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 :انجام کاربرگها به موارد زیر توجه نماییدپیش از : دانشجویان گرامی

به صورت گروهی بوده و کل اعضای گروه در انجام آنها نقـش خواهنـد               به استثنای یک کاربرگ     کلیه کاربرگها     )1
 .داشت

 . نفر می باشد5 تا 3تعداد اعضای گروههای کاری بین  )2

ک شهر اجرا شوند اما بـه دلیـل پـاره ای از محـدودیتهای اجرایـی،                 کاربرگها به لحاظ موضعی بایستی بر روی ی        )3
 .ناگزیر بر روی محالت شهر زنجان پیاده سازی خواهند شد

محالت پیشنهادی در شهر زنجان شامل محالت زیر است که به صورت اختیاری توسـط گروههـا انتخـاب مـی                      )4
 .در صورت اشتراک تمایل، قرعه کشی صورت خواهد گرفت. شوند

 - کـوی شـهداء    - محله اعتمادیه  - شهرک آزادگان  - شهرک قدس  - شهرک کارمندان  -کوی فاطمیه : محالتنام  
  . محله مسجد یری پایین- محله بازار- محله حسینیه- محله بیسیم-کوی وحدت

شـامل کتـاب،   (های کاربرگها، تعدادی منابع و نمونـه کـار شهرسـازی     جهت آشنایی بیشتر با مفاهیم و خواسته       )5
تهیه شده که به تدریج به صورت کپی یا فایل از طریق سایت در اختیار دانشجویان قـرار                  ) له و اسالید  جزوه، مقا 

 .خواهد گرفت و دانشجویان موظفند پس از مطالعه این منابع نسبت به انجام هر کاربرگ اقدام نمایند

بـا  ) 2(ح شهرسـازی  بر اساس سرفصل مصوب و ابالغی وزارت علوم برای مهندسی شهرسازی، ساختار درس طر              )6
 مسأله محوری تـدوین شـده و لـذا ایـن     – (Problem Oriented)محوریت شناسایی و تحلیل مسائل شهری 

 .اند کاربرگها برای دستیابی آسانتر دانشجویان و اساتید به هدف سیالبس، طراحی شده
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  :1کاربرگ شماره
 (CDS)توسعه شهری و آشنایی با استراتژی (Vision)انداز تدوین بیانیه چشم: عنوان 

 
  :بیانیه چشم انداز محله خود را بر اساس مراحل زیر تدوین کنید، 1بع شماره اپس از مطالعه مندر این کاربرگ 

 .انداز توسعه دو شهر را از طریق اینترنت دانلود نمایید چشم )1

 ).در قالب نوشتار(موارد زیر را در چشم اندار شهرهای فوق به صورت کامالً شفاف مشخص کنید )2

 (Demands)خواسته های شهروندان) الف

 (Needs)نیازهای اصلی شهر ) ب

  )ساختار ادبیات چشم انداز. (افعال و واژگانی که به آینده نگری چشم انداز اشاره دارند) ج
چشم انداز با حداقل واژگان بیان می شود؛ این موضوع را در نمونه چشم انداز خـود         (استخراج تعداد واژگان    ) د

  )ببینید
  .استخراج واژگانی که نیرودهنده، جذاب و محرک احساس تعلق خاطر شهروندی هستند) هـ
  )موضوعات اساسی(محورهای کلیدی هر چشم انداز) و
   در بیانیه چشم انداز(Value)ارزشهای جامعه) ز
 (Missions)ها  وظائف و مأموریت) ح

 :نگارش بیانیه چشم انداز محله خودتان شامل )3

 (Advantages)مزیت ها  -

 .نیازهای ساکنان محله -

 .ارزشهای جامعه -

 .شهروندان مرتبط با امور شهر و های سازمان، شهرسازوظائف و مأموریتهای  -

  . یک شهر را از اینترنت دانلود نماییدCDSجهت آشنایی با ساختار استراتژی توسعه شهری  )4
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   :2کاربرگ شماره 
   

 (System Analysis)حله های شهری م تجزیه و تحلیل سیستمی پدیده: عنوان 
  

 در رابطه با مفاهیم نگرش سیستمی را مطالعه کنید و سپس مراحل زیر را برای انجام ایـن                   2ابتدا منابع شماره    
  .کاربرگ انجام دهید

اگر شهر زنجان را به عنوان سیستم اصلی و محالت آن را به عنوان سیـستم هـای فرعـی تلقـی کنـیم، دو                          - 1
 . شناسایی و معرفی کنیدمحله خود را در  مهم (Subsystem)زیرسیستم 

 . را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید هاسیستم این زیراجزاء - 2

زیـر  . در یک سیستم همه عناصر در جهت دسـت یـافتن بـه اهـداف مشخـصی بـا یکـدیگر تعامـل دارنـد                         - 3
  محله شما چه اهدافی را دنبال می کنند؟سیستمهای

 .ط عناصر را با عالئم گرافیکی مناسب ترسیم کنید ارتباشدت و نحوهدیاگرام  - 4

آیا این زیر سیستم ها بسته هستند یا باز؟ نحوه ارتباط آنها را با محیط پیرامون و سیستم های باالتر بیـان                       - 5
 .کنید

  (Feedback)پـسخورند -بـازخورد . ورودی ها و خروجی های سیستم های محله را با نمودار نشان دهیـد  - 6
 .مایش دهیدآنها را بررسی و ن

  شکل گرفته از هریک از این سیستم ها چیست؟(holistic)کلیت  - 7

 گرایش به خود نگهداری در این سیستم ها چگونه است؟ - 8

. چه ایراداتی در ساختار این سیستم ها مشاهده می کنید که مانع از دستیابی کامل به اهـداف مـی شـوند                      - 9
 .آنها را بر روی دیاگرام سیستم نمایش دهید

سـپس آنهـا را     .  کنید که این اشکاالت در سیستم ناشی از عناصرند یا ارتباط میان عناصر و یا هردو                تحلیل-10
  .در قالب تصویری بیان کنید

سیستم مسائل محلـه شـما چـرا دچـار          . هستند (Complex)ها، سیستم های پیچیده    یکی از انوع سیستم   -11
   پیچیدگی است؟
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  :3ربرگ شماره اک
 )ناسایی و طبقه بندی مسائل شهرسازیش(مسأله یابی  :عنوان 

 . سیستم شهری است» وضع موجود«و » وضع مطلوب«مسأله شهری زاییده تفاوت میان ! دانشجویان گرامی

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

در . انداز، وضع مطلوب محلـه خـود را ترسـیم نماییـد            در کاربرگ شماره یک کوشیدید تا در قالب تدوین چشم         
در ایـن کـاربرگ     . ها و شناخت سیستمی، وضع موجود محله را تحلیل نمودید          دهکاربرگ شماره دو بر اساس دا     

 بنـدی  طبقـه  و   تعریـف ،  شناسـایی و موارد زیر، مسائل مهمی را محله بدانها مبتالست          بایستی بر اساس مراحل     
  .نمایید
) اسـتاندارد (شاخص های کمی و کیفـی شهرسـازی و مقایـسه آنهـا بـا مقـادیر مطلـوب           با استفاده از     - 1

بـسیاری از مـسائل شهرسـازی ریـشه در          (. وشید تا کمبودها را در سـطح محلـه تـشخیص دهیـد            بک
 )ها دارند کاستی

های مختلف یا تراکم آنها در محله و مقایسه آنها با مقادیر معیـار و   به عنوان مثال از شاخص سرانه کاربری    
  .استاندارد بهره بگیرید

در ) پتانسیل(بلکه ممکن است قابلیتی یا فرصتی     . تدر برخی موارد مسأله شهری ناشی از کمبود نیس         - 2
مـثالً شـهری    . شهری وجود داشته باشد و مسأله، چگونگی تبدیل این فرصت به یک نقطه قوت باشد              

همچنـین ممکـن    . قدیمی دارای قابلیتهای گردشگری است اما این موضوع هنوز بالفعل نـشده باشـد             
مـثالً قرارگیـری یـک شـهر در         .  بالفعل نشده اند   است مسأله یک شهر وجود تهدیداتی باشد که هنوز        

سیستم 
 شهر

  آینده  حال

 حل

 مسائل شهری

 زمان

یت
طلوب

م
 

سیستم 
 شهر
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 بکوشـید تـا اینگونـه مـسائل را        SWOTبـا اسـتفاده از جـدول تحلیلـی          . مجاورت یک گسل فعـال    
 .شناسایی کنید

ای از یک بیماری مـی توانـد باشـد شـما نیـز               همانگونه که در پزشکی، تب بیماری نیست بلکه نشانه         - 3
 افزایش ترافیک شهری، فرسودگی بافت و آلودگی        .تباه نگیرید یک مسأله را با خود مسأله اش      » عالئم«

لیستی از عالئـم مـسائل شـهری در سـطح           . ای از مسائل دیگرند    هوا مسائل اصلی نیستند بلکه نشانه     
 .زنی کنید محله خود تعیین کنید و مسائل اصلی آنها را گمانه

عریف درست مسأله، پنجـاه درصـد       ت. کنید» تعریف«اید،   مسائلی را که در سطح محله شناسایی کرده        - 4
 و در نهایـت  ابعاد و عوامل مـوثر ، موضع دقیق ،  حدود مسأله تعریف مسأله شامل تعیین     . حل آن است  

 . آن با عبارات مناسب استتدقیق

چنانچه مـسأله شـهری تحلیـل نـشود و          .  تفاوت دارد  (Difficulty) با مشکل    (Problem)مسأله   - 5
 شکل پایدارتری به خود می گیرد که مدیریت شهری را گرفتـار             اقداماتی برای حل آن صورت نپذیرد     

مثل مشکل ترافیک در بافت مرکـزی       . به این نوع از مسائل، مشکل یا معضل اطالق می شود          . کند می
 و مـسائل فهرسـتی مجـزا یـا قیاسـی از     در محله خود سعی کنیـد  . بسیاری از شهرهای قدیمی ایران    

 . تهیه کنیدمشکالت

مسائل محله خود را بـر اسـاس        . آنهاست» بندی طبقه«از روشهای علمی برای برخورد با مسائل،        یکی   - 6
نظیـر مـسائل    (این طبقه بندی ها می تواند به صورت موضـوعی         . معیارهای مختلف طبقه بندی کنید    

و یـا بـر اسـاس تعـداد     ...) اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و(ای  یا حوزه..) بافت، مسائل سیمای شهری و    
 .بندی دیگر باشد و یا هر نوع طبقه) پیچیدگی(متغیرها و عوامل مسأله
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  : 4کاربرگ شماره 
   

 .یابی میدانی بازدید جمعی از یک یا چند محله با هدف آموزش نحوه مسأله :عنوان 

جهت آموزش خوب دیدن به منظور شناسایی عالئم مسائل در سطح محله و نحوه مسأله یابی میـدانی                
همراه با راهنما از چند محله بـا مـسائل یـا مـشکالت       ) متشکل از کلیه گروههای کاری     (بازدید جمعی 

  .متفاوت صورت می گیرد
 تصویری از بازدید تهیه کرده و در قالب یک اسالید پاورپوینـت بـه     یدانشجویان محترم بایستی گزارش   

  .عنوان خروجی کاربرگ ارائه نمایند
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  : 5کاربرگ شماره 
   

 (Problem Analysis)اییگش مسأله :عنوان 

  انفرادی:شیوه کاربرگ 

هایی دارند که آنها را متمایز از        مسائل شهری، بر خالف سایر مسائل علوم نظری نظیر ریاضیات ویژگی          
کرد بلکه بایـد آنهـا      (Solving)» حل«ها مسائل شهری را نمی توان        به دلیل این ویژگی   . سازد بقیه می 

  . کنیم تعبیر می» مسأله گشایی«از آن به نمود که (Resolving)» تحلیل«را 
انـد،   بیـان شـده   Webberو  Rittleویژگی های مهم مسائل شهری که توسـط  برای آشنایی بیشتر با 

  . پیوستی مربوط به مسائل شهری را مطالعه کنیدعشود پیش از انجام این کاربرگ مناب توصیه می
یـا  ) Brain Storming(طوفـان فکـری   نظیر (یکی از تکنیکهای اصلی برای مسأله گشایی را  - 1

از اینترنت دانلود کرده، پس از ترجمه سعی کنید یکی )) Fish bone(ماهی استخوان نمودار 
هـا   برای سهولت کار شما این تکنیک     . از مسائل محله را با استفاده از این تکنیک تحلیل کنید          

شید کـه شـیوه انجـام ایـن         توجه داشته با  . گیرد در اختیارتان قرار می   به صورت یک مجموعه     
کاربرگ انفرادی بوده و از آنجا که می تواند توانایی شما را در قـدرت تحلیـل مـسائل نمایـان                     

  .سازد از اهمیت خاصی برخوردار است
نکات مهمی که در انتخاب، ترجمه و بکارگیری تکینیک های مذکور باید به آنها توجـه کنیـد             - 2

 :عبارتند از

• --- 

• -- 
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  : 6کاربرگ شماره 
   

 (Scenario)سناریو سازی  :عنوان 

 و آشنایی با انواع حالتهای مختلف تفکر برای تحلیل مسائل
  

واژه سناریو از دنیای تئاتر و سینما گرفته شده و بر روایت داستان و نیز نقـش هـای بـازیگران داللـت                       
ان های مربوط بـه  بر پایه سناریو می توان آن را به صورت داستشهری  اما در مبحث برنامه ریزی      . دارد

دولت، سازمان یا شرکت احتماال با آنها مواجه خواهد شـد،           شهرساز،  آینده های ممکن متعدد، که یک       
  . تعریف کرد

سناریوها به صورت نموداری و به صورت پویا و متحرک جریان تحول و پیدایش دنیای آینده را نمایش         
نشعاب مسیر آینده و پیـشامدهای بـالقوه در         سناریوها موجب تمرکز توجه ما بر روی نقاط ا        . می دهند 

های  به کمک تصمیم گیری برپایه آینده های بدیل و آزمون استراتژی          .  می شوند  تحلیل مسائل شهری  
پیشنهادی در شرایط مختلفی که سناریوها معرفی می کنند، برای مواجهه باعدم قطعیت هـای آینـده                 

مـسائل شـهری     های اتخاذ شده در برابر اکثـر         در این حالت تصمیم   . آمادگی بیشتری کسب می کنیم    
  .، که شاید برخی از آنها دور از تصور باشند، انعطاف پذیری زیادی خواهند داشتآینده

  . با انواع سناریو و نحوه ساخت آن برای محله خود آشنا می شویددر این کاربرگ
 جاری بدون تغییرات مهم به      در نوع اول فرض می شود که روندهای       . اصوال پنج نوع سناریو وجود دارد     

در نـوع دوم فـرض      .  می نامند  "سناریوی بدون شگفتی  " خود ادامه خواهند داد و آن را         "مسیر عادی "
درنقطـه  .  مـی نامنـد    "سناریوی خوش بینانه  " از گذشته خواهد بود و آن را         "بهتر"می شود که آینده     
 را نـسبت   "بـدتری "موضوع مورد نظر آینده      قرار دارد که برای      "سناریوی بدبینانه "مقابل این سناریو،    

 کـه در آن     "سـناریوی فاجعـه   "دو نوع دیگر از سناریوها عبارتنـد از         . به حال و گذشته لحاظ می کند      
 کـه  "سناریوی معجـزه " برای سازمان رخ خواهند داد و همچنین      "بحران های غیر منتظره   "حوادث و   

  .نده به وقوع می پیوندند در آی"بسیار خوب باور نکردنی"در آن رویداد های 
 با روش ساخت سناریو توصیه می شود که ابتدا منابع مربوط به این بحث را که به                  برای آشنایی بیشتر  

  . و نمونهای از سناریو را ببینیدصورت پیوست به شما ارائه شده، مطالعه نمایید
ایـد آشـکار     ذ کـرده   را که برای محله اتخا     (Decisions)تصمیمات  با استفاده از برخی پرسشها،       - 1

  : نظیر.سازی کنید



10    )2(زی های درس طرح شهرسا کاربرگ www.ShahrAfarin.com 

 ما موثر بوده و ما را به اعمال تغییرات وادار محلهچه رویدادهایی ممکن است در توسعه و رشد 
  کنند؟

   ما می تواند موفق باشد؟محلهتحت چه شرایطی و در چه محیطی 
در معـرض   دی  از نظر شرایط کالبدی، اجتماعی یا اقتـصا        ما   محلهتحت چه شرایطی و در چه محیطی        

  خطر قرار می گیرد؟
  . در ساختار مدیریتی محلهشناسایی نیروهای پیشران کلیدی - 2
 . و با ثبات در محله معین"آشکار سازی عناصر نسبتا - 3

 . ممکنه در محلهشناسائی عدم قطعیت های بحرانی - 4

 : در جهت تحلیل مسائل محله با در نظر گرفتن نکات زیرسناریوپنج نوع تدوین  - 5

یو غیب گویی، فال گیری، پیش گویی یا پیش بینی نیست بلکه زنجیره یک سنار)1- 5
ای منطقی و مستدل از رویدادهایی است که از استمرار روندهای مشخص و یا تحقق 

  .زنجیره ای از اقدامات متوالی توجه کنیدپس به . واقعیت های مشخص ناشی می شوند
ید چندین سناریوی مختلف و پایه سناریو لزوما با  برشهرسازی در هر تمرین )2- 5

متمایز تهیه شوند تا بدین ترتیب دامنه ای گسترده از آینده های مختلف پوشش داده 
محدودیت . شده و تقریبی قابل اطمینان از روندها و واقعیت های آینده به دست آید

های موجود درباره تعداد سناریوها بیشتربه خاطر محدودیت های ادراکی، تحلیلی و 
  . انسان است و نه محدودیت های مربوط به پیچیدگی های دنیای واقعیشناختی

سناریوها همیشه حاوی بعضی مطالب هستند که جهان بینی و ساختار ذهنی ما ) 3- 5
درغیر این صورت درهمان ساختار ذهنی قدیمی محبوس . را به چالش می کشند

جایی و تغییر ساختار ذهنی بر جاب. خواهیم ماند و باید با پیامدهای ناگوار آن روبرو شویم
توانایی ما برای درک و تفسیر عالئمی که از محیط پیرامونی دریافت می کنیم، تاثیر 

 موجب مردم محلهدرک این نکته که تعابیر و تفاسیر محدود و ناقص . ژرفی می گذارد
 غفلت آنها شده است کار بسیار آسانی است ولی اذعان به وجود همین تعابیر و تفاسیر

بنابراین . محدود و ناقص در ساختار ذهنی خودمان بسیار مشکل و ناخوشایند است
 باید عادت ها و چارچوب های فکری خود، دانشجویانهنگام تدوین گروهی از سناریوها، 

  .  را به چالش بکشند!اساتید و حتی دوستان
  
  


