا ایده افزایش 
یابد، باید قیمت محصول از منافع حاصله آن کمتر باشد )Kotler et al. 2013(. در بازاریابی اجتماعی 
می توان با استفاده از تکنیک قیمت گذاری از طریق باال بردن هزینه رفتارهای نامطلوب، ترک این رفتارها 

را موجب شد. برای مثال، می توان با افزایش جریمه، هزینه نبستن کمربند ایمنی را افزایش داد.

مکان )توزيع(: توزیع مسیر و فعالیت هایی است که با کمک آن محصول یا ایده به دست مشتری مي رسد.  •

در مورد کاالهای قابل  لمس، مصداق مکان، سیستم توزیع و خرده فروشی است، درحالی که در مورد خدمات 
و ایده های غیرقابل لمس، کانال هایي که از طریق آن ها اطالعات و آموزش به مشتریان مي رسد، مکان 
را شامل مي شود )Cant et al. 2009(. یکی از روش های افزایش فروش محصول یا ایده دسترسی آسان 
مشتریان به سیستم توزیع است. برای مثال در مورد کمپین بازاریابی اجتماعی بستن کمربند ایمنی، ابتدا 
باید دسترسی کلیه افراد به کمربند ایمنی را امکان پذیر سازیم؛ از این رو، رعایت اصول ایمنی از جمله نصب 

کمربند ایمنی در تمامی خودروها الزامی شده است.

ترويج: ترویج شامل فعالیت هایي است که ارائه دهنده محصول یا ایده انجام مي دهد تا بتواند در مورد  •

ارزش محصول یا ایده خود اطالعات مفیدي به مخاطبان هدف بدهد و آنان را تشویق کند تا آن محصول 
یا ایده را بخرند )Lefebvre, 2013(. این بخش از آمیخته بازاریابي را گاه به اشتباه معادل کل بازاریابي 
اجتماعي مي دانند. ترویج تنها بخشي از آمیخته بازاریابي بوده و شامل استفاده از مجموعه تبلیغات، روابط 
عمومي، پیشبرد فروش، حمایت هاي رسانه اي، ارتباطات فردي )تبلیغات دهان به دهان( و فعالیت هایي از 

این قبیل است که محور آن خلق پیام و انتقال آن به مخاطبان هدف است.

عمومیت: براي کسب موفقیت در بازاریابي اجتماعي باید عالوه بر مخاطبان هدف، سایر افرادی که بر  •
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تصمیمات و رفتارهای مخاطبان هدف تأثیرگذارند، مورد توجه قرار گیرند. برای مثال در کمپین بازاریابی 
فرد  به  که  خانواده  اعضای  سایر  یا  مادر  دادن  نشان  با  موتورسیکلت،  ایمنی  کاله  از  استفاده  اجتماعی 

موتورسوار استفاده از کاله ایمنی را توصیه می کنند، از این راهبرد بازاریابی اجتماعی استفاده شده است.

شراکت: براي مؤثر واقع شدن برنامه بازاریابی اجتماعی بایستی کلیه سازمان هاي جامعه که اهداف مشابه  •

)نه الزامًا اهداف یکسان( دارند، در کنار هم قرار گیرند )Kotler et al. 2008(. برای مثال برای بازاریابی 
از قبیل صداوسیما،  ایمنی، عالوه بر سازمان راهنمایی و رانندگی، سازمان هایی  اجتماعی بستن کمربند 
شهرداری ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و فرهنگ سراها باید همکاری تنگاتنگی در زمینه فرهنگ سازی 

داشته باشند.

جامعه  • در سیاست هاي کالن  تغییر  با  تنها  اجتماعي  رفتار  نهادینه کردن  و  تغییر  تداوم  سیاست گذاری: 

حیاتی  اجتماعي  بازاریابي  فعالیت های  براي  مکمل  رسانه اي  حمایت  عرصه  این  در  و  است  امکان پذیر 
محسوب مي شود.

نگرش . 2. 1. 2

نگرش فرایند شناختی پیچیده ای است که رفتار فرد را تبیین می کند. نگرش ارزیابی کلی و پایدار در مورد افراد 
)شامل خود(، اشیاء، فعالیت های زندگی یا ایده هایی مانند حفظ محیط زیست است )Solomon et al. 2006( هر 
چیزی که فرد نسبت به آن نگرش دارد، پدیده مورد نگرش نامیده می شود، در تحقیق حاضر »برخی از چالش هاي 
توسعه شهرنشیني« پدیده مورد نگرش هستند. نگرش در طول زمان نسبتًا پایدار است )موون و مینور، 1386(. براي 
مثال، هنگامي که نگرش مثبتي در جامعه نسبت به ایده مشارکت شهروندان در امور شهري شکل  بگیرد، این ایده 
پایدار بوده و به راحتي تغییر نمي کند. عالوه بر پایداري، نگرش یک مقوله کلي است زیرا فراتر از یک مسئله زودگذر 
است، به نحوي که مي توان از نگرش براي پیش بیني رفتار افراد استفاده کرد )حسنقلي پور و همکاران، 1388، ص 
52(. شکل گیري نگرش مثبت نسبت به ایده مشارکت شهروندان در امور شهري باعث مي شود رفتار با ثباتي در بین 
شهروندان شکل بگیرد، به نحوي که اکثر شهروندان در قبال شهر خود مسئولیت پذیر شده و احساس هویت نمایند.

:)Wright, 2006( نگرش شامل سه مؤلفه شناختی، عاطفی و رفتاری است

مؤلفه شناختی: به باورهاي فرد نسبت به پدیده مورد نگرش اشاره دارد. براي مثال درباره ایده مشارکت  •

بر  برخی  اینکه  جمله  از  است،  رایج  شهروندان  بین  منفي  باورهاي  یکسري  امور شهري  در  شهروندان 
این باورند که تنها نهادهاي شهري مانند شهرداري، وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي در قبال 

فضاهاي شهري مسئولیت دارند و شهروندان براي خود هیچ گونه وظیفه اي قائل نیستند.

عدم مشارکت مردمی از مسائل عمده ای است که کشور ما نیز از آن رنج می برد. به این معنا که در فرایند 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای یک طرح، مردم یا اصاًل نقشی ندارند و یا نقش کمرنگی دارند که البته این 

مسئله ریشه های تاریخی دارد )بشیریه، 1382؛ 47(.
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مؤلفه عاطفی: به احساسات فرد نسبت به پدیده مورد نگرش اشاره دارد. در مورد ایده مشارکت شهروندان  •

در امور شهري، با توجه به باورهاي منفي، شهروندان احساس تعلق مکاني به شهر خود ندارند.

مؤلفه رفتاری: شامل نیات رفتاري فرد براي انجام عملي نسبت به پدیده مورد نگرش است. وقتي شهروندان  •

بر این باورند که مسئولیتي در قبال شهر خود بر عهده نداشته )مؤلفه شناختي( و هیچ احساس تعلقي به 
شهر خود ندارند )مؤلفه عاطفي(، بنابراین شهروندان در امور شهري مشارکت نمي کنند. )مؤلفه رفتاري(.

 Watson et al.( سه مؤلفه شناختی، عاطفی و رفتاری با هم در تعامل بوده و بر رفتار فرد تأثیر می گذارند
شرایط  بر  تأثیرگذاری  با  نگرش،  تغییر  ضمن  اجتماعی  بازاریابی  آمیخته  اجزای  از  استفاده  با  باید  لذا  2002(؛ 

تسهیل کننده یا تضعیف کننده رفتار، برای نهادینه کردن رفتارهای مطلوب در سطح شهر بسترسازی نمود. فرایند 
مذکور در مدل نمودار شماره 1، نشان داده شده است.

 نمودار 1– مدل آمیخته با رویکرد بازاریابی اجتماعی 
)Donovan and Henley, 2010( :مأخذ

برای ایجاد یا تغییر نگرش الزم است هر سه مؤلفه شناختی، عاطفی و رفتاری مورد توجه قرار گیرد. هر سه 
مؤلفه نگرش مهم هستند، اما اهمیت نسبی هر یک از آن ها به سطح درگیری ذهنی فرد نسبت به پدیده مورد 
نگرش بستگی دارد. نمودار شماره 2، سلسله مراتب تأثیرات تأثیر نسبی هر یک از سه مؤلفه نگرش را نشان می دهد.
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 نمودار 2: سلسله مراتب تأثیرات 
مأخذ: حسنقلی پور و همکاران، 1388

)مؤلفه  باورهایی  پدیده،  ویژگی های  درباره  اطالعاتی  جمع آوری  با  فرد  باال،  درگیری  سلسله مراتب  فرایند  در 
شناختی( در مورد آن شکل می دهد. با ارزیابی این باورها احساساتی )مؤلفه عاطفی( در رابطه با پدیده توسعه داده و 
در نهایت فرد نسبت به پدیده مذکور نیت رفتاری )مؤلفه رفتاری( خود را شکل می دهد. این فرایند اغلب منجر به 

ایجاد باورها و نگرش های عمیقی در فرد می شود که به راحتی دچار تغییر و تحول نمی شود.

در این حالت، فرد درگیری )دغدغه( ذهنی زیادی با پدیده داشته و انگیزه زیادی برای جمع آوری و پردازش 
اطالعات دارد )Solomon et al. 2006( که می توان به مسائل مهم زندگی شهری مانند احترام به حقوق شهروندی 
و یا دیدگاه افراد نسبت به عملکرد مدیریت شهری )ایده حمایت از مدیریت شهری( اشاره کرد. برای مثال در مورد 
عملکرد مدیریت شهری، به علت اهمیت زیاد این موضوع، اکثر افراد سعی می کنند تا اطالعات موثقی در مورد آن 
از منابع مختلف مانند رسانه های جمعی، دوستان و آشنایان خود گردآوری  نمایند و البته افراد به اطالعاتی که از 
منابع اطالعات شخصی )دوستان و آشنایان( دریافت می کنند، اعتماد بیشتری دارند. این اطالعات گستره وسیعی 
را در برمی گیرد، از خدماتی که مدیریت شهری به شهروندان عرضه می کند، عملکرد ارگان ها و نهادهای مدیریت 
شهری، قوانین و مقررات وضع شده توسط شهرداری ها و نحوه برخورد مدیریت شهری با شهروندان مختلف شهر 
و بسیاری موارد دیگر. تمامی این اطالعات مثبت و منفی، به ایجاد باورهای مثبت و یا منفی نسبت به ایده حمایت 
از مدیریت شهری در ذهن شهروندان )مؤلفه شناختی نگرش( منجر می شود. در مرحله بعد بر اساس ارزیابی این 
اطالعات، احساسات مثبت یا منفی نسبت به عملکرد مدیریت شهری و در نتیجه آن، ایده حمایت از مدیریت شهری 
در شهروندان شکل گرفته و در نهایت با توجه به این باورها و احساسات، شهروندان تصمیم خود را نسبت به این 

ایده )نیت رفتاری( می گیرند، مثاًل نیت می کنند تا با روش های مختلف از مدیریت شهری حمایت کنند.

در حالت سلسله مراتب درگیری کم، فرد درگیری ذهنی کمی با پدیده داشته و اهمیت زیادی برای پدیده قائل 
نیست؛ بنابراین به طور فعال در جستجوی اطالعات کامل و موثق نیست و در عوض باورهایش را بر اساس اطالعات 
نادرست  تأثیر اطالعات  به راحتی ممکن است تحت  نبوده و  باورها عمیق  این  نتیجه  محدود شکل می دهد. در 
آلودگی هوا، کیفیت  ترافیک،  )مانند  از چالش های شهرنشینی  برخی  قرار گرفته و تحریف شوند. در حال حاضر 
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زندگی، اسکان غیررسمی، ناهنجاری های اجتماعی، مسکن سالم، مشارکت شهری، پرداخت عوارض و مشکالت 
زیست محیطی ...( از اهمیت زیادی نزد شهروندان برخوردار نیستند؛ بنابراین شهروندان نسبت به این ایده ها درگیری 
کمی دارند، فعاالنه اطالعات را جمع آوری نمی کنند، رابطه شهروندان با این ایده ها ضعیف بوده و باورهای آن ها 
نسبت به این ایده ها سطحی و ناپایدار است. جهت درونی سازی باورهای افراد نسبت به این ایده ها، باید در گام اول 

با افزایش درگیری شهروندان با این نوع چالش ها، زمینه اصالح این مؤلفه ها را تقویت نماییم.

همان طور که در بحث سلسله مراتب تأثیرات توضیح داده شد، نگرش ها به شیوه های متفاوتی شکل می گیرند، بنابراین 
:)Sharon et al. 1988( سه سطح تعهد به نگرش وجود دارد

اجابت )پیروی(: در پایین ترین سطح درگیري، نگرش به این دلیل شکل مي گیرد که به کسب پاداش یا  •

اجتناب از تنبیه از سوي دیگران کمک مي کند. این نگرش بسیار سطحي است و احتمااًل هنگامي که رفتار 
فرد دیگر کنترل نشود، تغییر خواهد کرد. براي مثال، نگرش بعضي از افراد جامعه نسبت به ایده بستن 

کمربند ایمني بسیار سطحي است، بنابراین در صورت نبود نظارت، کمربند ایمني را نمي بندند.

همانندسازی: در فرآیند همانندسازي نگرش ها شکل مي گیرند تا فرد با فرد یا گروه دیگري هم نوا شود.  •

به عنوان مثال برخي از شهروندان صرفًا به دلیل آنکه سایر شهروندان از چراغ قرمز عبور نمي کنند، این 
قانون شهری را رعایت مي کنند تا هم رنگ جماعت شوند.

درونی سازی: در باالترین سطح درگیري، نگرش ها عمیق و دروني شده و جزئي از سیستم ارزشي فرد  •

مي شوند. این نگرش ها بسیار سخت تغییر مي کنند، زیرا براي فرد بسیار مهم هستند. معضل عدم پرداخت 
به موقع عوارض شهري یا مالیات های محلي توسط شهروندان مدیریت شهري را با مشکل عدم پایداري 
ایجاد تعهد در میان  ابتدا  این خصوص  از موضوعات مهم در  تأمین درآمدها مواجه کرده است. یکی  و 
شهروندان برای پرداخت به موقع مالیات و در گام بعد ارتقا سطوح تعهد می باشد. براي دستیابی به این مهم 
مدیران شهري می توانند با مطالعه و بررسی نگرش های مختلف شهروندان و مدیران شهری نسبت به 
باور پرداخت به موقع عوارض شهري سه برنامه بازاریابي اجتماعي تنظیم نمایند تا سطوح تعهد شهروندان 

را ارتقا دهند.

 در سطح اول، مدیران شهري می توانند با اعطاي مشوق هایی به شهرونداني که عوارض شهري را به موقع 
پرداخت مي کنند، یا اعمال جریمه هایي براي شهرونداني که در پرداخت عوارض شهري تأخیر دارند، پایین ترین سطح 
تعهد به نگرش پرداخت به موقع عوارض شهري را تحقق بخشند. در این سطح، شهروندان تنها به دلیل برخورداري 
از پاداش ها یا اجتناب از جریمه ها عوارض شهري را به موقع پرداخت می نمایند، به عبارت دیگر شهروندان پایین ترین 

تعهد را به این نگرش داشته و سطح تعهد آنها اجابت است.

در سطح دوم، مدیران شهري می توانند با ترویج هنجارهاي اجتماعي در سطح جامعه شهری پرداخت به موقع 
عوارض شهري را به یک هنجار اجتماعي تبدیل کنند، به نحوی که شهروندان جهت جلوگیري از شماتت سایرین، 
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عوارض شهري را به موقع پرداخت نمایند. در این سطح، تعهد شهروندان به نگرش پرداخت به موقع عوارض شهري 
انجام  با سایرین رفتار مطلوب پرداخت به موقع عوارض شهري را  متوسط است و شهروندان به منظور هم نوایي 
می دهند. در سطح سوم، مدیران شهري می توانند با تبیین اهمیت بسیار زیاد پرداخت به موقع عوارض شهري در 
این سطح،  در  کنند.  نهادینه  مطلوب  رفتار  این  به  نسبت  در شهروندان  باورهاي عمیقي  رفاه جمعي شهروندان، 
شهروندان به دلیل اینکه پرداخت به موقع عوارض شهري جزئي از ارزش های محوري آنها است، رفتار مطلوب را 
بدون هیچ گونه نظارتي انجام می دهند. در این سطح، تعهد شهروندان به نگرش پرداخت به موقع عوارض شهري در 
باالترین سطح است و این نگرش در شهروندان دروني و عمیق شده است. در حال حاضر در بسیاري از شهرهاي 
کشورهاي توسعه یافته پرداخت به موقع عوارض نهادینه شده است، چرا که باور و نگرش شهروندان به این رفتار 
دروني و عمیق است. هرچند نهادینه کردن تعهد به پرداخت به موقع مالیات تنها نمی تواند توسط مدیران شهری 
ایجاد شود. عالوه بر تالش مدیران شهری در این کشورها برای تقویت این باور، افزایش سطح اعتماد مردم به 
دولت ها، افزایش آگاهی از پیامدهای منفی شخصی و اجتماعی در صورت عدم پرداخت مالیات بسیار مؤثر است. 
با نهادینه شدن این رفتار، درآمد مدیریت شهری پایدار شده و عموم شهروندان از منافع آن مانند باال رفتن کیفیت 

خدمات شهري و افزایش کیفیت زندگي بهره مند می شوند.

نظريه قضاوت اجتماعی: مبنای تغییر نگرش. 2. 1. 2

نظریه قضاوت اجتماعی توضیح می دهد که افراد چگونه اطالعات جدید نسبت به پدیده مورد نگرش را با دانش 
یا احساس قبلی خود تلفیق می کنند. نگرش اولیه به عنوان چارچوب مرجع عمل می کند و اطالعات جدید بر حسب 

استاندارد موجود طبقه بندی می شود )نمودار شماره 3(.

)Donovan and Henley, 2010( نمودار 3: دامنه پذیرش و رد

جهت تغییر و اصالح نگرش بایستی آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اساس نظریه قضاوت اجتماعی طراحی شود. 
در طراحی عنصر ترویج )تبلیغات( آمیخته بازاریابی اجتماعی بایستی در نظر داشت که شهروندان از لحاظ اطالعاتی 
که آن ها را قابل قبول یا غیرقابل قبول می یابند، متفاوت اند. آن ها یک دامنه پذیرش و یک دامنه رد پیرامون نگرش 
فعلی خود شکل می دهند. ایده ها و اطالعاتی که در دامنه پذیرش قرار می گیرند، کاماًل و به طور مطلوب پذیرفته 
می شوند، درحالی که ایده هایی که در خارج از این دامنه پذیرش قرار می گیرند، یا به عبارتی دیگر در دامنه رد قرار 
می گیرند، پذیرفته نخواهند شد )Solomon, 2007(. پیام هایی که در درون دامنه پذیرش جای می گیرند، بیشتر 
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از واقعیت با موضع کنونی فرد سازگار به نظر می رسند. این فرآیند اثر تلفیق کردن نامیده می شود. در سوی دیگر، 
پیام هایی که در دامنه رد قرار می گیرند، بیشتر از واقعیت از موضع کنونی فرد دورتر به نظر می رسند که اثر تضاد 
امور  در  به مشارکت  نسبت  باورش  اگر شهروندی  مثال  برای   .)Meyers-Levy et al. 1993( نامیده می شود 
شهری منفی است، نباید به صورت مستقیم مزایای مشارکت در امور شهری را به او گوشزد کرد؛ زیرا فرد دامنه 
پذیرش کوچکی دارد و اطالعات مثبت نسبت به مؤلفه مشارکت چون خارج از دامنه پذیرش او قرار می گیرد، توسط 
فرد پذیرفته نمی شود. در این مورد می بایست از تکنیک های بازاریابی اجتماعی که عمدتًا غیرمستقیم هستند استفاده 
کرد و به جای مطرح کردن ایده اصلی به صورت مستقیم  باید بر روی فواید ایده به صورت غیرمستقیم تأکید کرده 

و فرد را به صورت گام به گام با ایده همراه نمود.

محققین دریافته اند که می توان از طریق ایجاد عدم تعادل بین باورهای فرد، ایجاد یا تغییر نگرش را ترغیب کرد. 
بنا بر اصل سازگاری شناختی افراد تمایل دارند که سازگاری بین نظرات و افکار خود را حفظ کنند؛ بنابراین با ایجاد 
 .)Lewis, 2008( تعمدی ناسازگاری شناختی، می توان افراد را تحریک به تغییر نگرش و بازگشت به تعادل اولیه کرد
از اصل ناسازگاری شناختی می توان برای تغییر نگرش شهروندانی که با ایده مشارکت فعاالنه در امور شهری مخالف اند 
استفاده کرد. با توجه به اینکه عدم مشارکت شهروندان در مقوله های مختلف زندگی شهری با مقوله شهروندی در 
تضاد است، می توان این تضاد بین باورهای فرد را )تضاد بین دو باور مخالفت با مشارکت در امور شهری و در عین حال 
حقوق شهروندی( برجسته کرد. با بروز این ناسازگاری شناختی، فرد احساس تنش روانی می کند و به دلیل آنکه باور 
شهروندی باوری عمیق است، تصمیم می گیرد با ایده حمایت از مشارکت فعال در امور مختلف شهری مخالفت نکند.

شهرنشینی و توسعه. 2

شهرنشینی در ايران. 1. 2

 دوران پیش از اسالم2. 1. 1. 

از  اولین تمدن های شهری و یکجانشینی،  از  ایران به جهت موقعیت استراتژیک و مهد یکی  کهن سرزمین 
قدمت فراوانی به لحاظ زندگی جمعی و سکونتگاه ها برخوردار است. تا قبل از ورود آریایی ها به فالت ایران، این 
محدوده تحت حاکمیت عیالمی ها، گوتی ها، ماننایی ها، اوراتویی ها و... بود. وجود آثاری از شهرهای کهن در این 

دوره )همچون سیلک( حاکی از وجود شهرها و تمدن شهری در ایران این دوره بوده است.

برای اولین بار مادها در غرب کشور با اتحاد قبایل کوچک، حکومتی مستقل را بنیان نهادند. مادها برای تداوم 
و ثبات حکومت خود مراکز سیاسی و اقتصادی را شکل بخشیدند که از آن میان می توان به هگمتانه و گودین تپه 
اشاره کرد. هگمتانه آن چنآن که از آثار باقی مانده مشخص می شود، محل اجتماع قبایل ماد و مرکز حکومت آنها بوده 
است و گویا دارای هفت حصار بوده است که سمبلی بوده است از هفت قبیله که حکومت ماد را تشکیل می داده اند.

با روی کار آمدن مادها و تشکیل دولتی مقتدر در ایران یک سازماندهی جدید در حوزه متصرفات ماد )آذربایجان، 
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کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان و نواحی اطراف ری( صورت گرفته است. شهرها در این دوره معمواًل در نقاط 
استراتژیک پراهمیتی بودند که بر سر راه های تجاری-نظامی بنیان و توسعه می یافتند )نظریان،1379(. هر چند که 
در زمان حکومت مادها شهرنشینی آن چنان شکل و توسعه نیافت و شهرهای زیادی ایجاد نشدند، اما این حکومت 

امنیت الزم و نطفه ای اولیه ای را جهت پایه ریزی تمدن شهری در دوره های بعد پایه ریزی کرد.

روی کار آمدن هخامنشیان در 559 پیش از میالد و امپراتوری عظیم ایران، سرآغازی بود برای شکل گیری 
نوعی از سیستم منطقه ای که در آن 25 کشور تحت نفوذ در ارتباط با یکدیگر قرار داشتند.

اهمیت و شکوه شهرنشینی از زمان داریوش آشکار شد. در زمان او عناصر فراوان از معماری و حجاری ملل 
مختلف گردآوری شدند. ایران در زمان این پادشاه ظاهراً 46 قوم را در برداشته و شامل 26 ایالت بوده است که هر 

یک از ایالت ها یک ساتراب نشین بوده است که حاکم آن شهربان نامیده می شده است.

وسعت امپراتوری هخامنشی از یک طرف و گردآوری صاحبان حرف، صنعتگران و پیشه وران از نقاط مختلف 
امپراتوری، باعث ساخت شهرهای جدید و ایجاد نوعی سبک نو حاصل از اختالط ادیان، فرهنگ ها و هنرها بود. 
بقایای لوح های گلی به دست آمده از تخت جمشید و بررسی آنها نشانگر این مطلب است که ساماندهی منظمی به 
شکل یک دیوانساالری بزرگ، مدیریت شهر و روستا و سرزمین را امکان پذیر می ساخته است. در این تشکیالت هر 
کس بر اساس جایگاه و حرفه خود دستمزد دریافت می کرد حتی بر خالف آنچه که افرادی همچون پیگولوسکایا 
عنوان می کنند، برده داری در ایران وجود نداشته و همه در ازای کار خود دستمزد دریافت می کرده اند )ماری کخ، 
1383( هر ناحیه و پسکرانه روستایی آن دارای بازرسانی بود که مسئول جمع آوری محصوالت کشاورزی بودند، 

نگهداری می شدند. این نوع مبادالت نشان دهنده نوعی ارتباط منظم و متقابل مابین شهرها و نواحی بود.

وجود اصناف و حرف مختلف در ساخت طبقات اجتماعی دوران هخامنشی تأثیر به سزایی داشت. در واقع هر 
یک از این حرفه ها جامعه ای را برای خود تشکیل داده بودند که حق ورود و خروج به آن بر حسب شایستگی افراد، 
آزاد بود و افراد هر صنف حق انتخاب رئیس و اداره امور صنف خود را داشتند. این یک امر تصادفی نبود بلکه نتیجه 
سازمان مشخص و برنامه ریزی شده بود )سلطان زاده، 1365(. شهرنشینی و شهرسازی در این دوره تحت تأثیر دو 
عامل: نخست، ضرورت حفظ سرزمین های پهناور تحت سلطه و نحوه انتظام و اداره امور کشوری و لشکری، دوم، 
توسعه بازرگانی و صنعت بود. شهرهای زیادی نیز در این دوره بنیان نهاده شدند که بعضی از آنها در نواحی داخلی 
همچون شوش، تخت جمشید و پاسارگاد قرار داشتند و برخی نیز در سرحدات برای حفظ امپراتوری ساخته شدند 
و ایجاد امنیت در راه ها و ساخت راه های جدید )حدود 2400 کیلومتر راه در زمان هخامنشیان ساخته شد( موجب 
پارتیان  از هخامنشیان، حکومت های سلوکیان،  امپراتوری شد. پس  و شهرهای  مختلف  ملل  ارتباطات  گسترش 
از حمله اعراب روی کار آمدند. ساختار کلی شهرنشینی و نظام شهری در این سلسله ها نیز  تا قبل  و ساسانیان 
همچنان بر پایه اصول دوران هخامنشی استوار بود با این توضیح که روی کار آمدن سلوکیان موجب رشد شهرهای 

خودگردان به سبک شهرهای هلنی و پیوند بیشتر آنها با فرهنگ یونانی شد.
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در عهد ساسانیان، در پی رونق تجارت استفاده از سکه در شهرها گسترش یافت، وسعت دامنه و حوزه بازرگانی 
به پیدایش روابط پولی، اعتباری و بانکی منجر گردید. شهرنشینی در این دوره توسعه بسیار یافت، به ویژه طبقه ای 
جدید موسوم به دبیران شکل گرفت که جایگاهشان در شهرها بود و پادشاهان ساسانی تعداد زیادی شهر احداث 
از  اما گروهی  بودند،  اطراف خود  به منطقه  وابسته  اقتصادی  نظر  از  احداث شده  بیشتر شهرهای  آنکه  با  کردند. 

شهرهای تجاری و بندری نیازهای خود را از نواحی دوردست تهیه می کردند.

شهرهای ایران عهد ساسانی به ویژه شهرهایی که از زمان قباد ساخته شدند با شهرهای ایرانی دوره اسالمی 
بسیار همانند هستند. در این شهرها کهن دژ با باروی بلند، بخش نظامی شهرها را تشکیل می داد. قسمت اساسی 
شهر در شارستان و گاهی در بیرون آن بود و در دوره اسالمی ربض خوانده می شد، گاهی دیوار دومی گرداگرد 
آن می کشیدند. کشتزارها در حاشیه شهرها جای داشتند و در بازارها و محله های شهر و روستاهای پیرامون شهر، 
طبقه خراج گزار قرار داشتند. دین و پیشه از عوامل اساسی چگونگی پخش شدن طبقه خراج گزار در محله ها بود 

)مستوفی الممالکی، 1380(

دوران پس از اسالم. 2. 1. 2

شهرنشینی در دوره اسالمی از یک سو، از ادامه یافتن و از سوی دیگر از دگرگونی زندگی شهری ساسانی پدید 
آمد. در این دوران وضع سیاسی )اداری - نظامی( اقتصادی و اجتماعی شهر همچنان پابرجا ماند و به علت وسعت 
امپراتوری اسالمی و گسترش بازار مبادالت در قرن های سوم و چهارم، شهرنشینی رونق فراوان یافت و سیمای 
شهرها دگرگون شد. در دوره اسالمی سازمان های دینی نیز در شالوده زندگی شهری اهمیت زیادی پیدا کردند 
و مسجد آدینه )مسجد جامع( از اجزای نظام اجتماعی شهر شد. در این دوره شهرها و روستاهای پیرامون آنها در 
این پیوند، همبستگی  یک نظام منطقه ای به یکدیگر پیوند خوردند و مجموعه ای همگن را پدید آوردند. اساس 
جدائی ناپذیر صنایع دستی و بازرگانی با فعالیت های کشاورزی بود )اشرف،1353(. شهرنشینی دوران اسالمی را به 
زمانی و خصوصیات هر دوره می توان به چند دوره تقسیم بندی کرد، از آن جمله قبل از حمله مغول، بعد از حمل 

مغول و دوران صفویه.

با روی کار آمدن مسلمانان و تشکیل حکومت های اسالمی بنا به تأکید اسالم بر برابری و آزادی، در طبقات 
اجتماعی و در روابط شهر و منطقه تغییراتی روی داد. تا قبل از حمله مغول به ایران، وجود حکومت های متمرکز 
و امنیت در شبکه راه ها و رونق کشاورزی، نظام مبادالت بازرگانی و روابط فضایی سکونت گاه ها بر پایه ارتباط و 
وابستگی نزدیک متقابل بود. در این دوران شهر های مهمی در سطح کشور پدیدار شدند این رشد با حمله مغول رو به 
افول نهاد، شهرها رو به ویرانی نهادند و مردم شهرها به ناچار به روستاها و حتی کوچ نشینی روی آوردند. هرچند که 
دوران حکومت غازان خان به طور نسبی آرامش و ثباتی در سطح کشور پدیدار شد و شهرهایی همچون تبریز، مراغه 
و سلطانیه )زنجان( رونق یافتند، اما هیچ گاه این رشد قابل مقایسه با دوران قبل از حمله مغول نبود. آن چنآن که 
مقدسی، جغرافیدان برجسته قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری از هفده مادر شهر بنام »امصار«، هفتاد و هفت 
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پایتخت ایالتی بنام »مدائن« یا »مدن«، مناطق روستایی بنام »نواحی« و دهات یا »قراء« سخن می گوید. بدین 
ترتیب سه نوع شهر را در دوره رونق شهرنشینی )از قرن سوم تا قرن ششم( می توان تمیز داد: مصر، قصبه، مدینه.

بر این اساس در دوران پیش سرمایه داری و حتی تا گذشته های نزدیک، شهرهای مرکزی نواحی جغرافیایی 
ایران، به طور مستقیم و بدون واسطه با روستاهای اطراف در ارتباط بوده و تقریبًا تمام قدرت و تصمیم گیرهای 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اختیار شهر و مرکز ناحیه قرار داشت. شکل پذیری شهرها به نسبت توسعه طلبی و 
جمعیت یابی آنها از ناحیه بستگی داشت که به سازماندهی فضایی پیرامون و نواحی اطراف خود می پرداختند. شهر 
همه امتیازات ممکن و عملی در خود متمرکز کرده بود که بدان وسیله با ویژگی های خاص ناحیه خود را از نواحی 
اطراف متمایز می گرداند )نظریان،1379(. یورش مغول در قرن هفتم شهرنشینی را از رونق انداخت. عواملی که 
باعث رکود شهرها و کندی آهنگ رشد آنها پس از این یورش بود را می توان این چنین عنوان کرد: زوال کشاورزی، 
مالیات های سنگین )تمغا(، عدم پیوند مغوالن با فرهنگ شهری و.. »زوال کشاورزی بازار منطقه های شهری را 
محدود کرد و این امر مانع بزرگی برای رشد فعالیت های صنعتی و بازرگانی در شهرها پدید آورد« )اشرف،1353(.

روی کار آمدن دولت صفویه و تقارن زمانی آن با حکومت مقتدر همسایه )عثمانی( و آغاز پیشرفت های علمی 
و صنعتی در اروپا ضرورت رشد و توسعه در تمامی جوانب را در کشور پدیدار ساخت. شکل گیری حکومت مقتدر 
صفوی و ایجاد نظامی متمرکز )بعد از مدت ها( در سطح کشور، باعث ایجاد امنیت و ثبات و در نتیجه رشد و گسترش 
افزایش تولیدات کشاورزی گردید. سیاست شهری  بازرگانی به شیوه سنتی، رشد صنعت و  شهرنشینی، مبادالت 
شاه عباس مبتنی بر گسترش و رونق بخشیدن به شهرهای نواحی مرکزی کشور بود. در نتیجه شهرهای اصفهان، 

کاشان، یزد، بندرعباس، اردبیل، تبریز، قزوین و مشهد توسعه یافتند.

سیاحانی که در این دوره از ایران دیدن کرده اند، توصیفات زیادی از شهرهای صفوی ارائه کرده اند که می توان 
به سفرنامه های شاردن1، دیوالفوا2، سر هربرت3 و...اشاره کرد. سر هربرت در سال 1617 کاشان را با 4 هزار خانوار 
هم تراز شهرهای یورک4 و نورویچ5 در انگلستان دانسته است. بر اساس این گفته شهر تبریز در این زمان بیش از 
500 هزار نفر جمعیت و 300 کاروانسرا داشته است. در این زمان اصفهان به عنوان پایتخت بزرگ ترین شهر صنعتی 

کشور به شمار می رفت.

»به طور کلی می توان عوامل مؤثر بر شکل گیری شهرنشینی در گذشته را به اجمال بدین گونه برشمرد:

1.  عوامل جغرافیایی – اقتصادی و اجتماعی که پیدایش و رشد یک شهر را موجب می شده است.

نظام مبادله  .2

1.. John Chardin
2.. Dieulafoy
3.. Sir Thomas Herbert
4.. York
5.. Norwich
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و بهره کشی بین شهر و روستا که به نسبت وضعیت طبیعی و جغرافیایی یک منطقه و نظام حاکم بر آن،   .3
یک شهر، محل سکونت مالکان منطقه و ابواب جمعی او شده و موقعیت ویژه ای می یافت.

عوامل ثانوی که رشد سریع یک شهر را موجب می شده و آن را مبدل به یک کالن شهر منطقه ای یا   .4
مملکتی می ساخت، مانند پایتخت شدن یا مرکز ایالت شدن یک شهر؛

در نهایت این سلسله مراتب فضایی حاصله، موجب ایجاد نظام سلسله مراتب ارتباطی بین سکونتگاه های   .5
یک منطقه و یک کشور و نیز پیدایش یک سازمان مبادالتی متقابل بین آنها می شد که نتیجه آن ایجاد 

یک شبکه همگون تر )نسبت به دوره بعدی( بود« )اعتماد و همکاران، 1363(.

در ایران، در دوران پیش سرمایه داری، شهرنشینی و شبکه شهری یک شبکه همگن بود که در آن هر شهر 
مرکزی بدون وجود نقش شهرهای میانی حوزه نفوذ مربوط به خود را داشت. این شهر مازاد اقتصادی منطقه را 
استخراج و در مقابل، خدمات الزم )سیاسی، اقتصادی و اجتماعی( را به نواحی اطراف خود ارائه می کرد. به ویژه 
اینکه در این نوع سیستم مهم ترین عامل پیوند شهر و روستا روابط مالکیت زمین های کشاورزی بود. مالکین بزرگ 
زمین های خود را به شهرها منتقل می ساختند. این سیستم همان شیوه ای است که هانس بوبک1 نظریه پرداز آلمانی 
از آن به عنوان مرحله پنجم در شکل گیری و تکامل جوامع انسانی یعنی مرحله عناصر شهری قدیم و سرمایه داری 

بهره بری نام می برد.

بوبک در تبیین نظریه مراحل شکوفایی اجتماعی – اقتصادی جوامع، به ویژه آنجا که به مرحله پنجم از مراحل 
طبقه بندی خود یعنی مرحله عناصر شهری قدیمی و سرمایه داری بهره بری می رسد، شهرهای شرقی را به عنوان 
مصادیق اصلی این مرحله می داند. تعبیر وی از اقتصاد شهری در شهرهای شرقی، اقتصادی است مبتنی بر مالکیت 
که از ائتالف و ارتباط تنگاتنگ در منافع مشترک بین حکومت و شهر، از طریق تملک و تصاحب بهره یا رانت در 
فعالیت های کشاورزی و پیشه وری به دست می آید و از طریق تجاری کردن این بهره، نوعی سرمایه داری به وجود 
می آید که وی آن را سرمایه داری بهره بری می نامد )رهنمایی، 1388( همچنین در تبیین روابط سنتی و مدرن شهر 
و روستا، دکتر پاپلی یزدی، این گونه عنوان می کنند که در صورتی که بخواهیم روابط شهر و روستا را در شرایط 
سنتی و مدرن بررسی کنیم و این شرایط در ارتباط با برخی فرایندها که مهم ترین چالش های سکونتگاه های انسانی 
را در هر شرایطی تشکیل می دهند عبارتند از: 1- حاکمیت و مدیریت 2- اشتغال و وضعیت اقتصادی 3- کنش های 

متقابل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 4- توسعه پایدار )پاپلی یزدی، 1382(.

به طور خالصه می توان عنوان کرد که شهرنشینی و شبکه شهری در دوران پیش سرمایه داری برکنار از فراز و 
نشیب های سلسله ها و خاندان های حکومتی، یک سیستم همگون بود که در آن هر منطقه دارای یک شهر مرکزی 
یا مادرشهر منطقه ای بود که رابطه ای زنجیروار با منطقه تحت نفوذ خویش داشت. در این سیستم شهرهای میانی 
یا کوچک نقش چندانی نداشتند و اساسًا از نظر تعداد و توزیع فضایی، شهرهای میانی و کوچک در شبکه شهری 

1.. Hans Bobek
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کشور بسیار کم بودند و روستاها عمدتًا به طور مستقیم با شهر مرکزی منطقه ارتباط داشتند )روستاها با یکدیگر نیز 
مبادالتی داشتند( بزرگ ترین شهر کشور پایتخت بود که به دلیل تغییر مداوم پایتخت ها ناشی از روی کار آمدن 
سلسله ها و خاندان، به طور مقطعی اهمیت می یافت. بعد از پایتخت مراکز ایاالت که والیان آنها از طرف حکومت 
انتصاب می شدند، قرار داشتند. تحرک اجتماعی و مهاجرت بسیار کم بود و فقط در موارد تغییر پایتخت و موارد 
استثنایی همچون کوچ اجباری قبایل، تحرکاتی در جمعیت روی می داد. مناطق و شهرهای مرکزی آنها با دیگر 
مناطق در سطح کشور ارتباطی چندانی نداشتند و به صورت مستقل اداره می شدند و به جز خراج یا مالیاتی که به 
دولت مرکزی داده می شد از نظر مبادالت آن چنان دادوستدی بین آنها مشاهده نمی شد و اساسًا شهر نقشی بیش 

از کارکرد روبنایی بر عهده ندارد و بر مبنای حوزه پیرامونی خود و به خاطر آن موجودیت می یابد )اهلرز، 1380(.

دوران سرمايه داری. 2. 1. 2

همان گونه که در بررسی دوره پیش سرمایه داری مطرح گردید، شهرنشینی و شبکه شهری کشور متأثر از عوامل 
جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی شکل خاصی به خود گرفته بود که متناسب با طبیعت و روح حاکمیت طی قرون 
متمادی مسیر خود را بازیافته بود. این مسیر با ورود موج نوگرایی و نواندیشی به کشور کاماًل دگرگون شد. هر چند 
که زمان مشخصی را نمی توان بر ورود مدرنیسم به ایران تعیین کرد، اما به طور کلی بعد از انقالب صنعتی و تبع آن 
موج شهرنشینی در کشورهای اروپایی، نوعی هم از جهت فروش مواد و تولیدات صنعتی و هم به خاطر دست یابی 
به مواد اولیه ارزان از کشورهای شرق، ایجاد شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا رقابتی بین کشورهای تازه صنعتی 
شده در جهت دست یافتن به بازار کشورهای غیر صنعتی پدیدار شود. در این میان اروپائیان ابتدا در هیبت سیاحان 

و محققانی بودند که اطالعات ارزشمندی را از اوضاع اجتماعی کشورهای عقب مانده به دست آوردند.

اواسط سلسله قاجار )حکومت ناصرالدین شاه(  تا  اما  ارتباطات شروع گردید  این  از دوران صفوی  به تدریج 
این تعامالت تأثیری بر سازمان فضایی سکونتگاه ها و شکل و کارکرد شهرها نداشت. شاید بتوان نقطه آغازین 
این تحول را انقالب مشروطه دانست زیرا »به طور کلی دستاوردهای انقالب مشروطه جوامع شهری را بیش از 
از این رو اگر بگوییم که انقالب مشروطه، »انقالبی شهر  جوامع روستایی و کوچنده تحت تأثیر خود قرار داد؛ 
محور و شهرمدار« بود و در جهت تثبیت و تأمین منافع عناصر شهری قدم برداشت سخن بیهوده ای نگفته ایم 

)رهنمایی و دیگران، 1383(.

نگاهی به اطالعات و ارقام مربوط به روند شهرنشینی این نکته را روشن می سازد که به طور دقیق می توان این 
دوره زمانی را به دو بخش کلی تقسیم کرد: بخش اول از سال 1300 تا 1340 هجری شمسی را در بر می گیرد که 
با نام شهرنشینی بطئی شناخته می شود و دوره دوم از سال 1340 و با آغاز اصالحات ارضی در کشور آغاز می شود 

و تا سال 1357 ادامه می یابد که آن را دوره شهرنشینی سریع می نامند. )جدول  2–1(
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جدول  2-1: رشد شهرنشینی در ایران )1355-1300(

شهرنشینی سريع )1240-1255(شهرنشینی بطئی )1200-1240(رشد متوسط ساالنه
2,654,42رشد جمعیت شهری

2,122,77رشد طبیعی جمعیت

0,531,65مهاجرت

آن چنآن که عنوان شد، انقالب مشروطه به عنوان سرآغاز تحوالت شهری در کشور بود؛ اما رضاخان به عنوان 
میوه و ثمره این انقالب، برخاسته از دل انقالب شهری مشروطه بود. لذا به منظور برآوردن خواسته های نواندیشان 
شهری و هماهنگ سازی کشور با رشد و توسعه صنعتی کشورهای پیشرفته، مجموعه اقداماتی را در سطح کشور 
انجام داد که برخی از آنها عبارت بودند از: تأسیس بلدیه )شهرداری(، تأسیس شهربانی، اصالح شبکه گذرگاهی 
شهرها، تخریب برج و بارو و حصار و دروازه های شهر، ساخت بناهای عمومی برای استقرار دیوانساالری جدید، باال 
بردن امنیت راه ها، تخته قاپو کردن عشایر، ساخت شهرهای جدید، توسعه شهرهای موجود و... )رهنمایی، 1382(. 
در دوره پیش سرمایه داری شهرها محل استقرار عناصر شهری قدیم یا مالکین بزرگ کشاورزی بودند اما بعد از 
مشروطیت، شهر به محل استقرار عناصر شهری جدید و نواندیشان و نظریه پردازان مشروطه و همچنین جایگاه 
قدرت نمایی دولت در عرصه های مختلف بود. گشوده شدن بازارهای داخلی به روی محصوالت خارجی و یکپارچه 
شدن بازارهای داخلی باعث فروپاشی نظام مبادله به شیوه سنتی بین شهر و منطقه نفوذ آن شد. به تدریج شهرهایی 
این محصوالت و کاالها را داشتند، در سطح شبکه شهری کشور نقش پررنگ تری پیدا  که نقش مبدأ ترانزیت 
کردند. عدم توجه به تولیدات داخلی بخش کشاورزی و صنایع دستی، اصالحات ارضی و مکانیزه شدن کشاورزی 
باعث خالی شدن روستاها و موج شدید مهاجرت به سمت شهرها گردید. در این میان پایتخت و شهرهای صنعتی 
به عنوان مقصد اکثر مهاجرین بود و بعد از چند دهه شاهد رشد لجام گسیخته پایتخت، چند شهر معدود صنعتی 
همچون اصفهان، تبریز، اهواز، قزوین و کرج هستیم )جدول  2–2(؛ اما به سبب تمرکز بیشتر امکانات و فرصت ها 
در تهران، رشد این شهر بسیار بیشتر از حد تصور شد و در مدت کوتاهی تبدیل به تنها شهر میلیونی کشور گردید 

و تا امروز نیز فاصله خود را با دیگر شهرها هرچه بیشتر کرده است.

جدول  2-2: جمعیت تهران و شهرهای بزرگ و کوچک.

بقیه شهرهای باالی تهرانکل جمعیت شهریسال
100 هزار نفری

شهرهای 50 تا 100 
هزار نفر

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
13355953100156126,7153820,8286448
13459794100298030,4271427,7410041,9
135517337100449825,953043,05753743,6

مأخذ: اعتماد،115:1363
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فرآيند شهرنشینی بعد از سال 1257. 4. 1. 2

به طور کلی تقابل نظام قطاع داری و دیوان ساالری منجر به تغییر و تحوالت عظیمی در عرصه شهرنشینی 
کشور گردید به طوری که سوق یافتن سمت و سوی اقتصاد کشور از یک اقتصاد کشاورزی به فعالیت های صنعتی 
و خدماتی با هر چه کمرنگ تر شدن روستاها با وابسته شدن آنها به شهرها همراه بود. این روند با اصالحات ارضی 
تثبیت گردید. در این میان تمرکز یافتن امکانات، فرصت ها و خدمات در چند نقطه کشور باعث یک نوع گسیختگی 

در نظام همگن قبل از مدرنیسم شد.

در این دوره با ظهور تحوالت ناشی از سرمایه داری پیرامونی و همچنین شرایط خاصی که کشور در آن قرار 
داشت، یک کالن شهر در کشور ظهور کرد و نظام کهکشانی شبکه شهری قبل از مدرنیسم تبدیل به یک رابطه 
زنجیره ای شد؛ یعنی هر سکونتگاه شهری بدون واسطه و به طور مستقیم با متروپل منطقه یا کشور در ارتباط قرار 
گرفت. در این میان رابطه زنجیروار باعث گسیختگی روابط میان شهرهای میانی و کوچک و کمرنگ تر شدن نقش 

آنها در نظام شبکه شهری کشور گردید.

اما آمارها بیانگر این واقعیت هستند که علیرغم رشد شدید جمعیت و مهاجرت روستا- شهری، سهم شهر تهران 
از جمعیت کل کشور در دهه های 65 و 75 کمتر شده است؛ در این دوره کل جمعیت کشور از 18 میلیون نفر در 
سال 1335 به 49 میلیون نفر در سال 1365 و حدود 61 میلیون نفر در سال 1375 رسید و جمعیت شهری از حدود 

6 میلیون نفر به حدود 26 میلیون در سال 65 و 35 میلیون نفر در سال 1375 رسید.

تعداد شهرها از 199 شهر در سال 1335 به 496 شهر در سال 1365 رسید. •

سهم شهر تهران از کل جمعیت شهری کشور از 27 درصد در سال 1335 به 22,5 درصد در سال 65 رسید. •

بدین ترتیب نظام مبادالتی جدید در مناطق شهری کالن شهرها در بعد از انقالب )به خصوص در تهران( به 
صورت زیر درآمده است:

شهر اصلی مرکز خدمات تخصصی و تجاری عمده و سودآور گشته است. تمرکز سرمایه حاصل از آن  •
در منطقه شهری و فوق تمرکز فضایی آن مسائلی را به وجود آورده است که نیروی کاری که مورد نیاز 
کالن شهر است امکان سکونت در آن را پیدا نمی کند. در برابر این مسئله سکونتگاه های کوچک درون 

منطقه برای این گروه از نیروی کار، در منطقه کالن شهر، مسکن مناسب را عرضه می کنند.

در نواحی دیگر کالن شهر که گاه نیز در فواصل بعد از محل های عرضه مسکن است، نواحی اشتغال )عمدتًا  •
ایجاد  نبودن  به صرفه  آمده که خود حاصل گران شدن زیرساخت ها و  به وجود  یا صنعتی(  کارگاهی و 

این گونه مراکز در کالن شهر است.

حاصل این روند پدیده جدیدی در شبکه شهری ایران است که همانا ایجاد منطقه شهری در حول و حوش  •
متروپل تهران و چند شهر بزرگ کشور است )حسامیان، 1377(.
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اما نکته ای مهم در دوره های اخیر، رشد منفی )0/1-( جمعیت روستایی در طول دوره 1385 ـ 1375 بوده است 
که نشان دهنده رشد شتابان شهرنشینی و گسیختگی در نظام شهری کشور و به تبع آن متروک شدن روستاهای 

کشور می باشد.

توسعه و ابعاد آن. 2. 2

توسعه )بالندگی(1. 1. 2. 2

به طور کلی صحبت از مفهوم نوسازی یا توسعه لزومًا یک داوری ارزشی است که باارزش های معینی ارتباط 
دارد. اقتصاددانان این ارزش را در افزایش سطح رفاه به صورت ارقامی چند مورد مالحظه قرار می دهند، در حالی 
که برای جامعه شناسان این تمایل با نظمی از ارزش ها که دارای کارکرد است در ارتباط است. برای نمونه محتوای 
آموزش می تواند تحت تأثیر شرایط و جریان صنعتی شدن و توسعه اقتصادی قرار گیرد ولی این محتوا در عین 
حال می تواند متأثر از برخی فضایل انسانی و ملهم از تصورات آرمانی انسان باشد که خود نشانگر سلسله مراتبی از 
ارزش هاست؛ یا یک رژیم سیاسی تنها نشانگر سازمان قدرتمندی نیست، بلکه در عین حال توجیه کننده مفهومی 

است برای آزادی )گی روشه، 1366: 73(.

این کلید واژه )توسعه( در خود، تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی- اجتماعی را به همراه 
دارد. توسعه عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد، در خود، دگرگونی اساسی در ساختارهای نهادی، اجتماعی، 
اداری و همچنین ایستارهای مردم را در پی دارد؛ بنابراین در بسیاری از موارد حتی عادات، رسوم و عقاید مردم را 

نیز دربر می گیرد )ازکیا، 1369: 7- 8(.

در یک ارزیابی کلی سه شرط و ویژگی بنیادین را برای تعریف و توصیف توسعه مورد تأکید قرار می دهند:

نخست، تغییراتی هدف دار در جهت حصول به اهداف مشخص در دولت _ملت ها که طی این تغییرات هم  •
یکایک افراد و هم روندها و نهادهای جامعه امکان دستیابی به نیازهای فیزیکی و روانی افراد را تقویت می کند.

دوم، توسعه عبارت است از یک تحول تاریخی در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که با گذار  •
از سنت به مدرنیته در جوامع غربی و تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه در هم تنیدگی های مفهومی 

پیدا کرده است.

•  Seers,( سوم، توسعه حرکت رو به جلو در نظام سیاسی و گردش اقتصادی یک جامعه محسوب می شود
.)1969: 2-6

نظام برنامه ريزی و طرح های توسعه شهری. 2. 2

شناخت  برای  بشر  تالش  واقع  در  دارد.  بشری  تفکرات  در  دیرینه ای  سابقه  برنامه ریزی  مفهوم  شکل گیری 
محیط پیرامون و چگونگی برخورد با آن نوعی برنامه ریزی بشمار می رود که از پیدایش اولین انسان ها بر روی کره 

1. Development
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خاکی تا به امروز تداوم داشته است. همراه با پیچیده تر شدن شرایط زندگی و افزایش تعداد ساکنان کره زمین و در 
مقابل ثابت ماندن منابع این برنامه ریزی شکل های متفاوتی به خود گرفته است. شکل گیری اولین سکونتگاه های 
بشری بنا به ضرورت های اجتماعی، اقتصادی، دفاعی، مذهبی و غیره نمود اصلی فعالیت برنامه ریزی بشر برای 
غلبه بر محدودیت ها و بهره برداری بهینه از منابع است. از شروع انقالب صنعتی شهر به طور روزافزونی ذهن آدمی 
را به عنوان یک موضوع مورد مطالعه به خود مشغول ساخته است و بدون شک همان گونه که شهرها به توسعه 
خود ادامه می دهند پدیده شهر نیز توجه زیادی را به خود معطوف خواهد کرد. رشته هایی از قبیل انسان شناسی، 
اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی و جامعه شناسی عالقه خاصی به تحقیق و تمرکز بر روی جوامع شهری پیدا کرده اند 
)چاپین،7،1965(. تأثیرات انقالب صنعتی در شهرهای اروپایی سبب گسترش بی سابقه آنها می شود. این توسعه به 
مرور زمان مشکالتی برای این شهرها ایجاد می کنند و از این زمان به بعد اندیشه برنامه ریزی و طرح ریزی برای 
شهر به طور جامع شکل می گیرد که ایجاد اندیشه های آرمان شهری همانند فوریه و اون و بعدها هاوارد و دیگران را 

می توان پیامد نارسایی های محیط شهری دانست.

به طور کلی سیر تحول نظریات و روش ها و تجربیات طرح ریزی شهری در کشورهای اروپایی را می توان به 
چهار دوره تقسیم کرد: الف: مرحله اول از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر این قرن را در بر می گیرد که مراحل اولیه 
شکل گیری شهر معاصر اروپای غربی در این دوره است. در این دوره بخش اعظم توسعه شهرها بدون اتکا به هر 
نوع طرح و برنامه ای صورت می گیرد. در این زمان شهرسازی به مثابه یک حرفه هنوز وجود ندارد و نظریاتی که 
از زبان نظریه پردازان مسائل اجتماعی است. ب: مرحله دوم که یک  درباره توسعه شهرها مطرح می شود عمدتًا 
دوره زمانی را از اوایل قرن بیستم تا اوایل دهه 1950 میالدی در برمی گیرد. در این دوره اصول نظری شهرسازی 
مدرن پایه ریزی می شود که در عمل صرفًا در مقیاسی محدود به کار می آید. ج: مرحله سوم یک دوره 20 ساله را 
در برمی گیرد که از دهه 1950 آغاز می گردد و تا اواخر دهه 1960 ادامه می یابد. در این دوره تغییر مهمی در اصول 
نظری شهرسازی مدرن که در نیمه اول قرن کنونی شکل گرفته، رخ نمی دهد؛ اما در تجربه عملی برخالف مرحله 
قبل از طرح های شهری در مقیاس وسیع برای توسعه و بازسازی شهرهای بعد از جنگ استفاده می شود. د: مرحله 
از اواسط دهه 1960 آغاز می شود نقطه عطفی در سیر تحول نظریات و روش های عملی طرح ریزی  چهارم که 
شهری بشمار می رود. در این دوره دیدگاه جدیدی که دیدگاه سیستمی نامیده می شود شکل می گیرد و موجب تحول 

اصول نظری و روش های عملی رایج تا آخر این دهه می شود« )شارمند، 24:1382(.

ابتدای شکل گیری  در  فیزیکی صرف  و  کالبدی  از گرایش  توسعه شهری  تهیه طرح های  فرایند  به طور کلی 
با  و  اقتصادی و کالبدی پیش می رود  اجتماعی، سیاسی،  اهداف  تلفیق  به سوی  برای شهرها  اندیشه طرح ریزی 
توجه به پیچیده تر شدن محیط های شهری و گسترش متغیرها و عوامل دخیل در رشد و توسعه شهرها و تغییرات 
و دگرگونی های وسیع در علوم، نظریات و اندیشه ها و رشد آگاهی های اجتماعی مردم و بالطبع در محیط انسانی، 
نظریات و گرایش های برنامه ریزی در جهان به سوی نگرش های ساختاری- راهبردی، برنامه ریزی گام به گام و 
برنامه ریزی مشارکتی و ... در جهت مقابله با تغییرات ناگهانی و ایجاد طرح های سیال و انعطاف پذیر حرکت می کند. 
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در ایران با وجود گذشت چند دهه از تهیه و اجرای این طرح ها، اما در عمل مبانی نظری این طرح ها بر پایه الگوی 
گدسی )شناخت/ تحلیل/ طرح( استوار است و تکیه بر اهداف فیزیکی و کالبدی و ارائه طرح های کالبدی محتوای 
اصلی اندیشه تهیه این طرح ها را در بر می گیرد. البته در چند ساله اخیر تالش هایی در جهت اصالح نارسایی های 
این طرح ها و همگامی با تحوالت زمان از سوی سازمان های تهیه کننده )وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، 
مهندسین مشاور( همانند بازنگری در شرح خدمات طرح ها صورت گرفته اما به دلیل مشکالت زیرساختی همانند 
مشکالت سازمانی، قوانین و مقررات، مشکالت اجتماعی و سیاسی مربوط به درک متقابل مردم و حکومت در فرایند 
مشارکت در تهیه و اجرای طرح ها این اقدامات نتوانسته اند کاماًل موفق باشند )پوراحمد و همکاران، 1385: 170(.

مهم ترين مشکالت طرح های توسعه شهری. 4. 2

مشکالت طرح ها و برنامه های توسعه شهری را می توان در دو گروه اصلی تقسیم کرد: 1. نظام برنامه ریزی 
کشور 2. محتوای طرح های جامع و مشکالت اجرائی.

مرور مختصری بر فرایند تهیه و تصویب طرح های توسعه شهری نشان دهنده وجود برخورد متمرکز و آمرانه در 
تهیه آنهاست. همان طور که گفته شد اولین طرح های توسعه شهری از سوی دولت و با تشخیص اولویت دستگاه 
حاکم نسبت به تهیه طرح شهری برای هر یک از شهرهای کشور تهیه شدند. به وضوح نمی توان تأثیر چنین سیستم 
شهرسازی آمرانه ای را در همه زمینه های شهری از جمله طرح های توسعه شهری نادیده گرفت. طرحی که بر اساس 
اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصمیم وزارت مسکن و شهرسازی و یا وزارت کشور و عقد قرار داد یکنواخت 
با مشاور تهیه می شود بدون آنکه در بسیاری موارد مجری طرح یعنی شهرداری با آن ارتباط برقرار کند و یا مردم 
به عنوان کسانی که طرح درباره محیط زندگیشان تهیه شده از آن اطالعی یابند، به طور یقین اگر نتوان آن را در اجرا 

موفق دانست، می توان گفت مشکالت زیادی در اجرا پیش رو خواهد داشت )تشکر،7:1379(.

به دلیل خاصیت تمرکزگرائی خود و دیدگاه بخشی در تدوین برنامه ها و بودجه ریزی ها همانند زنجیره ای گسسته 
عمل می کند که این امر باعث بخشی عمل کردن سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها بر اساس اهداف سازمانی خود 
شده است. عدم هماهنگی در تدوین اهداف و برنامه ها میان بخش ها در برخی مواقع باعث تضاد اهداف و برنامه ها و 
در نهایت مشکالت در اجرا یا پس از اجرا شده است. شهرها به عنوان کانون تمدن انسانی و مکان اصلی شکل گیری 
تظاهرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در قالب اهداف و برنامه های هیچ کدام از این سازمان ها به تنهائی نمی تواند 
مورد بحث و بررسی قرار گیرد. )درگیر بودن مدیریت شهری در بین حدود 26 دستگاه محلی( بر این اساس توجه 
به شهر و برنامه ریزی برای آن در قالب دیدگاهی جامع، سیستمی و کل نگر باید مورد بررسی قرار گیرد. دیدن شهر 
به صورتی هماهنگ با منطقه و کشور و در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین المللی الزمه برنامه ریزی برای 
شهر و طرح ریزی برای آن است. اثرات نظام برنامه ریزی متمرکز و ساختار عمودی و بخشی مدیریت در کشور را 
در برنامه ریزی برای شهرها و ناکارآمدی طرح های توسعه شهری در فرایند توسعه موزون شهرها می توان در قالب 

موارد زیر مورد بررسی قرار داد:
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نبود طرح آمایش سرزمین در مقیاس کشوری و منطقه ای مصوب و دارای اعتبار قانونی و ارزش اجرائی   .1
مورد پذیرش همه سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها

عدم هماهنگی بین نظام برنامه ریزی کالن در سطوح ملی )برنامه ریزی بخشی، حاکمیت دیدگاه اقتصادی(   .2
با برنامه ها و سیاست های کالن توسعه شهری و طرح های توسعه شهری )با دیدگاه اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و ... و ماهیت فرابخشی و بین بخشی(

نظام برنامه ریزی متمرکز در کشور، نبود سازمان های برنامه ریزی منطقه ای و محلی، عدم هماهنگی و   .3
انطباق طرح های که توسط مراجع ملی تهیه و تصویب می شود با اولویت ها، توانمندی ها و استعدادها و 

نیازهای منطقه ای و محلی مردم

حاکم نبودن نگرش سیستمی در نظام برنامه ریزی کشور  .4

نبود یک سازمان و متولی خاص برای هدایت برنامه ریزی در مقیاس ملی و منطقه ای تا مقیاس ناحیه ای   .5
و شهری دارای چارت مشخص و ماهیت میان بخشی

وزارت  برنامه ریزی،  و  مدیریت  )سازمان  منطقه ای  و  امور شهری  در  دخیل  سازمان های  و  نهادها  تعدد   .6
مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، اوقاف 
و چندین سازمان دیگر( و عدم هماهنگی و همکاری بین آنها به دلیل ماهیت بخشی برنامه ها و در بسیاری 
موارد تضاد در اهداف و رویکردها میان این سازمان ها که در بسیاری از موارد باعث معطل ماندن برنامه ها 

و اجرائی نشدن طرح ها و برنامه ها می گردد.

7.  مشخص نبودن متولی طرح ها و برنامه ها در سطوح ملی و منطقه ای همانند طرح های جامع ناحیه ای و 
طرح های جامع شهرستآن که در چند ساله اخیر به رغم تهیه آنها به عنوان طرح های باالدست، به دلیل 
اسناد  بایگانی  و  قفسه ها  در  به طور مشخص  آنها  قانونی  جایگاه  نشدن  تعریف  و  خاص  متولی  نداشتن 

سازمان های تهیه کننده باقی مانده اند.

عدم وجود مدیریت محلی یا حکومت محلی به عنوان هماهنگ کننده طرح ها و برنامه های سازمان های   .8
مسئول و دخیل در امور توسعه شهری. به کارگیری سیاست عدم تمرکز از طرق زیر می تواند در روند توسعه 
مؤثر واقع شود: میان مشارکت کنندگان و نیروهای دولتی رابطه متقابل ایجاد کند، امکانات و توانایی های 
ایجاد کند،  متعدد جامعه  در سطوح  انعطاف  و  ناحیه ای  و  منطقه ای  توسعه  برنامه ریزی  در جهت  محلی 

سیاست عدم تمرکز موجب تعادل میان رهبری سنتی و دولتی می شود )آزاد ارمکی، 1379: 147(.

نارسایی های طرح های جامع را به لحاظ محتوای می توان در سه بخش اساسی مورد بررسی و  مشکالت و 
دقت نظر قرار داد: 1. محتوی و مفهوم طرح های جامع 2. فرایند بررسی و تصویب 3. نحوه اجرا و سازمان اجرائی.

 هرکدام از این موارد به صورت یک سیستم و نظام پیوسته در یکدیگر تأثیر می گذارند. شناخت دالیل ناکارآمدی 
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طرح های جامع نیازمند شناخت نارسایی های این سه بخش و اصالح آنهاست.

 الف: در ارتباط با نارسایی ها و مشکالت مربوط به محتوای طرح های توسعه شهری به موارد زیر می توان 
اشاره کرد:

بومی نشدن محتوای این طرح ها و عدم انطباق محتوی و ساختار این طرح ها با ویژگی های شهرنشینی و   .1
شهرسازی ایران با توجه به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت شهرهای مناطق مختلف 
ایران. چرا که مسائل و مشکالت و معضالت هر شهری می تواند با شهرهای نواحی دیگر تفاوت داشته 
باشد. لذا راه حل ها و راهبردهای متفاوتی بسته به اولویت بندی مشکالت و نیازها را می طلبد. )وجود شرح 

خدمات یکسان و یکنواخت برای تمامی شهرها

عدم شناخت کافی محتوای طرح ها نسبت به ماهیت پیچیده شهرها به خصوص در جهان سوم و ایران با رشد   .2
سریع جمعیتی، مهاجرت های روستا- شهری، عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، مشکالت مدیریتی و مانند آن

3.  پیروی طرح ها از مدل پوزیتیویستی )شناخت/ تحلیل/ طرح( و بر پایه نظریات پاتریک گدس. در واقع 
تأکید مطالعات بر محصول آنها به عنوان یک طرح کالبدی به جای تأکید بر فرایند شهرسازی و یا به عبارت 
دیگر پیروی طرح ها از مدل برنامه ریزی خطی به جای مدل برنامه ریزی چرخه ای)نقل به مفهوم از سعید 

نیا و مهدی زاده، 1382(.

ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  تأکید طرح ها بر جنبه های کالبدی در تهیه طرح ها و عدم توجه به   .4
فرهنگی محیط شهری و ترکیب اهداف کالبدی با اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی

شرح خدمات واحد برای سه نوع بافت قدیم، بافت در حال توسعه و بافت حاشیه ای  .5

ب: مسائل و مشکالت طرح ها در بعد فرایند بررسی و تصویب طرح ها در جنبه های زیر می تواند مورد بررسی 
قرار گیرد:

طوالنی بودن فرایند بررسی و تصویب طرح های شهری تا ابالغ آنها به سازمان اجرائی که در اکثر موارد   .1
به دلیل تعدد مراجع حدود 3 الی 4 سال طول می کشد که با توجه به روند توسعه شهرنشینی در کشور و 
پیامدهای ناشی از آن، عماًل باعث فرسودگی محتوای مستندات طرح جامع به سبب تغییرات در کاربری ها، 
جریان ساخت وساز در شهرها و جریان توسعه شهری می شود. آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در 

کشور 1375.

2.  عدم ارتباط و هماهنگی بین فرایند تهیه، بررسی و تصویب طرح های جامع شهری با فرایند اجرا و سازمان 
اجرائی آنها. به طوری که سازمان اجرائی و نهادها و سازمان های دخیل در امر توسعه شهری، نهادهای 
تخصصی محلی و مردم هیچ گونه نقشی در تهیه، بررسی و تصویب طرح ها ندارند و فقط در زمان اجرا به 

حضور آنها اهمیت داده می شود.
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 ج: مسائل و مشکالت مربوط به نحوه اجرا و سازمان اجرائی که جدای از محتوای طرح های جامع و نحوه 
بررسی و تصویب طرح ها نمی تواند مورد بررسی قرار گیرد:

اثر  آنها  عدم مشارکت مردم به عنوان کسانی که قرار است پیشنهادهای طرح به طور مستقیم بر زندگی   .1
بگذارد در فرایند تهیه برنامه ها و بررسی و تصویب آنها، باعث توجیه نشدن مردم نسبت به اهداف طرح و 
محتوای آن و تهیه طرح بر اساس زمینه فکری مشاور و کارفرما و تهیه شدن طرح بدون توجه به نیازها، 
خواسته ها و اولویت های مردم می شود که این موارد باعث مشارکت کمتر مردم در فرایند اجرای طرح ها و 
برنامه ها می شود. به خصوص اگر این نکته را مدنظر قرار دهیم که قسمت عمده ای از هزینه های اجرائی 
طرح به طور مستقیم و غیرمستقیم توسط مردم پرداخت می شود، موضوع مشارکت مردم در اجرا ملموس تر 
می شود. )به عنوان مثال در تهیه طرح جامع سبزوار بر اساس نظر مشاور 68 درصد هزینه های اجرای طرح 
بر عهده مردم گذاشته شده در حالی که در روند تهیه و بررسی طرح، جای مردم و نمایندگان آنها خالی است

عدم مشارکت سازمان اجرائی طرح و نهادهای دخیل در امور توسعه شهری در فرایند تهیه و بررسی طرح ها   .2
و در نتیجه تهیه طرح بدون توجه به امکانات و توانایی ها و اولویت های آنها از بعد مالی، فنی، اهداف و 

برنامه ها که باعث عدم اجرا بسیاری از پیشنهادهایی طرح جامع می شود.

3.  نبود مدیریت یکپارچه و واحد شهری در اجرای طرح های شهری در جهت هماهنگی بین برنامه های 
رعایت  به  آنان  الزام  و  مقررات طرح جامع  و  با مصوبات  امور شهری  در  نهادهای مسئول  و  سازمان ها 

پیشنهادهای طرح جامع و نظارت آن بر اجرای مصوبات طرح جامع.

4.  وجود نارسایی ها در قوانین و مقررات شهرسازی همانند قوانین مربوط به مالکیت عمومی و خصوصی و یا 
ابهام در قوانین و تناقض در قوانین و مقررات در مسائل مختلف همانند اراضی شهری و مانند آن )پوراحمد 

و همکاران، 1385(.
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جايگاه بازاريابی اجتماعی در طرح های توسعه شهری. 5. 2

جايگاه بازاريابی اجتماعی در مراحل مختلف طرح های توسعه شهری قابل تفکیك است:. 1. 5. 2

نقش بازاريابی اجتماعی قبل از تهیه طرح های توسعه شهری.  1. 1. 5. 2

 یکی از انتقادات وارده بر طرح های توسعه شهری به طور ویژه طرح های جامع و تفضیلی، انتقاد از روش ها و 
رویه هاي تهیه و تصویب آنهاست که در عمل، بسیار کش دار، آمرانه و از باال به پایین است، به نحوي که فاقد پویایي 

و انعطاف پذیري است و از روندهاي واقعي به دور است.

اهم این مشکالت به شرح زیر است:  •

انجام مطالعات تفصیلي، پراکنده، غیرمستقیم و بي هدف.  •

تأکید بیش از حد بر روش هاي تجریدي و ایستا.  •

ناپیوستگي میان مراحل برنامه ریزي، تهیه طرح، اجرا و مدیریت.  •

تأکید بیش از حد بر معیارهاي کمي، تقسیمات مصنوعي و یکسان سازي الگوها . •

محصور کردن توسعه ي آتي شهر در چارچوب خشک و بي انعطاف نقشه کاربري زمین . •

عدم توجه کافي به ویژگي هاي اجتماعات محلي و نیازهای آنها )مهدی زاده، 1386: 81(. •

به  مردم  تشویق  محلی،  نیازهای  تنگناها،  و  موانع  شناسایی  در  می تواند  اجتماعی  بازاریابی  مرحله،  این  در   
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مشارکت در تهیه طرح و شناسایی گروه های هدف برنامه ریزی، مؤثر واقع شود.

جايگاه بازاريابی اجتماعی حین تهیه طرح های توسعه شهری.  2. 1. 5. 2

 از مهم ترین مشکالت طرح های توسعه شهری در مرحله تهیه، عدم هماهنگی سازمان ها و مراجع ذی ربط 
از  یکی  به عنوان  آن که می تواند  بر  اجتماعی عالوه  بازاریابی  این مرحله  در  است.  توسعه شهری  تهیه طرح های 
استراتژی های مهم برای تحقق اهداف طرح در مراحل تهیه طرح های توسعه شهری مطرح شود، در عین حال 
می تواند به عنوان ابزاری برای بهبود رفتار سازمانی و بهبود روابط بین سازمانی به کار رود. به این صورت که در 
مرحله اول ضمن شناسایی رفتار نامناسب، رفتار مطلوب معرفی می گردد. در مرحله دوم موانع و مشکالت برای 
رسیدن به رفتار مطلوب و هماهنگی بین سازمانی بررسی می شود. در مرحله سوم استراتژی های توسعه رفتار مطلوب 

حین تهیه طرح های توسعه معرفی و به کار گرفته می شود.

جايگاه بازاريابی اجتماعی در اجرای طرح های توسعه شهری.  2. 1. 5. 2

یکی از مهم ترین مشکالت طرح های شهری بخصوص طرح های جامع مشکالت اجرایی و مدیریتی پس از 
تهیه طرح است. طرح هاي جامع و تفصیلي، معمواًل بر اساس تصمیمات مدیران سیاسي و نظرات آرماني کارشناسي 
و بدون توجه به امکانات واقعي و ابزارهاي اجرایي تهیه مي شود و بنابراین از قابلیت تحقق پذیري و انطباق پذیری 

بي بهره است. 

عدم مشارکت شهروندان و گروه هاي ذي نفع در روند تصمیم سازي و تصمیم گیري )ارائه طرح و اجراي آن  •
توسط دولت و مشاوران آن صورت می گرفت و مردم هیچ گونه نقشي در آن نداشتند(

در  • طرح  این  که  گونه  اداري )بدین  رویه هاي  از  مجموعه اي  به  شهري  عمران  و  توسعه  فرآیند  تبدیل 
شهرداری ها ارائه می شد و به صورت کاماًل اداري اجرا می شد(

مقررات خشک و رسمي  •

عدم توجه کافي به امکانات اجرایي )مالي، فني و سازماني(  •

عدم پیش بیني اهرم هاي نظارت، پیگیري و اصالح )به جز شهرداري هیچ ارگاني بر اجراي این طرح نظارت  •
و کنترل نداشت(

این مرحله به شمار  • از مهم ترین مشکالت  امکانات مردمي و محلي در اجرا و مدیریت  از  عدم استفاده 
می رود. هدف نهایی بازاریابی اجتماعی تغییر الگوهای رفتاری است. رفتارهای اجتماعی و فردی نامطلوبی 
که در درازمدت یا کوتاه مدت، مستقیم و یا غیرمستقیم حیات شهر را به مخاطره می اندازد. مهم ترین و 
اصلی ترین جایگاه قابل تعریف در مراحل برنامه ریزی و طراحی طرح های توسعه شهری برای بازاریابی 
اجتماعی بخش استراتژی ها است. بازاریابی اجتماعی در طرح های شهری می تواند یکی از استراتژی های 
مهم و کارآمد برای تحقق اهداف طرح های توسعه به کار رود. با تکیه بر این استراتژی تحقق طرح های 
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توسعه شهری در ابعاد فیزیکی و کالبدی از طریق بهبود الگوهای رفتاری و در مجموع با تقویت اجتماعی 
و فرهنگی میسر گروه هدف که همان شهروندان هستند میسر خواهد شد. به عنوان مثال در بخش کاربری 
اراضی یکی از سیاست ها و اهداف طرح های توسعه شهری حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل های 
از  شهری است؛ این در حالی است که سوداگری زمین و سودآوری هنگفت تغییر کاربری اراضی یکی 
موانع تحقق کامل طرح های توسعه شهری برای حفظ این اراضی می شود. بازاریابی اجتماعی با استفاده از 
ابزارهای بازدارنده و تشویقی می تواند استراتژی مناسبی برای تحقق اهداف طرح های توسعه گردد. در این 
مرحله با شناسایی رفتارهای مطلوب و نامطلوب شهروندان، می توان از تکنیک ها و راهکارهای بازاریابی 
اجتماعی همچون سیاست های تشویقی و یا تنبیهی برای رفع رفتار نامطلوب و معرفی رفتار مطلوب بهره 

گرفت.

مهم ترين اثرات بازاريابی اجتماعی در طرح های توسعه شهری. 2. 5. 2

تقویت مشارکت شهروندی در طرح های توسعه •

بازاریابی اجتماعی در طرح های توسعه شهری تقویت  بتوان به جرأت گفت که مهم ترین نقش  شاید 
مشارکت شهروندی است. بازاریابی اجتماعی یک راهکار عملی و ملموس نه فقط یک راهکار فضایی 
برای تغییر جهت طرح های توسعه شهری از رویکردهای باال-پایین به رویکردهای پایین –باال محسوب 
ایران مباحث  از مشکالت اساسی طرح های توسعه شهری در  اشاره شد یکی  می شود. همان طور که 
مربوط به مشارکت شهروندی است. بسیاری معتقدند که غلبه روحیه و رفتارهای فردگرا و عدم تمایل 
تغییر  بر  تمرکز  با  اجتماعی  بازاریابی  بنابراین  است؛  طرح های شهری  تحقق  مانع  مشارکت  به  مردم 

الگوهای رفتاری می تواند گام مهمی در این راستا بردارد.

تأکید بر تحقق اهداف طرح به ویژه اهداف کالبدی و فیزیکی با به کارگیری توأمان راهکارهای غیرفیزیکی  •
و فیزیکی

تغییر ماهیت طرح های توسعه شهری با دخالت و تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی •

بازاریابی اجتماعی می تواند ماهیت و ساختار طرح های توسعه شهری را تغییر دهد و آن ها را از طرح های 
ابعاد  یعنی  ابعاد شهرنشینی  تمامی  به طرح های همه جانبه و کل گرا که  کالبدی و ساختاری؛  صرفًا 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در کنار ابعاد فیزیکی نیز در بر می گیرد تبدیل کند. در واقع بازاریابی 

اجتماعی می تواند تحولی اساسی در نگرش به طرح های توسعه شهری محسوب شود.

کمک به رفع تنگناها و موانع تحقق طرح های توسعه شهری با ارائه راهکارهای بنیادی )تغییر الگوهای  •
رفتاری( و درازمدت

می تواند صرفه جویی های  • درازمدت  در  فرهنگی  اجتماعی  الگوهای  تغییر  با  اجتماعی  بازاریابی  همچنین 
اقتصادی بی شماری نصیب مدیران شهری کند.
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جايگاه بازاريابی اجتماعی در انواع طرح های شهری. 2. 5. 2

جايگاه بازاريابی اجتماعی در طرح های موضوعی و موضعی.  1. 2. 5. 2

و  خاص  قبلی  عملکردهای  با  و  متروک  مکان های  از  برخی  احیاء  برای  که  است  طرحی  موضوعي  طرح 
برای  یا  و  سواحل  و  حومه ها  محورها  در  معماری  باارزش  ناحیه  چند  حفاظت  یا  معادن(  )مثل  وسیع  ناحیه هایی 
فعالیت های تفریحی و گردش و نیز فضای سبز یا کمربند سبز تهیه می شود و همان طوری که از معنای لغوی آن 
برمی آید معطوف به موضوعات خاص برنامه ریزی و در واقع برای تکمیل طرح های تفصیلی پایه و موضعی می باشد 
از زمان محدود تغییر در موضوع خاص محدوده هایی خاص در  و مشخصات عمومی چنین طرحی عبارت است 
بخشی از شهر یا در سطح تمام شهر و همراه با ویژگی های قابل تغییر یا اصلح بودن از نظر مشخصات اجرایی نیز 
این طرح می تواند توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی از هر دوی آنها صورت گرفته و با همکاری نهادهای 
مرتبط با موضوع اجرا شود. وظایف خاص طرح ساماندهی جنبه های خاص تقویت سایر طرح های شهری و تعیین 
وظایف نهادهای ذی ربط بوده و اسناد آن نیز شامل نقشه پیشنهادها گزارش مکتوب برای ضرورت ها و سیاست های 

اجرایی و سایر مطالب توضیحی و تشریحی می باشد.

 طرح موضعي نیز طرحی است که هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی با محدودیت همراه بوده و شامل طراحی 
توسعه جدید شهر با تجدیدنظر در طرح های توسعه قبلی و یا بهسازی مناطقی از شهر و یا ترکیبی از اینها خواهد 
بود. از نظر مشخصات عمومی این طرح برای حداکثر مدت ده سال و همراه با قابلیت تغییرات عمیق در محدوده 
نسبتًا کوچک تر تهیه شده و قابل تغییر و اصالح می باشد. اجرای آنها توسط بخش عمومی یا خصوصی یا ترکیبی 
از هر دوی آنها صورت گرفته و با همکاری نهادهای مختلف به ویژه بخش های مرکزی یا نواحی بزرگ جدید انجام 
خواهد شد. از وظایف خاص چنین طرح هایی، ساماندهی مراکز شهری، ساماندهی نواحی مسکونی قدیم و یا جدید 
و ساماندهی نواحی صنعتی تجاری تفریحی گردشگری و غیره می باشد که اسناد آن نیز شامل نقشه پیشنهادها 
سند پیشنهادها و سیاست های اجرایی و سایر مطالب توضیحی و تشریحی همراه با برآوردهای مالی می باشد. هدف 
پایدار رفتاری  پایدار است. رفتار  الگوی رفتار  از طرح های توسعه و تقویت  این دو گروه  بازاریابی اجتماعی در  از 
است که در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار باشد. در این میان پنج طرح شامل طرح های مربوط به کشاورزی 
و حفاظت محیط زیست؛ طرح های مربوط به بهره وری آب؛ طرح های مربوط به بهره وری انرژی؛ طرح های مربوط 
به حمل ونقل و طرح های مربوط به بازیافت زباله بیشترین بهره گیری از بازاریابی اجتماعی و تکنیک های مربوط به 

)McKenzie-Mohr,2011( ..آن را دارند

طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و جايگاه بازاريابی اجتماعی. 4. 5. 2

بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي  است.  فرسوده  بافت هاي  نوسازي  و  بهسازي  موضعی طرح  از طرح های  یکی 
فرسوده، در نخستین سال هاي شروع اصالحات فیزیکي و مداخالت در بافت هاي قدیمي شهرها در دوره رضاخاني 
مطرح گشتند که عمدتًا با هدف پاک کردن محالت مرکزي شهر و ساختن واحدهاي مسکوني جدید مطابق یک 
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طرح جامع طراحي شدند. با گذشت زمان و به دلیل عدم اجراي طرح هاي فوق الذکر و بروز مشکالتي در شهرها، 
دیدگاه حکومت و متخصصان شهرسازي کشور در خصوص بهسازي بافت هاي فرسوده با تغییراتي همراه شد. در 
اوایل دهه 60، طرح هاي روان بخشي مطرح شدند که عمدتًا در آنها ایجاد دسترسي مناسب به بافت ها مدنظر بود، 
پس از آن به عملکرد بافت ها توجه بیشتري شد، سپس مرمت و احیاء و پس از آن بافت قدیم تأکید ویژه اي یافت 
تا اینکه در سال 1373 با تصویب برنامه پنج ساله دوم و تأمین اعتبار براي طرح هاي بافت هاي مسأله دار شهري، 
طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده به شکل جدیدتري طرح گشتند. دفتر شرح خدمات تیپ جدیدي را 
با هدف حفظ و مرمت ابنیه باارزش موجود، تخریب بخشي از بافت که فاقد هرگونه ارزش نگهداري و مرمت بودند 

و طراحي کاربري هاي موردنیاز و ساخت ابنیه مربوط ارائه داد )مهندسین مشاور شارمند، 1378(.

طرح هاي بهسازي جدید به  دنبال بازنگري کلي در شیوه هاي اجرا و استفاده گسترده از منابع اعتباري بانک ها 
و ورود به عرصه استفاده از مشارکت هاي مالي مردم با فروش اوراق سهام و غیره که موجبات تسریع در تهیه و 
اجراي طرح ها گردیده است، با موفقیت بیشتري مواجه شده اند و حل مسائل و مشکالت اقتصادي این طرح ها در 
شرایط حاضر سایر نارسایي ها و تنگناها را تحت تأثیر قرار داده است )مهندسین مشاور شارمند، 1378(. در طرح های 
بازسازی و بهسازی باغ های کهن شهری، بازاریابی اجتماعی می تواند ابزار مناسبی برای پیشبرد اهداف باشد. یکی 
از شاخص های مهم هویت بخشی به شهرها، بافت های قدیمی و عناصر اصیل شکل دهنده شهر می باشند که 
در طول دوره های زمانی صیقل خورده و به نسل امروز رسیده اند. حفظ و صیانت از این بافت ها و عناصر ارزشمند 
شهری، نقش عمده ای در دستیابی به شاکله های شهری پایدار دارد. امروزه در اکثر شهرهای جهان سوم به ویژه 
ایران تخریب چنین بافت هایی برای تردد وسایط نقلیه و موضوعات مرتبط با حمل ونقل خیلی زیاد اتفاق می افتد؛ 
و یا اینکه در اثر مخاطرات ثانویه این ترددهای گسترده، بسیاری از سرمایه های شهری دچار آسیب و فرسودگی 
منطبق  که  سایر شهرهای کشور  و  تهران  مرکزی شهر  بافت  در  اتومبیل  وسیع  تردد  و  زیاد  می شوند. سفرهای 
باارزش شهری نیز می باشد طی دهه های اخیر اثرات تخریبی وسیعی بر این سایت ها داشته است.  بر بافت های 
نمونه های این وضعیت در تردد اتومبیل داخل محدوده آثار تاریخی بخش مرکزی شهر تهران و یا بافت تاریخی 
نقش جهان اصفهان تا چند سال قبل قابل پیگیری می باشد. با این همه با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی 
می توان ابتدا اهمیت این سایت ها را برای شهروندان مشخص نمود و در ادامه با استفاده از مراحل بازاریابی اجتماعی 
که پیش تر بدان اشاره گردید احساس تعلق و مسئولیت پذیری را در شهروندان به منظور حفظ این بناها افزایش داد 

تا به مرحله درونی شده و نهادی برسند.

طرح جامع حمل ونقل شهري و جايگاه بازاريابی اجتماعی. 3. 2

برنامه ریزي  نوعي  شهري  ترافیک  و  حمل ونقل  ساماندهي  طرح  همچنین  و  شهري  حمل ونقل  جامع  طرح 
طراحي  و  ساماندهي  براي  خاص  مکاني  و  زماني  محدوده  در  که  مي شوند  محسوب  شهر  در  حمل ونقل  براي 
برنامه ریزي   ،1354 سال  در  سوفرتو  فرانسوي  شرکت  بار  نخستین  مي شوند.  تهیه  شهري  حمل ونقل  سیستم 
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حمل ونقل شهري را براي شهر تهران تهیه کرد. در سال 1370 به دنبال اقدام وزارت کشور براي تدوین و تصویب 
دستورالعملي در این زمینه، این برنامه با عنوان »شرح خدمات مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهرهاي بزرگ« 
به استانداري ها ابالغ شد و در سال 1376 نیز از سوی دبیرخانه شورای عالی هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور، 
راهنما و دستورالعمل تهیه طرح ساماندهي سیستم حمل ونقل و ترافیک شهري )راه حل هاي فوري و کوتاه مدت(، 
تهیه شد که به موجب این دستورالعمل، تهیه طرح ساماندهي وضعیت موجود براي کلیه شهرهایي که جمعیت بیش 
از صد هزار نفر داشتند، الزامي محسوب مي شد، همچنین این طرح در شهرهایي با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر، 

پیش نیاز و مکمل تهیه طرح جامع حمل ونقل و ترافیک به شمار می رفت )سعیدنیا، 1378(.

فعلي  بهبود وضعیت  و  بخشیدن  ترافیک شهري سامان  و  تهیه طرح ساماندهي سیستم حمل ونقل  از  هدف 
برنامه ریزي و اصالح مناسب شبکه معابر، روش هاي  نفوذ آن به کمک  انسان و کاال در شهر و حوزه  جابجایي 
حمل، تأسیسات و تسهیالت ترافیک شهري و با استفاده از منابع محدود مي باشد. همچنین مراحل مطالعات طرح، 
»شناخت وضعیت موجود و تعیین مشکالت، تحلیل اطالعات و آمارها و تهیه برنامه اقدامات« را شامل مي شود 
)دبیرخانه شورای عالی هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور، 1376(. برنامه ریزی حمل ونقل و موضوع ترافیک بیش از 
هر مسئله دیگری در بحث امور مربوط به شهر، برنامه ریزی و طرح ریزی شهری، از بازاریابی اجتماعی تأثیر پذیرفته 
است. به عبارت استراتژی های بازاریابی اجتماعی در مدیریت حمل ونقل شهری بیشتر از سایر ابعاد برنامه ریزی و 
طرح ریزی شهری وارد شده است. از استراتژی های بازاریابی اجتماعی می توان جهت تحقق اهداف مدیریت تقاضای 
برای  رفتاری و عمل داوطلبانه  ایجاد پیش شرط های  نیازمند  تقاضای سفر،  زیرا مدیریت  بهره جست؛  حمل ونقل 
انتخاب رفتارهای مناسب از طریق تبلیغ و تشویق رفتارهای مناسب سفر است. ریشه بسیاری از مشکالت مربوط به 
ترافیک، اغلب رفتاری و فرهنگی است؛ بنابراین یکی از ضرورت های برنامه ریزی برای بهبود مشکالت ترافیکی که 
به تبع بر کیفیت فضاهای عمومی تأثیرگذار است، شناسایی موانع و برنامه ریزی برای تغییر و بهبود رفتارهای جامعه 
هدف است. برنامه ریزان شهری، برای دست یابی به ابعاد مختلف توسعه می توانند از تکنیک های بازاریابی اجتماعی 
بهره ببرند. چرا که به نظر می رسد تکنیک بازاریابی اجتماعی با تحت تأثیر قرار دادن رفتار مخاطبان هدف یا همان 
انتخابات، مشارکت، سالمت و بهداشت عمومی،  شهروندان در مسائل مختلف زندگی شهری، همچون سیاست، 
مشکالت زیست محیطی و مشکالت اقتصادی؛ ارائه رفتار مناسب؛ شناسایی موانع و عوامل افزایش یا کاهش اتخاذ 
رفتارهای درست و نادرست شهرنشینان، زمینه های توسعه را فراهم می کند. هدف اصلی از معرفی رویکرد بازاریابی 
اجتماعی، بررسی کاربرد مکتب بازاریابی اجتماعی در جهت شناسایی ایستارها و باورهای صحیح و ارائه رفتارها و 
کنش های مطلوب به مردم و شهروندان در راستای اصالح الگوی سفر و بهره جستن از آن جهت کاهش وابستگی 
برای تحقق  اجتماعی  بازاریابی  ادامه مهم ترین کاربردهای  پایدار است. در  به خودرو شخصی، توسعه حمل ونقل 

اهداف برنامه ریزی جامع حمل ونقل و توسعه الگوهای بهینه رفتاری سفر خواهد آمد.
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 کاربرد بازاريابي اجتماعي در حل برخي مشکالت حمل ونقل شهری و دستیابی به الگوی 2. 3. 1. 
بهینه سفرهای درون شهری

و  • پایدار  به شهر  منظور دستیابی  به  نوین  الگوهای  اساس  بر  از حمل ونقل عمومی:  به استفاده  تشويق 

الگوی  این  از  ایجاد زیرساخت های حمل ونقل عمومی در شهرها و تشویق شهروندان به استفاده  سالم، 
حمل ونقل نقش بسیار عمده ای در حفظ سرمایه های مختلف شهر دارد. در ایران به دلیل رشد سریع شهرها 
و ابعاد مختلف جمعیت پذیری آنها از یک سو و عدم توجه به شاخص های شهری پایدار به ویژه در زمینه 
ایجاد زیرساخت های حمل ونقل، بیشتر شهروندان به استفاده از اتومبیل شخصی روی آورده اند. متأسفانه 
از مکان ها زیرساخت های حمل ونقل عمومی در دسترس می باشد شهروندان علیرغم  اینکه در برخی  با 
اتالف زمان های طوالنی در ترافیک و ایجاد آسیب های جدی برای محیط اطراف کمتر تمایل به استفاده 
از این ظرفیت ها دارند. لذا بایستی با رویکرد بازاریابی اجتماعی و ابزار آن در سطوح مختلف این معضل 
را برطرف نمود. بدین منظور برای مثال می توان با بهره گیری از مؤلفه قیمت ضمن باال بردن هزینه های 
رفتار نامطلوب )بهره گیری از وسایل نقلیه شخصی( و کاهش هزینه های دسترسی به وسیله های حمل ونقل 
عمومی )رفتار مطلوب( مشوق های الزم را به شهروندان داد. از طرف دیگر همچنین برای تغییر نگرش در 
این زمینه ضروری است که کلیه ارگان های درگیر فعالیت های هماهنگی را به منظور درونی سازی رفتار 
مطلوب فوق انجام دهند. لذا با بهره گیری از راهکار شراکت بازاریابی اجتماعی می توان کلیه این نهادها 
را برای مرتفع ساختن این دغدغه بسیج نمود. شایان ذکر است زمانی بخش عمده ای از مشکالت مرتبط 
با الگوی نامناسب سفر در سطح شهرها برطرف می گردد که فعالیت بازاریابی اجتماعی در سطح نگرش 
شهروندان از نگرش سطحی یا همان اجابت به سطح متوسط یا همانندسازی و سطح عالی که درونی سازی 

یا نهادینه شده است ارتقا یابد.

کاهش تقاضای سفر در شهرها: تعداد زیادي از شهرهاي بزرگ و میاني کشور امروزه با افزایش تقاضای  •

سفر در نتیجه مشکالت عدیده ترافیکی دست به گریبان می باشند. افزایش تقاضای سفر منجر به ترافیک، 
کاهش سرعت متوسط جابه جایی وسایل نقلیه در سطح شهر، افزایش آلودگی هوا، آلودگی های دیداری و 
شنیداری و ... می شود که این وضعیت بر تک تک افراد حاضر در این محیط ها و کلیت جامعه تأثیرات منفي 
می گذارد. از این رو ایده مورد نظر در این بخش پیشگیری از سفرهای غیرضروری و به ویژه محدودیت 
در تردد وسایط نقلیه شخصی با به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت ها در بخش فضای مجازی می باشد. به 
منظور نهادینه سازی ایده فوق بایستی سیستمی یکپارچه متشکل از دولت، وزارت ارتباطات و اطالعات، 
نهادهایي نظیر شهرداری ها و مجموعه مدیریت شهری؛ استانداری ها؛ نهادهای مربوطه در وزارت کشور 
... با بازتعریف قوانین و مقررات الزم و ایجاد زیرساخت های متناسب روند افزایشی سفرها را کاهش  و 
داده تا از این طریق بتوان از تئوری دو جهانی شدن ها بهره برد و حجم وسیعی از نیازهای شهروندان را 
در محیط مجازی پاسخ داد. با توجه به آسیب های مختلف اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و بهداشتی 



39 توسعه ابعاد شهرنشیني با رويکرد مکتب بازاريابي اجتماعي با تأکید بر طرح های شهری

درمانی چنین سفرهایی بایستی روند این سفرها را کاهش داده و در بلندمدت با مدیریت تقاضای سفر در 
راستای حمل ونقل پایدار گام برداشت. عالوه بر موارد فوق یکي از راهکارهاي رویکرد بازاریابي اجتماعي 
)براي کاهش رفتارهاي نامطلوب(، افزایش هزینه ی رفتارهاي نامطلوب رقیب است. بدین معني که هزینه 
توسعه  بدیل  که  سفر  تقاضای  حجم  )افزایش  هستند  مطلوب  رفتارهاي  بدیل  که  نامطلوبي  رفتارهاي 
هوشمند و منطقی تقاضای سفر یا تقاضای مدیریت شده می باشد( توسط برنامه هاي مدیریت شهری و 
دولت افزایش می یابد. براي مثال هزینه هایی بابت تردد و پارک اتومبیل شخصی در سطح معابر شهر و یا 
داشتن برچسب های مختلف که مستلزم پرداخت هزینه می باشد می تواند به عنوان راهکارهای پیشنهادی 

اتخاذ گردد.

رفتارهاي  • هزینه ی  گرفتن  نظر  در  با  می توان  را  و شنیداری:  ديداری  آلودگی های  هوا،  آلودگی  کاهش 

نامطلوب که در مبحث قیمت قرار می گیرند مورد بررسي قرار داد. طبق مباحث مطرح شده در این مورد نیز 
می توان با توجه به استراتژی های قیمت گذاری در بازاریابي اجتماعي، هزینه های ظاهري و پنهان رفتارهاي 
نامطلوب را افزایش داد. عالوه بر این استراتژي، استفاده از تکنیک جایگاه یابی )شأن و منزلت در ذهن 
دیگران( این رفتارهاي نامطلوب را نیز کاهش داد. با استفاده از تکنیک مذکور می توان جایگاه رفتارهاي 
نامطلوب را در ذهن افراد جامعه طوري تعریف کرد که ارتکاب آن مبین شأن پایین یا بی منزلتی باشد. بدین 
ترتیب افراد براي اجتناب از ریسک های اجتماعي از انجام این اعمال پرهیز می کنند. براي مثال در کشور ما 
سروصدای وسایط نقلیه موتوری و ایجاد آلودگی های گسترده در سطح شهرها تا مدتی قبل اعتراض شدید 
شهروندان را در پی نداشت، درحالی که امروزه عالوه بر شهروندان، مدیریت شهری و نهادهای انتظامی 
نیز نسبت به چنین موضوعی حساس شده اند و به دلیل فرهنگ سازی و تقبیح این عمل، اکنون پدیده ای 
مذموم شناخته می شود. براي جایگاه سازي باید به پایگاه های ارزشي توجه کرد. یکي از پایگاه های ارزش 
در جامعه ما آموزه های دیني می باشد، چرا که بر اساس باورهاي مذهبي چنین رفتارهایي مورد نکوهش 
قرار می گیرند و از دیدگاه عموم افراد اجتماع نیز ایجاد مزاحمت و آسیب به سالمتی سایر افراد اجتماع امري 
نکوهیده تلقي می شود. لذا می توان با رویکرد بازاریابي اجتماعي این گونه رفتارهاي نامطلوب را در شهرها 

کاهش داده و حتي براي افزایش رفتارهاي مطلوب و داوطلبانه بسترسازی نمود.

حل چالش ترافیك شهرها: امروزه ترافیک به یکي از معضالت الینحل شهري در سراسر کشور تبدیل  •

شده است. از این رو بایستي با استفاده از تکنیک جایگاه یابی براي تغییر نگرش افراد نسبت به استفاده 
از وسایل نقلیه عمومي )رفتار مطلوب( استفاده کرد. یکي دیگر از کارکردهاي بازاریابي اجتماعي مبحث 
توزیع می باشد. هدف در این مبحث دسترسي سریع، آسان و به موقع به محصول یا ایده مورد نظر )استفاده 
از حمل ونقل عمومي = رفتار مطلوب ( می باشد. لذا می توان با استفاده از استراتژی های توزیع در بازاریابي 
اجتماعي و پراکنش درست و مناسب حمل ونقل عمومي و همچنین ایجاد انسجام و یکپارچگي در سیستم 
حمل ونقل عمومي، دسترسي شهروندان را به این سیستم آسان کرد. برای نمونه دسترسی سریع و آسان 
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به ایستگاه های مترو و بی آر تی می تواند تأثیر مثبتی بر نگرش افراد نسبت به استفاده از این زیرساخت ها 
داشته باشد.

این  • از  بسیاری  رفتن  بین  از  و  خاک  و  آب  منابع  آلودگي  معضل  زيست محیطی:  آلودگی های  کاهش 

پتانسیل ها به دلیل نمره شدن حجم باالیی از خودروها )برای مثال فقط در تهران روزانه 1300 اتومبیل 
به خودروهای موجود شهری افزوده می شود( تأثیر بسیار نامطلوبی بر منابع حیاتی شهر گذاشته است. چرا 
که در قبال این وضعیت کیلومترها مترمربع از اراضی مرغوب شهری به زیر آسفالت رفته و در ادامه آن 
به دلیل عدم نفوذپذیری منابع آب در سفره های زیرزمینی و آلودگی این منابع آب و خاک با آالینده های 
مختلف سمی حاصل از اتومبیل وضعیت زیست محیطی به وضعیت هشدار نزدیک می شود. براي حل این 
معضل می توان از استراتژی های ترویجي در بازاریابي اجتماعي استفاده کرد. فعالیت های ترویجي شامل 
تبلیغات، استفاده از روابط عمومي و ارائه مشوق ها براي رفتارهاي مطلوب است. به عنوان مثال استفاده از 
تبلیغات بازدارنده، بسترسازی به منظور ارائه خدمات مطلوب، ارائه وام هایی برای تعویض و نوسازی وسایط 
حمل ونقل فرسوده اعم از شخصی و عمومی، تعیین مناسبت های خاص براي اهداف زیست محیطی نظیر 
روز بدون ماشین، روز حفظ منابع آب و خاک، روز درخت کاري و از همه مهم تر آگاهی شهروندان به کمک 
رسانه های جمعی از مشکالت عدیده ای که در اثر استفاده بی رویه از اتومبیل گریبان محیط زندگیشان را 

می گیرد از جمله مواردي است که در فعالیت های ترویجي می توان از آنها بهره گرفت.

شهرها،  • به  بخشی  هویت  مهم  شاخص های  از  یکی  شهري:  باارزش  بافت های  تخريب  از  جلوگیری 

بافت های قدیمی و عناصر اصیل شکل دهنده شهر می باشند که در طول دوره های زمانی صیقل خورده 
در  نقش عمده ای  ارزشمند شهری،  و عناصر  بافت ها  این  از  امروز رسیده اند. حفظ و صیانت  به نسل  و 
دستیابی به شاکله های شهری پایدار دارد. امروزه در اکثر شهرهای جهان سوم به ویژه ایران تخریب چنین 
بافت هایی برای تردد وسایط نقلیه و موضوعات مرتبط با حمل ونقل خیلی زیاد اتفاق می افتد؛ و یا اینکه 
از سرمایه های شهری دچار آسیب و فرسودگی  این ترددهای گسترده، بسیاری  ثانویه  اثر مخاطرات  در 
بافت مرکزی شهر تهران و سایر شهرهای کشور که  اتومبیل در  می شوند. سفرهای زیاد و تردد وسیع 
منطبق بر بافت های باارزش شهری نیز می باشد طی دهه های اخیر اثرات تخریبی وسیعی بر این سایت ها 
داشته است. نمونه های این وضعیت در تردد اتومبیل داخل محدوده آثار تاریخی بخش مرکزی شهر تهران 
و یا بافت تاریخی نقش جهان اصفهان تا چند سال قبل قابل پیگیری می باشد. با این همه با استفاده از 
رویکرد بازاریابی اجتماعی می توان ابتدا اهمیت این سایت ها را برای شهروندان مشخص نمود و در ادامه 
با استفاده از مراحل بازاریابی اجتماعی که پیش تر بدان اشاره گردید احساس تعلق و مسئولیت پذیری را در 

شهروندان به منظور حفظ این بناها افزایش داد تا به مرحله درونی شده و نهادی برسند.

کاهش يا عدم استفاده از اتومبیل شخصی: امروزه به دلیل تراکم باالي جمعیت در برخي از مراکز شهري  •

حاصل  و  ندارد  چندانی  کاربرد  امروزه  که  منطقه بندی  اصل  اساس  بر  کاربری ها  تفکیک  به  توجه  با  و 
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تجربه های پیشین شهرسازی در تهران می باشد، خواه ناخواه میزان سفرهای شهری افزایش یافته و در 
اتومبیل  برای خرید  زیادی که  به هزینه  توجه  با  دارند  تمایل  از شهروندان  بسیاری  این وضعیت  نتیجه 
شخصی نموده اند بتوانند از آن برای تردد آسان تر و همچنین آسایش بیشتر و یا دالیل مختلف دیگری 
بهره بگیرند. از این رو نمی توان به صورت مستقیم از شهروندان خواست به دلیل وجود مشکالت از آن 
برخورد کرد. یکي  این چالش  با  اجتماعی  بازاریابی  از تکنیک های  استفاده  با  بایستی  لذا  نکنند.  استفاده 
از تکنیک های بازاریابي اجتماعي براي کاهش رفتارهاي نامطلوب، تکنیک پیوندگرایي می باشد. در این 
رویکرد دو موضوع با یکدیگر پیوند داده می شوند. این تکنیک زماني کاربرد دارد که نتوان بر روي یک 
مقوله به صورت مستقیم تأکید کرد. براي مثال نمی توان تبلیغاتي ساخت که در آن از مردم خواست که از 
اتومبیل های شخصی استفاده نکنند ولي می توان موضوعاتي مانند نابودی محیط زیست، افزایش اضطراب 
و عصبانیت شهروندان به دلیل تراکم بیش از حد اتومبیل های شخصی، از بین رفتن منابع ملی نظیر بنزین، 
عدم وجود شاخص های بهداشتی در شهر و آسیب دیدن کودکان و افراد کم توان شهری، عدم دیر رسیدن 
آمبوالنس ها و سایر وسایل امدادی به دلیل ترافیک حاصل از وسایل شخصی و غیره را تقویت نمود و با 
مقوله کاهش یا عدم استفاده از اتومبیل شخصی پیوند زد. طبق اصل نا همساني شناختي اگر فرد به مسائلي 
مانند نوع دوستی، حفظ منابع ملی، حق و حقوق کودکان و افراد ناتوان، ایثار و فداکاری اعتقاد داشته باشد 

دیگر رفتارهاي ضد این باورها و اعتقادات )استفاده از وسایل نقلیه شخصی( از وي سر نمی زند.

جهان،  • سرتاسر  در  امروزه  حمل ونقل:  بهینه  الگوی  و  سفر  تقاضای  مديريت  در  مشارکت  به  تشويق 

شهروندان نقش بسزایي در موفقیت الگوهای سفر داشته و پیوسته نسبت به آن دغدغه دارند و مدیران 
شهري نیز دائمًا با بازبینی چالش های موجود در این زمینه سعی در مشارکت بیشتر شهروندان دارند؛ اما 
در کشور ما هنوز این امر محقق نشده است. یکي از دالیل عدم تحقق این امر، اهمیت پایین این موضوع 
در نزد اکثر شهروندان می باشد. سیاست کلي در برنامه بازاریابي اجتماعي باید در راستاي دروني سازي ایده 
مشارکت باشد. پس از دروني شدن باورها و نگرش های عمیق نسبت به این ایده، شهروندان به صورت 
داوطلبانه نسبت به مدیریت سفرهایشان مشارکت می کنند و این رفتارها در سطح شهرها نهادینه می شود. 
براي دروني کردن این باورها بایستي اهمیت مشارکت در بهبود وضعیت ترافیکی نزد شهروندان افزایش 
یابد. براي این موضوع می توانیم با استفاده از تکنیک پیوندگرایي، ایده مشارکت در بهبود الگوی سفر را با 
سطح کیفیت زندگي که موضوعي بسیار مهم براي اکثر شهروندان است پیوند بزنیم. پس از دروني شدن 
این باورها جزئي از سیستم ارزشي شهروندان می شود و به صورت خودانگیخته رفتارهاي مطلوب را جهت 

مشارکت در طرح های مدیریت شهری در ارتباط با مدیریت سفرهای شهری بروز می دهند.

گسترش پیاده راه ها و مسیرهای پیاده روی و يا مسیر دوچرخه: از مشخصه های اصلی شهرهای ایرانی  •

انسان  از ورود مدرنیسم وجود فضاهای عمومی فعال و پویا بود که زمینه های شکل گیری شهر  تا قبل 
محور را فراهم می نمود اما متأسفانه با ورود الگوهای وارداتی به کشور و منجمله جوالن اتومبیل، نه تنها 
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این فضاها اهمیت خود را از دست داد بلکه به مرور چنین فضاهایی مورد هجمه خیابان ها و شریان هایی 
نه تنها فضاهای عمومی بسیار آسیب  نتیجه  قرار گرفت که هدفشان ماشین محور کردن شهر بود. در 
دید بلکه به مرور حتی ضرورت وجود فضاهایی برای پیاده روی و قدم زدن نیز اعتبار خود را از دست داد. 
از این رو با توجه به شاخص های کالن طرح جامع شهر تهران که شهر انسان محور، سالم و سازگار با 
معیارهای توسعه پایدار را هدف گذاری کرده است ضرورت دارد با مهندسی مجدد فرآیندها زمینه الزم به 
منظور دستیابی به مقصود مورد نظر فراهم آید. در این زمینه با استفاده از رویکرد بازاریابی اجتماعی ابتدا 
بایستی به رویکرد مکان یا توزیع توجه کرد. بدین مفهوم که مدیریت شهری باید مسیرهای پیاده روی و 
یا دوچرخه سواری را به خوبی طراحی کرده و با آلترناتیوهای مختلف در اختیار شهروندان قرار دهد؛ یعنی 
دسترسی به این مکان ها برای کلیه شهروندان با هرگونه شرایط جسمی فراهم باشد. در ادامه مؤلفه قیمت 
و یا هزینه دسترسی به این مکان ها را باید کاهش داد و افراد را تشویق کرد که به منظور ارتقای سالمتی 
و نشاط روحی )رفتار مطلوب( و جایگزین کردن آن با اتومبیل سواری )رفتار نامطلوب( از این مکان ها بیشتر 
استفاده نمایند. در ادامه یکی از رویکردهای تغییر این نگرش ترویج این رفتار مطلوب از طریق کانال های 
ارتباطی مختلف می باشد و همچنین می توان با رویکرد الگوسازی و با استفاده از چهره هایی که برای نسل 
جوان از محبوبیت باالیی برخوردار می باشند شهروندان و به ویژه نسل جوان را به این ایده مطلوب رهنمون 
کرد. شایان ذکر است در صورت موفقیت چنین ایده ای می توان انتظار داشت بخش عمده ای از فضاهای 
عمومی احیا شده و تمام اقشار اجتماع به ویژه بانوان هم بتوانند حضور فعال در شهر و فضاهای شهری که 

دارای امنیت و قابل اعتماد هستند، داشته باشند.

مراحل بازاريابی اجتماعی در طرح های توسعه. 7. 2

انتخاب رفتارهای مناسب در تحقق طرح های توسعه. 1. 7. 2

در این مرحله متناسب با نوع طرح، رفتارهای مناسب شناسایی می شود.

شناسايی موانع و قابلیت های مربوط به طرح •

پیش از اقدام به هر نوع برنامه ریزی، الزم است تا گمانه زنی های فردی کنار گذاشته شود و در عوض 
بازاریابی  استراتژی  دهد.  نشان  را  ریزان  برنامه ها  درستی تالش های  به  که  گردآوری شود  اطالعاتی 
اجتماعی اجتماع محور زمانی موفق است که برنامه ریزان بتوانند تئوری های رقابتی را دسته بندی کرده و 
موانع عملی که افراد را از ارتقای رفتار مطلوب باز می دارد، کشف نمایند. زمانی که برنامه ریزان اطاعات 
)McKenzie-Mohr,2011( .مربوط را به درستی به دست آوردند، برنامه ریزی مؤثر قابل حصول است

توسعه و به کارگیری يك طرح جامع برای غلبه بر موانع و تقويت قابلیت ها •

رفتارها یا استفاده از ابزار و اطالعات کمی و کیفی تعیین می شوند. برای مثال اطالعات کمی از طریق 
مرور پیشینه تحقیق و نمونه گیری از جامعه؛ و اطالعات کیفی از طریق مطالعات تجربی و گروه های 
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متمرکز به دست می آیند. در طول این فرایند موانع و امکانات برای رفتار مطلوب ثبت می شود.

اجرای طرح در اجتماع •

مرحله بعد برای تعیین گروه هدف، عموم اجتماع مورد نظر به گروه هایی طبقه بندی می شوند که ویژگی های 
مشترک دارند و در عین حال موانع و امکانات یکسانی در خصوص رفتار شناسایی شده دارند. در این 
مرحله برنامه با استفاده از اصول تغییر رفتار مانند تعهد، تشویق، هنجارها، تعامل و ابزارهای بازدارنده به 

وجود می آید. در ادامه یک برنامه آزمایشی قبل از اجرای برنامه وسیع اجتماع محور به اجرا درمی آید.

پايش، ارزيابی و بهبود اثربخشی طرح بر اساس يك برنامه در حال پیشرفت. 2. 7. 2

.)Pickens, 2002;19( سرانجام ارزیابی اثرات برنامه در یک مقیاس بزرگ از اجتماع تکمیل می شود

پیشینه تحقیق. 4

در سطح بین المللی. 1. 4

بازاریابان اجتماعي در تغییرات اجتماعي را بسته به توسعه شایسته مالحظات محصول،  نویسندگان موفقیت 
تبلیغ، مکان و قیمت می دانند. این مفاهیم باید با مسائل اجتماعي سازگار باشند. دوهیم و همکاران در مقاله ای 
به ارتباط بین بازاریابي اجتماعي و مفهوم توسعه در کشورهاي جهان سوم پرداختند. آنها معتقدند که بازاریاب ها 
می توانند زمینه بازاریابي ایده ها و مفاهیم به وسیله دولت ها و گروه های داوطلبانه را فراهم کنند. دوهیم و همکارانش 
اقتصادي  و  اجتماعي  پیش شرط های سیاسي؛  ابعاد  تمامي  در  توسعه  نهایت  در  و  اجتماعي  رفتارهاي  تغییر  براي 
مشخصي را الزم می دانند. در نهایت آنها مدل مفهومي براي نشان دادن نقش بازاریابی اجتماعي در تغییر رفتار و 
 در نهایت توسعه، ارائه می کنند )Duhaime et al, 1985(. کشورهاي عضو »سازمان همکاري اقتصادي و توسعه«

 به این نتیجه رسیدند که استفاده از بازاریابي اجتماعي براي ایمني ترافیک می تواند مفید باشد. این روش در استرالیا 
در دهه 1980 براي استفاده از کاله ایمني براي دوچرخه سواران استفاده شد )Bandoura, A;2008(. لندیس به 
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بررسي نقش بازاریابي اجتماعي در افزایش مشارکت مردمي براي بازیافت زباله در اوهایو پرداخته است. گروه هدفي 
از میان شهرنشینان انتخاب، موانع مشارکت مردم شناسایي، استراتژی ها تدوین و سپس به کار گرفته شد. نتایج 

.)landist, 2005( پروژه، اثربخشي استفاده از بازاریابي اجتماعي را نشان می دهد

کندي تأثیر استفاده از تکنیک های بازاریابي اجتماعي گروه محور در بهبود قوانین و مقررات محیطي را بررسي 
می کند. او بر ترس از جریمه شدن تحقیق کرده و به این نتیجه می رسد که بازاریابي اجتماعي توانایي خوبي براي 
بهبود مدیریت رفتارهاي فردي مربوط به محیط از طریق یک رهیافت سیستمي کل گرایانه از شناسایي و رفع موانع 

.)Kennedy, 2010( تغییر، ابزارهای جامع تغییر رفتار و بازخوردها و ارزیابی ها ارائه می دهد

بازاریابی اجتماعی به دلیل تأثیرگذاری که بر تغییر دامنه وسیعی از رفتارها فردی و عمومی داشته است توانسته 
است یک شهرت جهانی گسترده ای را توسعه دهد. برای مثال اجتماعات بسیاری در کانادا، آمریکا و استرالیا با دنبال 
کردن بیشتر یا تمامی مراحل بازاریابی اجتماعی توانسته اند سهم سفرهای خودرو محور را بین 8 تا 15 درصد و 
مجموع مسافت طی شده با خودرو را تا 5 درصد کاهش و به طور چشم گیری پیاده روی، دوچرخه سواری و استفاده از 

.)Kassirer and Lagarde,2010:8( حمل ونقل عمومی را به طور چشم گیری افزایش دهند

دانشگاه ویکتوریا در کانادا در قالب یک برنامه مدیریت تقاضای سفر مجموعه ای از مشوق ها برای تغییر از 
سفرهای با خودرو تک سرنشین1 به حمل ونقل عمومی و غیر موتوری به جامعه ای شامل 23500 نفر )19 هزار 
ارائه کرد. هدف برنامه این بود که نهایتًا تعداد سفرهای با خودرو به دانشگاه  دانشجو و 4500 کارمند دانشگاه( 

کاهش یافته تا هم جریان ترافیک و هم مقدار فضای مورد نیاز و در حال رشد برای تأمین پارکینگ کاهش یابد.

بازاریابی  برنامه  هشت  از  برنامه  یک   2006 نوامبر  در  مانیتوبا:  استان  مرکز  وینپگ  شهر  هوشمند  ویترین 
اجتماعی جامعه محور توسط »برنامه ویترین حمل ونقل شهری سازمان حمل ونقل کانادا« آغاز شد. این برنامه شامل 
مجموعه ای از ابزارها و سیاست هایی شامل ساخت مسیر فعال حمل ونقل، معرفی اطالعات الکترونیک مربوط به 
زمان حرکت اتوبوس ها و تسهیالت جدید پارک سوار بود. در قالب این برنامه بازاریابی اجتماعی جامعه محور 2200 
خانوار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که علی رغم هوای سرد و خشن وینیپگ کانادا و همچنین فرهنگ 
رانندگی که به سختی قابل تغییر بود؛ این ابزارها و سیاست ها به طور قابل توجهی منجر به تغییر الگوی سفر شدند.

اقدامات شهر وایتهورس2: این برنامه در سال 2004 به عنوان یکی از هشت برنامه بازاریابی اجتماعی جامعه محور 
توسط »برنامه ویترین حمل ونقل شهری سازمان حمل ونقل کانادا« آغاز شد. هدف این برنامه یافتن راه هایی برای 
کاهش گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های مربوط به حمل ونقل بود. شهر وایتهورس یک شهر مدرن در شمال 
کانادا با جمعیتی نزدیک به 26 هزار نفر است. نتیجه برنامه باعث کاهش شد تا تعداد خانوارهایی که حداقل یک نفر از 
اعضای آن به صورت پیاده یا با دوچرخه به مرکز شهر می رود 10 درصد افزایش یافت. به عالوه کسانی که سفرهای 

مداوم به مرکز شهر دارند تعداد سفرهای پیاده و با دوچرخه خود را بین ماه های آوریل تا اکتبر افزایش دادند.
1. Single-Occupant Vehicle )SOV(
2. Withehorse
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 مک گورن )2005 ( در مقاله ای با عنوان »کاربردهای بازاریابی اجتماعی و مدیریت تقاضای حمل ونقل: ابزار 
اطالع رسانی برای قرن 21«، به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال بود که چگونه می توان افراد را به تطبیق هر 
چه بیشتر با رویکرد انعطاف پذیر )یعنی ترکیب خودرو، حمل ونقل عمومی و وسایل جایگزین در سفر روزانه( تشویق 
کرد؟ به این منظور از روش گروه متمرکز و نیز با استفاده از پرسشنامه های روزانه در جهت شناسایی الگوی سفر 
روزانه تالش شد تا مجموعه ای از پیام های بازاریابی اجتماعی با هدف ترغیب افراد به تغییر در رفتارهای سفر ارائه 
گردد. نتایج نشان داد که بازاریابی اجتماعی به تنهایی و تنها به عنوان یک برنامه مداخله گر برای ترغیب مردم به 
تغییر وابستگی بیش از حد به اتومبیل توانایی چندانی ندارد. با این حال، مشارکت کنندگان در این تحقیق اعالم 
داشته اند که پیام ها و مفاهیم منتقل شده توسط بازاریابی اجتماعی در مورد آموزش آنها نسبت به مسائل حمل ونقل 
بسیار اطالع رسان و مفید بوده اند. وی پیشنهاد می کند که بازاریابی اجتماعی می تواند ابزار اطالع رسانی در حمایت 
از سیاست های مدیریت تقاضای سفر باشد. برنامه های مبتنی بر بازاریابی اجتماعی می توانند به عنوان یک شاهراه 
ارتباطی در ارائه یک گفتمان و جلب حمایت عمومی از سیاست مدیریت تقاضا و انتقال مستقیم پیام ها و مفاهیم 

مهم حمل ونقل به مسافران درون شهری عمل کنند.

لوفور. آر. سي به بررسي ابزارها و استراتژی های بازاریابي اجتماعي براي بهبود سالمتي، بهبود زندگي و کیفیت 
محیطي می پردازد. نتایج پژوهش او نشان می دهد که رهیافت مردم محور که بر باورها و دیدگاه های مردم براي 
تولید، طراحي و مدیریت برنامه هایي که براي تغییرات درست می کوشند، تأکید دارد. وي بازاریابي اجتماعي را راه 
.)Lefebvre, 2013( مناسبي براي شناسایي مشکالت کهنه و حرکت جامعه به سوي توسعه ایده های جدید می داند

در سطح داخلی. 2. 4

بازاریابي اجتماعي براي آگاه سازی زنان روستایي بجنورد نسبت به سرطان سینه،  از  وفایي نجار و همکاران 
تأکید بر ماموگرافي در سنین باال و در نتیجه پیشگیري و درمان به موقع آن استفاده کرده اند. یافته های این پژوهش 
شامل شناسایي نقش ماموگرافي در سالمت زنان، موانع و راهکارهاي افزایش انجام ماموگرافي، مکان و کانال های 
مناسب براي ارتباط با زنان روستایي و انتقال محصوالت و خدمات به آنها و افراد تأثیرگذار بر رفتار زنان روستایي 
شناسایي شد. نتایج نشان داده که مداخله مبتني بر الگوي بازاریابي اجتماعي می تواند بر افزایش ماموگرافي مؤثر 

باشد )نیستانی و همکاران، 1392(.

بهزاد دماري و همکاران با استفاده از بازاریابي اجتماعي به بررسي نگرش ها و باورهاي ممانعت کننده از اهداي 
خون داوطلبانه مردم سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان پرداختند. با تکیه بر روش بحث گروهي 
در قالب بازاریابي اجتماعي، باورهایي که مانع ارائه خون در این سه استان شده را شناسایي و بر استفاده از فهرست 

این باورها در بازاریابي اجتماعي و براي رفع مشکل تأکید می کنند )دماری و همکاران، 1385(.

مجدزاده تأثیر یک مداخله مبتني بر بازاریابي اجتماعي بر رفتارهاي خطرناک رانندگي در بین رانندگان تاکسي 
شهر تهران را نشان داده است. نتایج آنها نشانگر تأثیر مداخله طراحي شده بر کاهش معنی دار موارد مشاهده شده 
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دو رفتار هدف در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل و افزایش معنی دار نسبت شانس اجتناب از این دو رفتار توسط 
گروه مداخله است )مجدزاده و همکاران، 1390(.

مواد و روش هاي تحقیق. 5

روش تحقیق در این پژوهش کیفي اکتشافي می باشد. در تحقیق حاضر جهت گردآوري اطالعات، از روش های 
مصاحبه با خبرگان و مطالعات کتابخانه ای، اسنادي و پایگاه های علمی در اینترنت استفاده شده است. در گام اول با 
استفاده از تحقیق کیفی مبتنی بر تکنیک دلفی سیاستی )Keeney et al. 2010(، چالش های امروزی شهرنشینی 
در ایران شناسایی شد و ضمن تدوین مدل مفهومی پژوهش با رویکرد بازاریابی اجتماعی، به بسط ارتباط مکتب 
برنامه ریزی اجتماعي با ابعاد توسعه شهرنشیني و برنامه ریزی شهري پرداخته شده است. شایان ذکر است که ده تن 
از اساتید و دانشجویان دوره دکتری در حوزه علوم شهری به عنوان خبرگان تحقیق انتخاب شده اند. در انتخاب این 
گروه از خبرگان فرض بر این بوده که جامعه نمونه در زمینه مفاهیم و مؤلفه های پژوهش تخصص داشته و این امر 
منجر به افزایش دقت و اعتبار یافته هاي تحقیق مي  گردد. در گام دوم ضمن بهره گیری از نتایج مصاحبه و بررسی 
سایر پژوهش ها، با استفاده از رویکرد بازاریابي اجتماعي راهکارهایي به منظور حل برخي از معضالت شهرنشیني 

پیشنهاد شده است.

يافته های پژوهش. 3

در بازاریابي اجتماعي تالش در جهت تاثیرگذاري روي عقاید و رفتار جامعه است تا با ایجاد الگویي نگرش و رفتار مردم 
را به سمت و سویي خاص بکشاند و در این راه از اصول بازاریابي تجاري )براي مثال تبلیغات و روابط عمومي( استفاده مي کند 
)Smeltzer et al. 2005(. به طور کلي بازاریابي اجتماعي به دنبال دستیابي به یکي از چهار هدف زیر در مخاطبان است: 
پذیرش رفتار جدید، رد رفتار بالقوه نامطلوب، تعدیل رفتار فعلي یا ترک رفتار نامطلوب. علیرغم این که این حوزه در مقایسه 
با بازاریابي تجاري بسیار نوپا است، اما نقش و اهمیت آن در توسعه اجتماعي موجب شده است تا شدیداً مورد توجه و اقبال 
عمومي قرار گیرد. هدف بازاریابي اجتماعي تأثیرگذاري بر اعمال و رفتار افراد در اجتماع است )خورشیدي و مقدمی، 1382(، 

به گونه ای که انجام رفتارهاي مطلوب و ترک رفتارهاي نامطلوب از سوي افراد به صورت داوطلبانه صورت گیرد.

در این پژوهش تالش بر چگونگي بهره گیری از تکنیک بازاریابي اجتماعي جهت فائق آمدن بر مشکالت شهرنشیني، 
زندگي شهري و تحقق توسعه یافتگي در تمام ابعاد شهرنشیني است. رشد شتابان شهري در ایران پیامدهاي متعددي در سطوح 
فردي و کالن اجتماعي به همراه داشته و فرصت ها و چالش های فراواني را ایجاد کرده است. توافق زیادي بین محققان وجود 
دارد که شهرنشیني مي تواند نقش مثبتي در توسعه ي اقتصادي و اجتماعي بازي کند و تالش براي کاهش شهرنشیني عمومًا 
مطلوب نیست )Sheng, 2004(. صندوق جمعیت سازمان ملل UNFPA دولت ها را ترغیب مي کند که شهرنشیني را به عنوان 
 United Nation,( یک روند غیرقابل اجتناب بپذیرند و سیاست هایی را جهت ایجاد فرصت براي فقراي شهري توسعه دهند
2008(. به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، نظیر ایران که به دلیل شهرنشیني سریع و در حالت اضطرار با انبوهي از مشکالت 

در حوزه شهرها و شهرنشیني روبرو هستند می توان با کمک مکتب بازاریابي اجتماعي که گام های فرایندی آن تحت عنوان مدل 
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مفهومی پژوهش در نمودار شماره 4 ارائه شده است، حجم عظیمي از مشکالت موجود را در بلندمدت مرتفع نمود.

نمودار 4 – مدل مفهومی تحقیق: فرایند توسعه ابعاد شهرنشینی مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی

مأخذ: یافته های نگارندگان.

استفاده از ارزیابي بازاریابي اجتماعي و ابزارهاي پاسخ )هوشمند( به عنوان مدلي است که این مقاله کاربرد این 
مراحل را براي دخالت هاي هدفمند در توسعه ابعاد مختلف شهرنشیني مورد بحث قرار داده است. فرآیند بازاریابي 

اجتماعي شامل مراحل کلیدي زیر است:

برنامه ریزی مقدماتي: بازاریابي اجتماعي مخاطب محور است و توسعه دهندگان این نوع بازاریابي معتقدند   .1
که شناسایي مشکل اولین قدم براي تغییر رفتار در مخاطبان محسوب می شود. این مرحله شامل شناسایي 
برنامه است. در  و پیش بینی هزینه های  توسعه  اهداف کلي  تعیین  رفتار مطلوب،  به  تمایل  مشکل عدم 
ترافیک،  مسئله ی  اجتماعي،  انحرافات  حاشیه نشیني،  نظیر  مشکالتي  شناسایي  نیز  شهري  برنامه ریزی 
عدم  و  امور شهري  در  مشارکت  عدم  و شورش،  ناامني  وندالیسم شهري،  آلودگي صوتي،  هوا،  آلودگي 
مشارکت در شوراهاي محله، صنوف و احزاب می تواند در اولویت برنامه ریزان قرار گیرد. طبق الگوی مکتب 
بازاریابی اجتماعی، برنامه ریزان شهري در مرحله اول از فرآیند بازاریابي اجتماعي موظف به شناسایي آن 

دسته از مشکالت شهرنشیني هستند؛ که قصد دارند با الگوي تغییر رفتار آن ها را بهبود ببخشند.

تحلیل مخاطبان هدف: در این مرحله پیشنهاد می شود که برنامه ریزان از یک ارزیابي فرهنگي معطوف   .2
به تحلیل نگرش، ارزش ها و رفتارها استفاده کنند. براي این منظور بایستي از طریق پژوهش هاي میداني 
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آنها شناسایي  بر رفتار  تأثیرگذار  نیازهاي گروه مخاطبان هدف )شهروندان( و شاخص های  خواسته ها و 
شود. این شاخص ها شامل مزایا، موانع و آمادگي براي تغییر می باشند )Bryant, 1998(. هدف از اطالعات 
چه  هستند؟  کساني  چه  آنها  است؛  شهروندان  ویژگی های  توصیف  میداني  پژوهش  در  آمده  دست  به 
چیزي براي آنها اهمیت دارد؟ چه چیزي بر رفتار آنها تأثیر می گذارد؟ و چه چیزي آنها را قادر به انجام 
رفتار توصیف شده می کند؟ بر مبناي این توصیفات می توان استراتژی های مداخله اي را به منظور ایجاد 
شناسایي  از  پس  ریزان شهري  برنامه  داد.  توسعه  میان شهروندان  در  را  شایسته  رفتار  انجام  به  تمایل 
مشکل، موظف اند به شناسایي ویژگی های شهرونداني بپردازند که به دنبال تغییر در الگوهاي رفتاري آنها 
هستند. در این مرحله، شهروندان به عنوان مشتریان این فرآیند، از لحاظ ویژگی های فردي، خانوادگي، 
براي حل مشکل  به طور مثال  اقتصادي شناسایي و طبقه بندی می شوند.  و  اجتماعي  رفتاري، فرهنگي، 
عدم مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض شهرداري، شهروندان بر اساس ویژگی های فردي همچون 

تحصیلي، اقتصادي، فرهنگي و گرایش های سیاسي شناسایي و طبقه بندی می شوند.

تحلیل کانال: تحلیل کانال فرآیند کشف بهترین راه براي رساندن ایده به مخاطبان هدف و شناسایي منابع   .3
اطالعاتي آنها است. این تحلیل شامل تعیین کانال های ارتباطي مخاطبان هدف و شناخت با نفوذترین و 
مهم ترین این کانال هاست )Leveton et al. 1996(. کانال ها می توانند شهروندان، سازمان ها، مؤسسات 
و تکنیک های ارتباطي ویژه مانند رسانه های جمعي، ارتباطات شخصي، یا رویدادهاي عمومی  باشند. بسته 
به ویژگی هایي که در تحلیل مخاطبان هدف به دست آمده، کانال های ارتباطي براي انتقال پیام اجتماعي 
انتخاب می گردد. برخي از مخاطبان هدف ممکن است دیدن یک فیلم آموزشي درباره موضوع را به خواندن 
کتاب یا متن ترجیح دهند. گاهي پوسترها و بنرهاي تبلیغاتي تأثیر بیشتري در انتقال پیام نسبت به پیام های 
رادیویي یا تلویزیوني دارند. در این مرحله برنامه ریزان شهري، بر اساس اطالعات به دست آمده در مرحله 
قبل، بهترین کانال براي انتقال پیام و رفتار مطلوب به شهروندان را انتخاب می کنند. به عنوان مثال براي 
انتقال رفتار مناسب به شهروندان کم سواد در زمینه بازیافت زباله از درب منزل، انتخاب کانال رسانه های 

جمعي، یا ارائه یک فیلم آموزشي به نظر مناسب تر از توزیع کتابچه های آموزشي و پوستر می باشد.

بازار دو چیز است: شناسایي شرکا یا هم پیمانان  از تحلیل  بازار و رفتارهاي رقیب )رقبا(: هدف  تحلیل   .4
اهداف  تحقق  به  که می توانند  رفتارهایي هستند  یا  سازمان ها  یا شرکا،  پیمانان  رقیب. هم  رفتارهاي  و 
برنامه بازاریابي اجتماعي کمک کنند. رقبا، رفتارهاي رقیبي محسوب می شوند که در تضاد با رفتارهاي 
مطلوب اجتماعي است. براي مثال در مورد برنامه هاي ترویج مشارکت شهروندان، شرکا می توانند شامل 
سازمان هایی باشند که با هزینه های پایین ابزارهاي مورد نیاز را فراهم می کنند یا سازمان هایی باشند که 
یک مکان مناسب براي گردهم آمدن شهروندان و بحث گروهي درباره موضوع را فراهم می کنند. رقبا 
می توانند هر چیزي باشند که افراد را از توجه به آن رفتار یا مشارکت دور نگه می دارد. گاهي یک اعتقاد، 

یا رفتار می تواند مانع پذیرش رفتار مناسب توسط شهروندان گردد.
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نتایج  این مرحله، موضوعات و استراتژي هاي مداخله اي بر مبناي  بازاریابي اجتماعي: در  برنامه  طراحي   .5
پژوهش میداني توسعه می یابند. پیش از اجراي پیام ها، اصول و اجزاي برنامه هاي مداخله اي براي گرفتن 
بازخورد از مشتریان، به آنها ارائه می شوند. سپس اصالحات بر اساس آن بازخوردها اعمال می شوند. پیش 
پذیرش  به  واقعًا  را  مخاطبان هدف  که  کرده اند  خلق  برنامه هایي  برنامه ریزان  که  می کند  تعیین  آزمون 
آزمون گرفتن  پیش  نمونه روش های  از  ترغیب می کنند.  نامطلوب  رفتارهاي  ترک  و  رفتارهاي مطلوب 
می توان به گروه متمرکز؛ مصاحبه ها و پیمایش های مقطعي اشاره کرد. برنامه ریزان شهری در این مرحله 
می توانند با تشکیل گروه های متمرکز در شهرداري یا سازمان های مرتبط با موضوع، دیدگاه های شهروندان 

درباره مشکل، موانع و عوامل پذیرش یا رد رفتار مطلوب درباره موضوع را استخراج کنند.

6 و 7.اجرا و ارزشیابي بازاریابي اجتماعي: دو مرحله نهایي بازاریابي اجتماعي اجرا و ارزشیابي است. اجرا در واقع 
فعال سازی همه استراتژی ها، تاکتیک ها و روش هایی است که براي رسیدن به اهداف و مقاصد طراحي شده 
توسعه یافته بودند. ارزشیابي براي تعیین میزان موفقیت برنامه حیاتي و مهم است. یک فرآیند ارزشیابي 
می تواند کیفیت برنامه را بر اساس آنچه که اجرا شده، مستندسازي و به سؤاالتی همچون: آیا برنامه در خدمت 
گروه مخاطبان هدف بوده؟ آیا همان طور که انتظار می رفت، عمل می کند؟ آیا جایي از برنامه نیاز به بهبود 
دارد؟ و سؤاالتی از این دست پاسخ دهد )Thackeray and Neiger, 2014(. به طور مثال در ارزشیابي برنامه 
بازاریابي اجتماعي جهت افزایش مشارکت شهروندان، اندازه گیری نتایج می تواند شامل تغییر در وضعیت کلي 
مشارکت، شامل وضعیت آگاهي از حقوق شهروندي، آگاهي از مزایای مشارکت، میزان شرکت در انتخابات 
شوراهای شهرها، شورایاری ها، NGO ها، صنوف و سایر گروه های شهری است. یا در برنامه مربوط به 
تشویق مردم براي بازیافت زباله از مبدأ، میزان زباله های تفکیک شده از مبدأ بعد از اجراي برنامه و میزان 

مشارکت شهروندان در بازیافت زباله ها می تواند معیار ارزشیابي قرار گیرد.

بازاریابي اجتماعي را مي توان به عنوان مناسب ترین پایه ی مداخالت فرهنگي نوین براي توسعه ابعاد شهرنشینی به ویژه 
در جوامعی با رشد شهرنشینی سریع نظیر ایران در نظر گرفت. بازاریابي اجتماعي درصورتی که به درستی استفاده شود )شامل 
توجه به جامعه شهری و آگاهي از باورهاي شهروندان باشد( یک رهیافت سیستماتیک و یک منبع باارزش براي کمک به 
فهم بهتر ویژگی های منحصربه فرد یک فرهنگ و ارائه پاسخ های مشهود، حساس و موفق است. البته چالش های مشخصي 
در ارتباط با استفاده از فرآیند بازاریابي اجتماعي وجود دارد. نخست؛ چارچوب بازاریابي اجتماعي بیشتر پایین به باالست تا از 
باال به پایین. بنابراین منابع و زمان بیشتري براي حل مشکل می طلبد. پژوهش میداني در مورد مخاطبان هدف و پیش آزمون 
گرفتن از مداخالت، مواد و پیام ها نیازمند صرف زمان کافي با مخاطبان هدف )شهروندان(، جمع آوری و تحلیل داده هاست. 
دوم آنکه، هدایت و انجام پژوهش میداني تضمین نمی کند که مداخالت بعدي در پاسخ به داده ها توسعه خواهند یافت. یکي 
از چالش هایي که مدیران شهري در توسعه شهرنشیني با استفاده از بازاریابي ممکن است با آن روبرو شوند اطمینان از این 
 .)Anderson et al. 2002( است که استراتژی ها و روش های برنامه منعکس کننده ترجیحات مخاطبان هدف باشند
اما هنوز در توسعه شهرنشیني به طور ویژه بکار گرفته نشده  بازاریابي اجتماعي می گذرد،  از معرفي  سوم؛ اگرچه 30 سال 
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است. به کارگیری آن در توسعه ارکان شهرنشیني نیازمند آن است که مدیران شهري براي افزایش آگاهي و باال بردن سطح 
بازاریابي  ذاتي،  این چالش های  با وجود  بردارند.  آموزش مداوم شهروندان  براي  اجتماعي گام هایی  بازاریابي  در  مهارتشان 
اجتماعي نشان داده است که می تواند به عنوان یک رهیافت پاسخگو به جمعیتي خاص با مداخالت هدف دار قرار گیرد. این 
سطح از حساسیت و توجه به مخاطبان هدف نشان دهنده تعهدي بزرگ براي ایجاد مداخالتي است که خطر و پیچیدگی های 

توسعه شهرنشیني در میان شهروندان را کاهش می دهد.

کاربرد بازاريابي اجتماعي در حل برخي مشکالت شهري و توسعه شهرنشیني. 1. 3

حاشیه نشینی: تعداد زیادي از شهرهاي بزرگ و میاني کشور امروزه با مشکالت حاشیه نشینی دست به گریبان 
می باشند. از این رو مشکالت حاشیه نشینی نظیر از دست دادن هویت خانوارها و افراد؛ دیده شدن به عنوان افراد 
درجه دوم اجتماع؛ از دست رفتن سرمایه های اجتماعي، بروز انحرافات اجتماعي، بر تک تک افراد حاضر در این 
افراد از مضرات  ایده مورد نظر در این بخش آگاهي  از این رو  محیط ها و کلیت جامعه تأثیرات منفي می گذارد. 
چنین محیط هایي می باشد که جهت ترویج ایده ی فوق نهادهایي نظیر شهرداری ها؛ استانداری ها؛ وزارت کشور و ... 
می توانند با معرفي پتانسیل های مناطق مبدأ )شهرهاي کوچک و روستاها( و هزینه های مختلف اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي اسکان در حاشیه شهرها، روند مهاجرت های این چنیني را کاهش داده و در بلندمدت به توسعه پایدار 
و آمایش سرزمین مطلوب کمک نمایند. عالوه بر موارد فوق یکي از راهکارهاي رویکرد بازاریابي اجتماعي )براي 
کاهش رفتارهاي نامطلوب(، افزایش هزینه ی رفتارهاي نامطلوب رقیب است )Cheng et al. 2011(. بدین معني 
که هزینه رفتارهاي نامطلوبي که بدیل رفتارهاي مطلوب هستند )اسکان غیررسمي که بدیل سکونت و ماندگاري 
در شهرهاي کوچک و یا روستاها هستند( توسط برنامه هاي مدیریت شهری و دولت افزایش می یابد. براي مثال 
دسترسي افراد به خدمات زیرساختي نظیر آب، گاز، برق، تلفن و سایر خدمات شهري محدود شده و یا اینکه دولت 
و نهادهاي مسئول در حوزه شهرها، هزینه ی کمتري را براي این مناطق تخصیص می دهند که این عدم تخصیص 

بودجه و توجه کافي به این مناطق هزینه های نقدي و غیرنقدي افراد را افزایش می دهد.

انحرافات اجتماعي در شهرها: را می توان با در نظر گرفتن هزینه ی رفتارهاي نامطلوب که در مبحث قیمت قرار می گیرند 
مورد بررسي قرار داد. طبق مباحث مطرح شده در این مورد نیز می توان با توجه به استراتژی های قیمت گذاری در بازاریابي 
اجتماعي، هزینه های ظاهري و پنهان رفتارهاي نامطلوب را افزایش داد. عالوه بر این استراتژي، استفاده از تکنیک جایگاه یابی 
)شأن و منزلت در ذهن دیگران( این رفتارهاي نامطلوب را نیز کاهش داد )Lefebvre, 2013(. با استفاده از تکنیک مذکور 
می توان جایگاه رفتارهاي نامطلوب را در ذهن افراد جامعه طوري تعریف کرد که ارتکاب آن مبین شأن پایین یا بی منزلتی 
باشد. بدین ترتیب افراد براي اجتناب از ریسک های اجتماعي از انجام این اعمال پرهیز می کنند. براي مثال در کشور ما سیگار 
کشیدن در فضاهاي سرپوشیده شهری تا چند سال قبل مرسوم بوده که در حال حاضر به دلیل فرهنگ سازی و تقبیح این 
عمل، اکنون پدیده ای مذموم شناخته می شود. براي جایگاه سازي باید به پایگاه های ارزشي توجه کرد. یکي از پایگاه های 
ارزش در جامعه ما آموزه های دیني می باشد، چرا که بر اساس باورهاي مذهبي چنین رفتارهایي مورد نکوهش قرار می گیرند 
و از دیدگاه عموم افراد اجتماع نیز انحرافات اجتماعي امري نکوهیده تلقي می شود. لذا می توان با رویکرد بازاریابي اجتماعي 
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این گونه رفتارهاي نامطلوب را در شهرها کاهش داده و حتي براي افزایش رفتارهاي مطلوب و داوطلبانه بسترسازی نمود.

چالش ترافیک شهرها: امروزه ترافیک به یکي از معضالت الینحل شهري در سراسر کشور تبدیل شده است. 
از این رو بایستي با استفاده از تکنیک جایگاه یابی براي تغییر نگرش افراد نسبت به استفاده از وسایل نقلیه عمومي 
)رفتار مطلوب( استفاده کرد. یکي دیگر از کارکردهاي بازاریابي اجتماعي مبحث توزیع می باشد. هدف در این مبحث 
 ) رفتار مطلوب  از حمل ونقل عمومي =  )استفاده  نظر  ایده مورد  یا  به محصول  به موقع  و  آسان  دسترسي سریع، 
می باشد )Tyson, 2009(. لذا می توان با استفاده از استراتژی های توزیع در بازاریابي اجتماعي و پراکنش درست و 
مناسب حمل ونقل عمومي و همچنین ایجاد انسجام و یکپارچگي در سیستم حمل ونقل عمومي، دسترسي شهروندان 

را به این سیستم آسان کرد.

آلودگی های زیست محیطی: معضل آلودگي هوا نیز در حال حاضر گریبان گیر بسیاري از کالن شهرهاي کشور 
می باشد. براي حل این معضل می توان از استراتژی های ترویجي در بازاریابي اجتماعي استفاده کرد. فعالیت های 
 French et al.( ترویجي شامل تبلیغات، استفاده از روابط عمومي و ارائه مشوق ها براي رفتارهاي مطلوب است
2010(. به عنوان مثال استفاده از تبلیغات بازدارنده، در دسترس قرار دادن کیسه های زباله، تعیین مناسبت های ملي 

براي اهداف زیست محیطی نظیر روز هواي پاک، روز درخت کاري، روز بدون ماشین و ... برقراري سیستم ارتباط 
مردمي جهت گزارش دهي شهروندان )مثل سامانه 137( از جمله مواردي است که در فعالیت های ترویجي می توان 

از آنها بهره گرفت.

وندالیسم شهري: امروزه اصطالح وندال به کساني اطالق می شود که به دالئل مختلف با حالت اعتراضي دست 
به تخریب می زنند تا تخلیه رواني شوند. وندال ها مانند موریانه شهرها را ذره ذره می خورند؛ مثل نوجواني که با چاقو 
صندلي ماشین را می برد. پاتریس ژانورن آن را »نوعي روحیه بیمارگونه« تعریف می کند »که به تخریب تأسیسات 
عمومي نظیر تلفن های عمومي، صندلي اتوبوس های شهري، مترو و باجه های پست و تلگراف و نظایر آن تمایل 
دارد« به طور کلي »وندالیسم عبارت است از تخریب ارادي اموال و متعلقات عمومي به صورتي مداوم و مکرر«. براي 
مثال یکي از عوامل شکل دهنده ي وندالیسم، فضاي بی دفاع شهري است. افراد به دلیل عوامل فردي و اجتماعي 
)سرخوردگی ها، ناکامی ها، خشم ها و ...( در مواجهه با فضاهای بی دفاع شهر، براي کاهش فشارهاي رواني اقدام 
به تخریب فضاي شهري و اموال عمومي می نمایند. در این مورد می توان با استفاده از رویکرد بازاریابي اجتماعي، 
باورها، احساسات و عواطف و نیات رفتاري )رفتار خرابکارانه( افراد را تغییر داد. عالوه بر این یکي از دالیل بروز 
وندالیسم، عزت نفس و خود کنترلي پایین است. می توان با استفاده از رویکرد بازاریابي اجتماعي و تغییر نگرش در 
افراد، رفتارهاي مطلوبي را که در افراد موجب افزایش عزت نفس می شود را نهادینه کرد )Takahashi, 2007(. با 

نهادینه شدن رفتارهاي مطلوب، زمینه کاهش وندالیسم در محیط هاي شهري به وجود می آید.

ناامنی و شورش: امروزه به دلیل تراکم باالي جمعیت در برخي از مراکز شهري و با توجه به بحران های مختلف اجتماعي، 
فقر و بیکاري در این مراکز، احتمال بروز ناامنی و شورش به صورت بالقوه وجود دارد. یکي از تکنیک های بازاریابي اجتماعي 
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براي کاهش رفتارهاي نامطلوب، تکنیک پیوندگرایي می باشد. در این رویکرد دو موضوع با یکدیگر پیوند داده می شوند. این 
تکنیک زماني کاربرد دارد که نتوان بر روي یک مقوله به صورت مستقیم تأکید کرد )Hastings et al. 2011(. براي مثال 
نمی توان تبلیغاتي ساخت که در آن مردم را از شورش منع کرد ولي می توان موضوعاتي مانند انسجام ملي، میهن دوستی، 
تقویت حاکمیت ملي و غیره را تقویت نمود و با مقوله کاهش ناامنی و شورش ها پیوند زد. طبق اصل نا همساني شناختي 
اگر فرد به مسائلي مانند میهن دوستی و انسجام ملي اعتقاد داشته باشد دیگر رفتارهاي ضد این باورها و اعتقادات )شورش 

و ناامنی( از وي سر نمی زند.

عدم مشارکت در امور شهري: امروزه در سرتاسر جهان، شهروندان نقش بسزایي در امور شهري داشته و پیوسته 
نسبت به فضاي زندگي خود دغدغه دارند و مدیران شهري نیز دائمًا بخشي از مسئولیت های شهري را به شهروندان 
واگذار می نمایند؛ اما در کشور ما هنوز این امر محقق نشده است. یکي از دالیل عدم تحقق این امر، اهمیت پایین 
این موضوع در نزد اکثر شهروندان می باشد. سیاست کلي در برنامه بازاریابي اجتماعي باید در راستاي دروني سازي 
به صورت  شهروندان  ایده،  این  به  نسبت  عمیق  نگرش های  و  باورها  شدن  دروني  از  پس  باشد.  مشارکت  ایده 
داوطلبانه در امور شهري مشارکت می کنند و این رفتارها در سطح شهرها نهادینه می شود. براي دروني کردن این 
باورها بایستي اهمیت مشارکت در امور شهري نزد شهروندان افزایش یابد )همان(. براي این موضوع می توانیم با 
استفاده از تکنیک پیوندگرایي، ایده مشارکت در امور شهري را با سطح کیفیت زندگي که موضوعي بسیار مهم براي 
اکثر شهروندان است پیوند بزنیم. پس از دروني شدن این باورها جزئي از سیستم ارزشي شهروندان می شود و به 
صورت خودانگیخته رفتارهاي مطلوب را جهت مشارکت در امور شهر بروز می دهند. از مصادیق مشارکت در امور 
شهري طرح تفکیک زباله می باشد. در حال حاضر شهرداری ها در ازاي زباله های تفکیک شده، مشوق هایي نظیر 
تحویل مواد بهداشتي و غیره به شهروندان اعطا می کنند. در این طرح پایین ترین سطح تعهد به باور و نگرش، یعني 
سطح اجابت محقق شده است؛ اما براي اکثر شهروندان مشوق هاي ارائه شده جذابیتي ندارد. بنابراین جهت اینکه 
شهروندان این رفتار را به صورت داوطلبانه انجام دهند، باید باور عمیقي به تفکیک زباله در راستاي حفظ محیط 

زیست و بهبود کیفیت زندگي داشته باشند.

عدم مشارکت در شوراهاي محله، صنوف و احزاب: نخبگان اقتدارگرا بر این باورند که مردم عادي توان فهم 
بنابراین به مردم به عنوان شهروندان  مسائل خود و جامعه و در نتیجه مشارکت فعال در تصمیم گیری را ندارند. 
صاحب حق و حقوق انساني و مشارکت، نگاه نمی کنند و آن ها را رعایایي فرض می کنند که باید مسئوالن براي 
و  نخبه گرایی  دیدگاه  و  نگرش  لذا  است.  آنان  از  پیروي  و  اطاعت  هم  آن ها  وظیفه  و  کنند  تکلیف  تعیین  آن ها 
اقتدارگرایي روي خوشي به توده ها و مردم عادي نشان نداده و آن ها را شایسته مشارکت نمی داند و در نتیجه از موانع 
مشارکت مردمي می باشد )پناهي و همکاران، 1381(. با پیدایش این نگرش نسبت به عامه مردم و شهروندان به 
تدریج انگیزه براي مشارکت کاهش می یابد. یکي از رویکردهاي تغییر این نگرش، استفاده از پارادایم پست مدرنیسم 
در بازاریابي اجتماعي می باشد. در این رویکرد مسائل مهم و مشکل ساز که باعث پیدایش احساسات منفي شده اند 
با استفاده از پارادایم پست مدرنیسم بازتعریف مي شود )Hastings et al. 2013(. باید توجه کرد که در بازتعریف 
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این باورها توجه به باورهاي مثبت بسیار اهمیت دارد. اگر بتوان با توجه به باورهاي مثبت موجود در جامعه نسبت 
به مشارکت مدني باورهاي منفي را بازتعریف نمود )با استفاده از تکنیک شالوده شکني1 پارادایم پست مدرنیسم( آنگاه 
احساسات منفي خود به خود از بین مي رود. با از بین رفتن احساسات منفي، مؤلفه رفتاري نامطلوب )عدم مشارکت 
مدني( از بین می رود. در این مرحله می توان با استفاده از تکنیک تقویت مثبت می توان رفتارهاي مطلوب )مشارکت 

مدني( را به وجود آورد. سپس در اثر تکرار، این رفتارها دروني شده و در بین کلیه شهروندان نهادینه می شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات. 7

شهرنشیني به عنوان شیوه غالب سکونت روزبه روز در حال گسترش و به تبع آن، مشکالت آن نیز رو به افزایش 
است. شهر و شهرنشینی در ایران نیز، طی نیم قرن گذشته، به همانند سایر کشورهای در حال توسعه از رشد قابل 
نظیر  عمیقی  و  گسترده  چالش های  با  مدیران شهري  فرآیند،  این  توسعه ی  در  است.  بوده  برخوردار  مالحظه ای 
ناامني و شورش، عدم  آلودگی های زیست محیطی، وندالیسم شهري،  ترافیک،  اجتماعي،  انحرافات  حاشیه نشیني، 
از  ... مواجه هستند که بسیاري  احزاب و  امور شهري، عدم مشارکت در شوراهاي محله، صنوف و  مشارکت در 
این مشکالت ریشه در رفتارهاي فردي، اجتماعي یا فرهنگي دارد. نتایج تحقیق بیانگر این مهم است که بسیاری 
به محیط زندگی خود  نادرست شهروندان نسبت  باورها و هنجارهای  ایران ریشه در  از معضالت شهرنشینی در 
و چگونگی تعامل با مدیریت شهری دارد. تغییر این رفتارها می تواند زمینه های رفع این مشکالت، بهبود کیفیت 
زندگي شهري و زمینه ی تحقق توسعه پایدار شهرنشیني را فراهم کند. رویکرد بازاریابي اجتماعي با تمرکز بر تغییر 
رفتارهاي نامطلوب و ارائه رفتارهاي مناسب به شهروندان، مي تواند بسیاري از مشکالت توسعه شهرنشیني امروز 
کشور را در برنامه های منسجم کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت حل کند و نهایتًا منجر به شکل گیری شهرهای 
سالم و پایدار با شهروندانی خالق و مسئولیت پذیر در قبال زیست بوم خود شده و ضمن ارتقای کیفی زندگي شهري، 
توسعه پایدار کشور را به همراه داشته باشد. لذا با استفاده از مکتب بازاریابی اجتماعی و راهکارهای آن می توان با 
معرفی و ارائه رفتار مطلوب به شهرنشینان و شهروندان، زمینه های گذر شهرنشیني از وضع آشفته موجود را به سوي 
شیوه مطلوب فراهم کرد و بر چالش هایی نظیر ترافیک، اسکان غیررسمی، آلودگی هوا، ناهنجاری های اجتماعی، 
فرهنگ شهروندی و ... فائق آمد. همچنین به منظور ارائه برنامه با رویکرد بازاریابی اجتماعی توسط پژوهشگران و 
مدیران شهری، مدل توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد بازاریابی اجتماعی که مشتمل بر پنج گام پیاپی شامل گام 
اول: تحلیل چالش های شهرنشینی، گام دوم: تدوین برنامه منسجم بازاریابی اجتماعی، گام سوم: طراحی آمیخته 
بازاریابی اجتماعی، گام چهارم: اصالح نگرش نسبت به ابعاد شهرنشینی و گام پنجم: اجرا و ارزیابی برنامه بازاریابی 

اجتماعی می باشد، استخراج گردید که به منظور رفع معضالت شهری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

از طرفی با توجه به اینکه رهیافت بازاریابی اجتماعی به دنبال ارائه برنامه های مسنجمی جهت حل مشکالت 
اجتماعی است، به نحوی که از ارائه برنامه های موضعی و تک جنبه ای اجتناب شود؛ از این رو، به پژوهشگران 
پیشنهاد می کنند، در سطح کالن، مهندسی مجدد در فرایند برنامه ریزی شهری با رویکرد بازاریابی اجتماعی صورت 

1. Deconstraction
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پذیرد. در سطح عملیاتی نیز بایستی، در گام اول، هر یک از چالش های شهرنشینی به صورت کامل شناسایی شوند 
و بر اساس نتایج این مطالعه، برنامه منسجمی جهت حل این معضالت مبتنی بر رهیافت بازاریابی اجتماعی طراحی 

و اجرا شود.

عنوان  با  تهران  دانشگاه  شهری  برنامه ریزی  و  جغرافیا  دکتری  رساله  از  مستخرج  پژوهش  این  پی نوشت: 

»شهرنشینی و توسعه فرهنگ سیاسی در ایران« می باشد.
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

امروزه و در شرايطى كه در دنيا روز به روز بر تعداد جمعيت شهرنشين افزوده مى شود، زمين به عنوان حياتى ترين منبع 
توسعه شهرى مهمترين ابزار كنترلى دولت ها براى صيانت از حقوق عمومى شهروندان و تامين رفاه آسايش آنان از طريق 
تخصيص بهينه و خردمندانه آن به نيازمندهاى مختلف و متعدد محسوب مى شود. اهميت اين عنصر حياتى شهرنشينى 
به حدى است كه هرگاه دولت ها نسبت به اين وظيفه مهم خود غفلت نموده اند يا با دقت بر آن تمركز نكرده اند، زمين 
در بازار آزاد شهرى، منافع شخصى و گروهى  بر منافع عمومى غلبه نموده و آثار و و پيامدهاى منفى بر كيفيت زندگى 
شهروندان بر جاى گذاشته است. در اين راستا دولت هاى براى كنترل اين وضعيت و اطمينان از تخصيص عادالنه زمين 
براى نيازهاى مختلف شهر به مديريت و كنترل زمين از طريق اسناد و طرح هاى توسعه شهرى  مى پردازند. با اين حال براى نيازهاى مختلف شهر به مديريت و كنترل زمين از طريق اسناد و طرح هاى توسعه شهرى  مى پردازند. با اين حال 
در چنين طرح هايى بايد دقت كافى در سياست گذارى توسعه زمين با رويكرد پايدار سازى استفاده از اين منبع ناياب و 
تجديد ناپذير وجود داشته باشد تا اين اسنادى كه داراى جنبه قانونى و رسمى براى مديريت شهرى هستند، مديريت 
زمين را براى توسعه فعلى و آتى شهر تضمين نمايد. براى اين كار بايد مولفه هاى و شاخصه هاى پايدارى كاربرى زمين 
شناسايى و نسبت به كاربست آن در طرح هاى توسعه شهرى اقدام شود.  گزارش پيش رو با چنين رويكردى تهيه شده 

است تا بتواند ضمن ارائه مولفه ها و شاخص هاى برنامه ريزى و مديريت پايدار كاربرى زمين، به بررسى تطبيقى اين  
مولفه ها با چشم اندازها و راهبردهاى طرح جامع و نيز ضوابط و مقررات طرح تفصيلى شهر تهران به عنوان مهمترين طرح 

توسعه شهرى بپردازد. 
با اين اميد كه با آگاهى از وزن و اهميت مولفه هاى تاثير گذار بر پايدارى استفاده از زمين، در طرح ريزى هاى آتى، 

 مولفه ها و شاخصه هايى كه به هر دليلى كمتر مد نظر بوده اند با حساسيت بيشترى مورد توجه قرار گيرند.   


