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Background: The rapid growth of cities and the lack of attention to the spiritual needs in 
creating a calm enough for residents that has led to a decline in quality of life is a problem 
that most cities in the world are facing. To overcome these challenges, several perspectives 
have been developed to achieve sustainable development; one of the latest and most 
successful approaches is the Slow City Movement, which began in October 1999. 
Objectives: This paper examines the origin, concept, characteristics and indicators of the 
Slow city and assesses the factors affecting the realization of the Slow city in Mehrshahr. 
Method: The research method is a meta-analysis based on indigenous indices and 
questionnaires. After identifying the indicators of the Slow city from foreign studies and 
according to the situation in the study area, the overlap of the indicators based on the 
research topic and the ability to measure these indicators in the region has been made. 
Result: According to the Delphi method, 36 indicators in 6 categories of components 
include: environmental protection, political infrastructure, urban quality, local products, 
hospitality and knowledge and information were extracted in order to assess the factors 
affecting the realization of the Slow city of Mehrshahr. Factor analysis of affecting the 
realization of Slow city in Mehr Shahr by using factor analysis, 5 categories of final factors 
affecting the realization of Slow city approach in Mehrshahr were obtained which explains 
the first factor of 13.77% of total variance and includes 9 main indicators affecting the 
realization of Slow city approach in Mehrshahr.  
Conclusion: Slow City is a new approach to urban development management and planning. 
Because the Slow City focuses on the local resources, the self-sufficient economy, and the 
unique cultural and historical strengths of a city. The Slow City can also be seen as a 
strategy for achieving a cross between economic development, environmental and social 
justice goals. 

Highlights: 
Slow City provides an ideological platform for a distinct city and applies the principles of life and 
quality of urban life; Therefore, the principles and requirements of the Slow City are an 
appropriate model of urban planning and development that responds to economic, social and 
environmental goals. 
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شهر  جنبش آرام، ها:کلید واژه

 هرشهرآرام، م

 

ایجاد آرامش کافی برای ساکنان که به افول در  یروح یازهایعدم توجه به نرشد و توسعه سریع شهرها و بیان مسأله: 

-ی پیشهاچالشکردن  برای برطرف روبرو هستند.ای است که بیشتر شهرهای دنیا با آن ، مسئلهدهیانجامکیفیت زندگی 

جنبش رویکردها،  ینترو موفق یدتریناز جد یکی؛تدوین شده است پایداریای دستیابی به تهای متعددی در راسرو، دیدگاه

 . آغاز شد 8333از اکتبر سال است که  «شهر آرام»

عوامل مؤثر بر تحقق  یابیهای شهرآرام و ارزالزامات و شاخصها، ین مقاله بررسی خاستگاه، مفهوم، ویژگیهدف ا هدف:

  .تسدر مهرشهر کرج ا شهرآرام

بدین ترتیب که . نامه استهای پرسشسازی شده و دادههای بومیروش تحقیق، روش فراتحلیل براساس شاخص روش:

 براساس وضعیت منطقه مورد مطالعه، همپوشانیهای شهرآرام از متون متعبر خارجی و ها و شاخصبعد از شناسایی مؤلفه

 ها در منطقه، صورت گرفته است.ش این شاخصجهای نهایی بر اساس موضوع تحقیق و قابلیت سنشاخص

های ، زیرساختها شامل: حفاظت از محیط زیستدسته از مؤلفه 4شاخص در  34روش دلفی،  هاییافتهبراساس : هایافته

منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهرآرام هنوازی و دانش و معلومات ب، مهماندات محلی، تولی، کیفیت شهریسیاسی

مهرشهر کرج با استفاده از  عوامل مؤثر بر تحقق شهرآرام در رشهر کرج استخراج گردید. در نتایج حاصل از بررسیهدر م

مهرشهر کرج به دست آمد که عامل اول  یی مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام درامل نهاوعدسته از  4، تحلیل عاملی

حقق رویکرد شهر آرام در مهرشهر کرج ت شاخص اصلی مؤثر بر 3کند و شامل درصد از واریانس کل را تبیین می 83.11

 است.

ریزی توسعه شهری و به عنوان جایگزینی برای شهر آرام به عنوان رویکردی جدید در مدیریت و برنامهنتیجه: 

اط قوت فرهنگی و نق بر منابع محلی، اقتصاد خودکفا ویزی شهری است. چرا که شهر آرام ربرنامهرویکردهای پیشین 
تواند به عنوان یک استراتژی برای دستیابی متقابل بین یک شهر تمرکز دارد. همچنین شهر آرام می فردمنحصربهتاریخی 

 محیطی و عدالت اجتماعی مطرح شود.یستزف توسعه اقتصادی، اهدا

 نکات برجسته:
؛ گیردو اصول مربوط به زندگی و کیفیت زندگی شهری را به کار می کندهر متمایز ایجاد مییک برای یک شفرم ایدئولوژشهر آرام پلت

ریزی و توسعه شهری است که به اهداف اقتصادی، اجتماعی و بنابراین اصول و الزامات شهر آرام یک مدل مناسب برنامه
 .دهدمحیطی پاسخ مییستز

 
به   ،«کرج( مهرشهر: ی)مطالعه موردی شهر یریپذ یستبر ز یدشهر آرام با تأک یکالبد - ییساختار فضا یینتب »بخشی از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان . این مقاله برگرفته از  8

 راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم است. 

شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر  یکردعوامل موثر بر تحقق رو یابیارز(. 8331. )محمد رضا ،پورجعفر و محمدرضا ،خطیبی ،کاظم ،سماعیلیا ارجاع به این مقاله:
 doi: 10.22124/upk.2019.13341.1202. 45-54(، 3)3، دانش شهرسازی کرج.
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 8331 پاییز ،64-45، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

 مقدمه
تا  0011دهند که جمعیت شهری از سال شود. آمارها نشان میمعیت شهری دیده میه رشدی در ج، روند رو بم 0011از سال 

(. 72، 0954شورت، است )رشد چشمگیری به خود گرفته  0591نسبی و مطلق، داری رشد مداوم بوده و از سال  به صورت 0591
 یهاموجب افول ارزش یادهپ یفضاها یساماندهحرکت سواره و غفلت از حفظ و  اییازهمدرن به ن یاز حد شهرساز یشاتکا ب

 یش. رشد شتابان شهرها، افزایابدیکاهش م یشهر پذیریزیستزندگی و  یفیتشده و به تبع آن، ک یو بصر یفرهنگ ی،اجتماع
 و با ازداشته  یرا در پ یشهر زندگیاز  یتینارضا یمدهایاپ بدی،آن رشد نامناسب و ناهمساز کال یو در پ یشهر یتجمع یتصاعد

پراکنده و  یوسازهاو ساخت یسازبا نواند، یافتهبه سرعت رشد  یی کهدر شهرها .(0959نژاد، )علی همراه است یدست دادن سرزندگ
رفته  یرو به فراموش یاجتماع یاتو ح یشهر ی، اصل زندگی کشورهای در حال توسعهشهرهادر سطح کالنبه خصوص  یراصولیغ

 یاصل یهااز دغدغه یکیبه  یشهرو زیست پذیری  یسرزندگ ،نشاط ینتأم ی؛زندگ یفیتارتقاء ک یش براالت یاست. در راستا
شهر  هوشمند،از جمله شهر  یمتعدد یهاشده است. جنبش یلتبد یشهر یهااز برنامه یاریو هدف بس یشهر یریتنظام مد

خصوصیات، نقاط قوت  هر کدامکه  اندمطرح شده یبه مسائل شهر ییپاسخگو یستارا در یرهو غ یکشهر الکترونشهر سبز، ق، الخ
 است. «شهر آرام»جنبش ها، جنبش ینترو موفق یدتریناز جد و نقاط ضعفی دارد. یکی

ی در حال ها( و جریانات شهرها و گستره خیابانبرداری از فضاها )همانند میدانشهر آرام جنبشی است که برای استفاده و بهره
های شهری مکانهای ن جنبش قصد دارد از ویژگیشدن زندگی ساکنان و توسعه جوامع گردد. همچنین ای تا باعث آرام تالش است

 حلراه(. این ایده، مفهومی فراتر از یک Parkins & Craig, 2006کند اجتناب کند )مدرن که امکان زندگی آرام را محدود می
به تبع از تحوالت جهانی،  (.Rysz, 2013یزی دقیق برای آن است )ربرنامهدر شهر است و در واقع یک )راه هدایت( برای زندگی 

اقتصادی کهن از اوایل قرن چهاردهم هجری  –ها در ارکان نظام اجتماعی ترین دگرگونیترین و پردامنهیز عمیقدر کشور ایران ن
ه اخیر به ویژه در شهرهای چند دهدر طی (. تداوم این وضع 0922ی، شمسی، به ویژه طی چند دهه اخیر، روی داده است )مؤمن

ها و ی مناسب، گسترش آلودگیهارساختیزی کشاورزی، فقدان هانیزمن رفتن شهری، پراکندگی شهری، از بی قوارهیببزرگ، رشد 
 بوده است که عمالً شهرها را از مفهوم توسعه پایدار دور کرده است. ستیزطیمحتخریب 

شلوغ و پر سر و صدا به آن  یفرار از شهرها یاز افراد برا یاریبسهای گذشته ه در سالیکی از مناطق شهر کرج است ک شهرمهر
 هرگونههای اخیر به یک چالش اساسی تبدیل شده است. به طوری که اند. ولی رشد جمعیت این منطقه در سالکردهمهاجرت 

ی اولیه خود دچار سردرگمی کرده است. افزایش هاگامبی به فرم شهری پایدار، در ی و مدیریت شهری را برای دستیازیربرنامه
کمبود قابل ن غیربومی منطقه و کاهش حس تعلق، رواج الگوی استفاده از وسایل نقلیه شخصی و افزایش آلودگی، درصد ساکنا

و وکه متر یوجود اراضی و و باغ یورزشاک یروزافزون اراض یبنسبت به گذشته و تخر منطقه یگسترش افق ینگ،پارک یمالحظه
هایی که یک شهر آرام مهرشهر است که باعث شده این منطقه، از شاخصاز مهمترین مسائل کنونی  بالاستفاده در سطح مهرشهر

 در مهرشهر کرج. عوامل مؤثر بر تحقق شهرآرام از آن برخوردار است فاصله گیرد. لذا تحقیق حاضر کوششی است برای ارزیابی

 قو پیشینه تحقی نظری مبانی

لعات و تحقیقات علمی متعددی در ارتباط با شهر آرام صورت گرفته که عمدتاً در خارج از کشور بوده است. در ادامه به طام تاکنون
 شود.و داخلی پرداخته می خارجیتعدادی از تحقیقات 

ن جنبش اسلو و آزموبررسی به « پایدار در جهانی شتابانی هاآرام: مکان شهرهای»عنوان ای با (، در مقاله2006میِیر و ناکس )
بر منابع، اقتصاد،  دیتأکو شهرهای آرام به عنوان شیوه جایگزینی در توسعه شهری پرداختند. در این مقاله توسعه شهری با  0فود

تایج حاصله، بین اهداف توسعه مورد مطالعه انجام شده است. بر اساس ن های تاریخی شهرکهای فرهنگی محلی و زمینهتوانمندی
رهای آرام یک نوع وابستگی درونی در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی زیستی وجود دارد. در جنبش شهشهری و 

 دستور کارها و ضوابط دو شهر آلمان شامل والدریچ و هرس بورگ تمرکز شده است. در پایان نکات مهم این تحقق بر روی سیاست
شهرهای آرام، اسلو فود: کنکاشی برای یک مدل برای »(، در پژوهشی با عنوان 2011ر )کاهمدا و ی آرام ارائه شده است. لینرهاشه

                                                           
1 slow food movement 
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 و همکاران.، اسماعیلی ..ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام

 
های این تحقیق ی مفهومی موجود در زمینه مراحل توسعه توریسم آرام پرداختند. یافتههاچارچوببه بررسی « توسعه توریسم آرام

های روستایی صورت بگیرد و این رویکرد با جنبش رصههم در عهای شهری و تواند هم در عرصهنشان داد که توریسم آرام می
مبانی معاصر نظریه توسعه »عنوان ( در پژوهشی با 2015مازورک )اسلوفود و شهرهای آرام گره خورده است. کمیل ریز و کیناگا 

. در این رداخته استسه نظریه پهای این رسی ابعاد و شاخصبه بر« های شهر هوشمند، آرام و فشردهشهری؛ مورد مطالعه: نظریه
از منابع طبیعی، بازیافت/بازگردانی مواد، عدالت و برابری  مراقبتزیست، ذخیره و یطمحهایی نظیر حفاظت از تحقیق شاخص

ط ارتبا و کشاورزی ارگانیک، های محلی، تولید غذاهای و سنتهای مدرن، مراقبت و حفاظت از ارزشاجتماعی، استفاده از تکنولوژی
شهر  کیکه  انهخاص مهمان نوازسبک زندگی  کیارتقاء ی، مدیریت پایدار منابع آب، ونقلحملدار، ارتقا پایداری توسعه پای نظریه با
ص شد که در سه نظریه شهر هوشمند، فشرده و آرام مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخ هاهینظر یسازادهیپدهد و در نهایت ارائه می

تولید »های شود و این در حالی است که در نظریه شهر فشرده و هوشمند شاخصها توجه میخصبه همه شا در نظریه شهر آرام
(، در 2015) یسالمگیرد. مورد توجه قرار نمی« های محلیهای و سنتمراقبت و حفاظت از ارزش»و « غذا و کشاورزی ارگانیک

 ساریسفرهگزین در توسعه پایدار: ارزیابی در ک شیوه جایبه عنوان یآرام  هرد با عنوان جنبش شکارشناسی ارشد خو نامهانیپا
(Seferihisar ترکیه، به بررسی جنبش )در شهرهای اروپایی پرداخته و مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار داده است.  شهر آرام

ا طراحی شهر آرام ر ارتباط بمحیطی آن دهای یق انتخاب شده و شاخصشهر سفرهیسار به عنوان محدوده مورد مطالعه در این تحق
 مورد بررسی قرار گرفته است.

شود: صفایی مقدم اشاره می هاآناست که در ادامه به  شمارانگشتتحقیقات داخلی انجام گرفته در زمینه شهر آرام بسیار اندک و 
به « اختیار دارد دکان درو آنچه برای نهضت فلسفه برای کو گیستآهبررسی و تحلیل نهضت »(، در پژوهشی با عنوان 0900)
های مطالعه جمله آموزش و پرورش نیز وارد شد و با نام های دیگر و ازدر اندک زمانی به حوزهپرداخته است که « جنبش آرام»

مندرج در آن،  یهاارزش و امآردر این نوشتار، ضمن معرفی نهضت  آهسته، مدرسه آهسته، و آموزش و پرورش آهسته مطرح شد.
شده  آموزش فلسفه به کودکان بحث هآموزش و پرورش و ترکیب آن با برنام هرت توجه به این جریان فکری در حوزروض هدربار

 اب« رام شهر یکردکندوان با رو یآرام در جامعه محل یسمارتقاء تور»نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان یانپا(، در 0956است. ضیاء )
کندوان با  یانطباق روستا یزانم یابیارز یزآرام و ن یسمشهر و توربر رام یکندوان مبتن یجامعه محل یهابه شاخص یابیف دستهد

و  یکم) یبیترک یلمنظور با استفاده از روش تحل ینروستا پرداخته است که بد ینو مطالعه ا یشهر به بررسرام هاییژگیاصول و و
پرداخته و سپس از  یشهر یبا طراح آنرام شهر و ارتباط  یاساس هاییژگیبه استخراج و ینظر مبانیدر نخست با مداقه  یفی(ک

ارتقاء  یمبنا بر یطراح یکارمونا به ارائه راهنما یوگانه متکندوان بر اساس ابعاد شش یمحل یجامعه شناسییبشناخت و آس یقطر
نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان یانپادر (، 0959نژاد )علی پرداخته است. شهررام یکردن با روکندوا یآرام در جامعه محل یسمتور
اصفهان )حد فاصل  یفرشاد یماد یسبز خط یشهر آرام؛ مورد مطالعه: فضا یکرداصفهان با رو هاییماد یشهر یفضاها یطراح»
مورد دوده در مح یسرزندگ کیفیت ارتقاء یهااهبردبه ر تحلیلی، - یفیتا با روش توص یدهکوش« نشاط( یابانو خ یاستاندار یابانخ

و در  ینبهتر محیطییستحوزه مداخله در مؤلفه ز یطیمح یفیتکه ک دهدیحاصل از پژوهش نشان م یجنتایابد. دست  مطالعه
 صددر 71و  ترینیشها بشاخص درصد 7939ی . در مؤلفه عملکرده استرا داشت یتوضع ینبدتر زیباشناختی -ی مؤلفه تجرب

و  ترینیشها بشاخص درصد 0939 یباشناختیز - یاست که در مؤلفه تجرب یدر حال یناند، ادهاز را کسب نمویامت ینها کمترشاخص
 0637و  ترینیشها بشاخصدرصد  9230 محیطییستدر مؤلفه ز یزاند و ننموده یافترا در یازامت ینها کمترشاخص درصد 9036

و  یشنهادیبه دست آمده، طرح پ هاییتبا توجه به اولو ایانیله پدر مرح یناند. بنابرارا کسب نموده زیاامت ینها کمترشاخص رصدد
 یدهگرد یناز مفهوم شهر آرام تدو یریگبا بهره یفرشاد یماد یسبز خط یفضا یسرزندگ یفیتبه منظور ارتقاء ک یینها یراهکارها

 است.
 حاضر: تحقیقهای پیشینه در ارتباط با یافته

  های مختلفی از جمله آموزش آرام، طراحی آرام، توریسم آرام گرفته که در شاخه منشأآرام نظریه شهر آرام ابتدا از جنبش غذای
 و... نیز شهر آرام گسترش یافته است.

 است. نظریه شهر آرام به عنوان جنبشی جدید در توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته 
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 طرح شده است.محور و با جابجایی سریع م ونقلحملی نظریه شهر آرام در مقابل شهرها 

 اصلی مهم در ارتقاء کیفیت زندگی  به عنوانهای بومی ساکنان و غذای ارگانیک نظریه شهر آرام بر اجتماعات محلی، سنت
 توجه دارد.

 خاستگاه شهر آرام

جنبش » یا «ینهضت آهستگ»با عنوان  یمفهوم یمعرف جنبش ینهدف اگردد. برمی« 7جنبش آرام»به  0«شهر آرام»خاستگاه 
حاصل  که« یادبن سرعت یزندگ»در مقابل  یردر سه دهه اخ یکردرو ین. اکندیم یقتشو یزدگاز شتاب یزاست که ما را به پره «دکن

 ه آغازاست ک یدر واقع جنبشجنبش آرام . شودیمختلف افزوده م یهاطرفداران آن در کشور مطرح شده و هر روز براست،  یتهمدرن

 – 9یعسر یغذا یجترو یشتازاناز پ -دونالد مک یرهایزنج یهااز شعب رستوران یکیکه  ی. زمانددگریبازم یتالیاا در 1986آن به 
به نام  یتالیاییا ینگاررستوران، روزنامه ینا یتفعالدر اعتراض به گسترش افتتاح شد. در قلب رم  «اسپاگنا ید» یدانم یکینزددر 
در پخت  یبایینهاد که مردم را به آرامش و شک یادعنوان بن ینبا ا یاموسسه یو شد. 9«غذای آرام»مروج رویکرد  6«ینیکارلو پتر»

حفظ  هدف کار را با یناست و ا «یدنحق چش» یجادجنبش ا ینا اولیه هدف(. Cittaslow, 2015کرد )ا دعوت میو صرف غذ
شدن در  یمسه یاجتماع یهابهاً جنمخصوص)از لذت خوردن  یبردن آگاهال با هستند، یکه در حال فراموش یسنت ییت غذاالمحصو

 (.Petrini, 2001) کندیابتکارات اجرا م یگرد یاندر م یسنت یکشاورز هاییکها و تکنو توجه به روش یدن، آموزش چش(غذا
 بهتر یم،زمان آن را بخور ینو در کمتر یمسرعت غذا را آماده کن ترینیشآنکه با ب یمعناست که بجا ینآرام به ا یمفهوم غذا

از صرف  یکدیگرو در کنار  یمسالم اختصاص ده یغذاها یهته یبرا یوقت کاف ی،سنت یو غذاها یشینپ یهاهمچون نسل است،
 . نهضتیمبنگر یو اجتماع یفرهنگ یندیبلکه به عنوان فرآ ی،فقط با هدف رفع گرسنگ هن غذا خوردن را یجه. در نتیمآن لذت ببر

 ی. به سخنکردندیبا هم بودن استفاده م یبرای ها از هر فرصتکهن بود که در آن انسان یاهبه سنت یآرام در واقع بازگشت یغذا
شده، مردم  یزدگپرشتاب امروز که همه شئون آن دچار سرعت یاینآرام، در د یغذا یبرا یغبر تبل یدو دوستانش با تأک ینیپتر یگرد

 یزخودشان ن یدآغاز کردند و شا ییحرکت را از فرهنگ غذا ینآنان اکردند.  یقتشو یزآمسرعت جنون یناز ارا به آرامش و کاستن 
 یراشود؛ ز یجادا یو اجتماع یفرهنگ یزندگ یهاعرصه یرنگرش در سا یناز ا یدیجد یهاکه در کمتر از سه دهه شاخه دانستندینم
از  یگرید یهاجنبه یجهمراه بود و به تدر یاهبا استقبال گسترد - آرام متبلور شد یکه ابتدا در مفهوم غذا - ی و آرامآهستگ یشهاند

 یاز آن در کشورها شاخه یستحرکت بود، حدود ب ینآرام که آغازگر ا ی. اکنون پس از نهضت غذایافتو توسعه  یدآن مطرح گرد
، علم 2وزش آرامآم، 4آرام یریت. به عنوان مثال، مداندیتها مشغول به فعالعرصهین نهاد در امردم یشده و نهادها یجادمختلف ا

های این حرکت است یا کندخوانی از جمله شاخه 09و خواندن آرام 07، طراحی آرام00، شهر آرام01، گردشگری آرام5، سفر آرام0آرام
 (.0957)منصوریان، 
آرام از نظر  یهتغذ یژه،. به ودهدیقرار م یرأثت تتح داردیرا زنده نگه م یکه اقتصاد جامعه محل یمهم یهاآرام جنبه یهجنبش تغذ

. شودیم گذارییهپا یکشاورز هایینها و زمنرستورا یلاز قب یها با صاحبان محلشغل یبا هدف آن در مورد حفظ و ماندگار یمحل
طور ن مکان همانا خاص بودارتباط ب یقاز طر یمحل یزآرام به تما یهوجود دارد. تغذ «قلمرو یاطه یح»جنبش مفهوم  یندر مرکز ا

-یم یدنشان داده شده، تأک یجاتو سبز یوهم یر،، پنهانوشیدنی یلو پرورش محصول از قب یدتول یهاو روش یسنت یاکه در غذاه
                                                           
1 Slow City 
2 Slow Movement 
3 Fast Foo 
4 Carlo Petrin 
5 Slow Food 
6 Slow Management 
7 Slow School 
8 Slow Science 
9 Slow Travel 
10 Slow Tourism 
11 Slow City 
12 Slow Design 
13 Slow Reading 
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 ییبدونالد است مفهوم قلمرو را ترکمخالفت در برابر مک ردمدارغذا که س یتالیاییمنتقد ا (2001) ینیکارلوپتر یها. طبق گفتهکند

 ددانیم (سنت و عمل کشت) یو عوامل انسان یم(و خرد اقل یعیپوشش طب یا،از سطح درفاع ارت یب،خاک، آب، ش) یعیاز عوامل طب
آرام به  یه. درک قلمرو تغذدهدیآنجا م یساخت و پخت غذا ید،و نحوه رشد، تول یمحل یرا به اجزاء کشاورز یخاص یژگیکه و
 منظوره بعد ب یهانسل یاند و آن را براه ارث بردهقلمرو را ب ینکه ا یمردم یخو تار هنگفر یمکان برا یک یطیمح یهاجنبه

 .(Mayer & Knox, 2006) بخشدیاند، معنا مکرده یزتجه یسنت یغذاها یدتول
، شهردار 0نییعنی از زمانی که پائولو ساتورنی؛ آغاز شد 1999در ادامه توسعه جنبش غذای آرام، جنبش شهر آرام از اکتبر سال 

Greve in Chianti ه شهر داران سبا شهرOrvieto Bra, Positano, شهر »است یک هایی که ممکن برای تعریف ویژگی
در جهت کند شدن روند  یفرهنگ ییرتغ یکجنبش، طرفدار (. این Mayer & Knox, 2009داشته باشد، مالقات کرد )« آرام
 یهابا سرعت از اندوخته یشرفتمان،پ ید براندار یلیدل یچ، معتقد هستند که هشنبج ینطرفداران ای روزمره در شهرهاست. زندگ

که به  یمنافع ی،سرعت یشرویپ ین. در ابردی. سرعت ما را به سمت نزول میمتر رفتار کنآرام یکم ستا . بهتریماستفاده کن ینزم
در  یجنبش؛ مؤسسات نیاز ا یتحما دردر حال حاضر  است. یزچنا یار، بسدهیمیکه از دست م یبا منافع یسهدر مقا آوریمیدست م

 .(0959نژاد، )علی کشور به وجود آمده است ینچند

 مفهوم شهر آرام
هستند که هدف اصلی آن ترویج و تعمیم  7المللی شهرهای آرامشهرهای آرام، شهرهایی به هم پیوسته و متحد در انجمن بین

های متولی امور شهری هایی در ارتباط با سازمانحلزمایش و ارائه راهش و تحقیقات، آاز طریق پژوه« 9زندگی خوب»فرهنگِ 
کند سازی( شهرها جلوگیری میسازی )همگنشدن و یکسانیجهانین از بنابرا؛ است

(http://cittaslowpolska.pl/international-network-of-cittaslo-cities.) آرامشهر » یتوضع دستیابی به یبرا»، 
 یغذاها ی ارگانیک،محصوالت کشاورز ی،محل یعیمحصوالت طب ترویج یعنی ؛شود یرفتهپذ یدبا 6رامآ یدستورالعمل سازمان غذا
. در جنبش آرام شهر، یمحل زیستیطدوستانه و حفاظت از مح یبهبود فضا یبراتالش  بوم و همزمانمحلی، توجه به زیست

 و همچنین )برای دانش آموزان(« بعد از مدرسه» هایپروژه فعالیت ،«یافتباز»پروژه  :اند ازعبارت است که شده جراا ییهاپروژه
به دنبال گسترش گفتگو و  آرامجنبش شهر  (.Rysz & Mazurek, 2015ساکنان محلی )کمک به  یگردشگران برا یسازآگاه

و بهبود  یدارارتقاء توسعه پا زیست،یطمحت از حفاظ هاییدهو مصرف کنندگان است. با توجه به ا یمحل یدکنندگانتول ینارتباط ب
 زیستیطو سازگار با مح یعیطب هاییکاست که از تکن ییمواد غذا یدبخش تول یبرا اییزهانگ آرامجنبش شهر  ی،شهر یزندگ

خواهد بود  محلیتر و جوامع کوچک یبرا کیفیتنماد  «رامشهر آ» اعطای عنوان. کندیاستفاده م
(http://cittaslowpolska.pl/international-network-of-cittaslo-cities.) مراکز یابزرگ  یهاشهر یی آرام،شهرها 

 شهروندان خود را بهبود بخشند یزندگ یفیتاند کگرفته یمهستند که تصم یقو یجوامع محل این شهرها،. یستندن یامنطقه
(http://www.cittaslow.org.)  متفاوت از  زمره، انجام زندگی رو«بودن»است برای زندگی و مدیریت چنین شهری، راهی

تر، سازگار با حال، انسانییندرع ؛ ووری و سودآوری )صِرف(بدون شتاب و عدم تمرکز بر بهره تر،گذشته، در یک روند آهسته
طور فزاینده در حال ینده و توجه و احترام به آنچه محلی است، در دنیایی که به آ یهاوفادار به نسل حاضر و نسلزیست، یطمح

 رویشهر را و  برجسته شده است «Citta slow»است که توسط جنبش  آرامآهسته و  یبه معن «slow» ۀملکشدن است. یجهان
 .(Rysz, 2013دهد )شکل یک( )یحلزون نشان م صدف )الک( یک

                                                           
1 Paolo Saturnini 
2 International Association of Cities Citta Slow 
3 good life 
4 Slow Food organization 
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 (Cittaslow, 2015) آرام: نماد شهر 8شکل 

 
منابع  و به رسمیت شناختن تمامی بازشناسیآن، مترادف با  یریتمد ینو همچن رامآکه عملکرد شهر  گفت توانیم ینبنابرا

 ی استو فرهنگ یهنر یدادهایرو یخی وتارهای یژگیو یعی،طب یطمح ی،و شهر یعیطبهای اندازچشم یرمادی(،و غ )مادی یمحل
(Rysz, 2013). 

 های شهر آراماهداف و ویژگی
 یبضر یشافزا زیست،یطسازگار با مح یاگرانسان یشهرها، بر شهرسازسعه آرام رشد و تو یجنبش شهر آرام در جستجو

 یجترو ی،و محالت شهر هایابانکاهش سرعت در خ ی،شهر ینشاط و سرزندگ یهاباال بردن شاخص ی،اجتماع هاییداریپا
اقتصاد آرام و  یدار،پا یمعمار ی،محل یخگسترش استفاده از خودروها، توجه به تار یبجا یو دوچرخه سوار یمدار یادهفرهنگ پ

 یرهآهسته و غ یو غذاها یفرهنگ محل یجشده و آرام، ترو یشیدهاند یتوسعه شهر یسته،شا یشهروندان آرام، مهمان نواز ار،دیپا
م که است. شهر آرا یمقابله با مسائل و مشکالت شهر یننو هایراهاز  یکیدارد. جنبش آرام و به تبع آن جنبش شهر آرام  یدتأک

منشور و شش هدف نهفته در بطن آن، توانسته با مهار سرعت از بروز جنبش آرام و ابالغ کمتر از دو دهه داشته، پس  یعمر
 حفظبر  یمبتن یشرفتیخود، پ یژهو یکردبلکه با رو یدالذکر مصون نمارا از خطرات فوق یاریبس ی، نه تنها جوامع محلشدنیجهان
 .(0959نژاد، )علی به وجود آورد یداراپ و اصول توسعه یمحل یتهو

 هتر بتواند از طریق در پیش گرفتن یک ژانر یا سبک زندگی آرامکنند که چنین اهدافی میپردازی بیان میطرفداران این مفهوم
نشینی ، هم، نوشیدنی، خانواده«(فست فود» برابردر « اسلو فود»دست آید که در آن زمان بیشتری صرف لذت بردن از غذا )جنبش 

گردشگری »جنبش ) های سنتیها، دست پختتوجه بیشتر به حفظ و مرمت میراث تاریخی، سنتیاز و و از طریق ارتقاء ن
های مثبت، اغلب ، همه چنین فعالیت«شهرهای آرام» شود. از منظر جنبشاهایی میدستی در چنین فضو صنایع«( گاسترونومیک

(. 54: 0959 شورچه،) تر از بین رفته استل دسترستر و قابونقل سریعهای حملستمو سی شدنیجهانتحت اثرات مدرنیزاسیون، 
 ی پرداخته شده است.در توسعه شهر« آرام»و  «یعسر» یدستور کارها یسهمقادر جدول زیر به 
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 در توسعه شهری« آرام» و« سریع»ی دستور کارها: مقایسه 8جدول 
 رامشهری آتوسعه  توسعه شهری سریع کارها دستور

 هاویژگی

 ناهمگن همگن شده
 الزامات چندگانه الزام واحد

 برابر نابرابر
 حرفه صنعت

 خاص شده استاندارد شده
 افراد عادی شرکتی
 پایدار ناپایدار
 اصل کپی

 کیفیت باال کیفیت پایین
 غیرقابل تکرار قابل تکرار

 و فرهنگ محلیتاریخ  حساس به غیر حساس به تاریخ و فرهنگ محلی

 هانمونه
 توسعه اقتصادی محله شهری هایژهمگاپرو
 ونقل غیرموتوریحمل ونقل موتوریحمل

 غذای سنتی خانگی غذایی صنعتیهای سیستم
 (Imbroscio, 2003منبع )

 
های موجود ها و عرصهدانبرداری از فضا و جریانات موجود شهری مانند می( برای بهرهCittaslowشهرها در جنبش شهر آرام )

که از  سفر آرام(. Parkins & Craig, 2006که از این طریق باعث آرامش در زندگی و توسعه جامعه شوند ) هستند هادر خیابان
 که 0رود که از نویسندگان اروپایی مانند تیفیل گاتیرهای اصلی شهر آرام است، یک جنبش تکاملی قرن نوزدهم به شمار میویژگی

فته است ی بر این اعتقاد است که لذت بالقوه سفر از دست رطور کلبه  سفر آرام .گرفتیمدر مقابل سرعت بود، الهام  شانیهاهدیا
سفر آرام جنبشی است که هدف مسافران آن داشتن . ها از بین رفته استی مسافرتی به دلیل سرعت مسافرتهالذتچرا که 

 (.Petrini, 2001است )سفر  طول ردارتباط بیشتر با مردم محلی و جوامع 
 به منظورفرد جوامع منحصربه یهایژگیو حفظ و یابیبلکه به ارزرام با پیشرفت یا تکنولوژی مخالف نیست و شهر آجنبش 

 یآلودگ و کمتر تیکمتر، جمع یکمتر، سروصدا کیتراف یآهسته دارا یشهرهاپردازد. شهر می ندهیآ یبرا داریپا یزیربرنامه
 تولیداتکنند، محصوالت و یم تیحما یمحل یها، از فرهنگ و سنتکنندیم قیتنوع را تشو اعضای این جنبشهستند.  یکمتر
 یهافروشگاه آرامشهر  کیکنند. یم قیسالم را تشو یکنند و زندگتر کار میداریپا طیمح کی ی، براکنندیم یداریرا خر یمحل
 هیبه اصول اول»حرف بزنند و  گریکدیکند با یم قیدهد؛ مردم را تشویم حیترج )مشابه( همگن دیرا به مراکز خر یمحل

را داشته باشد و واجد شرایط استفاده از آرم شهر آرام )حلزون( « شهر آرام بودن»هر شهر برای اینکه شرایط الزمِ  .2«بازگردند
در شهر، مینان حاصل شود که کیفیت و سطح زندگی باشد، باید به طور منظم توسط بازرسان مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد تا اط

 (.Sirgy et al, 2009ر آرام است )مطابق استانداردهای شه

 شهر آرام و توسعه پایدار
در ». کنندیاست، بحث م یداریپا یشهر آرام با معان اصول یزکه وجه تما یمحل یداتو ناکس در مورد علت توجه به تول یرما
آرام و شهر آرام  یه، تغذباشندیم ییگراابع و مصرفات استفاده از منمقابله با موضوع یزانندهاکثراً برانگ یداریپا یارهایمع ی کهحال

 یفیتبا منابع و ک یداری،پا نمایند؛یاستفاده م یفرهنگ یزاتو تما یاجتماع ی،در اقتصاد محل یانجی، به عنوان میمحل یداتاز تول
 یکرددو رو ینبه تفاوت ب (2010) ینکسک ینهمچن (.Mayer & Knox, 2006) «ها استآن هاز دغدغ یفقط بخش یطیمح
 یشهر آرام به مسئله انسان ،است زیستیطدر مورد مح یداریپا ینگران یشترب ی که. در حالنمایدیم یدو شهر آرام تأک یداریپا

جه هر چه بهتر تو اییندهداشتن آ یاال بربه ح یشترکه شهر آرام ب ی؛ در حالشودیمربوط م یندهبه آ یداریاست. پا تمرکز کرده

                                                           
1 Theophile Gautier 
2 get back to basics 
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و  یاقتصاد محیطی،یستشهر آرام در اهداف ز یارهایادعا نمود که مع توانیمزیر جدول  ، درفاتالاخت ین. بر اساس انمایدیم

 یگزند یتفیک یشافزا یبرا ییهاشهر آرام اساساً به پروژه یگر،؛ به عبارت داستصورت محدود مشترک ه ب یداریبا پا یاجتماع
 .نمایدیتوجه ماز شهرها  یاریمردمان در بس

 
 یداریمفهوم شهر آرام و پا یسهمقا: 2جدول 

ناصر ع

 کلیدی
 پایداری شهر آرام

 نگاه به آینده
و  یاجتمااع  ی،در اقتصاد محل یانجیبه عنوان م ی،محل یداتشهر آرام از تول

 یطای مح یفیات و کباا مناابع    یداریو پا نمایندیاستفاده م یفرهنگ یزاتتما

 (.Mayer & Knox, 2006) تا اسهآنه از دغدغ یفقط بخش

مقابله با موضاوعات   یزانندهاکثراً برانگ یداریپا یارهایمع

 & Mayerاسات )  یای گرااستفاده از منابع و مصارف 

Knox, 2006.) 

نگاه به 
 انسان

 .(Keskin, 2010)تمرکز کرده است  یانسان هشهر آرام به مسئل
 ,Keskin) زیسااتیطدر مااورد محاا یناانگرا یشااترب

2010). 

 نگاه به تولید
 ,Keskinنماید )یای هر چه بهتر توجه مبیشتر به حال برای داشتن آینده

2010). 
 .(Keskin, 2010شود )یمربوط م یندهبه آ یداریپا

 (0956منبع: )ضیاء، 

 یدادهایتا رو یردصورت گ یت محلالاز محصو یانهسال یکه سرشمار کندیم یشنهادبه عنوان مثال، دستورالعمل شهر آرام پ
 یتوسعه کشاورز یابند،توسعه  یجذاب و شاخص شهر یهادر مکان یمحل یبازارها ینکها یحفظ شوند، برا یمحل یفرهنگ

 یتت و آثار دسالمحصو یدبه تول یقتشو یو ابتکار عمل برا یمحل شپزیوابسته به آ یهارشد سنت یبرا ییهابرنامه یک،ارگان
از  یرمستقیمها به صورت غ، اما آناست ذکر نشده یارهامع یستدر ل یماًمستق یاجتماع یهسرما ی. مسائل برابردهدی را ارائه میمحل
-یدهاست که ای محل تالحصومبر  مورد، تمرکز ین. در اشوندیدرک م یاقتصاد یهاو فرصت یت محلالتمرکز بر محصو یقطر

کاربرد منابع و مصرف  یقاز طر یداریپا یهادستورالعمل کهی. درحالشوندیداده م یزتما یداریاپ هاییفآرام از تعر شهر های
و  یمحل یو اقتصاد یاجتماع ی،فرهنگ یزتما یهابه عنوان واسطه یت محلالآرام از محصو یو شهرها یهاند، تغذشده یقتشو

 .(Mayer & Knox, 2006کنند )یاده ماز موضوع استف یبه عنوان جزئ یطیمح یفیتبا منابع و ک یداری،پا

 تلقی شدن شهری به عنوان شهر آرام هایرها و شاخصیامع
جنبش شهر آرام دستورالعمل  دهد،یقرار م یرا مورد بررس «قلمرو»مفهوم  یقمکان از طر یدهآرام ا یهتغذ یهابرنامه کهیدرحال
ه عنوان رند که بوجود دا یاریبس یشهرهارتاسر جهان، ر س. دکندیفراهم م یو توسعه شهر یو تنوع محل یزاز تما یواضح
 و 7یااومبرو  0یتوسکاندر مناطق  یژهبه و .اندواقع شده یتالیاها در اآن یتاکثرو  (Cittaslow, 2016)اند آرام ثبت شده یشهرها

 یت،عضو یبرا. وجود دارند یزد ناندهخوان رامجهان که خود را شهر آ یکشورها یگرو د یتانیادر آلمان، نروژ، بر ییشهرها همچنین
را  ینواز و مهمان یارتباط اجتماع ی،محل یداتتول یتحما ی،شهر یطراح یطی،مح هاییاستس یلاز قب یارهاییمع یدها باهرش

که در موسسه شهر  ییشهرها داردیاظهار م یتلیب به طوری کهمدنظر داشته باشند. هر شهر آرام حس و حال خاص خود را دارد 
 یلها مشترک است، تماآن ینو آنچه که در ب کندیها را متحد م. آنچه که آنکنندیل مهدف متفاوت را دنبا ینآرام هستند، چند

 .(Beatley, 2004)هاست و خاص جوامع آن یزمامت یهاحفاظت از جنبه یبرا
از  اییتهارسال کنند. کم« شهر آرام یتهمک»را به  یدرخواست یدبا ابتدامجاز شمرده شدن به عنوان شهر آرام، شهرها  یبرا

چگونه با فلسفه شهر آرام  یمتقاض ینکهدست اول ا یدگاهو د کنندیم یآرام، شهر مورد نظر را بررس یشهرها یگراز د یندگاننما
ها و نامهبر از اییافتهخوب و گسترش  یرهاست که از قبل ذخ یانیبه نفع متقاض آیندفر ین. اآورندیمتناسب است را به دست م

 یفردستورالعمل تع یدشدن به شهر آرام، شهرها با یلتبد یبرا ین،شهر آرام متناسب باشد؛ بنابرا یارهایمعدارند که با  هایییاستس
)سه ضلع مثلث پایداری: اجتماعی،  9«یداریپا ای-سه» هارچوببا چ یشهر آرام به آسان یارهایرا داشته باشند. مع یاشده

                                                           
1 Tuscany 
2 Umbria 
3 three E’s of sustainability 
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و  ینور یپسماند، کنترل آلودگ یریتهوا، مد یفیتکنترل ک یلاز قب یطیمح یهامرتبط هستند. سنجه یطی(محیستزاقتصادی و 

و مصرف  یدتول یقها از طرسنجه یناز ا یاند. بعضشهر، مشخص شده یطیمح هایییدارا به منظور حفظ یانرژ یگزینمنابع جا
وجود  آرام یهاهرش یشاخص برا 91 باالی (.Mayer & Knox, 2006)در ارتباط هستند  یبا رشد اقتصاد یت محلالمحصو

 نام برد: توانیم یرآن را به شرح ز یاز اهداف کل یدارد که بعض
 سرزنده یشهر یطمح یکهمه در  یبهتر برا یاخت زندگس 
 یت و مناطق شهرالدر سطح مح یزندگ یفیتبهبود ک 
 نشهرها در سراسر جها شدنیو جهان یمقاومت در برابر همگن 
 زیستیطحفاظت از مح 
 یفرد هر محله شهرو منحصربه یگتنوع فرهن یجترو 
 سالم یسبک زندگی ارائه (http://www.cittaslow.org.uk) 
ارائه شده است،  زیراز الزامات را که در جدول  یتعداد ید، بابرای آن به کار برده شود «شهر آرام»عنوان  خواهدیکه م یشهر

 «یتهمدرنی سوآندر : ترزندگی آرام» است: یدهااین  در راستای ین مواردا مهه در واقع برآورده کند.
(http://cittaslowpolska.pl/international-network-of-cittaslo-cities.) 

 ها و الزامات شهر آرام: شاخص3جدول 

 الزامات )قوانین( یبنددسته

مربوط به حفاظت  ینقوان

 زیستیطاز مح

 هوا یفیتک یطشرا ارتباط بادر  یعموم مشارکتهوا و  یفیتکنترل ک یستمس -0
 و کنترل یعتوز یهاآب همراه با دستورالعمل یریتمد یستمس یکتابچه راهنما یک -7
 یکمپوست خانگ ترویج ینکمپوست و همچن هاییکو تکن یدجد یهاطرح اشاعهو  ترویجی یهااستفاده از طرح -9
 مربوطه مداخلهامه نور و برن یکنترل آلودگ یستمس -6
 یانرژ ینیگزتوسعه منابع جا یبراو پاداش  یزهانگ -9
 و برنامه مداخله یکنترل آلودگ -4
 های دیواری و پوسترهای نامناسب کاریابیکاهش نقاشی -2
 SA 8000و  14000 یزو؛ اISO 9001 یا EMASاستفاده از استاندارهای  -0
 21مشارکت در پروژه دستور کار  -5

 های سیاسیزیرساخت

 یباز یهاو مکان هایمکتبا نسبز  یعموم نواحی یجادا -0
 یباز بدون موانع معمار روهاییادهوجود پ -7
 قابلیت دسترسی معلولین به فضاهای عمومی -9
 های موجود باید به تحرکات متناوب توجه کندزیرساخت -6
 در دسترس بودن توالت عمومی -9
 بلکه در سراسر شهر یخی،راحت، نه تنها در مراکز تارو است نشستن یبرا ییهامکان وجود -4
 ساعات شروع به کار ادارات شهری باید استاندارد شود -2
 وجود یک دفتر روابط عمومی در سالن شهر -0
 یانب «یزندگ یفیتک»اظهارات خود را درباره  خواهندیکه م یساکنان ی)مرکز تلفن( برا« مرکز تماس» وجود یک -5
انجام شهر  یتجارخدمات ساکنان و  یازهایمؤسسات هماهنگ با ن و هاگاهباز بسته شدن فروش یبرا یابرنامه یداب .نندک

 شود

 کیفیت شهری

 یخیتار یا یارزش فرهنگباآثار  یا و یخیمراکز تار یبازساز یبرا یابرنامه -0
محافظت از  یمناسب برا یهابرنامه یرفمع حالیندرعهای زنگ خطر، هایی برای حذف سیستماستفاده از برنامه -7

 ابر سرقتاموال در بر
 یافتباز یبرا یبه استفاده از مخازن عموم یقتشو -9
 گذاشتن زباله به بیرون مطابق با برنامه زمانی مشخص شده -6
را  زیستیطمحهای توسعه فضاهای سبز عمومی و خصوصی با گیاهان خوشبو و افرادی که ترویج و توسعه برنامه -9

 بخشندود میبهب
 ساکنان در هر شهر یبرا ینترنتبر ا یتوسعه شبکه مبتن یهااز برنامه وجود و استفاده -4



96 

 

 

 8331 پاییز ،64-45، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 
 الزامات )قوانین( یبنددسته

 دهدیم یشرا افزا زیستیطسازگار با مح یاستفاده از مصالح ساختمان یی کههابرنامه یاجرا گسترش -2
 یخیبه مراکز تار یو دسترس یتوضع یشافزا یها براوجود برنامه -0

 تولیدات محلی

 نمونه ساالنه محصوالت فهرست -0
 یمحل یفرهنگ یدادهایاز رو یتارزش و حما بهبودِ یبرا ییهابرنامه -7
 اندجالب و ارزشمند واقع شده مناطقکه در  یو محصوالت محل یعیطب یتوسعه بازارها یبرا ییهابرنامه -9
 چشیدر مورد طعم و مزه یآموزش یهابرنامه -6
 مدرسه غذایو  ی شهرهاانکنترل رستور یقاز طر یفیتبهبود ک یهابرنامه -9
 یکارگان یددر مورد تول یآموزش یهابرنامه -4
 رئیسهیئتمحصوالت با توجه به برنامه ه یفتعر -2
).php?name=News&file=print&sid=3308http://www.wici.info/modules( 
 محصول یفیتک یو گواه یکارگان یتوسعه کشاورز -0
 یو آشپز غذایی ی(هاسنت) و رسم و رسوم هابهبود ارزش یبرا ییهابرنامه -5

 منطقه دستییعحفاظت از محصوالت و صناتشویق ابتکاراتِ  -01

 یمهمان نواز

صادق هستند و  یارگذچسبدر بر یمحل یهاکه شرکت کندیحاصل م نیناکه اطم یسازمان نظارت یکوجود  -0
 وجود ندارد یاغیرمنصفانه یغاتتبل
 المللیینبرچسب زدن ب -7
 یستیمراکز اطالعات تور یتور برا یانراهنما آموزش و تعلیم یهابرنامه -9
 مشخص شده باشد یبه خوب یف،اطالعات و توصکه با  روییادهپ یرهایوجود مس -6
 رامآ ششهر در چارچوب جنب یراهنما یکوجود  -9
 یستیمنو توردر  گذارییمتق ینقوان یاجرا -4
 به مرکز شهر یکدر مناطق نزدخودرو پارک محافظ حضور  -2
 کندیها دعوت مشرکت در مراسم و جشن یو مهمانان را براسازد می نوازمهمانوجود سیاستی که شهر را  -0
 شودمی رامشهر آ بندیشهر در رتبه ارتقاء رتبه آنکه موجب  ابتکاراتی سعهتو یوجود برنامه برا -5

 دانش و معلومات

 کندیم ارائهرا  آرامدر دسترس که فهرست خدمات شهر  یعموم وجود مستندات -0
 (یرهو غ هاسربرگشهر ) یرسم یردر اسناد و تصاو «شهر آرام»وجود لوگوی  -7
 دهداشاعه می (جنبش )شهر آرام هاییترا درباره فعال یکه اطالعات یاوجود برنامه -9
 شودیکه در شهر اجرا م جنبش شهر آرام یهابرنامه ی برایاختصاص یتساوب وجود یک -6
اوقات فراغت، خدمات ارائه شده در خانه  هاییت، مانند فعالکندیم یلرا تسه یخانوادگ یکه زندگ ییهاارتقاء برنامه -9

 مزمن یماریمبتال به ب یمارانب سالمندان و یبرا
 بهبود آن یبرا ییهاو برنامه شهر آرامتوسعه الزامات  یجترو یبرا یاقتصاد یهارنامهد بوجو -4
 یهااطالعات، در رسانه اشاعه ینو همچن یشهردار یرساناطالع بُردمقاالت درباره ابتکارات شهر آهسته در  وجود -2
 یمل
استفاده از  در ارتباط با یمحل یهاوسعه شرکتت و یرهبران محل یابتکارات با همکار هسعتو یبرا ییهابرنامهوجود  -0

 هر آرامجنبش ش و مقررات الزامات
 (Rysz & Mazurek, 2015: 42-43منبع: )

 پژوهش روش
ه این هدف، در این مقاله هدف اصلی ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق شهر آرام در مهرشهر کرج است و در راستای دستیابی ب

ترتیب که بعد از شناسایی نامه است. بدین های پرسشسازی شده و دادههای بومیر اساس شاخصروش تحقیق، روش فراتحلیل ب
های نهایی بر های شهر آرام از متون متعبر خارجی و بر اساس وضعیت منطقه مورد مطالعه، همپوشانی شاخصها و شاخصمؤلفه

 ها در منطقه، صورت گرفته است.گیری این شاخصن قابلیت سنجش و اندازهاساس موضوع تحقیق و همچنی
ها از روش دلفی بهره گرفته شد. روند کار در تکنیک دلفی ها و مؤلفهبندی شاخصنین رتبهبه منظور همپوشانی و تدقیق و همچ

ریف گردید. سپس، داوطلبان مشارکت در کنندگان در پنل دلفی تعی تحقیق برای شرکتبه این صورت بوده است که ابتدا مسئله
ی بعد نیز، بر د. در مرحلهنفر در پنل دلفی شرکت داده شدن 76سرانجام،  کهاین پنل شناسایی و به تعیین اعضای پنل پرداخته شد 

http://www.wici.info/modules.php?name=News&file=print&sid=3308
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انجام، در ها پرداخته شد. سرها و شاخصها و امتیازدهی مؤلفهسازی شاخصاساس نظرات شرکت کنندگان در پنل دلفی، به بومی

ام به دست آمد. سرلوحه کار های شهرآرها و شاخصخر ضرایب نهایی از این مقایسات محاسبه شد و وزن هر یک از مؤلفهمرحله آ
توان اشاره کرد که مدرک تحصیلی های اعضای پنل دلفی می(. ولی از ویژگی0956محرمانگی است )شماعی و همکاران،  دلفی

که در حوزه موضوع مورد بررسی دارای  شدهاعضا از بین افرادی انتخاب  ؛ ودر پنل، دکتری بوده استمورد نیاز برای شرکت دادن 
 نماید.مطالعه بسیار مهم و ضروری می مورد ینهزمیان در پاسخگوه نتایج بهتر، تخصص منظور دستیابی بزیرا ب؛ اندودهتخصص ب

 ل زیر نشان داده شده است.سازی شده بر اساس نظرات متخصصان در جدوبومی هایشاخص
 های مورد استفاده در تحقیقها و شاخص: مؤلفه4جدول 

 شاخص معیار
کد 

 شاخص

ت
یس

ط ز
حی

ز م
ت ا

اظ
حف

 

 1 دم در توسعه پایدار محلهجلب مشارکت مر

 2 های کیفیت هواارتقاء وضعیت شاخص
 3 زیافت پسماند(هایی برای توسعه منابع انرژی جایگزین )خورشیدی، بادی، باایجاد مشوق
 4 زیستمحیطهای ساختمانی، صنعتی، آب و هایی برای کنترل آلودگیارائه برنامه

 5 له به صورت تفکیک از مبدأ در برنامه زمانی مشخصآوری زباسازی برای تحقق جمعفرهنگ
 6 های دیواری و...(سازی سیما و منظر در مقیاس محله در راستای حفاظت از میراث محیط زیست )پوستر و نقاشیمناسب

ی
هر

 ش
ت

یری
مد

 

 7 های سبز عمومی با رویکرد ایجاد فضاهای فراغتعرصهارتقاء 
 8 راهزی برای ایجاد یک شبکه منسجم پیادهریبرنامه

 9 توان و معلول به فضاهای عمومی منظور دسترسی افراد کمسازی شبکه ارتباطی به مناسب
تدوین برنامه برای توسعه فضاهای شهری به منظور تقویت تعامالت اجتماعی شهروندان )مبلمان شهری: توالت عمومی، 

 نیمکت و...(
10 

 11 هریشه منظم به منظور مدیریت بهینه سفرهای درونارائه برنام
 12 الکترونیک شهر ایجاد رویکرد با اینترنت بر مبتنی هایزیرساخت توسعه

ت 
یفی

ک
هر

ش
 

 13 هایی برای بازسازی مراکز و آثار باارزش فرهنگی، تاریخ و میراثیارائه برنامه
 14 قاء امنیتریزی و طراحی فضاهای محله یا شهر برای ارتبرنامه

 15 فضاهای شهری در مقیاس محله و باالترارتقاء کیفیت بصری 
 16 استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط

 17 هاایجاد برنامه به منظور ارتقاء و بهبود دسترسی
 18 های مناسب شهریکارگیری راهنمای طراحی در ایجاد بدنهبه

از 
ت 

مای
ح

ت
یدا

تول
 

ی
حل

م
 

 19 های جامعه محلیبرندسازی تولیدات با تأکید بر ویژگیهایی برای برنامه اتخاذ
 20 ریزی به منظور برگزاری رویدادهای فرهنگی شهربرنامه

 21 توسعه بازارهای محلی با ارائه محصوالت طبیعی
 22 هاخانهکنترل کیفیت و ترویج خدمات غذاهای محلی در سفره

 23 طبیعیمحصوالت  برنامه آموزشی در مورد
 24 ینیهای کارآفرحمایت از تولیدات محلی در راستای برنامه

 25 ایهای نسبی اقتصادی به منظور ایجاد رقابت محلهزمینه سازی با استفاده از مزیت

ان
هم

م
ی

واز
ن

 

 26 سازی در جهت پذیرش گردشگران و افراد غیربومیهای ترویجی در راستای فرهنگبرنامه
 27 گذاری بهای خدمات و...( ادسازی جلب گردشگران )کنترل تبلیغات، قیمتاعتم

روی، گذاری مسیرهای پیادهالمللی به منظور ارتقاء رفاه گردشگران )عالمتکارگیری زبان مشترک بینتدوین و به
 المللی(زنی بینبرچسب

28 

 29 های گردشگری موجودرفی ظرفیتراستای معایجاد مراکز دائمی و غیردائمی راهنمای گردشگر در 
 30 رانتأمین پارکینگ کافی و ایمن برای گردشگ

 و 
ی

اه
آگ الع

اط
ی

سان
ر

 

 31 ها و تصاویر رسمی شهر )به عنوان شعار رسمی شهر(کارگیری لوگوی شهرآرام در اسناد، سربرگبه
 32 و...(سایت تدوین برنامه به منظور اشاعه جنبش شهر آرام )وب

 33 رسانی عمومی در خصوص فهرست خدمات شهر آرامو اطالع آگاهی
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 34 هایی برای بهبود آنای اقتصادی برای ترویج الزامات توسعه شهر آرام و برنامههتدوین برنامه

 35 و...تبلیغاتی، فصلنامه  جلب حمایت مدیریت شهری در معرفی و حمایت از شهر آرام در قالب تیزر، برد
 36 های اقتصادی خصوص و محلی به عنوان راهنمایان و مروّجان شهر آرامه بنگاهایجاد و توسع

 
ای لیکرت( و تکمیل آن در منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. با درجه 9نامه )بر اساس طیف در مرحله بعدی به تدوین پرسش

نامه با استفاده از فرمول کوکران پرسش 909داد نفر نفر بوده است، تع 770195که برابر با  0959توجه به جمعیت مهرشهر در سال 
ها از تحلیل عاملی استفاده نامههای حاصل از پرسشمیل شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل دادهمحاسبه و در سطح منطقه تک

ها به عوامل آن یلها و تبدسازی دادهصهکه در آن هدف، خال یمسائل یلاست جهت تحل یروش ی نیزعامل یلش تحلروشده است. 
است که در  یرهچندمتغ یهااز جمله روش یعامل یلتحل. (0904 زبردست،)نرود  یناز ب یاصل یهاکه داده یاست، به شرط یاصل

نسبت به  یرهامتغ یهو کل گرددیوابسته محسوب مهم هایکنیکت ءروش جز ینا یرا؛ زیستمستقل و وابسته مطرح ن یرهایآن متغ
 یایاز مزا یکیامر  ینود و اصه شالخ یدر چند عامل اصل یرمتغ یادیتا تعداد ز شودیم یو سع شودمی فتهگر وابسته در نظر ،هم
برقرار شده و در  یرهامتغ یتمام یندر آن ارتباط پنهان ب هک یبترت ینمشابه است. بد یهابا روش یسهروش در مقا ینا یاصل
. به شودیم ییکشف و شناسامتخصص دارد، توسط  یریننسبت به سا یشتریب کنندگییینعوامل که قدرت تب ینمؤثرتر یتنها

 یرومندن یمتدها یگرد ی. از سونیست یچیدهپ بطروا ینا ییذهن انسان قادر به شناسا ی،عامل یلن استفاده از تحلکه بدو یطور
را  یقدق یآمار یهاو آزمون یاضیر یهامجزا نموده و منطق یکارشناس اییقهسل یروش، آن را از اعمال نظرها ینموجود در ا

های مربوطه ت متعددی در دادهال، مشکشهری مثال در تحلیل بسیاری از مسائل به عنوان. (0951یلی، خلسازد )یآن م یگزینجا
برخی از همچنین  ؛واحد دیگر به خانوار و... ، یکیک واحد به متر ؛فاوت هستندها از واحدهای متوجود دارد؛ مانند اینکه داده

فرما ها حکمعلی و معلولی بین آن تند و نوعی روابطها هسپذیرند و در ارتباط پنهان با آنمی یرهای دیگر تأثها از شاخصاخصش
نسبت یک بُعد ها تعداد شاخص ،ر تحلیل یک مسئلهاست که شناخت این روابط به سادگی مهیا نیست؛ و آخر اینکه ممکن است د

شاخص بعاد با تعداد ابه سمت  یزیرهای برنامهشود اولویتباشد که این موضوع باعث می یا کمتر بیشتر دیگر بعُدهای به شاخص
های آماری مختلف گیری از آزمونبهرهبا دهد و ت پاسخ درخور میالتحلیل عاملی به تمامی این مشک که بیشتر سوق پیدا کند

 .(0904 زبردست،) گرددموجب ارائه نتایج بسیار مطلوبی می

 دوده مورد مطالعهمح

هکتار در جنوب غربی شهر کرج  9996که با مساحتی حدوده  باشدمحدوده مطالعاتی تحقیق حاضر محدوده مهرشهر کرج می
-آمد و تحت نظارت شهرداری مهرشهر اداره میای جدا از شهر کرج به شمار میپاره 0927نطقه که تا سال واقع شده است. این م

ها رزی مربوط به آنهای کشاووزه شهری کرج بخش غربی محدوده که شامل روستاهای پراکنده و زمینشد. با رشد مهاجرت به ح
های غیر رسمی را موجب شد و به شکل کنونی آن در آمد و پس از گاهبود میزبان مهاجران گردید و رشد روستاها و ایجاد سکونت

کرج، ادامه فعالیت داده و  6هرداری با نام شهرداری منطقه های فردیس، مهرشهر، رجایی شهر و کرج، این شادغام شهرداری
 است.(. در شکل زیر محدوده مورد مطالعه نشان داده شده 07و  6ه تفکیک شد )مناطق سپس به دو منطق
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 مطالعه مورد محدوده موقعیت نقشه: 7 شکل

 هایافته
ترین عوامل شناسایی مهمفکیک مراحل مختلف آن در راستای در این بخش از مقاله حاضر، کاربست روش تحلیل عاملی به ت

و  ابعاداولین گام در روش تحلیل عاملی، بعد از استخراج  .گرددتشریح میر آرام در مهرشهر کرج مؤثر بر تحقق رویکرد شه
ن پاسخگویی پاسخگویان ماتریس اولیه از طریق میانگی است. در این مقاله، اطالعاتهای مورد نظر، تشکیل ماتریس اولیه شاخص

 دسته از ابعاد دست آمده است. 4ص تحقیق در شاخ 94به 
 هاییخروج یناز اول گیرد. یکیها مورد بررسی قرار میرحله دوم مقادیر اشتراکات مربوط به هر شاخص با سایر شاخصدر م

 یربا ساشاخص  یکمشترک  یانسراشتراکات وا یزاندهد ماست که نشان می شاخصجدول مربوط به هر  ی،عامل یلروش تحل
دهد که آن شاخص باشد، نشان می الترآن در هر شاخص با یزانچقدر مچقدر است. هر یلبه کار گرفته شده در تحلهای شاخص

 یندرا از فرا بوده 136ها کمتر از آن یعدد یرکه مقاد ییهامرحله، شاخص ینهاست. در اشاخص یربا سا یشتریارتباط ب یدارا
مشترک  یانسوار یزانم 9دول جگردد.  یشترمدل ب یکنندگ یینو قدرت تب یافته یشاافز KMOت حذف نموده تا مقدار محاسبا

نشان داده و تحت عنوان جدول اشتراکات موسوم در تحقیق به کار گرفته شده های شاخص یررا با ساشاخص شهر آرام  هر ینب
 است.

اشتراکات( )جدول هامقدار واریانس مشترک شاخص: 5جدول   

 Initial Extraction کد شاخص Initial Extraction کد شاخص Initial Extraction کد شاخص

1 1.000 0.715 13 1.000 0.669 25 1.000 0.837 
2 1.000 0.845 14 1.000 0.815 26 1.000 0.916 
3 1.000 0.667 15 1.000 0.754 27 1.000 0.847 
4 1.000 0.765 16 1.000 0.837 28 1.000 0.883 
5 1.000 0.915 17 1.000 0.846 29 1.000 0.629 
6 1.000 0.809 18 1.000 0.769 30 1.000 0.857 
7 1.000 0.710 19 1.000 0.660 31 1.000 0.725 
8 1.000 0.774 20 1.000 0.911 32 1.000 0.790 
9 1.000 0.709 21 1.000 0.891 33 1.000 0.797 

10 1.000 0.917 22 1.000 0.773 34 1.000 0.868 
11 1.000 0.860 23 1.000 0.709 35 1.000 0.807 
12 1.000 0.757 24 1.000 0.867 36 1.000 0.869 

 های تحقیقمنبع: یافته
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 یهااز روش در واقع یکی است. ماتریس همبستگیو  7کرویت بارتلت، آزمون 0مرحله سوم؛ بررسی مقادیر کایزر مییر اولکین

بر  یعامل یلنجا که اساس روش تحلاست. از آ یهمبستگ یساستفاده از ماتر ی،عامل یلتحل یمناسب برا هایشاخصانتخاب 
 یزنها شاخص ینب یهمبستگ یسماتر یدروش با یناستوار است، در استفاده از ا یرعلیاما از نوع غها شاخص ینب یهمبستگ

را نشان  یگرد یو عدم ارتباط آن با برخها شاخص یبرخ ینوجود رابطه ب ی،مبستگه هاییسماتر گونهیناالً معمو .محاسبه گردد
 یهرو یخروج یناول ین؛ بنابراگرددیحذف م یلزم را نداشته باشد، از تحلال یهمبستگ شاخصی یچکه با ه عواملی الًمعمو .دهدمی
 یسکه ماتر یرفتپذ توانیباشد م 1311110تر از کم یسماتر ینا یناناست که اگر دترم یهمبستگ یبضرا یسماتر ی،عامل یلتحل

. (0904زبردست، ) باشدیمناسب م لیلادامه تح یها براروبرو نشده است و داده 6«یک خطت» یا 9«چندگانه یهمخط» یدهبا پد
مناسب  یلعام یلتحل یها براباشد، داده 1391که مقدار مورد نظر کمتر از  یاست. در صورت 0 و 1 ینهمواره ب ،KMOمقدار 

مقدار  ینکه ا یپرداخت؛ اما در صورت یعامل لیلبه تح یشترب یاطبا احت یستیباشد، با 1345تا  1391 یننخواهند بود و اگر مقدار آن ب
از  یناناطم یبرا یگرد یاز سو. (0904زبردست، )اهد بود مناسب خو یلتحل یها براداده یانموجود م یباشد، همبستگ 132از  یشترب

 هاییهمبستگ یسرا که ماتر یهفرض ینا . آزمون بارتلتکرداز آزمون بارتلت استفاده  یدبا ی،عامل یلتحل یها برادن دادهمناسب بو
زم المعنا باشد،  یو دارا یدمف ی،مدل عامل یکآنکه  ی. براآزمایدینابسته است، مهای شاخصبا  یامشاهده شده، متعلق به جامعه

 .همبسته باشندها شاخصاست 
 هاو بارتلت در سنجش درجه اعتبار و سطح معناداری شاخص KMO: نتایج آزمون 6 دولج

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.821 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3.338 

df 382 

Sig. 0.000 

 های تحقیقمنبع: یافته

طور که هماندهد. می نشاناله مق ینمورد نظر در ا یلتحل یرا برا KMOب یبارتلت و ضر یتآزمون کرو یبررس 4 جدول
مربوطه  یهاداده یعامل یلتحل یو برا حاصل شده است 13070و برابر با  1391 تر ازالمربوطه، با KMOمقدار  مشخص است

 .قرار دارد یرشدر حد پذ یزمقدار آماره بارتلت ن ین. همچنباشدیمناسب م
-بعد از کنترل و مناسبت آزموناست.  تعداد عوامل منتخب یینو تع هیافتدوران  یعامل یسماتریانس، وار محاسبهمرحله چهارم؛ 

پرداخته  یسبه محاسبه ماتر نمایند،یو سنجش م یشآزما یعامل یلکاربست در تحل یخام را برا یهامربوطه که داده یآمار یها
مربوطه که در قالب جدول  یسرمات یگر؛ به عبارت دگرددیمشخص م لهر عام یلهوسه شده ب یینتب یانسکه در آن وار شودیم

ترین و شناسایی مهم یسازصهالدر خ یعامل یلتحل یندکه برآ کندیمشخص م یه روشنب شود،یشده نشان داده م یینتب یانسوار
 یکسهم هر ینکهتر اشده است و مهم یمنته یینهاشاخص به چند هرشهر کرج های مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام در مشاخص

 است. یزانبه چه متحقق رویکرد شهر آرام  ییندر تبا هشاخصاز 
 

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2 Bartlett's Test of Sphericity 
3 Multi Collinearity 
4 Singularity 
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 تحقق رویکرد شهر آرام در مهرشهر کرج شده عوامل مؤثر بر یینتب یانسمجموع وار: 7جدول 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative% Total % of Variance Cumulative% Total 

% of 
Variance 

Cumulative% 

1 5.65 14.14 14.14 5.65 14.14 14.14 5.11 13.77 13.77 

2 5.04 13.31 27.45 5.04 13.31 27.45 4.78 12.94 26.71 

3 4.33 12.20 39.65 4.33 12.20 39.65 4.60 12.57 39.28 

4 2.29 11.27 50.92 2.29 11.27 50.92 2.39 11.45 50.73 

5 1.61 10.11 61.03 1.61 10.11 61.03 1.75 10.28 61.01 

6 0.97 4.22 65.25       

7 0.91 4.03 69.28       

8 0.88 3.67 72.95       

9 0.85 3.04 75.99       

10 0.82 2.77 78.76       

11 0.76 2.60 81.36       

12 0.73 2.51 83.87       

13 0.69 2.41 86.28       

14 0.67 2.11 88.39       

15 0.55 1.87 90.26       

16 0.49 1.64 91.90       

17 0.45 1.17 93.07       

18 0.43 0.81 93.88       

19 0.39 0.78 94.66       

20 0.37 0.66 95.32       

21 0.36 0.53 95.85       

22 0.31 0.48 96.33       

23 0.28 0.45 96.78       

24 0.27 0.42 97.20       

25 0.25 0.39 97.59       

26 0.23 0.37 97.96       

27 0.22 0.33 98.29       

28 0.18 0.32 98.61       

29 0.14 0.29 98.90       

30 0.13 0.26 99.16       

31 0.12 0.24 99.40       

32 0.11 0.18 99.58       

33 0.09 0.13 99.71       

34 0.07 0.11 99.82       

35 0.06 0.10 99.92       

36 0.05 0.08 100.00       

 های تحقیق(منبع )یافته

کس و یمااز عوامل قبل از اعمال چرخش وار یکست که بخش اول مربوط به سهم هر ا یدهدر قالب دو بخش ارائه گرد 2 جدول
هر شاخص با عامل مربوطه است.  یارتباط و همبستگ یعوامل بعد از بررس یازامت یینها یعش دوم بعد از چرخش مربوطه و توزبخ
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شرط اول  شود؛ یتسه شرط رعا یبه لحاظ آمار یدبا ،تحقق رویکرد شهر آرام یین کنندهتعداد عوامل تب یینها ییندر ارتباط با تع

مقدار  یتباشد. شرط دوم رعا یک تر ازالبا یدباشهر آرام  هایشاخص یمربوط به تمام 0یژهو یرنکته است که مقاد ینتوجه به ا
 یانسوار ینکهباشد و شرط سوم ا 41تر از البا یدبا ییعوامل استخراج شده نها یتجمع یانساست که مجموع وار یتجمع یانسوار
 .شناخته شود تحقق رویکرد شهر آراممؤثر بر ربوطه به عنوان عامل م املباشد تا ع 01تر از البا یدبا ییشده هر عامل به تنها یینتب

تحقق رویکرد شهر آرام در  ینبه عنوان عوامل مب ییعامل نها 9دهد که نشان می 2 موضوعات و شروط فوق در جدول یبررس
مقدار در عامل  ینبوده و ا 0تر از الاز عوامل، با یکهر  یژهو یرکه مقاد تاس ینموضوع ا ینا یل. دلاست دهشناخته شمهرشهر 

شده توسط  یینتب یتجمع یانسدهد که وارشرط دوم نشان می یبررس بوده است. 0329و در عامل آخر یا پنجم برابر با  9300 اول
 سی. برراست مربوط شهر آرامبه موضوع  یاًآن است که عوامل مربوطه قو نگریادرصد بوده که ب 40310برابر با مربوطه  عوامل

 ینکه مقدار ا ییتا جا نمایدیم یینرا تب یانسدرصد وار 01از  یشدهد که هر عامل به صورت مستقل بنشان می نیزوم شرط س
در ، رویکرد شهر آرام در مهرشهر کرج تحققمؤثر بر ترین عامل دهد که مهمدرصد بوده و نشان می 09322موضوع در عامل اول 

دهد که . توجه به جدول مربوطه نشان میاستدرصد بوده  07356ر عامل دوم مقدار د ینا ینعامل نهفته است. همچن ینا
 یول دارد. 1317بوده و اختالف بسیار اندکی برابر با  ثابت اًتقریب کس و بعد از آنیماشده قبل از چرخش وار یینتب یتجمع یانسوار

ها در ارتباط با عوامل از شاخص یبرخ یگاهه جاآن است ک وعموض ینعلت ا .است یافته ییراز عوامل درون آن تغ یکهر  یرمقاد
 یکه چرخش عامل یزمان ینبنابرا اند؛قرار گرفته ییدر چرخش نها یگراست و در زمره عوامل د یافته ییربعد از چرخش مربوطه تغ

 یانساگرچه کل وار یللد ین. به همگرددیم یعتوز مجدداً یبعد یهااول و عامل یهاعامل یندر ب یانسروا یرمقاد گیرد،یانجام م
شده توسط تک  یینتب یانساما وار ماند،یم یثابت باق یافتهدوران  یسو ماتر یافتهدوران ن یسماتر یها براشده توسط عامل یینتب

 ریمقاد یسهمقا یقموضوع از طر ین. ایابدیم ییرها تغعامل یندر ب یانسمجدد وار یعتوز یلدله ، ب(خاص یرمقاد )یعنیها تک عامل
 مشخص است. در ماتریس دوران یافته عواملهر یک از  خاص یربا مقاد یافتهدوران ن یسدر ماتر عواملاز  یکخاص هر 

از عوامل  یکهر  یانسوار ییناز تع مرحله و بعد یندر ااست. ها با عوامل منتخب ارتباط شاخص یرمقاد یینتع ،مرحله پنجم
ترین ارتباط را با عوامل مربوطه بیش یهااز شاخص یکرا دوران داده تا هر یعامل یسماتر ،تحقق رویکرد شهر آرام یین کنندهتب

در هر عامل  یرا برا زنیمرحله و ین. محصول ایدنما یلامل مربوطه تسهعو ناساییش یرا برا یطمربوطه به دست آورند و شرا
ها شاخص یخط یبترک ینبه بهتر یافتن دست یافته،چرخش  یعامل یس. در محاسبه ماترکندیم یجادمقابل شاخص مربوطه ا

ها، را در مجموعه داده یانسترین واراست که بیش یاصلهای شاخصاز  یبیترک ی،خط یبترک یناز بهتر رمدنظر است. منظو
 یندر ب یخط هاییاز همبستگ یعامل ینبه عنوان بهتر، عامل یناول ین؛ بنابراکند یینتب یگر،د یخط یبنسبت به هر نوع ترک

از بخش  یدمل باعا ینا یرد،که نسبت به عامل اول قرار گ هاستشاخصاز  یخط یبترک ینبهتر یندوم ،عامل ین. دوماست هادهدا
 ثرکه در آن ا هاستشاخصاز  یخط یبیمل دوم، ترکعا ینپس از استخراج عامل اول، استنتاج گردد؛ بنابرا یعنی یانسوار یماندهباق
استخراج  یزنعوامل  یرسا یبترت ین. به همپردازدیم یانسوار یماندهاز باق یابخش عمده یینبو به ت یدهعامل حذف گرد یناول

دوران  ارتکر 4از  بعد یینها یافتهچرخش  یعامل یسو بر اساس ماتر یبترت ینبد شد. یینها تبداده یانسکل وار ینکهشدند تا ا
با تکیه بر مقادیر به دست آمده به دست آمد. آرام در مهرشهر کرج  مؤثر بر تحقق رویکرد شهریی امل نهاوعدسته از  9کس، یماوار

 (:0شود )جدول بندی میا، عوامل نهایی منتخب به صورت زیر دستههو امتیاز شاخص

زمینه »های کند و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی با شاخصتبیین می درصد از واریانس کل را 09322این عامل  عامل اول:

بازارهای محلی با ارائه محصوالت توسعه »، «ایهای نسبی اقتصادی به منظور ایجاد رقابت محلهاستفاده از مزیت سازی با
ایجاد »، «در توسعه پایدار محله مشارکت مردم جلب»، «شهریمدیریت بهینه سفرهای درون برایبرنامه منظم ارائه »، «طبیعی

ی سبز هاارتقاء عرصه»، «های کارآفرینیحمایت از تولیدات محلی در راستای برنامه» ،«هابرنامه به منظور ارتقاء و بهبود دسترسی
 یتعامالت اجتماع یتبه منظور تقو یشهر یتوسعه فضاها یبرنامه برا ینتدو»، «عمومی با رویکرد ایجاد فضاهای فراغت

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« های اقتصادی برای ترویج الزامات توسعه شهر آرامتدوین برنامه»و « شهروندان

های کند و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با شاخصدرصد از واریانس کل را تبیین می 07356این عامل  عامل دوم:

-مهبرنا»، «ریزی و طراحی فضاهای محله یا شهر برای ارتقاء امنیتبرنامه»، «راههریزی برای ایجاد یک شبکه منسجم پیادبرنامه»

                                                           
1 Eigenvalues 
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هایی برای بازسازی ارائه برنامه»، «های کیفیت هوایت شاخصارتقاء وضع»، «ریزی به منظور برگزاری رویدادهای فرهنگی شهر

سازی فرهنگ»، «هاخانهمات غذاهای محلی در سفرهکنترل کیفیت و ترویج خد»، «مراکز و آثار باارزش فرهنگی، تاریخ و میراثی
های ساختمانی، صنعتی، آب و یهایی برای کنترل آلودگارائه برنامه»، و «صورت تفکیک از مبدأ آوری زباله بهبرای تحقق جمع

 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« زیستمحیط

های کند و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با شاخصین میدرصد از واریانس کل را تبی 07392این عامل  عامل سوم:

، «ی توسعه منابع انرژی جایگزینهایی براایجاد مشوق»، «ی فضاهای شهری در مقیاس محله و باالترارتقاء کیفیت بصر»
 بر مبتنی هایتزیرساخ توسعه»، «توان و معلول به فضاهای عمومیسازی شبکه ارتباطی به منظور دسترسی افراد کممناسب»

برنامه آموزشی در »، «های مناسب شهریی طراحی در ایجاد بدنهکارگیری راهنمابه»، «الکترونیک شهر ایجاد رویکرد با اینترنت
جلب حمایت مدیریت شهری در معرفی و حمایت از »و « استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط»، «مورد محصوالت طبیعی

 بوده و در ارتباط نزدیک است.همبسته « شهر آرام

های صکند و بر اساس ماتریس فیلتر شده نهایی، با شاخرا تبیین می درصد از واریانس کل 00369این عامل  عامل چهارم:

برندسازی تولیدات با تأکید های برنامه»، «سازی سیما و منظر در مقیاس محله در راستای حفاظت از میراث محیط زیستمناسب»
آگاهی و »، «ردشگرانپارکینگ کافی و ایمن برای گ»، «اعتمادسازی جلب گردشگران»، «های جامعه محلییبر ویژگ

ها و تصاویر رسمی کارگیری لوگوی شهرآرام در اسناد، سربرگبه»و « خدمات شهر آرامرسانی عمومی در خصوص فهرست اطالع
 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« شهر

های نهایی، با شاخصکند و بر اساس ماتریس فیلتر شده درصد از واریانس کل را تبیین می 01370عامل این  عامل پنجم:

مراکز دائمی و غیردائمی راهنمای »، «سازی در جهت پذیرش گردشگران و افراد غیربومینگهای ترویجی در راستای فرهبرنامه»
المللی به منظور ارتقاء رفاه کارگیری زبان مشترک بینوین و بهتد»، «های گردشگری موجودگردشگر در راستای معرفی ظرفیت

تدوین برنامه به »و « راهنمایان و مروّجان شهر آرام های اقتصادی خصوص و محلی به عنوانیجاد و توسعه بنگاها»، «گردشگران
 همبسته بوده و در ارتباط نزدیک است.« منظور اشاعه جنبش شهر آرام

 
 تحقق رویکرد شهر آرام در مهرشهر کرجهای مؤثر بر شاخص : بارهای عاملی1جدول 

هاکد شاخص ابعاد  
املعو  

0عامل  7عامل   9عامل   6عامل   9عامل    

 حفاظت از محیط زیست

1 0.816     

2  0.811    

3   0.886   

4  0.620    

5  0.679    

6    0.930  

یشهر یریتمد  

7 0.661     

8  0.912    

9   0.874   

10 0.658     

11 0.866     

12   0.813   

شهر یفیتک  

13  0.769    

14  0.857    

15   0.915   

16   0.639   

17 0.787     
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18   0.775   

یمحل یداتاز تول یتحما  

19    0.909  

20  0.833    

21 0.880     

22  0.724    

23   0.660   

24 0.755     

25 0.924     

ینوازمهمان  

26     0.890 

27    0.867  

28     0.867 

29     0.883 

30    0.850  

یرسانو اطالع یآگاه  

31    0.769  

32     0.631 

33    0.843  

34 0.629     

35   0.604   

36     0.698 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 تیجهن
عوامل مؤثر بر  های شهر آرام و ارزیابیها و شاخصآنچه در این مقاله بدان پرداخته شد، شناختی بود از خاستگاه، مفهوم، ویژگی

الیا آغاز شد و در طول از ایت 1986که اشاره شد به لحاظ تاریخچه، جنبش آرام در سال  طورهمانکرج.  مهرشهر تحقق شهرآرام در
شکل گرفت. همچنین  رهیو غفن و صنعت آرام  شهر آرامزمان در کشورهای دیگر با مفاهیمی مانند غذای آرام، زندگی آرام، 

رها و بهبود کیفیت زندگی مطرح شد. این جنبش شدن شهیجهانر ، به عنوان یک جنبش برای مقاومت در براب«اسلو فود»جنبش 
. بلکه خواستار کندیدعوت نم یتهرا به کنار گذاشتن مظاهر مدرن یو هرگز کس یستن یعلم و فناور یشرفتپ مخالف وجهیچبه ه

 یبه معن ینجادر ا آرامفهوم م به سرعت اتفاق افتد. یدبا یزاست که در آن همه چ یزده و پرشتاب به زندگدر نگرش سرعت ییرتغ
در وضعیت امروزِ  است. یزدگو شتاب نگرییاز سطح یزو پره یازنگرتأمل، دقت، ب یبلکه به معنا یست؛ن یسست ی یاکند

شهر آرام با  زندگی هستند، در پیش گرفتن اصولکه به سرعت رشد کرده و ساکنان آن دچار نوعی از شتاب شهرهاکالنبسیاری از 
دگی شهروندان و کیفیت محیط و تواند ضامن آسایش و کیفیت زننابع محلی و توسعه اقتصادی در شهرهای کوچک، میتیکه بر م

زیست شهرها باشد. هرچند اهداف جزئی این شهرها با اهداف توسعه پایدار شهری اندکی تفاوت دارد )تمرکز بیشتر شهر پایدار بر 
ام، سان و اجتماع و زمان حال(، ولی در پیش گرفتن و رعایت اصول و الزامات شهر آرو تمرکز شهر آرام بر انزیست و آینده؛ یطمح

 یبر شهرساز یدرشد و توسعه آرام، تأک یشهر آرام در جستجودهد. در نهایت آن شهر را به سمت توسعه پایدار سوق می
 ی،شهر ینشاط و سرزندگ یهاشاخصیت وضع ارتقاء ی،اجتماع ایهیداریپا یبضر یشافزا زیست،یطسازگار با مح یگراانسان

 ی،محل یخگسترش خودروها، توجه به تار یجاه ب یو دوچرخه سوار یمدار ادهیپ ی،ت شهرالمح و هایابانکاهش سرعت در خ
 و یفرهنگ محل یج، تروتدریجیشده و  یشیدهاند یتوسعه شهر ی،شهروندان آرام، مهمان نواز یدار،اقتصاد آرام و پا یدار،پا یمعمار
توسعه شهری و به عنوان  ریزیبرنامهمدیریت و  توان گفت شهر آرام به عنوان رویکردی جدید دربنابراین میاست. آرام  یغذاها

 یزی شهری است. چرا که شهر آرام بر منابع محلی، اقتصاد خودکفا و نقاط قوتربرنامهجایگزینی برای رویکردهای پیشین 
ی متقابل تواند به عنوان یک استراتژی برای دستیابهر تمرکز دارد. همچنین شهر آرام مییک ش فردمنحصربهفرهنگی و تاریخی 

فرم ایدئولوژیک برای یک شهر محیطی و عدالت اجتماعی مطرح شود. در واقع شهر آرام پلتیستزبین اهداف توسعه اقتصادی، 
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 و همکاران.، اسماعیلی ..ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام

 
بنابراین اصول و الزامات شهر آرام یک ؛ گیرده کار میبه زندگی و کیفیت زندگی شهری را ب کند و اصول مربوطمتمایز ایجاد می

 دهد.محیطی پاسخ مییستزو توسعه شهری است که به اهداف اقتصادی، اجتماعی و  ریزیمدل مناسب برنامه
به محدوده مورد مطالعه و قابلیت سنجش های شهر آرام با توجه سازی شاخصبا مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق به بومی

و در بندی گردید. در ادامه سته از ابعاد دستهد 4شاخص در  94ها با استفاده از روش دلفی پرداخته شد که در نهایت این شاخص
 یعامل یسبر اساس ماتر ومهرشهر کرج با استفاده از تحلیل عاملی  عوامل مؤثر بر تحقق شهرآرام درنتایج حاصل از بررسی 

مهرشهر کرج به مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام در یی امل نهاوعدسته از  9کس، یمادوران وار راتکر 4بعد از  یینها یافتهچرخش 
های مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام در و مهمترین شاخص کنددرصد از واریانس کل را تبیین می 09322عامل اول  .دست آمد

است که به ترتیب اهمیت و درجه اثرگذاری، شامل شاخص  5فته است. عامل اول دربرگیرنده مهرشهر کرجدر این عامل نه
توسعه بازارهای محلی با »، «ایهای نسبی اقتصادی به منظور ایجاد رقابت محلهاده از مزیتزمینه سازی با استف»های شاخص

سعه پایدار مشارکت مردم در تو جلب»، «شهریی درونمدیریت بهینه سفرها برایبرنامه منظم ارائه »، «ارائه محصوالت طبیعی
ارتقاء »، «های کارآفرینییت از تولیدات محلی در راستای برنامهحما»، «هاایجاد برنامه به منظور ارتقاء و بهبود دسترسی»، «محله

تعامالت  یتبه منظور تقو یشهر یتوسعه فضاها یبرنامه برا ینتدو»، «های سبز عمومی با رویکرد ایجاد فضاهای فراغتعرصه
د. با درنظر نگرفتن اثرات عامل شومی« های اقتصادی برای ترویج الزامات توسعه شهر آرامتدوین برنامه»و « انشهروند یاجتماع

یانس کل را تبیین درصد از وار 07356اول در تحقق رویکرد شهر آرام، عامل دوم مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام در مهرشهر کرج 
 ریزی و طراحیبرنامه»، «راهریزی برای ایجاد یک شبکه منسجم پیادهبرنامه»ی هاو به ترتیب اثرگذاری شامل شاخص کندمی

ارتقاء وضعیت »، «ریزی به منظور برگزاری رویدادهای فرهنگی شهربرنامه»، «فضاهای محله یا شهر برای ارتقاء امنیت
کنترل کیفیت و »، «گی، تاریخ و میراثیهایی برای بازسازی مراکز و آثار باارزش فرهنارائه برنامه»، «های کیفیت هواشاخص

ارائه »، و «آوری زباله به صورت تفکیک از مبدأسازی برای تحقق جمعفرهنگ»، «هاخانهترویج خدمات غذاهای محلی در سفره
را  درصد از واریانس کل 07392شود. عامل سوم می« زیستصنعتی، آب و محیطهای ساختمانی، هایی برای کنترل آلودگیبرنامه

هایی برای توسعه ایجاد مشوق»، «و باالتر ارتقاء کیفیت بصری فضاهای شهری در مقیاس محله»های کند و شاخصتبیین می
 توسعه»، «علول به فضاهای عمومیتوان و مسازی شبکه ارتباطی به منظور دسترسی افراد کممناسب»، «منابع انرژی جایگزین

ناسب های مکارگیری راهنمای طراحی در ایجاد بدنهبه»، «الکترونیک شهر ایجاد یکردرو با اینترنت بر مبتنی هایزیرساخت
جلب حمایت مدیریت »و « استفاده از مصالح ساختمانی سازگار با محیط»، «برنامه آموزشی در مورد محصوالت طبیعی»، «شهری

کند و با درصد از واریانس کل را تبیین می 00369را در خود جای داده است. عامل چهارم « ر معرفی و حمایت از شهر آرامشهری د
 برندسازیهای برنامه»، «و منظر در مقیاس محله در راستای حفاظت از میراث محیط زیستسازی سیما مناسب»های شاخص

، «پارکینگ کافی و ایمن برای گردشگران»، «اعتمادسازی جلب گردشگران»، «های جامعه محلیتولیدات با تأکید بر ویژگی
ها و لوگوی شهرآرام در اسناد، سربرگ کارگیریبه»و « رسانی عمومی در خصوص فهرست خدمات شهر آرامآگاهی و اطالع»

و در نهایت نیز عامل پنجم مؤثر بر تحقق رویکرد شهر آرام در  زدیک است.همبسته بوده و در ارتباط ن« تصاویر رسمی شهر
 سازیهای ترویجی در راستای فرهنگبرنامه»های شاخص دربرگیرندهکند تبیین میدرصد از واریانس کل را  01370مهرشهر کرج 

های ر در راستای معرفی ظرفیتمراکز دائمی و غیردائمی راهنمای گردشگ»، «در جهت پذیرش گردشگران و افراد غیربومی
های ایجاد و توسعه بنگاه»، «گردشگران المللی به منظور ارتقاء رفاهکارگیری زبان مشترک بینتدوین و به»، «گردشگری موجود

 است.« تدوین برنامه به منظور اشاعه جنبش شهر آرام»و « یان و مروّجان شهر آراماقتصادی خصوص و محلی به عنوان راهنما
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