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چکیده
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،حــوزه فرهنگی یکــی از اصلیترین اهداف انقالب اســامی و ســرلوحۀ
انقــاب بــود .جــاری کــردن فرهنــگ و ارزشهــای دینــی و اخالقــی در جامعــه و اداره و زندگــی ،از مهمترین
اصــول در سیاس ـتگذاری فرهنگــی از ســوی بــزرگان انقــاب بــه ویــژه امــام خمینــی(ره) بــود .عــاوه بــر
ایــن ،در دورههــای بعــد بهویــژه در ســالهای اخیــر بــه دلیــل پشــت ســر گذاشــتن شــرایط اضطــرار در ســایر
حوزههــا ،حــوزۀ فرهنگــی از ســوی بــزرگان نظــام بســیار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .از طرفــی بازارهــا از
دیربــاز ،نقــش اساســی در هویتبخشــی فرهنگــی ،ملــی و بومــی بــه شــهرهای ایرانــی اســامی بــر عهــده
داشــتهاند ،امــا بــا تحــول ایــن فضاهــای تجــاری و شــکلگیری مجتمعهــای تجــاری مــدرن و بــه خصــوص
مگامالهــا ،نگرانیهــای جــدی دربــارۀ تاثیــرات ایــن فضاهــا بــر هویــت فرهنگــی جامعــه بــه وجــود آمــده
اســت .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و بــه لحــاظ روش ،توصیفــی تحلیلی اســت .در ایــن پژوهش،
پیوسـتنگاری فرهنگــی پــروژۀ مشــهدمال ،بــر مبنــای ماتریــس فــازی ،پیشــنهاد شــده اســت .در ســاختن
ماتریــس ارزیابــی ،فعالیتهــای اصلــی طــرح در فــاز بهرهبــرداری و نیــز شــاخصهای مهــم فرهنگــی كــه
از ایــن فعالیتهــا تاثیــر میپذیرنــد بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی ،تعییــن و اهمیــت هــر اثــر بــه صــورت
اعــداد فــازی مثلثــی بــرآورد میشــود .در نهایــت بــا اســتفاده از نرمافــزار ونســیم( )VENSIMروشــی
عملیاتــی بــرای ارزیابــی فرهنگــی و اجتماعــی مالهــا ارائــه شــده اســت.
کلیدواژههــا :پیوســتنگاری فرهنگــی ،هویــت ایرانــی اســامی ،مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره
(مالهــا) ،ماتریــس فــازی ،نرمافــزار ونســیم.
 .1ایــن مقالــه بــر گرفتــه از رســالۀ دکتــرا بــا عنوان«ارائــه الگــوی ارزیابــی اثــرات اجتماعــی مراکــز تجــاری و تفریحــی بــا رویکــرد ایرانــی
اســامی در شــهرهای زیارتــی ،مشــهدمال» اســت.
 .2استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال (نویسندۀ مسئول)rokhshad.h 99 @yahoo.com :
 .3دانشجوی دکترای گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالsmhosaini1357 @yahoo.com :
 .4استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالsajozi@yahoo.com :
 .5استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالhashemi_2986@yahoo.com :
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مقدمه
ً
تــا چنــد دهــۀ پیــش ،توجــه اصلــی در پروژههــای توســعه معمــوال معطــوف بــه مالحظــات
اقتصــادی بــود .دیــدگاه حاكــم ایــن بــود كــه پــول میتوانــد هرگونــه آثــار منفــی پروژههــا را
جبــران کنــد .لــذا نگرانــی چندانــی از پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی وجــود نداشــت .در ایــن
دیــدگاه توجــه بــه اجتمــاع محلــی و نظــام همســایگی در حداقــل ممكــن بــود .لــذا بــه شــبكههای
اجتماعــی كــه پایههــای اصلــی تأمیــن كننــده حمایــت بــرای مــردم در مقابــل ســختیها و
اســترسها بــود ،توجهــی صــورت نمیگرفــت .اصطــاح  1SIAبــرای اولیــن بــار اوایــل دهــۀ
 1970بــه كار رفــت ،ولــی راهنماهــا و اصــول آن ســال  1994تدویــن شــد .اگــر بتــوان در فراینــد
تصمیمگیــری كارگــزاران توســعه ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی را دخیل دانســت ،در آن
صــورت میتــوان بهتــر تصمیمگیــری کــرد .بهعــاوه بــا پیشبینــی و مدیریــت کــردن تأثیــرات
اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از پــروژه ،مزایــای اجتماعــی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی فراوانــی
نصیــب مــردم و اجتمــاع محلــی خواهــد شــد .نبایــد از یــاد بــرد كــه پیامدهــای پیشبینــی نشــده
پروژههــای توســعه میتوانــد منافــع و مزایــای ایــن پروژههــا را بهشــدت كاهــش دهــد .از همیــن
جاســت كــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی اهمیــت مییابد(هومینفــر.)1 :1392 ،
مهمتریــن هــدف پیوســت فرهنگــی ،ایجــاد زمینــه و شــرایطی اســت کــه در آن ضمــن اجــرای
مطلــوب طرحهــای اقتصــادی ،ارزشهــا و میــراث فرهنگــی ملــی و بومــی نیــز حفــظ شــود.
پیوســت فرهنگــی در واقــع مجرایــی اســت که از طریق آن ،پیشــرفت کشــور بدون آســیب رســاندن
بــه هویــت فرهنگــی و بومــی و بــدون تغییــر ارزشهــای فرهنگــی و دینــی انجــام میشــود؛ گرچــه
جهتگیــری پیوســت فرهنگــی بــه ســمت حفــظ ارزشهــا و میــراث فرهنگــی اســت .در همــان
حــال ،زمینهســاز اجــرای موفــق و صحیــح طرحهــای عمرانــی نیــز خواهــد بود(بنیانیــان:1387 ،
 .)2پیوســت فرهنگــی عبــارت اســت از فرایند تعییــن ،پیشبینی ،ارزیابــی ،آگاهســازی و مدیریت
پیامدهــای مثبــت و منفــی و تأثیــرات احتمالــی اتخــاذ سیاسـتها و برنامههــا و اجــرای طرحهــای
جــاری یــا پیشــنهاد شــده بــر نظــام هستیشناســانه ،معرفتشناســانه و انسانشناســانه در درون
1. Social Impact Assessment
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یــک نظــام فرهنگــی و نیــز بــر زندگــی ،نهادهــا و الگوهــای فرهنگــی درون آن نظــام .پیوســت
فرهنگــی بــا هــدف مدیریــت تأثیــرات فرهنگــی مثبــت و منفــی ناشــی از تدویــن یــک سیاســت و
قانــون یــا یــک برنامــه و اجــرای طــرح توســعهای انجــام میشــود(قادری.)91 :1392 ،
بــرای شــناخت صحیــح و جامــع ابعــاد و مختصــات پیوس ـتهای فرهنگــی ،بایــد بــه فلســفۀ
وجــودی آن توجــه نکــرد .پیوســت فرهنگــی بــرای طرحهــا و پروژههــای مختلــف اجرایــی بــا ایــن
پیشبینــی مطــرح شــده اســت کــه هــر طــرح و پــروژۀ فنــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،قضایــی
و ماننــد آن در ذات خــود بــا فرهنــگ جامعــه تعامــل دارد .لــذا بــا درک آثــار و نیازمندیهــای
فرهنگــی ،ایــن نــوع طرحهــا و پروژههــا را بایــد مبتنــی بــر یــک نظــام علمــی ،اولویتگــذاری و از
طرحهــا و پروژههایــی شــروع کــرد کــه بیشــترین تعامــل فرهنگــی را در بــر دارد و در شــناخت ایــن
آثــار متقابــل از چنــد ُبعــد بــه موضــوع توجــه کرد(بنیانیــان.)1 :1387 ،
ایــن مقالــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی مشــهد مقدس
بهعنــوان مهمتریــن شــهر زیارتــی کشــور ،بــا مطالعــۀ رونــد ســاخت و ســاز مراکــز تجــاری و رفاهــی
بزرگ(مالهــا) ،الگویــی ارائــه دهــد کــه در آن بــا تأکیــد بــر هویــت ایرانــی اســامی ،آثــار فرهنگــی
مشــهدمال بهطــور دقیــق و منطقــی ،ارزیابــی شــود .بهعبــارت دیگــر آثــار مشــهدمال بــر هویــت
ایرانــی اســامی مشــهد مقــدس ارزیابــی قــرار خواهــد شــد تــا میــزان آثــار فرهنگــی مجتمــع
تجــاری مشــهدمال مشــخص شــود.

بیان مسئله و ضرورت
كالنشــهر مشــهد ،عــاوه بــر جنبــۀ زیارتــی ،بــا داشــتن جاذبههــای منحصربهفــرد فرهنگــی،
تـاریخی ،علمـی ،پزشـكی ،تجـاری و قابلیتهـای موجـود در زمینـۀ گردشگری ،ساالنه گردشگران
زیــادی را بــه خــود جلــب میكنــد .همچنیــن مشــهد امــروزه بهعنـــوان یكـــی از قطبهــای مهــم
و ســرآمد گردشــگری در ایــران تعـــداد بـــسیار زیــادی از زائــران و گردشــگران را در خــود جــای
میدهــد؛ واالتریــن عنصــری كـــه در موجودیــت هـــر جامعـــه دخالـــت اساســـی دارد ،فرهنگ آن
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جامعــه اســت؛ بنابرایــن صیانــت از فرهنــگ اســـامی ،یــك ضــرورت اســت .جریانســازی
فرهنگــی و مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی ،از مهمتریــن فعالیتهـــایی اســـت كـــه در فرصتهــای
موجــود در گردشــگری دینــی و ســفرهای زیارتــی و از جملــه ســـفر زیارتــی مشــهد مقــدس
قابــل اجــرا و البتــه نتیجـهبخـــش اســـت(کشاورز و دلبــری .)53 :1396 ،اقــام مــورد نیــاز
هــر خانــواده معمــوال بــه دو شــکل عمــده یــا خــرده خریــداری میشــود و مراکــز عرضــه اقــام
مــورد نیــاز نیــز بــه شــکل ســنتی و بهصــورت مغازههــای اطــراف خانــه و مراکــز فــروش عمــده
در میادیــن اســت؛ امــا اخیــرا و خصوصــا در دو دهــۀ اخیــر فروشــگاههایی بــه نــام «مــال» بــا
تقلیــد از الگــوی آمریکایــی بــا نامهــای مختلــف ،شــکل و ســبک خارجــی ایجــاد شــد ه کــه
هــم بهعنــوان گردشــگاه قلمــداد میشــوند و هــم بســیاری از خانوادههــا کاالی مــورد نیــاز
خــود را از ایــن گونــه اماکــن تهیــه میکنند(ابهــری)1396 ،؛ هرچنــد مالســازی بــا رویکــرد
چندمنظــوره بــا توجــه بــه پیچیدگــی زندگــی شــهری بــرای خانــوار برخــی مزایــا را بــه دنبــال
دارد .از جملــه اینکــه امــکان خریــد اقتصــادی را فراهــم میکنــد ،امــکان نظــارت نهادهــای
مســئول بــر قیمتهــا بیشــتر فراهــم میشــود ،خانــواده امکانــی بــرای تفریــح کــردن و دور
هــم جمــع شــدن را پیــدا میکننــد و احتمــاال در خــروج ارز از کشــور و مســافرتهایی کــه
بــه قصــد خریــد کاال در خــارج از کشــور انجــام میشــود نیــز موثــر اســت؛ امــا درکنــار ایــن،
تجاریســازی بیرویــه ،بســتری بــرای افزایــش کاالهــای غیرضــرور وارداتــی فراهــم خواهــد
کــرد و خواهناخــواه الگــوی مصــرف و انگارههــای فرهنگــی ،جوانــان را بــه ســوی خریــد کاالی
خارجــی هدایــت میکنــد .نگاهــی بــه معمــاری بســیاری از ایــن مجتمعهــا نشــان میدهــد
معمــاری آنهــا از برخــی مجتمعهــای مشــابه در دبــی یــا ترکیــه الگوبــرداری شــده اســت .بــه
تبــع آن ،بیشــتر فضــای آنهــا بــه بوتیکهایــی اختصــاص یافتــه کــه میزبــان برندهــای لوکــس
خارجــی اســت .حــال اگــر مــا میخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی را از زاویــه تشــویق مــردم بــه
خریــد کاالهــای ایرانــی ترویــج کنیــم بــا ایــن شــیوه تجاریســازی در تناقــض اســت(عبدی،
.)4 :1394
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جدول  :1تعداد مالها در شهرهای کشور
شهر

تعداد

شهر

تعداد

تهران

65

کرمانشاه

8

مشهد

127

قم

2

تبریز

12

یزد

2

کرج

17

اهواز

2

شیراز

16

انزلی

2

اصفهان

15

بم

1

کیش

6

اراک

1

کرمان

3

یاسوج

1

منبع :مجلۀ عصر ساختمان1396 ،

بررســی آمارهــای موجــود حاکــی از آن اســت کــه بیــش از  260واحــد مــال در کل کشــور یــا در
دســت ســاخت بــوده یــا بهتازگــی مراحــل ســاخت آن بــه پایــان رســیده اســت .توزیــع و فراوانــی
ســاخت مالهــا در کشــور(جدول )1نشــان میدهــد برخــاف تصــورات ،بــه جــای تهــران ،ایــن
مشــهد اســت کــه در صــدر شــهرهای مالخیــز و مالســاز کشــور قــرار گرفتــه اســت ،بهطوریکــه
آمــار ســاخت و ســاز اینگونــه بازارهــای چنــد منظــوره در شــهری کــه پایتخــت معنــوی کشــور
اســت و قاعدتــا بایــد چهــرهای زیارتــی بــه جــای ســیاحتی داشــته باشــد ،عجیــب بــه نظــر
میرســد(عبدی.)4 :1394 ،
اهمیــت پیوسـتنگاری فرهنگــی بهعنــوان یکــی از عناصــر مهــم و اساســی مهندســی فرهنگی،
آنگاه آشــکار شــد کــه مقــام معظــم رهبــری در  19آذرمــاه  ،1392بــر انجــام آن تاکیــد و بیــان
کردنــد[« :اینکــه] مــا گفتیــم مســائل اقتصــادی و مســائل گوناگــون مهم پیوســت فرهنگی داشــته
باشــد ،معنــای آن ایــن اســت کــه یــک حرکــت اساســی کــه در زمینــۀ اقتصــاد ،در زمینــۀ سیاســت،
در زمینــۀ ســازندگی ،در زمینــۀ فنــاوری ،تولیــد ،پیشــرفت علــم میخواهیــم انجام بدهیــم ،ملتفت
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لــوازم فرهنگــی آن باشــیم .گاهــی اوقــات انســان در یــک کاری وارد میشــود ،یــک کار اقتصــادی
انجــام میدهــد[ ،امــا] لــوازم آن و تبعــات فرهنگــی آن را توجــه نــدارد .بلــه ،کار کار بزرگــی اســت؛
کار اقتصــادی بزرگــی اســت ،منتهــا بــر آن مترتــب میشــود لوازمــی و تبعاتــی کــه بــرای کشــور
ضــرر دارد؛ فرهنــگ اینجــوری اســت .بایــد در همــۀ مســائل آن نکتــۀ فرهنگــی را در نظــر داشــت و
نگذاریــم کــه ایــن از یــاد برود»(خامنـهای .)1392 ،چنانکــه از بیانات مقــام معظم رهبــری و ادبیات
ایشــان اســتنباط میشــود ،مفهــوم پیوســت فرهنگــی عبــارت اســت از ارزیابــی آثــار و پیامدهــای
فرهنگــی اجــرای طرحهــای مهــم در حوزههــا و نظامهــای مهــم جامعــه ،تدویــن سیاســتها و
راهکارهایــی بــرای کاهــش آثــار و پیامدهــای آســیبزای اجــرای ایــن گونــه طرحهــا ،تقویــت آثــار
و پیامدهــای مثبــت آن ،اســتفادۀ بهینــه از فرصتهــای فرهنگــی کــه اجــرای ایــن طرحهــا ایجــاد
میکننــد و چگونگــی مدیریــت چالشهــا ،تهدیدهــا و موانعــی کــه ایــن طرحهــا در طــول اجــرا
بــرای فرهنــگ و ارزشهــای فرهنگــی ایجــاد میکنند(جــوکار .)1 :1398 ،شــایان ذکــر اســت کــه
بیتوجهــی بــه ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی در فعالیتهــای اقتصــادی ،در کشــور مــا در تعــارض
آشــکار بــا اهــداف متعالــی نظــام جمهــوری اســامی ایران نیــز قــرار میگیــرد؛ چراکه اساســا هدف
اصلــی انقــاب اســامی گســترش و حاکمیــت ارزش و فرهنــگ اســامی اســت .لــذا رصــد آثــار و
پیامدهــای فرهنگــی طرحهــا ،لوایــح ،تصمیمــات و مصوبــات ،پروژههــا و اقدامــات در دســتگاهها و
قــوای سـهگانه و بخــش خصوصــی و توجــه بــه اثرگــذاری مســتقیم یا غیرمســتقیم مــوارد ذکر شــده
در جامعــه ،مســئلهای ضــروری و اجتنابناپذیــر است(درخشــان.)23 :1394 ،

پیشینۀ پژوهش
پیوســت فرهنگــی در کشــور ،موضــوع جدیــدی اســت و در ایــن خصــوص بهویــژه در مراکــز
تجــاری و تفریحــی ،مطالعــات زیــادی انجــام نگرفتــه اســت .در ذیــل بــه برخــی از مطالعــات انجــام
شــده در کشــور کــه عمدتــا موضوعــات کلــی و تعییــن شــاخصهای فرهنگــی و اجتماعــی بــوده
اســت ،اشــاره میشــود .شــایان ذکــر اســت در خصــوص ارزیابــی آثــار فرهنگــی ،پژوهشهــای
خارجــی بیشــتر بــا رویکــرد اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت .عامــل هاللــی( )1396در مقالـهای
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

الگوی پیوستنگاری فرهنگ ِی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر( ...حجازی و همکاران)

بــا عنــوان «الزامــات فرهنگــی و اجتماعــی پروژههــای تجــاری و مگامالهــا» کــه توســط دبیرخانــۀ
پیوســت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری مشــهد بــه چــاپ رســیده ،بررســی پیامدهــای مگامالها
و مجتمعهــای تجــاری و راهبردهــای مقابلــه بــا ایــن پیامدهــا در ادبیــات نظــری را بهعنــوان هــدف
نهایــی در نظــر گرفتــه اســت .بدیــن منظــور ابتــدا مبانــی نظــری پیامدهــای ایــن مراکــز در ایــران و
خــارج تجزیــه و تحلیــل و ســپس تجــارب نمونههــای داخلــی و خارجــی واکاوی شــد تــا بتــوان از
ایــن دو بنــد پیامدهــای مجتمعهــای تجــاری را درک کــرد .ســپس طــرح باالدســت ایــن پژوهــش
کــه شــاخصهای شــورای راهبــری پیوســت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشــهد اســت ،تحلیل
شــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از شــاخصهای آن بــه ارائــه راهبردهــای اولیــه بــرای مجتمعهــای
تجــاری در چهارچــوب آن شــاخصها در ادبیــات نظــری دســت یافــت .در ادامــه بــرای اقدامــات
میدانــی ،الگوهــای رفتــاری در پروژههــای شــهری بررســی شــد تــا بتــوان از آن تجــارب در اقدامــات
میدانــی اســتفاده کــرد .در نتیجــه از مبانــی نظــری به دســت آمــده در تعییــن محورهــای مصاحبه،
پرسشــنامه و اقدامــات میدانــی اســتفاده شــده اســت .خروجــی ایــن بخــش چهارچــوب اولیــه
پژوهــش اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از آن بــه اقدامــات میدانــی و تحلیلهــای کمــی و کیفــی
پرداخــت و راهبردهــای اولیــه بــرای مجتمعهــای تجــاری را در ادبیــات نظــری اســتخراج کــرد.
قــادری( )1392در مقالـهای بــا عنــوان «شــاخصها و متغیرهــای پیوســت فرهنگــی در الگــوی
اســامی ایرانــی پیشــرفت» ضمــن بررســی تعاریــف و اهــداف پیوســت فرهنگــی ،شــاخصهای
اصلــی بــرای ایــن ارزیابــی از نظریــه الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت اســتخراج شــد .در ادامــه،
شــاخصهای مذکــور در ارزیابــی سیاســتها ،برنامههــا و طرحهــای شــهری بررســی شــد.
ســپس تفــاوت پیوســت فرهنگــی و ارزیابــی تأثیــرات فرهنگــی در ادبیــات جهــان بــا یکدیگــر
مقایســه شــد .در بخــش پایانــی نیــز بــه منظــور تســهیل کار پژوهشــگران حــوزه پیوســت فرهنگی،
الگــوی عملیاتــی ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی بر اســاس الگــوی جهانــی آن توضیح داده شــده اســت.
ســتودهفر و همــکاران( )1398در مقال ـهای بــا عنــوان «ارائــه الگــوی تدویــن پیوســت فرهنگــی
پروژههــای عمرانــی در کالنشــهر اصفهــان» بــا هــدف شناســایی شــاخصها ،ابعــاد و مؤلفههــا،
بهمنظــور ارائــۀ الگــوی تدویــن پیوســت فرهنگــی پروژههــای عمرانــی شــهر اصفهــان تحقیــق
کردهانــد .در ایــن راســتا از روش تحلیــل محتــوای کیفــی در بخــش کیفــی و روش تحلیــل عاملــی
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تأییــدی و اکتشــافی در بخــش کمــی بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده کردهانــد .آنهــا بــر اســاس
یافتههــا ،ابعــاد پیوســت فرهنگــی پروژههــای عمرانــی شــهر اصفهــان را ذیــل هشــت موضــوع
اصلــی دســتهبندی کردهانــد :روابــط اجتماعی(تنــوع قومــی و گروهــی و تعامــات اجتماعــی)،
خالقیــت (زیرســاختهای شــهری نوآورانــه) ،آیندهنگــری (شــهر آینــده و شــهر هوشــمند) ،هویت
(هویــت ایرانــی ،هویــت اســامی ،هویــت انقالبــی و مزیــت رقابتــی شــهر اصفهان(گردشــگری)،
امنیــت (امنیــت فیزیکــی ،و امنیــت ذهنــی) ،عدالــت ،جذابیــت (عناصــر طبیعــی و عناصــر
غیرطبیعــی) و نمادهــا و نشــانهها(تأثیر عناصــر عینــی و الهامپذیــری از فرهنــگ غالــب).
درخشــان و طغیانــی( )1394در مطالعــۀ خودشــان بــا عنــوان «روششناســی تهیــه ارزیابــی
فرهنگــی اجتماعــی بـرای طرحهــای اقتصــادی» بــا طراحــی و پیشــنهاد شــاخصهای فرهنگــی
اجتماعــی بومــی ،زمینـهای را بـرای محاســبه و وزندهــی و برآوردســازی آثــار فرهنگــی و اجتماعــی
طرحهــا ارائــه میدهنــد .نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی اســت کــه برخــی پروژههــای اقتصــادی
کــه در ارزیابــی توجیــه اقتصــادی ندارنــد در مجمــوع بــا آثــار فرهنگــی و اجتماعــی ،توجیــه اجرایــی
نخواهنــد داشــت.
رســتمی و وجدانــی درســتکار( )1394در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «ارزیابــی اثــرات اجتماعــی
مجتمــع تجــاری تیــراژه واقــع در لبــه محلــه بــاغ فیــض در منطقــه  ۵تهــران» که بــا دیــدی انتقادی
و واقعبینانــه و مشــارکتی متمرکــز شــده اســت ،بــه شناســایی اثــرات مثبــت و منفــی طــرح اقــدام
نمودنــد .روش مطالعــه بــر اثــرات پــس از اجــرا متمرکــز و بــا اســتفاده از شــیوۀ مطالعــۀ اســناد
فرادســت ،مشــاهده میدانــی ،پیمایــش ،تحلیــل نهــادی و پرسشــنامه ،بــه دنبــال دســتیابی بــه
هــدف اصلــی خــود مبنــی بــر شناســایی اثــرات مثبــت و منفــی طــرح بــر حیــات شــهروندان ایــن
محلــه و منطقــه در تهــران اســت .از بررسـیهای بــه عمــل آمــده مشــخص شــد اصلیتریــن مســائل
حاصــل از پــروژه مذکــور افزایــش ترافیــک و میــزان آلودگــی هــوا و شــلوغی محــدوده اســت کــه از
طریــق راه حلهــای تعدیلــی چون اســتفاده بیشــتر از وســایل حملونقل عمومــی و محدودیــت ورود
وســایل نقلیــۀ شــخصی بــه محــدودۀ قابــل کنتــرل اســت.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

الگوی پیوستنگاری فرهنگ ِی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر( ...حجازی و همکاران)

159

اســتیو 1و همــکاران ( )2017در تحقیــق خــود بــا عنــوان «انطبــاق ارزیابــی اثــرات اجتماعــی
بــرای رســیدگی بــه اثــرات و خطــرات حقــوق بشــری در یــک پــروژه» نشــان دادهانــد کــه چگونــه
ارزیابــی اثــرات اجتماعــی میتوانــد بهعنــوان ابــزار شناســایی ،تجزیــ ه و تحلیــل و مدیریــت
ی کــه بــا برنامــه مدیریــت پــروژه یکپارچــه میشــود
بحرانهــای اجتماعــی و حقــوق بشــر هنگامـ 
بــه کار گرفتــه شــود .بدیــن منظــور بهطــور خــاص ،ابزارهایــی را ارائــه دادهانــد تــا مســائل مربــوط
بــه حقــوق بشــر را بهطــور نظاممنــد در متــن جامعــه بررســی کننــد .آنــان مجموعـهای از معیارهــا
را بــرای ارزیابــی اهمیــت تأثیــرات اجتماعــی منفــی بهعنــوان مبنایــی بــرای تعییــن خطــرات
اجتماعــی و اولویتبنــدی اقدامــات مدیریتــی ارائــه دادهانــد .در ایــن مقالــه عوامــل اجتماعــی
کــه بــر رابطــۀ بیــن فعالیتهــای پــروژه و اثــرات اجتماعــی و حقــوق بشــری باتجربــه جوامــع
ت اســت از :نگــرش نســبت بــه فعالیتهــای پــروژه ،ارتبــاط
آســیبدیده تأثیــر میگــذارد عبــار 
بــا بافــت جغرافیایی(هویــت محلــی و وابســتگی بــه معیشــت مبتنــی بــر منابــع طبیعــی) و نگــرش
طرفیــن پــروژه .ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــن مقالــه شــامل چهــار مرحلــه .1 :پیشبینــی
تغییــرات اجتماعــی و تأثیــرات کــه ممکــن اســت از هــر پــروژه ناشــی شــود  .2تعییــن اهمیــت
تغییــرات پیشبینیشــده  .3بــرآورد نتایــج پیشبینیشــده  .4ایجــاد اولویــت بــرای اقــدام اســت.
ت اســت از :محیــط زندگــی ،ظرفیتهــای مــردم (توانایی
مؤلفههــای چهارچــوب اجتماعــی عبــار 
و آزادیهــا) ،جامعــه و حــوزه سیاســی ،دارایــی و فعالیتهــای معیشــتی ،فرهنــگ و مذهــب،
زیرســاختها و خدمــات ،مســکن و کس ـبوکار و زمیــن و منابــع طبیعــی.

مبانی نظری تحقیق
تأثیرفرهنگی
مفهــوم تأثیــر فرهنگــی بــه پیامدهــای هــر نــوع اقــدام یــا سیاســت جمعــی یــا خصوصــی افــراد
انســانی گفتــه میشــود کــه تــا انــدازۀ زیــادی بــر ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورهــا ،کردارهــا ،نهادهــا،
ســبک زندگــی ،کار ،جامعهپذیــری و ســازماندهی آنهــا تأثیــر میگــذارد(.)Sagnia, 2004:7
1. Esteves
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ارزیابی تأثیر فرهنگی(پیوست فرهنگی) ()CIA
مفهــوم ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی( )Cultural Impact Assessmentبــه معنــای ارزیابــی تأثیــرات
طرحــی بــر باورهــا ،ارزشهــا یــا عملکــرد و دیگــر مؤلفههــای فرهنگــی جمعیــت خاصــی اســت
کــه طــرح یــا برنامـهای قــرار اســت بــرای آنهــا اجــرا شــود(قادری .)89 :1392 ،در زمینــۀ ارزیابی
آثــار فرهنگــی بهصــورت بینالمللــی فعالیتــی ویــژه صــورت نگرفتــه اســت ،زیــرا شــاخصها و
مالکهــای فرهنگــی در هــر کشــور یــا منطقــه متفــاوت اســت و نمیتــوان نســخهای کلــی بــرای
همــۀ کشــورها ارائــه کــرد ،امــا در ســالهای گذشــته در ذیــل مطالعــات فرهنگــی در هــر کشــور،
الزاماتــی نیــز بــرای طرحهــای اقتصــادی طراحــی و تدویــن شــده اســت کــه اســتفاده از آنهــا
بهصــورت عمومــی توجیــه منطقــی نــدارد و طراحــی بومــی ایــن شــاخصها الزم و ضــروری
است(درخشــان.)22 :1394 ،

ارزیابی تأثیر فرهنگی و اجتماعی در سطح بینالملل
دو اقــدام مهــم و تأثیرگــذار در ســطح بیــن المللــی ،زمینــه ظهــور ارزیابی تأثیــر فرهنگــی را فراهم
کــرد .1 :تأســیس ســازمان جدیــدی در ســال  1980در ایالــت متحــدۀ آمریــکا کــه مؤسســات
مربــوط بــه ارزیابیهــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،فناورانــه ،بهداشــتی و  ...را شــامل
میشــد .در حقیقــت ،ایــن ســازمان زمینــۀ ظهــور ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی را فراهــم کــرد .2 .در
اجــاس ســازمان ملــل دربــارۀ محیــط زیســت و توســعه در ســال  ،1992موضوع تأثیــرات محیطی
اقدامــات توســعهای بهعنــوان ابــزار مناســبی بــرای توســعۀ پایــدار مــورد توجــه قرارگرفــت و از آنجــا
کــه الزمــۀ تهیــۀ گزارشهــای مربــوط بــه ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطــی ،بهرهگیــری از علــوم
انســانی و تجربــی بــود ،بهتدریــج بررســی مؤلفههــای اجتماعــی ،هنــگام انجــام ارزیابیهــای
زیسـتمحیطی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه در نهایــت ،موجــب شــد اصــول و دســتورالعملهای
معینــی دربــارۀ ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی تدویــن شــود .این مســئله گام دومی بــرای تدویــن اصولی
بــرای ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی بــود کــه در ســومین همایــش ســاالنه بینالمللــی تنــوع فرهنگــی در
ســال  2002انجــام گردیــد (.)Sagnia, 2004:7
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اهداف پیوست فرهنگی
هدف اصلی ارزیابی تأثیر فرهنگی یا پیوستنگاری فرهنگی عبارت است از:
 .1شناخت هویت و دامنه منابع فرهنگی و تاریخی ارزشمند و مهم؛
 .2شناسایی میزان تأثیرپذیری این منابع از اجرای طرحها و برنامهها؛
 .3ارائه راهکاری مناسب برای جلوگیری از ایجاد تغییرات نامناسب فرهنگی و حفظ تنوع فرهنگی.
بــا اجــرای پیوســت فرهنگــی ،ســازمانها و مؤسســات و کارگــزاران طرحهــای عمرانــی و
اقتصــادی در قبــال تأثیــرات فرهنگــی طرحهــا مســئول هســتند و اقدامــات الزم بــرای کاهــش یــا
جبــران تأثیــرات مذکــور را بایــد انجــام دهند(بنیانیــان.)2 :1387 ،
رابطه ارزیابی آثار محیط زیستی با ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
یک پروژه را میتوان در یک تقسیمبندی دارای ســـه نـــوع تـــاثیر دانســـت :تـــاثیرات اقتصادی،
تاثیــرات اجتماعــی و تاثیــرات محیــط زیســتی .پــس از آنکــه بــر اســاس قانــون سیاســت ملــی
محیــط زیســت( )NEPAدر ســال  ،1969ارزیابــی پیامدهــای محیــط زیســتی جــزء کلیــدی
تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی محیــط زیســت در آمریــکا شــد ،در ســالهای اخیــر برنامهریــزان
و تصمیمگیــران بــه ضــرورت بررســی بهتــر نتایــج اجتماعــی پروژههــا ،برنامههــا و سیاســتها
پــی بردهانــد .در پاســخ بــه ایــن نیــاز ،گروهــی از متخصصــان علــوم اجتماعــی ،کمیت ـهای بیــن
ســازمانی تشــکیل دادنــد و بــرای ارزیابــی اثــرات اجتماعــی(  ،)1SIAاصــول راهنمایــی تحــت
قوانیــن  NEPAایجــاد کردنــد .بهوســیله ارزیابــی آثــار اجتماعــی میتــوان نتایــج عملکــرد فــردی
و گروهــی جمعیتهــای انســانی را معنــا کــرد و تأثیــر ایــن عملکــرد را بــر روش زندگــی ،کار ،تفریــح
و ارتباطــات آنــان بــا یکدیگــر شــناخت .ارزیابــی پیامدهــای اجتماعــی شــامل آثــار فرهنگــی نیــز
میشــود کــه میتوانــد در بایدهــا ،ارزشهــا و باورهــای جوامــع انســانی تغییراتــی ایجــاد کنــد.
1. Social Impact Assessment
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طبــق قوانیــن  ،NEPAبنگاههــا قبــل از هــر عملیــات مهمــی کــه بــر کیفیــت محیــط زیســت
انســانی تأثیــر میگــذارد بایــد گــزارش ارزیابــی پیامدهــای محیــط زیســتی را تهیــه کننــد .در
تهیــه ایــن گــزارش اســتفاده از موضوعــات اجتماعــی بســیار ضروری اســت .تـــاثیرات اجتمـــاعی
عـــاوه بـــر تاثیــرات بــر فرهنــگ کــه موضــوع مطالعۀ مــا در ایــن پژوهش اســـت ،شـــامل تـــاثیرات
بـــر ســبک زندگــی ،تاثیــرات بــر جماعتهــا ،تاثیــرات بــر کیفیــت زندگــی و تاثیــرات بـــر ســـامت
میشود .تاثیرات فرهنگی را ذیـــل تـــاثیرات اجتمـــاعی بـــا عنـــوان تـاثیرات اجتمـــاعی ـ فرهنگی
( )Assessment Cultural-Socioنیــز مــورد مطالعــه قـــرار مـیدهنـــد .ارزیـــابی تاثیــرات فرهنگی
دربردارنــدۀ اطالعاتــی دربــارۀ رفتارهــا و باورهایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا یــک ویژگــی فرهنگــی،
نــژادی یــا گروهــی شــکل میگیرنــد و بــه وجــود میآیند(صنایعگلــدوز.)36 :1387 ،

مراکز تجاری و تفریحی(مال)
ً
شــاپینگ مــال 1اصــوال بــه مجموعـهای از مغازههــای خردهفروشــی ،رســتورانها ،اســتودیوهای
عکاســی ،ســالنهای آرایشــی و کســب و کارهــای دیگــر مراکــز خریــد گفتــه میشــود .امــروزه
بــرای جــذب و وفادارســازی مشــتریان عــاوه بــر مغازههــا و فروشــگاهها ،خدمــات و امکانــات
تفریحــی نیــز در ایــن مراکــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .امکانــات تفریحــی میتوانــد شــامل
شــهربازی ،ســینما ،مراکــز ورزشــی و ماننــد آن باشــد .وجــود رســتورانها و کافیشــاپها و
فســتفودها نقــش مهمــی در جذابیــت ایــن مراکــز داشــته اســت .از دیگــر ویژگیهــای یــک
مرکــز خریــد میتــوان بــه داشــتن مکانهایــی از قبیــل کیوســک ،فس ـتفود و پارکینــگ اشــاره
کــرد .کیوسـکها غرفههایــی واقــع در راهروهــای مراکــز خریــد اســت کــه خدمــات و محصــوالت
کوچــک در آنهــا بــه فــروش میرســد .مفهــوم اصلــی در شــاپینگ مــال بــر ســه عنصــر کلیــدی:
 .1خریــد یــک مرحلـهای در عرصــه و اعیــان بــزرگ .2 ،پارکینــگ بــزرگ  .3قیمــت پاییــن ،هــر روزه
اســتوار اســت(.)Marc Dupius, 1396:3,

1. shopping mall
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هویت ایرانی اسالمی
هویــت در اصطــاح مجموع ـهای از عالیــم آثــار مــادی ،زیســتی ،فرهنگــی و روانــی اســت کــه
موجــب شناســایی فــرد از فــرد ،گــروه از گــروه ،اهلیتــی از اهلیــت دیگــر یــا فرهنگــی از فرهنــگ
دیگــر میشــود کــه محتــوا و مظــروف ایــن ظــرف بــه مقتضای هــر جامعــه و ملــت متفــاوت و بیانگر
نوعــی وحــدت ،اتحــاد ،هم شــکلی ،تــداوم ،اســتمرار ،یکپارچگــی و عــدم تفرقه است(آتشــینبار،
.)47 :1388
هویــت ایرانــی اســامی مجموعــهای از نگرشهــای مثبــت نســبت بــه عوامــل و الگوهــای
هویتبخــش و یکپارچــه کننــده در ســطح کشــور اســت کــه مؤلفههــای گوناگونــی چــون
ارزشهــای ملــی ،دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی دارد .هویــت ایرانــی اســامی در مرتبــۀ نخســت
الیـهای از هویــت ملــی ایرانــی دارد کــه طــی فراینــدی الیــۀ ایدئولوژیکــی فراملــی اســامی بــر آن
کشــیده شــده اســت و بهتدریــج بــا هــم امتــزاج یافتهانــد بــه طــوری کــه از یکدیگــر تفکیکناپذیــر
هســتند(قربانی .)63: 1383 ،رهبــر معظــم انقــاب ،هویــت ملــی ایرانــی را هویتــی تلفیقــی و
متشــکل از دو بعــد ایرانیــت و اســامیت میدانند(اکبــری.)52 :1399 ،

رویکرد سیستمی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی
پرداختــن بــه موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا رویکــرد سیســتمی و نظاممنــد کمتــر مــورد
توجــه پژوهشــگران و متولیــان فرهنگــی جامعــه بــوده اســت .نمــود ایــن کمتوجهــی را میتــوان
در نبــود آمــار و اطالعــات منســجم و یکپارچــه در حوزههــای فرهنگــی مشــاهده کــرد؛ چنانکــه
ً
ایــن آمارهــا در حوزههــای دیگــر مثــا اقتصــادی بهصــورت دقیــق وجــود داشــته و مرتــب از ســوی
نهادهــای رســمی(مرکز آمــار و بانــک مرکــزی) بـهروز رســانی میشــود .دسترســی بــه آنهــا نیــز بــه
ســهولت بــرای محققــان و پژوهشــگران امکانپذیــر اســت .نبــود اینگونــه اطالعــات ،کار را بــرای
محققــان و بهتبــع آن مدیــران جامعــه در پرداختــن سیســتمی بــه مقــوالت اجتماعــی و فرهنگــی
دشــوار کــرده اســت( فردوســی جهرمــی.)73 :1396 ،
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مواد و روش پژوهش
شکل  :1موقعیت مجتمع تجاری رفاهی مشهدمال

منبع :وب سایت دانشنامۀ مشهدالرضا

عملیــات احــداث پــروژه مشــارکتی مشــهدمال در زمینــی بــه مســاحت عرصــه ۷۸هزار متــر مربع
بــا زیربنــای حدود۵۷هــزار متــر مربــع بــا کاربــری تجاری(مــال) و بــرج دفاتــر تجــاری و هتــل و
پارکینــگ بســیار فــراوان و بیــش از ضابطــه مجــاز شــهرداری بــا تاســیس شــرکت ســتاره تابنــاک
هشــتم تــوس ســال  ۱۳۹۰آغــاز شــده اســت .مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســال و نیــم
پیشبینــی شــده و شــامل فضــای تجــاری ،هتــل و بــرج اقامتــی و اداری ،فضــای تأسیســاتی و
پارکینــگ اســت کــه عــاو ه بــر فضــای تجــاری ۲۳ ،طبقــه هتــل و  ۱۷طبقــه فضــای اداری نیــز در
حاشــیه بولــوار خیــام احــداث خواهــد شــد .محلــۀ ســجاد از آن محلههــای قدیمــی و مرفــه شــهر
مشــهد اســت (کاظمــی.)1 :1394 ،
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت و روش توصیفــی و پیمایشــی
اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه اهــدف پیــش روی مقالــه ،در گام اول بــا بررســیهای جامــع
کتابخانـهای و ارزیابــی نتایــج مطالعــات گذشــته مرتبــط ،تعــدای از شــاخصهای مؤثــر بـرای فراینــد
ارزیابــی آثــار فرهنگــی ،شناســایی و اســتخراج شــد .در گام بعــدی با بهرهگیــری از روش دلفــی فازی
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در میــان کارشناســان و صاحبنظ ـران حــوزۀ پیوســت فرهنگــی ،از بیــن ایــن عوامــل ،مهمتریــن
شــاخصهای اثرگــذار در فراینــد پیوســتنگاری فرهنگــی شناســایی شــد .در گام نهایــی بــا
بهرهگیــری از ایــن شــاخصها و تشــکیل ماتریــس ارزیابــی آثــار فرهنگــی در فــاز بهرهبــرداری ،میزان
اثرگــذاری هــر کــدام از فعالیتهــای مجتمــع تجــاری مشــهدمال بــر زیرشــاخصهای اســتخراجی
از فراینــد دلفــی فــازی ،مشــخص شــد .در شــکل  2شــمای کلــی فراینــد تحقیــق بــه تصویر کشــیده
شــده اســت.
شکل :2شمای کلی از روند تحقیق

منبع:نگارندگان

بــرای دســتیابی بــه اهداف تحقیق و رســیدن به الگـــوی پیوســت فرهنگــی ،از ابـــزارهای تحقیق
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شــامل مطالعــات کتابخانـهای و میدانــی و بهکارگیــری روشهــا و تکنیکهــای آمــاری و نرمافــزاری
متناســب ،بهــره گرفتــه شــده اســت .در آغــاز ارزیابــی آثــار فرهنگــی یــا پیوسـتنگاری فرهنگــی،
ابتــدا بایــد لیســتی از شــاخصهای فرهنگــی و نیــز فعالیتهــای تأثیرگــذار مجتمعهــای تجــاری
و رفاهــی در فــاز بهرهبــرداری تهیــه شــود .از روش دلفــی فــازی بهعنــوان یــک روش علمــی
بهمنظــور غربالگــری و تعییــن بااهمیتتریــن شــاخصهای تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی مرکــز
تجــاری و تفریحــی مشــهدمال ،اســتفاده شــده اســت .ســپس ماتریــس لئوپولــد ایرانــی شــامل
فعالیتهــا و زیرشاخصهاســت تشــکیل میگــردد و در اختیــار کارشناســان و خبــرگان قــرار
میگیــرد تــا تکمیــل کننــد.

جامعه آماری
در ایــن پژوهــش بــه علــت ماهیــت تکنیکهــا ،روش نمونهگیــری از نــوع غیراحتمالــی اســت.
بنابرایــن از تکنیــک نمونهگیــری گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن تکنیــک ،خبرگــی
پاســخدهندگان مــاک انتخــاب بــوده اســت کــه  15نفــر انتخــاب شــدهاند 80.درصــد از
پاســخدهندگان مــرد و  20درصــد زن بودهانــد .بیشــترین فراوانــی پاســخدهندگان مربــوط بــه
گــروه ســنی  30تــا  40ســال بــوده اســت و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه  40تــا  50ســال بــوده کــه
تنهــا  30درصــد از پاس ـخدهندگان را تشــکیل دادهانــد .بیشــترین پاس ـخدهندگان دارای ســابقه
کاری بیــن  10تــا  15ســال بودهانــد و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه ســابقه کار بیشــتر از  15ســال
بــا 20درصــد بــوده و بیشــترین پاســخدهندگان دارای تحصیــات دکتــرا 70درصــد و کمتریــن
فراوانــی مربــوط بــه تحصیــات کارشناســی ارشــد 30درصــد بــوده اســت.

اعداد فازی
اعــداد فــازی نوعــی خــاص از مجموعههــای فــازی هســتند .بنابرایــن بــا درک مفهــوم مجموعــه
فــازی میتــوان اعــداد فــازی را بهســادگی ســاخت .در منطــق کالســیک هــر عــدد یــک مقــدار
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قطعــی و مشــخص اســت ،امــا در منطــق فــازی هــر عــدد مقــداری تقریبــی اســت .انــواع مختلفی
از اعــداد فــازی مثــل اعــداد فــازی مثلثــی ،ذوزنق ـهای و نمایــی وجــود دارد کــه در ایــن پژوهــش
از اعــداد مثلثــی فــازی اســتفاده میشــود .عــدد فــازی مثلثــی ،یــک عــدد فــازی اســت کــه بــا
ســه عــدد حقیقــی بهصــورت ( )u,m,F=Iنمایــش داده میشــود .کــران بــاال کــه بــا  uنشــان داده
میشــود بیشــینه مقادیــری اســت کــه عــدد فــازی  Fمیتوانــد اختیــار کنــد .کــران پاییــن کــه بــا l
نشــان داده میشــود کمینــه مقادیــری اســت کــه عــدد فــازی  Fمیتوانــد اختیــار کنــد .مقــدار m
محتملتریــن مقــدار یــک عــدد فــازی اســت .درجــۀ عضویــت فــازی یــا تابــع عضویــت یــک عــدد
فــازی مثلثــی بهصــورت زیــر اســت(کورهپزان دزفولــی.)12 :1384 ،

رابطه1

عدد فازی مثلثی( )u,m,F=Iدر فضای هندسی بهصورت زیر نمایش داده میشود.
شکل  :3نمایش عدد فازی مثلثی

رویکرد دلفی فازی
روش دلفــی بــرای نخســتین بــار توســط دالکــی و هلمــر در ســال  1963ارائــه شــد .ایــن
تکنیــک یــک فراینــد قــوی مبتنــی بــر ســاختار ارتباطــی گروهــی اســت کــه در مــواردی کــه
دانشــی ناکامــل و نامطمئــن در دســترس باشــد ،بــا هــدف دســتیابی بــه اجمــاع گروهــی در
بیــن خبــرگان اســتفاده میشــود( .)Keeney, 2001 :196مزیــت روش دلفــی فــازی در توجــه
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بــه هــر یــک از نظــرات و یکپارچــه کــردن آنهــا بــرای دســتیابی توافــق گروهــی اســت(2008 : 2

 .)Kuo,بهمنظــور فازیســازی نظــرات خبــرگان از اعــداد فــازی اســتفاده میشــود .اعــداد
فــازی ،مجموعههــای فــازی هســتند کــه در مواجــه بــا عــدم قطعیــت دربــارۀ یــک پدیــده بــه
همــراه دادههــای عــددی تعریــف میشــود .بنابرایــن در ایــن پژوهــش از روش دلفــی فــازی بــه
منظــور تعییــن و دســتیابی بــه اهمیــت شــاخصها اســتفاده شــده اســت .ایــن روش ترکیبــی از
روش دلفــی و نظریــه مجموعههــای فــازی اســت کــه توســط ایشــیکاوا و همــکاران ارائــه شــد(:7

.)Bouzon, 20016

گامهای روش دلفی فازی
گام اول :شناســایی زیرشــاخصهای پژوهــش بــا اســتفاده از مــرور جامــع مبانــی نظــری
پژوهــش بدیــن صــورت کــه ابتــدا شــاخصهای مهــم فرهنگــی و اجتماعــی بــا بررســی مطالعات
و مبانــی نظــری ،تعــداد  30زیرشــاخص فرهنگــی و اجتماعــی در قالــب ُ 6بعــد هویــت ،عدالــت،
امنیــت و آرامــش ،طبیعــت و زیبایــی ،ارتباطــات اجتماعــی و رضایتمنــدی بهدســت آمــد .در
ایــن مقالــه تأکیــد بــر هویــت و زیرشــاخصهای آن اســت .شــاخص هویــت بــا 9زیرشــاخص
بررســی شــد.
گام دوم :گــردآوری نظــرات خبــرگان .در ایــن مرحلــه ،زیرشــاخصهای هویــت در اختیــار
 15نفــر از خبــرگان و کارشناســان قــرار گرفــت و از خبــرگان درخواســت شــد تــا بــا اســتفاده
ـی کامــا بیاهمیــت ،خیلــی بیاهمیــت ،بیاهمیــت ،اهمیــت متوســط،
از متغیرهــای کالمـ ِ
بااهمیت،خیلــی بااهمیــت و کامــا بااهمیــت ،مطابــق جــدول  ،2مهمتریــن زیرشــاخصها را بــا
ُ
وارد کــردن کدهــای 1تــا  7مشــخص کننــد.
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جدول  :2اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی
کد

متغیرهای کالمی

U

M

L

1

کامال بیاهمیت

0.1

0

0

2

خیلی کماهمیت

0.3

0.1

0

3

کماهمیت

0.5

0.3

0.1

4

متوسط

0.75

0.5

0.3

5

بااهمیت

0.9

0.75

0.5

6

خیلی بااهمیت

1

0.9

0.75

7

کامال بااهمیت

1

1

0.9

گام ســوم :تبدیــل متغیرهــای کالمــی بــه اعــداد فازی مثلثــی .در ایــن مرحله متغیرهــای کالمی
بــا توجــه بــه جــدول  2بهصــورت اعــداد فــازی مثلثــی تعریف شــد.
گام چهــارم :تبدیــل متغیرهــای کالمــی بــه اعــداد فــازی مثلثــی .ســپس در ایــن مرحلــه ،بــه
جــای هــر متغیــر کالمــی کــه طبــق نظــر خبــرگان بهدســت آمــد ،اعــداد فــازی قــرار داده شــد و
عملیــات میانگیــن گیــری و فــازی زدایــی انجــام گردیــد.

تأیید یا رد شاخصهای مؤثر در ارزیابی آثار
در ایــن مطالعــه از روش دلفــی فــازی بــرای یافتــن نظــرات خبــرگان نســبت بــه یــک معیــار یــا
شــاخص اســتفاده شــده اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه ارزش معیــار  jاز نــگاه خبــره شــماره i
از میــان  nخبــره

اســت کــه مقــدار  jبرابــر بــا  m,…,1,2=jو میــزان  iبرابــر بــا

 n,…,1,2=iاســت .بدیــن ترتیــب ارزش فــازی معیــار  jاز رابطــه زیــر محاســبه میشــود کــه برابــر
است.
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برای دیفازی سازی نیز از رابطه زیر استفاده شده است.

در نهایــت بــرای اســتخراج شــاخص هــای مــد نظــر ،حــدی را بــرای قبــول یــا عــدم قبــول آن
شــاخص ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه قانــون  ، 70-30مــرز قابــل
قبــول بــودن معیــار در حــدود هفــت  7اســت .اگــر مقــدار دیفــازی شــده عــدد فــازی مثلثــی بــا
توجــه بــه نظــر خبــرگان نزدیــک بــه  0.7یــا باالتــر از آن باشــد ،بــه عنــوان شــاخص قابــل قبــول،
پذیــرش شــده و در غیــر ایــن صــورت مــورد قبــول واقــع نمــی شــود(صمدی میارکالئی و همــکاران
.)66 :1396 ،

ماتریس لئوپولد اصالح شده یا ایرانی
ماتریــس لئوپولــد اولیــن بــار توســط لئوپولــد در ســال  1971بــرای تجزیــه و تحلیــل آثــار محیــط
زیســتی ارائــه شــد .ســپس ماتریــس لئوپولد توســط دکتر مخــدوم با توجــه به شــرایط بومــی ایران،
بازســازی و اصــاح شــد و بهعنــوان ماتریــس لئوپولــد ایرانــی مــورد اســتفاده کارشناســان ایرانی در
زمینــۀ ارزیابــی قــرار گرفــت .از عمدهتریــن مزایــای ایــن ماتریــس ،میتــوان بــه جمعبنــدی آثــار
منفــی و مثبــت پــروژه در دو مرحلــه اجــرا و پیادهســازی و بهرهبــرداری اشــاره کــرد .همچنیــن
ســاختار ســاده و قابلیــت اجــرای ارزیابــی چنــد معیــاری از مزایــای ایــن رویکــرد بهشــمار مـیرود.
در ایــن روش ،ماتریســی تشــکیل میشــود کــه ریــز فعالیتهــای پــروژه در مراحــل اجــرا و
پیادهســازی و بهرهبــرداری ،در ســتونهای آن و فاکتورهــای مختلــف محیــط زیســت در ســطرهای
آن قــرار میگیرد(ول ـیزاده و شــکری .)252 :1394 ،در ایــن پژوهــش ماتریــس لئوپولــد ایرانــی
کــه شــامل فعالیتهــا و زیرشاخصهاســت ،تشــکیل شــد(جدول )3و در اختیــار کارشناســان و
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خبــرگان قــرار گرفــت تــا تکمیــل کننــد.
جدول  :3ماتریس ارزیابی اثرات مشهدمال بر شاخصهای فرهنگی

تدوین مدل مفهومی با رویکرد سیستمی و نرم افزار ونسیم

1

پیشنیــاز اســتفاده از رویکردهای سیســتمی ،آشــنایی با روشهــای کمی مدیریــت و بهکارگیری
کمــی نیــز نیازمنــد بهکارگیــری دادههــا و اطالعــات ّ
آنهاســت .اســتفاده از روشهــای ّ
کمــی در
ایــن حــوزه اســت .از آنجــا کــه مباحــث فرهنگــی و اجتماعی کمتر مــورد توجه مدیــران و کارگــزاران
کشــور بــوده ،آمــار و اطالعــات موثقــی در ایــن خصــوص تولیــد نشــده اســت .حــال آنکــه ایــن آمــار
1. VENSIM
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در حوزههــای دیگــر ماننــد اقتصــاد بــه دقــت تولیــد شــده و مــورد اســتفاده میگیرد(فردوســی
جهرمــی .)33 :1396 ،بعــد از شناســایی و تدویــن فعالیتهــای مراکــز تجــاری و تفریحــی و
نیــز شناســایی و تدویــن زیرشــاخص هــای فرهنگــی ،در ایــن بخــش بــه دنبــال شناســایی نحــوه
اثرگــذاری فعالیتهــا بــر زیرشــاخص در سیســتم مــورد مطالعــه هســتیم .مدلــی کــه در این بخش
ارائــه میشــود بــر مبنــای اصــول پویاییشناســی سیســتم تهیــه شــده اســت .مقال ـهای نیــز در
ایــن خصــوص بــا عنــوان System dynamic simulation A new method in social impact
 )assessment (SIAتوســط  Shobeir Karamiو همــکاران در ســال  2017تهیــه شــده اســت
کــه تــاش دارد بهمنظــور پیشبینــی آثــار اجتماعــی پروژههــای توســعه ،ابزارهــای شبیهســازی
تأثیــرات اجتماعــی را معرفــی نمایــد ،زیــرا از آنجــا کــه پاســخ بســیاری از ســؤاالت اجتماعــی بــا
روشهــا و تکنیکهــای معمــول دشــوار اســت ازایــنرو پژوهشــگران ســعی کردهانــد ابزارهــای
شبیهســازی کامپیوتــری را بهمنظــور اثربخشــی  SIAsتوســعه دهنــد .نتایــج تحقیــق حاکــی از آن
اســت کــه در مقایســه بــا روشهای ســنتی ارزیابــی آثار اجتماعی ســدها ،شبیهســازی سیســتمی
دینامیــک میتوانــد دادههــای کمــی و کیفــی را از منابــع مختلــف ادغام نمایــد و ارزیابــی اثربخش
و پویــا از تأثیــرات اجتماعــی فراهــم کنــد .هــدف از ایــن مقالــه معرفــی سیســتم شبیهســازی
دینامیکــی سیســتم ( )SDبــه عنــوان یــک روش پیشــنهادی جدیــد در توســعه فیزیکــی بــزرگ
اســت(کرمی.)26 :2017 ،

یافتههای پژوهش
طبــق روش دلفــی فــازی ،بررســی نظــرات کارشناســان و خبــرگان در ایــن مطالعــه حاکــی
از آن بــود کــه از بیــن  9زیرشــاخص در نظرگرفتــه شــده 8 ،شــاخص بــا توجــه بــه اصــل 70-30
بهعنــوان زیرشــاخصهای مؤثــر در ارزیابــی تعییــن شــد .ســپس ماتریــس لئوپولــد ایرانــی کــه
شــامل فعالیتهــای مهــم مشــهدمال در قســمت ســتونها و زیرشــاخصهای هویــت در قســمت
سطرهاســت ،تشــکیل شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4آمــده اســت.
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جدول :4ماتریس لئوپولد دیفازی شده نظرات خبرگان

در جــدول  ،4میانگیــن قطعــی ســتونها نشــان دهنــدۀ میــزان اثرگــذاری هــر یــک از فعالیــت
هــای مشــهدمال بــر زیرشــاخصهای هویــت اســت.
شکل  :4میزان اثرگذاری فعالیتها بر زیرشاخصهای هویت

از بیــن فعالیتهــای مجتمــع تجــاری رفاهــی مشــهدمال مطابــق شــکل  ،4المانهــای مــدرن
بــا امتیــاز  0.753و وســایل ســرگرمی مــدرن بــا امتیــاز0.720و نیــز تبلیغــات تجــاری بــا امتیــاز
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 ، 0.717بیشــترین اثرگــذاری را بــر شــاخصهای فرهنگــی داشــتهاند و بــه ترتیــب در رتبههــای
اول تــا ســوم قــرار میگیرنــد .همچنیــن فعالیتهای«گردشــگران خارجــی» و «هتلهــای مــدرن»
و «مجموعههــای ورزشــی مــدرن» ،کمتریــن اثرگــذاری را بــر زیرشــاخصهای هویــت دارنــد.
شکل  :5مدل سیستمی پیوستنگاری فرهنگی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی اسالمی

نتیجهگیری
هــدف ایــن پژوهــش ،ارائــه یــک الگــوی جامــع بــرای پیوســت فرهنگــی بــا تأکیــد بــر هویــت
ایرانــی اســامی اســت .همانگونــه کــه در مقدمــه اشــاره شــد تاکنــون در کشــور ،روش نظاممنــد
و جامعــی بــرای پیوســت فرهنگــی ارائــه نشــده اســت .اکثــر مطالعاتــی کــه در زمینــۀ پیوســت
فرهنگــی در کشــور انجــام پذیرفتــه اســت ،بهصــورت مقطعــی و سفارشــی انجــام گرفتــه و همــۀ
محققــان از روشهــای مختلفــی چــون  SWOTو مطالعــات میدانــی و  ...اســتفاده کردهانــد
کــه بــه نتایــج کاربــردی منجــر نشــده اســت .ضمــن اینکــه دیــدگاه اکثــر مطالعــات انجــام شــده،
بیشــتر ارزیابــی اثــرات اجتماعــی اســت و بــه مســائل فرهنگــی جامعــۀ اســامی توجــه نکردهانــد.
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از طرفــی ،مجتمعهــای تجــاری بــزرگ و چندمنظــوره ،چندســالی اســت کــه بهصــورت قــارچ گونه
در کشــور در حــال رشــد اســت و اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی ،بهویــژه اثــرات فرهنگــی مخربــی
در جامعــه بــه بــار آورده اســت کــه لــزوم تهیــۀ پیوســت فرهنگــی ایــن مراکــز تجــاری ،بهشــدت
در کشــور احســاس میشــود .ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار ،الگویــی ارائــه میدهــد تــا بتــوان
بهصــورت جامــع ،مراکــز تجــاری بــزرگ همچــون مشــهدمال را ارزیابــی فرهنگــی کــرد.
مراکــز تجــاری و تفریحــی بــزرگ یــا مالهــا و چگونگــی بهرهبــرداری از آنهــا ،تاکنــون مــورد توجه
جــدی قــرار نگرفتــه اســت و محققــان جامعهشناســی بهویــژه در ایــران توجــه چندانــی بــه ایــن
امــر نداشــتند .در دهههــای اخیــر ،در مراکــز خریــد چرخشــی فرهنگــی اتفــاق افتــاده اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه ایــن مراکــز فقــط کارکــرد اقتصــادی و رفــع مایحتــاج روزمــره ندارنــد ،بلکــه کارکــردی
فرهنگــی نیــز یافتهانــد .مطالعــۀ مقــاالت و پایاننامههــای انجامشــده در زمینــۀ ارزیابــی اثــرات
فرهنگی(پیوســتنگاری فرهنگــی) در داخــل کشــور نشــان میدهــد کــه هنــوز مــدل جامــع
و نظاممنــدی بــرای پروژههــای مالســازی ،تدویــن نشــده و تحقیقــات موجــود دربــارۀ تأثیــرات
فرهنگــی چنیــن پروژههایــی محــدود اســت .ازایـنرو ایــن مقالــه بــر ارائــه الگــوی ارزیابــی اثــرات
فرهنگــی مالهــا تأکیــد و بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی و نیــز اســتفاده از روش ماتریــس
لئوپولــد ایرانــی ،الگویــی مناســب را بــرای پیوســت فرهنگــی مشــهدمال تدویــن مینمایــد .فرایند
کلــی اجــرای تحقیــق بــه شــرح ذیــل اســت:
در ابتــدا بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق ،از طریــق جسـتوجو در مقــاالت و منابــع معتبــر علمــی
و همچنیــن بحــث و تبادلنظــر بــا خبــرگان ،شــاخصهای اجتماعــی و فرهنگــی مراکــز تجــاری
و رفاهــی یــا مگامالهــا ،شناســایی گردیــد .همچنیــن از طریــق جســتوجو در ســایتهای
مشــاوره ســاختمان و نیــز مطالعــات میدانــی برخــی از مراکــز تجــاری بــزرگ در مشــهد مقــدس،
فعالیتهــای ایــن مراکــز در فــاز بهرهبــرداری نیــز شناســایی گردیــد .ســپس از تكنیــك دلفــی
فــازی بهمنظــور تأییــد و غربالگــری زیرشــاخصهای هویــت ایرانــی اســامی ،اســتفاد ه شــده
اســت .پــس از آن ،بهمنظــور تکمیــل اطالعــات از ماتریــس لئوپولــد ایرانــی اســتفادهشــده کــه
بــر اســاس طیــف لیکــرت هفــت گزینـهای بــا مقیــاس فاصلـهای  1تــا  7تهیــهشــده اســت .پــس از
نهایــی شــدن آثــار ،میــزان اثرپذیــری زیرشــاخصها و نیــز میــزان اثرگــذاری فعالیتهــای مجتمــع
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تجــاری ،مشــخص شــد .در ادامــه بــا اســتفاده از نرمافــزار سیســتمی ِونســیم ( ، )Vensimمــدل
مفهومــی بــرای ارزیابــی اثــرات فرهنگــی مشــهدمال ،تدویــن گردیــد .بــر اســاس مطالــب فــوق،
میتــوان مــدل مفهومــی (شــکل  )5را بهعنــوان الگــوی پیوســتنگاری فرهنگــی بــرای مراکــز
تجــاری و تفریحــی بزرگ(مالهــا) بــا تأکیــد بــر هویــت ایرانــی اســامی در نظــر گرفــت.
همانگونــه کــه در شــکل  5مشــاهده میگــردد مهمتریــن زیرشــاخصهای هویــت کــه از
فعالیتهــای مرکــز تجــاری و تفریحــی مشــهدمال بیشــترین اثرپذیــری را دارنــد عبــارت اســت از:
ارزشهــای اخالقــی ،رفتارهــای دینــی و حفــظ محوریــت حــرم و زیــارت .همچنیــن مهمتریــن
فعالیتهــای مشــهدمال در فــاز بهرهبــرداری کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر میگــذارد
عبــارت اســت ازِ :المانهــای مــدرن ،وســایل ســرگرمی مــدرن و تبلیغــات تجــاری مــدرن .در مــدل
مفهومــی پیوسـتنگاری فرهنگــی ،ارتبــاط بیــن زیرشــاخصهای اثرپذیــر و فعالیتهــای اثرگــذار

مشــخص شــده اســت.
بهعنــوان مثــال از جملــه فعالیتهایــی کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر زیــادی دارد،
ِالمانهــای مــدرن ب ـهکار رفتــه در مرکــز تجــاری و تفریحــی اســت .المانهــای شــهری ترکیبــی

هســتند از پیکرههــا ،احجــام و اشــکال هندســی ،پرترههــا ،فریمهــا و بهطــور کلــی هــر چیــزی
کــه جنبــۀ زیبایــی و تزیینــی بــرای شــهر داشــته باشــد .ایــن المانهــای شــهری در گــروه مبلمــان
و تجهیــزات شــهری بــوده و در قــدم اول بعــد از جلــب کــردن توجــه مشــاهدهکنندگان ،ذهــن
آنهــا را درگیــر خــود میکنــد .اصلیتریــن دلیــل اســتفاده از المــان شــهری کمــک بــه زیبایــی
و جذابیتهــای بصــری اســت .درعینحــال ایــن المانهــای مــدرن میتواننــد پیغامهــای
ن مثــال ،اســتفاده از مجســمههایی بــا
مختلفــی بــرای مشــاهدهکنندگان داشــته باشــند .بهعنــوا 
موضوعــات فرهنگــی و دینــی ،میتوانــد ذهــن بازدیدکننــدگان را بــه ســوی این موضوعات بیشــتر
جلــب کنــد و ارتقــای هویــت ایرانــی اســامی را بههمــراه داشــته باشــد.
از دیگــر فعالیتهایــی کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر زیــادی دارد ،وســایل ســرگرمی
مدرنــی اســت کــه در مرکــز تجــاری و تفریحــی وجــود دارد .وســایل ســرگرمی مــدرن هــم ماننــد
المانهــای مــدرن ،هــم میتواننــد آثــار مثبــت و منفــی داشــته باشــند .مراکــز خریــد بــزرگ ،وجــه
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جداییناپذیــر زندگیهــای امــروزی اســت؛ مراکــز و مالهایــی بــا دکوراســیونی جدیــد و جــذب
کننــده کــه صرفــا دیگــر تجــاری نیســتند و طبقــات تفریحــی فرهنگــی را نیــز بــه خــود اختصــاص
دادهانــد؛ همیــن امکانــات زمینــه گذرانــدن اوقــات فراغــت در ایــن مکانهــا را چشــمگیر کــرده
اســت .مراجعهکننــدگان بــه بهانــه خریــد ،تفریــح یــا حتــی گذرانــدن ســاعاتی از زمــان بیــکاری
خــود ،در ایــن مراکــز بــه گشــت و گــذار میپردازنــد .ابزارهــا و وســایل ســرگرمی مدرنــی کــه در
ایــن مراکــز بــه چشــم میخــورد ،میتوانــد زمینــۀ ارتقــای هویــت ایرانــی اســامی را فراهــم نمــوده
یــا برعکــس در صورتــی کــه ایــن وســایل ســرگرمی چــه از نظــر ظاهــری و چــه از نظــر نــوع بــازی،
موضوعــات غیــر فرهنگــی و غیــر دینــی را بــه مــردم منتقــل کنــد ،میتواند هویــت ایرانی اســامی
جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و از مســیر اصلــی خــود منحــرف نمایــد .پــس بــا توجــه بــه مــدل
مفهومــی ارائــه شــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بســیاری از کارکردهــای مراکــز تجــاری از جملــه
وســایل ســرگرمی مــدرن ،در یــک سیســتم پویــا ،اگــر بهدرســتی مدیریــت نشــوند میتواننــد آثــار
مخربــی در طــول زمــان ،بــر فرهنــگ و ارزشهــای دینــی بهویــژه در شــهرهای زیارتــی داشــته
باشند.
فعالیــت مهــم دیگــری کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت بســیار اثرگــذار اســت ،تبلیغــات تجــاری
اســت .امــروزه تبلیغــات تجــاری بخشــی از زندگــی فــردی و اجتماعــی انســانها شــده بــه نحــوی
کــه ارتبــاط بــا ایــن تبلیغــات اجتنـــابناپذیر اســـــت .وجــود تلویزیــون در همــۀ خانههــا و بهتبــع
آن مشـــــاهده تبلیغــات تجــاری آن ،تبلیغــات محیطــی در خیابانهــا ،معابر و ایســـتگاهها و مراکز
تجــاری و نیــز ســـایر تبلیغاتــی کــه محســوس یــا نامحســوس بــه افــراد منتقــل میشــود ،گریــز از
تبلیــغ را در جامعــه مــدرن امــروزی غیرممکــن ســاخته اســت .بــا توجــه بــه آســیب هــای موجــود
در تبلیغــات در کنــار مزایــای آن و اینکــه حــذف این موضـــوع از زندگی انســـان غیر ممکن اســـت،
لــزوم مدیریــت تأثیــرات آن بیــش از پیــش نمایــان میشــود.
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