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Background: Since the arrival of the concept of self-organization from the domain of the 
complex systems to the field of urban studies, this topic has attracted many scholars. Various 
researchers have come up with it from two different approaches including the socio-spatial self-
organizing and community-based urban self-organization. Studies showed that the concept of 
the urban self-organization can help planners to improve not only the unexpected spatial-social 
events in cities and the inadequate implementation of the anticipated plans and programs, but 
also the inefficiencies in the existing collaborative processes. Trying to apply the concept of the 
urban self-organization in the planning and management of the cities requires a detailed 
understanding of this concept and its various aspects. 
Objectives: the purpose of the present study was to identify the dimensions and components of 
this concept and to achieve a comprehensive understanding of it.  
Method: In this research, the meta-synthesis has been used to study the concept of the urban 
self-organization and to explain its dimensions and components. The research population 
consisted of all Persian and English scientific articles published in the field of the urban self-
organization, without temporal and spatial constraints. The final sources were coded using the 
MAXQDA 10 software with a focus on the research question, aiming at a comprehensive 
understanding of the concept of the urban self-organization and explaining its various 
dimensions. 
Result: During the data extraction process, 108 codes were identified and then they were 
grouped into five categories according to the similarity of concepts, i.e., "fields and factors", 
"supporting theories", "properties", "scope of use" and "measure". It was tried to explain each of 
the mentioned categories based on the type of the view, respectively.  
Conclusion: In order to take advantage of these capacities, it is necessary to establish and 
envisage the legal frameworks based on the citizens' collective initiatives. Transparency of the 
information related to the urban planning and sharing this information with the local residents 
through the use of the information technology and through the launch of the online sites and 
software are other measures that could support and accelerate these processes. Also, identifying 
the structural forces of each neighborhood, whether individual or local, and facilitating the 
exchange of information between the government and the citizen, are among the issues that 
should be addressed. In addition, upgrading the social capital in the neighborhoods can increase 
the likelihood of the urban self-organization processes at the neighborhood level. 

Highlights: 
Investigating the dimensions and components of the concept of the urban self-organization as 
the categories of "fields and factors", "supporting theories", "properties", "scope of use" and 
"measure" for the first time and trying to access a comprehensive understanding of this concept. 
Presenting the applied and scientific suggestions on the urban self-organization in accordance 
with the results obtained in the particular research. 
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های پیچیده، سیستم ها:کلید واژه
  خودسازماندهی شهری، فراترکیب

 

ی مطالعات شهری، این موضوع های پیچیده به حوزهی سیستماز زمان ورود مفهوم خودسازماندهی از حوزه بیان مسأله:

اند، اما فقدان های متفاوتی به آن نگریسته مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است و محققین مختلف با رویکرد
های این مفهوم را مورد بررسی قرار داده و درک جامعی از خودسازماندهی شهری ها و مؤلفهپژوهشی که تمام ابعاد، ویژگی

 گردد. را ارائه نماید، احساس می

و تالش برای دستیابی به درک  های مفهوم خودسازماندهی شهریهدف از این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه هدف:

گیری در تواند ابعاد مختلف مفهوم خودسازماندهی شهری را جهت بهرهباشد. نتایج این پژوهش میجامعی از آن می
 ی شهرها و محالت کشور روشن سازد. توسعه

 06از میان برای رسیدن به هدف مذکور در تحقیق حاضر از روش فراترکیب استفاده شده است. در گام اول  روش:

اند. در گام بعدی مقاله به صورت اصولی و با استفاده از روش کسپ غربال شده 63ی یافته شده، تعداد ی اولیهمقاله
های کیفی مورد تحلیل و کدگذاری شده و یافته MAXQDAافزار مقاالت نهایی با محوریت سؤال پژوهش، در نرم

 ترکیب قرار گرفت.

کد شناسایی شد و سپس با توجه به میزان شباهت  771طی فرآیند استخراج اطالعات تعداد در این پژوهش،  ها:یافته

و  "ی کاربرددامنه"، "هاویژگی"، "نظریات پشتیبان"، "زمینه ها و عوامل مؤثر"ی مفاهیم، در قالب پنج مقوله
 ، دسته بندی شده و تالش گردید که هر کدام از مقوالت مذکور به تفکیک نوع دیدگاه تشریح گردد."مقیاس"

های خودسازماندهی شهری به تفصیل مورد بررسی قرار در پژوهش پیش رو، برای نخستین بار ابعاد و مؤلفه نتیجه:

طابق با نظریات موجود، ماهیت فرآیندهای خودسازماندهی شهری دهد، اگرچه مگرفته است. نتایج  این پژوهش نشان می
-ی تعامالت محلی و به دور از دخالت نیروهای خارجی مانند دولت قرار دارد، اما جهت مطالعه این فرآیندها و بهرهبر پایه

 رسد.میریزی، توجه به نقش عوامل محیطی و خارجی نیز ضروری به نظر گیری از آنها در فرآیندهای برنامه

 نکات برجسته:
، "نظریات پشتیبان"، "زمینه ها و عوامل مؤثر"های مفهوم خودسازماندهی شهری در قالب مقوالت بررسی تفصیلی ابعاد و مؤلفه

 برای نخستین بار و تالش برای دستیابی به درک جامعی از این مفهوم. "مقیاس"و  "ی کاربرددامنه"، "هاویژگی"
 ی خودسازماندهی شهری مطابق با نتایج بدست آمده در پژوهش حاض.اربردی و مطالعاتی در حوزهارائه پیشنهادات ک

 

باشد که به می "گیری از ظرفیت خودسازماندهی شهریتدوین الگوی مشارکت شهروندان در توسعه محالت با بهره"ی اول با عنوان ی دکترای نویسندهاین مقاله بر گرفته از رساله .7
 ی چهارم در گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد در حال انجام است.ی نویسندهراهنمایی نویسندگان دوم و سوم و با مشاوره

 از استفاده با شهری خودسازماندهی مفهوم هایمؤلفه و ابعاد شناسایی(. 7331. )مسلم سید, سیدالحسینی تکتم و حنایی، مریم، دانشور، فاطمه، سبزوار، صفار ارجاع به این مقاله:

 doi: 10.22124/upk.2020.14199.1278 17-33(, 4)3, شهرسازی دانش. فراترکیب روش
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 7331 زمستان ،17-33، 4شماره  ،3دوره  دانش شهرسازی،

 

 مقدمه
در جهان امروز که مبتنی بر اطالعات و ارتباطات گسترده است، رویدادهای غیرمنتظره اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی، 

ریزی لش برنامهرانند. بنابراین چابینی میغیرقابل پیشای نمایند و مناطق شهری را به سمت آیندههای شهری را بازتولید میپیچیدگی
به ماهیت پویایی و خودسازماندهی شهرها  گردد. بخشی از این چالشای پیچیده، مطرح میریزیِ پدیدهشهرها به مثابه برنامه

پیچیده  هایک ویژگی از سیستمخودسازمانی یسازد. ریزی را ضروری میپذیری در فرآیندهای برنامهگردد که توجه به انعطافبرمی
یابد. چنین الگوهای است که در آن ساختاری منسجم از تعامالت درونیِ عناصر سیستم، بدون دخالت قدرت خارجی ظهور می

تواند . خودسازماندهی می0(6102نانبوگو و کورا، ی خودبخودی، ممکن است اثرات مثبت یا منفی را به همراه داشته باشد )ظهوریافته
و  هاهای فضایی، اجتماعی و اقتصادیِ غیرمنتظره در سطح شهرها بروز یابد و منجر به عدم تحقق کامل طرحبه صورت واکنش

های خودرو و پیدایش سکونتگاه 6(6104، وان ،دی زنگ،گیری الگوهای تغییر کاربری زمین )بینی شده گردد. شکلهای پیشبرنامه
باشند. درک فرآیندهای خودسازماندهی ها میهایی از این واکنش( نمونه6102نبوگو و کورا، نادر اکثر کشورهای درحال توسعه )

بینی و سازگاری با تحوالت مختلف کمک بسیاری نموده و فرآیندهای سازی، پیشریزان در مدیریت، شبیهتواند به برنامهمی 3شهری
 پذیری بیشتر سوق دهد. ریزی را به سمت انعطافبرنامه
ریزی مشارکتی و روندهای پایین به باالی تواند در مباحث مرتبط با برنامهدیدگاهی دیگر، مفهوم خودسازماندهی شهری میاز 
به  ایدهد که فرآیندهای مشارکتی، نتایج ناامیدکننده. شواهد بسیاری نشان می5(6102حسنو و بومانت، ریزی مفید واقع شود )برنامه

ترین عواملی که باعث عدم موفقیت کامل فرآیندهای . محققان عقیده دارند، یکی از مهم4(6100 و بولنز،بونسترا )همراه داشته است 
های به این معنا که برنامه ،(6102حسنو و بومانت، )گردد، نگرش به این موضوع به عنوان یک مأموریت در دولتهاست مشارکتی می

اخیر نشان  هایشود. این موضوع لزوماً اشتباه نیست، اما تجربه دههتنظیم می ریزان و مقامات دولتیمشارکتی همیشه توسط برنامه
های مشارکتی کارایی ندارد و حتی در برخی موارد در تناقض با داده است که این امر به اندازه کافی برای رسیدن به اهداف برنامه

تواند راهی برای خروج از این معضل فراهم نماید و معتقدند کنند که مفهوم خودسازماندهی میکند. محققان استدالل میآنها عمل می
ولنز، بونسترا و ب)تواند به اهداف مکانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت شهروندان کمک کند که خوسازماندهی شهری می

ض سازی و تفویروند خصوصی بخشی از تواندمی ریزیبه عنوان ابزاری برای برنامهشهری  خودسازماندهیبه بیان دیگر،  (.6100
 .2(6102ایزنبرگ، ) بگیردبر عهده دولتهاست را بر عهده هایی که مسئولیت

ی شده بینهای پیشها و برنامهعدم تحقق کامل طرح وغیرمنتظره در سطح شهرها  های فضایی، اجتماعیِبنابر مطالب فوق، رخداد
د در توانسوی دیگر، مسائلی هستند که مفهوم خودسازماندهی شهری می از یک سو و عدم کارایی فرآیندهای مشارکتی موجود از

ریزی و مدیریت شهرها، در تالش برای به کارگیری مفهوم خودسازماندهی شهری در برنامهریزان کمک نماید. رفع آنها به برنامه
 خودسازماندهی مورد در متعددی لعاتمطا باشد. اگرچههای مختلف آن میی اول، مستلزم شناخت دقیق این مفهوم و جنبهدرجه

 ها ویژگیو ابعاد، تمام که پژوهشی فقدان اما اند،آن پرداخته در دخیل عوامل برخی و فرآیند این به توصیف که گرفته انجام شهری
بنابراین، گردد. می احساس نماید، ارائه را خودسازماندهی شهری از جامعی درک و داده قرار بررسی مورد را مفهوم این هایمؤلفه

های مفهوم خودسازماندهی شهری و تالش برای دستیابی به درک جامعی از آن ابعاد و مؤلفه شناساییهدف از پژوهش حاضر، 
ی شهرها و محالت مختلف مورد گیری از مفهوم خودسازماندهی شهری در توسعهتواند جهت بهرههش میباشد. نتایج این پژومی

م خودسازماندهی های مفهوبنابر مطالب ذکر شده این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ابعاد و مؤلفهاستفاده قرارگیرد. 
 شهری چیست؟
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 های مفهوم خودسازماندهی.../ صفار سبزوارمولفه ابعاد وشناسایی 

 

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی
 نتیکراصطالح خودسازماندهی در زمینه های مختلف و با معانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال در علوم سایب

)کامزین،  زیست شناسی ،(41 -53، 0211، 3)نیکولیس و پریگاژن ترمودینامیک ،(02 -0، 6113، 6؛ وان فورستر6115، 0)اشبی
 علوم ( ،6101، 4واسیالکوس ،مینجی، آتاناسیوس)دایونگ،  ریاضیات (04 -1، 6113، 5دنبورگ، فرانکس، سنید، تروال، بنابو، اریک

 که خودسازماندهی از رایج و عمومی و غیره. فهم (6116، 1کوهونن و سامرو؛ 6112، 2زامبونلی ،تولکسدورفمامی، منیز، ) کامپیوتر
 ای است که درآن یکگردد: خودسازماندهی، پدیدهمی بیان صورت زیر به شود،می مطرح آن با مرتبط هایزمینه تمامی در تقریباً

یده و متعدد، پیچ تعامالت طریق کند. در این فرآیند، ازبیرونی، سازماندهی میسیستم ساختار درونی خود را مستقل از نیروهای 
.  امروزه مفاهیم 8(6103 ادلنبوس، بونسترا، مرکر،)گردد می پدیدار سیستم کل سطح در محلی، الگوهایی  سطوح در اجزاء غیرخطیِ

یک، های اکولوژاقتصاد و تکنولوژی و در مطالعه سیستمپیچیدگی و خودسازماندهی در سراسر رشته ها مانند مطالعات اجتماعی، 
  .9(6104پارتانن، )گیرد اجتماعی و یا شهری مورد استفاده قرار می

شان می    مروری بر مطالعات انجام گرفته در زمینه شهری ن سازماندهی  دهد که این مفهوم را بر مبنای اینکه نقطه عزیمت ی خود
 -توان به دو گروه خودسخخازماندهی شخخهری فضخخاییای نرم مانند علوم اجتماعی برگردد، میهآن علوم سخخخت باشخخد و یا به رشخخته

ها( و خودسخخخازماندهی شخخخهری مبتنی بر جامعه )عمدتًا با رویکردهای کیفی در            اجتماعی )عمدتاً با رویکردهای کمی در پژوهش     
ساس نگرش های مختلف خودسازماندهی شهری بر   ها( تقسیم کرد. در حقیقت دیدگاه پژوهش سانه   ا شنا ، به ی متفاوتیهای هستی 

سته  ضوع خارج از محقق با رویکردهای      اند. برخی از پژوهشاین مفهوم نگری شهری به عنوان یک مو سازماندهی  ها به مفهوم خود
شاره دارد که در آن تعامالت   صورت می    عمدتاً کمی ا ستم بدون اقدام ذهنی  سی سازماندهی  "پذیرد. نگرش فوق، دیدگاه درون  خود

(، 0224) 01توان به مطالعات هاکن و پورچوگالیدهند. به عنوان مثال در این زمینه میرا تشخخکیل می "اجتماعی -شخخهری فضخخایی
سوبریرا  شاره کرد. 6102) 03( و لوی و همکاران6104(، پارتانن )6106) 06(، هوآ 6116) 00باروس و  سوی دیگر برخی مطالعات   ( ا از 

ه نگرند و بر این عقیده استواراند ک ندهی شهری به صورت موضوعی آمیخته با محقق و با رویکردهای کیفی می   به مفهوم خودسازما 
صل فعالیت  شند. این نوع نگرش را می ی اجتماعی میهای آگاهانهاین فرآیندها حا سازماندهی مبتنی بر جامعه "توان با نامید.  "خود

سترا و بولن پژوهش سن 6100) زهای بون سون و دیگران 6102و کورا ) و(، نانبوگ6102بومانت )و  و(، ح سن 6101) 05(، اتکین و  و( و ح
سته قرار می 6108) 04زادما شهری یک نظریه   دیدگاهی دیگر میاز  گیرند.( در این د سازماندهی  ضی توان گفت، خود یِ کم -ی ریا

تجدید حیات جغرافیای شخخهری کمی و علوم ، به 02های شخخهریتواند پس از افول فرهنگ اول مطالعه سخخیسخختمجدید اسخخت که می

                                                           
1 Ashby 
2 Von Foerster 
3 Nicolis & Prigogine 
4 Camazine, Deneubourg, Franks, Sneyd, Theraula, Bonabeau, & Eric 
5 Dayong, Minjie, Athanasios, & Vasilakos 
6 Mamei, Menezes, Tolksdorf, & Zambonelli 
7 Kohonen & Somervuo 
8 Meerkerk, Boonstra,& Edelenbos 
9 Partanen 
10 Haken & Portugali 
11 Barros  & Sobreira 
12 Hua 
13 Levy et al 
14 Atkinsona et al 
15 Hasanov & Zuidema 

ن گردد که آنها بر اساس قوانیشود. به عالوه چنین تصور میهای سیستم شهرها نسبتاً اندک و کوچک در نظر گرفته میبر اساس این فرهنگ، تعداد بخش 16 

معلولی با هم ارتباط دارند. از این رو شهرها کامالً قابل پیش بینی بوده و هرگونه عدم موفقیت در پیش بینی آنها به فقدان اطالعات کامالً روشن و روابط علت و 

 (.83، 1122کافی در این زمینه مرتبط است )پورچوگالی، 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086029650
https://ieeexplore.ieee.org/author/37280642200
https://ieeexplore.ieee.org/author/37282616800
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0893608002000692#!
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توان گفت، خودسازماندهی شهری به نوعی   . در حقیقت مینمایدهایِ شهری امروز کمک  سیستم   6و سوم  0ای و فرهنگ دوممنطقه

یف و (. تأملی بر تعار354 ،0324گیرند )شخورجه،  های جغرافیایی قرار میفراتر از شخکاف عظیم بین رویکرد کمی و کیفی در نگرش 
 دهد.های این دو دسته از مطالعات به موضوع خودسازماندهی شهری، درک جامعی از این مفهوم را به دست میدیدگاه

 اجتماعی -خودسازماندهی شهری فضایی
های شهری ها و شبکهی سیستمهای نظریه های مختلفی که در مطالعهها و روشهای خودسازماندهی شهری از دیدگاهنظریه
رد ترین نظریاتی که در این زمینه مواند. یکی از نخستین و مهمگیرند، برای صورت بندی خود، بهره گرفتهتفاده قرار میمورد اس

در توضیح این مطلب باید گفت که، در  .3)یان، لیو، تسنگ، زیر چاپ( باشدمیاستفاده قرار گرفته است، تئوری سینرژی هرمان هاکن 
دهند(، یک مدل شهرها به یک شکل ریاضی )که راه حل های صریح و مشخصی را به دست میتالش برای تبدیل مشکل رشد 

 در بین انوع نظریه های .غیرخطی ارائه شده که مبتنی بر پارامترهای توجهی است که در تئوری سینرژی هاکن مطرح شده است
ندهای غز و شناخت افراد دارد. هرچند این رویکرد از فرآیهای شهری، رویکرد سینرژی، بیشترین ارتباط را با روابط بین ممختلف سیستم

خودسازماندهی و تشکیل الگو در مایعات و فرآیندهای روانشناختی تشخیص الگو آغاز شده، اما مطالعه شهرها با استفاده از این نظریه 
ی قرار داد اختار شناختی آنها مورد بررستوان پویایی شهرها را با توجه به پیچیدگی متقابل بین ساختار فیزیکی و سجذاب است و می

ها و نهادها و سایر عوامل های افراد، شرکتدر مدل ریاضی اولیه، تغییرات شهری به عنوان پیامد کنش(. 0224)هاکن و پورچوگالی، 
ردند. گای نظم پدیدار میدهد و در این هنگام پارامترهموجود در شهر است. با ورود این تغییرات، سیستم شهر تعادل خود را از دست می

وع گردد. پارامترهای نظم دو نکنند و از این طریق ساختار شهر تعیین میهای جداگانه سیستم را تابع خود میبخش پارامترهای نظم
کنند. یکی الگوی مادی )عینی و فیزیکی( شهر و دیگری، الگوی شناختی )ذهنی( شهر که به آن الگو را تعیین و تابع خود می

 دهد. به صورت شماتیک این مدل اولیه را نشان می 0شکل شماره . (28، 6100)پورچوگالی،  شودگفته می های شناختیشهنق
رها، یابد. این پارامتتر این مدل، مربوط به پارامترهای توجه است که از طریق فرآیند خودسازماندهی ظهور مییکی از پیامدهای جالب
سد و رها(، آن وجهی از الگو که در ابتدا به نظر میچندوجهی )به عنوان مثال تصویر دو وجهی گلدان و صورتدر یک وضعیت یا الگوی 
های یک شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. زیرا منجر به کنند. این موضوع در پویاییکند را تعیین میتوجه را به خود جلب می

کنند. رند و عمل میگیکنند، تصمیم میهای شناختی رفتار میکنشگران بر اساس همین نقشه شود وهای شناختی شهر میتشکیل نقشه
های یک شهر خاص غلبه نماید در حالیکه در شهرهای دیگر هیچ توجهی را به سوی خود جلب یک پارامتر توجه ممکن است بر پویایی

 (. 28، 6100)پورچوگالی، ها مرتبط است های شناختی شهرهای موجود در نقشهننماید. این وضعیت با تفاوت
اجتماعی ارائه شده است، مدل شهر آگاه است. در مدل  -هایی که بر اساس مفهوم خودسازماندهی فضایییکی از جدیدترین مدل

ن به ییشود و شهروندان با استفاده از این اطالعات در یک حرکت پامذکور اطالعات با عامالن )شهروندان( به اشتراک گذاشته می
قابت ها و ایجاد رشود، باعث تغییرات رفتاری در عاملکنند. هنگامی که اطالعات وارد سیستم میباال تغییرات مطلوب را ایجاد می

بخشند و همین امر ها خود را در حالت جدید و بر اساس پارامترهای نظمِ پیروز سامان میگردد. سپس عاملبین پارامترهای نظم می
 های اطالعاتی گسترش یابد و بهشود که استفاده از همان سیستمگردد. همچنین سبب میی و یکپارچگی آنها میموجب  هماهنگ

 .5(6102)فدر، بلومنفلد، پورچوگالی، کند این ترتیب نظم را به آنها تحمیل می
 

                                                           
د( شرای شکل دادن به یک علم شهری که در فرهنگ اول دنبال میی شهرها به شکل انتقادی و اجتماعی )در مقابل تالش بدر فرهنگ دوم، به منظور مطالعه 1 

 باشدرد میهای این رویکهای کمی از ویژگیو زیر سوال بردن پوزیویتیسم منطقی و تحلیل های کیفی و هرمنوتیکهایی صورت پذیرفت. تأکید بر تحلیلتالش

 (.83، 1122پورچوگالی، )

ی دوم قرن بیستم، رویکردهای دیگری نیز وجود دارند که دقیقاً منطبق با آنها نیستند، اما به موازات این دو فرهنگ با وجود دو فرهنگ نخست در طول نیمه 2 

ن طریق بتواند خیزد تا از ایهای پیچیده برمیهای جایگزینی برای نگرش به شهر هستند. این راه جایگزین از بستر نظریه پیچیدگی و رویکرد سیستمبه دنبال راه

 (.93 ،1122پورچوگالی، ) نند چتری رویکردهای پیشین را دربرگیرد و یکپارچه سازدهما
3 Yan, Liu & Tseng 
4 Feder, Blumenfeld, & Portugali 
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باشد. یک شهر به مثابه یک سیستم خودسازمانده است که به صورت همزمان فیزیکی و ذهنی )شناختی( می .7شکل 

 (.81، 1177 ی،پورچوگال) سازندپارامترهای نظم و پارامترهای توجه، الگوهای فیزیکی و شناختی شهر را تابع خود می

  
ه از معادالت دیفرانسیل استفادخود برای انجام محاسبات اجتماعی  -فضایی شهری خودسازماندهیهای در حالی که بسیاری از مدل

ن نظریه ها را مطالعاتی که ای .را در بر نداشته باشند یتجزیه و تحلیل کیفی مؤثر ،این نوع محاسباتنتایج  اما ممکن است، کنند،می
 (.6108و همکاران،  یان) یی شهرها تمرکز دارندهای فضابر پیچیدگی ، عمدتاًاندبرای تجزیه و تحلیل شهرها اتخاذ کرده

 خودسازماندهی شهریِ مبتنی بر جامعه
ند. مفهوم اعالوه بر رویکرد پیشین، برخی از محققین در مطالعات خود به مفهوم خودسازماندهی شهری از دیدگاه متفاوتی نگریسته

توسعه  ی جامعههای اجتماعی و بر پایهپایین به باال، نوآوری خودسازماندهی شهری توسط این افراد به مثابه ابتکارات شهروندی از
مطابق این دیدگاه، . (4، 6101، 6گونزالز، مولر، سوینگدو، مارتینلی؛ 6106، 0؛ بیکر، دمروتی، لیک6100)بونسترا و بولنز، یافته است 

 های شهروندان و خارج از کنترل دولتیمبنای شبکهابتکارات مداخله فضایی که از طریق جامعه مدنی بر "خود سازماندهی شهری به 
اشاره دارد. این ابتکارات توسط گروهی از افراد که منافع یا نیازهای مشترکی دارند، به عنوان راهی برای حل  "منشعب می شود

  (.6100، )بونسترا و بولنز مسائل و یا واکنش به شرایط محرومیت اجتماعی به طور خود به خودی سازماندهی شده است
 3گردد. به عقیده واگنرریزی مشارکتی معاصر محسوب میی برنامهدر این مفهوم، خودسازماندهی شهری موضوع مهمی در زمینه

 های نهادی وافزار در نظر گرفته شود که سخت افزار را چارچوبافزار و نرمتواند به عنوان مجموع سختریزی مشارکتی میبرنامه
توان یک دارایی مهم در فهرست دهد. خودسازماندهی شهری در دیدگاه اخیر را میی شهروندان عادی تشکیل میتجربهافزار را نرم
دهد که های انجام گرفته در این زمینه نشان میپژوهش .(6102حسنو و بومانت، )افزاری مشارکت شهروندان محسوب نمود نرم

های مشترک موجود در یک جامعه، سبب افزایش مشارکت افراد ندان از چالشتعامل چهره به چهره و هویت و درک مشترک شهرو

                                                           
1 Bakker, Demerouti, & Lieke 
2 Moulaert, Swyngedouw, Martinelli, & Gonzalez 
3 Wagenaar 
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گردد. از سوی دیگر، دانش و تجربیات به دست آمده از طریق تعامل این جامعه با محیط برای دستیابی به یک سری اهداف خاص می

شود که برای درک ضمناً تأکید می .(6102و و کورا، نانبوگ)نماید خارجی خود، نقش مفیدی را در توسعه و تثبیت ابتکارات آنها ایفا می
بهتر فرآیندهای مشارکتی از پایین به باال، ضروری است معنای خودسازماندهی در حکومت، نه از منظر ساختاری، بلکه به مثابه یک 

ار در دد که برای اولین بگرپدیده کشف گردد. از این منظر، مشارکت شهروندان به عنوان فرایندی مبتنی بر هوش جمعی مفهوم می
 (. 6102حسنو و بومانت، )ذهن افراد رخ داده و سپس در عملکرد اجتماعی فردی یا جمعی منعکس شده است 

ریزان بتوانند از طریق درک و حمایت ابتکارات اجتماعی و فضایی در محالت مختلف، تحوالت پژوهشگران امیدوارند که برنامه
مایند. این پیش فرض را نیز نباید از یاد برد که برنامه ها بایستی بر اساس ویژگی های منحصر بفرد آنها را به شایستگی مدیریت ن

ها مورد قبول نیست هر مکان تنظیم گردد و استفاده از استانداردهای برنامه ریزی عمومی به عنوان اصول هدایت در همه زمینه
توان گفت؛ مفهوم خودسازماندهی که از درون تفکر پیچیدگی نشأت ه شد، میبا توجه به آنچه تاکنون گفت .(6102نانبوگو و کورا، )

گرفته، پس از ورود به مباحث شهرسازی به شکل خودسازماندهی شهری ظهور یافته است. این مفهوم در تالقی با مفاهیم موجود در 
ز سوی سازد. ااجتماعی را متبلور می -یی شهرسازی از قبیل محاسبات سلولی، مفهوم خودسازماندهی شهری فضایعلوم سخت حوزه

شناسی شهری، مفهوم خودسازماندهی شهری مبتنی ی شهرسازی مانند جامعهدیگر با نزدیک شدن این مفهوم به علوم نرم در حوزه
ی حوزهتوان گفت، خودسازماندهی شهری یک زمینه مشترک برای علوم سخت و نرم در گردد. در حقیقت میبر جامعه، پدیدار می

 دهد.را نشان میچارچوب آگاهی بخش این پژوهش  6گردد. شکل شهرسازی و پلی میان آنها محسوب می
 
 

 

 چارچوب آگاهی بخش پژوهش. 1شکل 

 پژوهش روش

فراترکیب استفاده شده است.  0روش این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است و جهت پاسخگویی به سؤال پژوهش از روش فراترکیب
ی اصلی دارد که عبارتند از: فراتحلیل )تحلیل کمی محتوای گردد. فرامطالعه چهار دستههای فرامطالعه محسوب میانواع روشیکی از 

مورد مطالعه(، فراترکیب )تحلیل کیفی محتوای اولیه(، فرانظریه )تحلیل نظریه های مطالعات اولیه( و فراروش )تحلیل روش شناسی 
  .6(6101)بنچ و دی، نشان داده شده است  3ل شماره مطالعه های اولیه( که در شک

 
 

                                                           
1 Meta-synthesis 
2 Bench & Day 
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 (1171 دی، و چبن از برگرفته) فرامطالعه انواع. 3 شکل

 

 ها، ایده ررسیب به است. روش فراترکیب گذشته تحقیقات بررسی از حاصل دانش تفسیر و ایجاد برای کیفی روشی فراترکیب
و سه هدف عمده را  0(0، 6110)پترسون، تورن، جیلینگز،  پردازدمی پیشینهای پژوهش های یافته و نتایج رویکردها، ذهنیات،

 فرآیندی فراترکیب،کند، بیان می 3. اروین6(6115)زیمر،  مفهومی توسعه و نظریه تشریح نظریه، گیرد که عبارتند از: ساختدرمی
تجو، جس به سپس و کرده شناسایی را خاص پرسش تحقیق یک تا سازدمی قادر را محقق و داشته ایهای گسستهگام که است

 این ختلفم اگرچه نویسندگانبه باور وی،  بپردازد. تحقیق سوال به برای پاسخگویی شواهد ترکیب و کردن خالصه ارزیابی، انتخاب،
 جمله از (.0328امیری، )نقل در عابدی جعفری و د هستن مشابه اساساً اما این فرآیندها اند،کرده توصیف متفاوت حدودی تا را فرآیند

)نوبلت و  اییک الگوی سه مرحله 5هیر است. به عنوان مثال نوبلت و روش این انجام برای ذکر شده مراحل تعداد تفاوتهای مذکور،
 ایمرحله هفت الگوی یک 2باروس و سندلوسکی و (6114)والش و دان،  اییک الگوی شش مرحله 4والش و دان (،32، 0288هیر، 

رسد اند. با توجه به اینکه به نظر میبرای انجام روش فراترکیب ارائه داده( 0322)نقل در خان احمدلو، فیضی، مفیدی شمیرانی، 
ود، شتر بوده و تمام اقدامات الزم برای فراترکیب را شامل میای سندلوسکی و باروس نسبت به سایر الگوها کاملالگوی هفت مرحله

ردد؛ تنظیم گالگوی مذکور شامل مراحل زیر می .است تحقیق، از این الگو استفاده شده تیابی به هدف اصلیدر این پژوهش جهت دس
یفی، کنترل های کاستخراج اطالعات، تحلیل و ترکیب یافته ،مناسب و انتخاب منابع ، جستجویمتونمند نظام بررسیسؤال پژوهش، 

 دهد. فرآیند این پژوهش را برابر با الگوی مذکور نمایش می 5شکل  (.0322و همکاران، خان احمدلو ) هایافتهکیفیت یافته ها و ارائه 
 

 
  حاضر پژوهش فرآیند .4 شکل

 

 های خودسازماندهیمطابق با فرآیند فوق، گام اول روش فراترکیب تنظیم سؤال پژوهش است که در این مطالعه ابعاد و مؤلفه
ه شده است پرداخت متونمند نظام بررسیشهری مورد سؤال قرار گرفته است. در مرحله دوم برای دستیابی به پاسخ سوال تحقیق به 

شکل مت پژوهش این در آماری یاند. جامعهو از طریق واژگان کلیدی منتخب، مقاالت علمی مورد جستجو و مطالعه دقیق قرار گرفته
 .باشدمی 6102تا  0281حدفاصل سالهای ، ی خودسازماندهی شهریشده در زمینه علمیِ فارسی و انگلیسی منتشر ی مقاالتکلیه از

                                                           
1 Paterson, Thorne, & Jillings 
2 Zimmer 
3 Erwin 
4 Noblit & Hare 
5 Walsh & Downe 
6 Sandelowski & Barros 
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ای اطالعاتیِ هبرای دستیابی به این مقاالت از پایگاهای در ارتباط با موضوع تحقیق یافت نشد. قابل ذکر است قبل از این تاریخ مقاله

Sid  ،Magiran  ،Springer  ،Google Scholar، Wiley  ،Science Direct  و Taylor & Francis  استفاده شده
ابع بدست تر بایستی منمناسب است. در این مرحله برای دستیابی به نتایج مطلوب و انتخاب منابع سومین مرحله جستجوی است.

اطالعات انتخاب شوند. تعداد کل مقاالت بدست آمده  ترین منابع جهت استخراجآمده مورد بازبینی قرار گرفته، غربال شده و مناسب
تر به روش کسپ مورد بازبینی قرار گرفت. روش ارزیابی حیاتی باشد که برای دستیابی به نتایج دقیقعدد می 26در این پژوهش

اخص کسپ بر اساس ششود. کسپ در حقیقت ابزاری است که معموالً برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه پژوهش کیفی استفاده می
ها، انعکاس پذیری، مالحظات اخالقی، دقت در تجزیه اهداف پژوهش، منطق پژوهش، طرح پژوهش، نمونه برداری، جمع آوری داده

(. در پژوهش حاضر پس از 0322و همکاران،  احمدلو خانگیرد )ها و ارزش پژوهش مورد بررسی قرار میو تحلیل، بیان روشن یافته
عدد رسید که به دلیل حجم کم نمونه، تمامی آنها مورد بررسی قرار  62از طریق ابزار کسپ، تعداد نهایی مقاالت به غربال مقاالت 

 فرآیند جستجو و انتخاب مقاالت این پژوهش نشان داده شده است.  4گرفت. در شکل 
 

 
  پژوهش مقاالت انتخاب و جستجو فرآیند .3شکل 

 

پژوهشگر از کشورهای مختلف به انجام رسیده است. از این تعداد، محققین کشورهای اروپایی قریب  23نهایی توسط  یمقاله 62
اند که سهم پژوهشگران کشور هلند از سایر کشورها به صورت معناداری بیشتر درصد از کل مقاالت را به خود اختصاص داده 21به 

ه ها را برعهدهای غیراروپاییِ چین، استرالیا و غنا نیز تعداد معدودی از این پژوهشدرصد از کل مقاالت(. محققین کشور 34است )
اجتماعی )دیدگاه  -مقاله به خودسازماندهی شهری به مثابه موضوعی فضایی 00ی نهایی مستخرج، تعداد مقاله 62اند. از میان داشته

ی باقی مانده مقاله 08اند. ی شهرسازی منتشر شدهخودسازماندهی به حوزههای ابتدایی ورود اند که عمدتاً در سالنخست( نگریسته
 6101اند که این دسته از مطالعات از حدود سال ای مبتنی بر جامعه )دیدگاه دوم( پرداختهبه خودسازماندهی شهری به مثابه پدیده

روه در بازه های زمانی مختلف نشان داده شده است. تعداد مقاالت هر گ  2اند. در شکل شماره میالدی وارد گفتمان شهرسازی شده
 شده است.ارائه  نوع دیدگاهاستخراج شده به تفکیک  نهایی مقاالت مشخصات 0در جدول شماره 
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 تعداد مقاالت خودسازماندهی شهری در بازه های زمانی به تفکیک نوع مطالعه   .8شکل 

 

 

 در پژوهش حاضر استخراج شده نهایی مقاالت  مشخصات .7جدول 

 مورد مطالعه محدوده عنوان نشریه/ کنفرانس سال انتشار نویسنده/ نویسندگان ردیف 

ی
ضای

ی ف
هر

 ش
ی

ده
مان

ساز
ود

خ
- 

ی
اع

تم
اج

 

0 Allen & Sanglier 1980 Environment and Planning A منطقه باستون بلژیک 

6 Engelen 1988 
European Journal of  

Operational Research 
 بروکسل، نورد در هلند، والونی در بلژیک

3 Haken & Portugali 1995 
Environment and Planning 

B: Planning and Design 
 فاقد محدوده مورد مطالعه واقعی

5 Portugali, Benenson, & 

Omer 
1997 

Environment and Planning 

B: Planning and Design 
 تالویو در فلسطین

4 Batty & Xie 1999 
Discrete Dynamics in Nature 

and Society 
 بوفالو در نیویورک غربی

2 Barros & Sobreira 2002 
International Conference on 

Complex Systems 

بانکوک در تایلند، نایروبی در کنیا، رسیفی 
 در برزیل، آکرا در غنا

1 Hercog 2004 
Genetic and Evolutionary 

Computation Conference 
 مکزیکو سیتی

8 Hua 2012 
Frontiers of Architectural 

Research 
 یک ناحیه شهری فرضی

2 Partanen 2015 
Environment and Planning 

B: Planning and Design 
 یک ناحیه صنعتی در فنالند

01 Levy, Liebertal, & 

Portugali 
2016 

Smart Cities Conference 

(ISC2), Trento,  Italy 
 آنجلسلس

00 Yan, Liu, & Tseng In Press 
Technological Forecasting & 

Social Change 
 چین

عه
جام

ر 
ی ب

بتن
ی م

هر
 ش

ی
ده

مان
ساز

ود
خ

 

06 Kotus & Hławka 2010 Cities پوزنان در لهستان 

03 Ismael 2011 
Philosophy of the Social 

Sciences 
- 

05 Boonstraa & Boelensb 2011 Urban Research & Practice 

دانمارک، مناطق بهبود مسکن تعاونی در 
کسب و کار در انگلستان و منطقه آزاد در 

 برلین

04 Meerkerk, Boonstra, & 

Edelenbos 
2013 European Planning Studies 

برود استریت در بیرمنگام و تاسیسات 
 در انگلستان(نظامی کاترهام )هر دو 

02 Uitermark 2015 Urban Studies روتردام در هلند 
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01 Nederhand, Bekkers, & 

Voorberg 
2015 Public Management Review آمستردام و آمرسفورت در هلند 

08 Kleinhans, Ham, & 

Cowley 
2015 

Planning Practice & 

Research 
- 

02 Horelli, Sulonen, 

Wallin, & Botero 
2015 

Planning, Practice & 

Research 
 هلسینکی

61 Zhang, Roo, &  Dijk 2015 
Planning, Practice & 

Research 
 پکن

60 Hasanov & Beaumont 2016 Urban Research & Practice هلند 
66 Nunbogu & Korah 2016 Urban Research & Practice منطقه آکرا در غنا 

63 Rauws 2016 
Town Planning Review 

(TPR) 
 گرونینگن و آلمرا در هلند

65 Cozzolino, Buttelaar, 

Moroni, & Sorel 
2017 COSMOS + TAXIS )اوسترولد )آلمرا در هلند 

64 savini 2017 
urban research publications 

limited 
 آمستردام در هلند

62 Korah, Cobbinah, & 

Nunbogu 
2017 

Planning Practice & 

Research 
 کومسی در غنا

61 
Atkinson, Dörfler, 

Hasanov, Rothfu, & 

Smith 

2017 Sustainable Society - 

 68 Hasanov & Zuidema 2018 
Energy Research & Social 

Science 
 گرونینگن در هلند

 62 Perrone 2019 Cities - 
 

 
ظور در باشد. بدین منهای کیفی میاستخراج اطالعات از متون منتخب  و تحلیل و ترکیب یافتهمراحل بعدی روش فراترکیب، 

و با محوریت سؤال تحقیق و با هدف دستیابی به درک جامعی از  MAXQDA 10افزار این پژوهش، منابع نهایی با استفاده از نرم
کد شناسایی شد  018ید. طی فرآیند استخراج اطالعات تعداد مفهوم خودسازماندهی شهری و تبیین ابعاد مختلف آن کدگذاری گرد

با  "ی کاربرددامنه"کد،  43با اختصاص  "زمینه ها و عوامل مؤثر"ی و سپس با توجه به میزان شباهت مفاهیم، در قالب پنج مقوله
کد، دسته  02با اختصاص  "نظریات پشتیبان"کد و  08با اختصاص  "هاویژگی"کد،  3با اختصاص  "مقیاس"کد،  04اختصاص 

نمایش داده شده  MAXQDA 10 میزان توافق کدهای مختلف در میان اسناد مورد بررسی در نرم افزار  2بندی گردید. در شکل 
 باشد که در بخش بعدی این پژوهش به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.ها میی آخر ارائه یافتهاست. مرحله

 

 
  MAXQDA افزار نرم در بررسی مورد اسناد میان در مختلف کدهای توافق میزان .8شکل 
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 هایافته
 عوامل و هازمینه" ،"هاویژگی"مقوله اصلی  4مفاهیم مستخرج از متون در قالب  ،همانگونه که قبالً گفته شد، در این پژوهش

(. در ادامه مقوالت مذکور به تفصیل مورد 1)شکل  گردید بندی دسته "مقیاس" و "ی کاربرددامنه" ،"نظریات پشتیبان" ،"مؤثر
 گیرند.بررسی قرار می

 

 
  MAXQDA افزارنرم از مستخرج مفاهیم و  اصلی مقوالت. 1شکل 

 

ها استخراج گردید که در این ی ویژگیمفهوم در قالب مقوله 01ها به وسیله نرم افزار تعداد طی تحلیل و ترکیب یافته ها:ویژگی

ج بر ، به تدریمفهوم خودسازماندهی شهری تاکنون از زمان ظهور بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، شود.می بخش تشریح
ر توان آنها را بکه می اندگوناگونی از این مفهوم را بازنموده هایها و ویژگیجنبهوسعت و عمق آن افزوده شده و مطالعات مختلف 

ماعی(، اجت -های اولیه در مورد خودسازماندهی شهری )خودسازماندهی فضاییدرگفتمانبندی نمود. مختلف تقسیم اساس دو دیدگاه
ء تشکیل که در اثر تعامل اجزا شوداشاره می "ی شهریک ویژگی نوظهور و سایبرنتیکی از سیستم پیچیده"به این مفهوم به عنوان 

از گفتمان در مورد خودسازماندهی شهری )خودسازماندهی شهری مبتنی . اما نوع دیگری یابدی سیستم شهر، امکان بروز میدهنده

 "مداوم"، "ای مبتنی بر زمینهپدیده" ،خودسازماندهی شهری ،. در نگاه جدیداست بر جامعه( به این مفهوم به صورت متفاوتی نگریسته
است که ابتدا در ذهن افراد رخ داده و  "جمعیمرتبط با هوش ". این پدیده دارد "فراتر از پیچیدگی"مفهومی  است که" اجتماعی" و

انه عامی" ایپدیدهو " فرآیند چندگانه و ارتباطی"رسد. خودسازماندهی شهری یک ی ظهور میسپس در اقدامات اجتماعی به منصه

 بستری برای"تواند به شکل خودسازماندهی شهری می ارتباط دارد. "های غیررسمی و نیمه رسمیشیوه"است که با  "و جمعی

دیدگاه جدید همچنین عقیده دارد که متناسب با  ی ظهور برسد.به منصه "ی تقابل آنهاها و منافع هماهنگ و یا عرصهمواجهه ایده
ریزی مختص خود را نیاز دارد که برنامه ،هر مکان ،دهد و بنابراینرخ می مکان شرایط داخلی هر مکان، خودسازماندهیِ خاص آن

؛ مرکر و همکاران، 6100؛ بونسترا و بولنز، 0281، 0)آلن و سنگلیر ریزی نیز نباشداساس استاندارهای عمومی برنامهممکن است بر 
های (. تأملی بر ویژگی6101، 5؛ اتکینسون، درفلر، حسنو، روتفو، اسمیت6102، 3؛ راوز6102؛ حسنو و بومانت، 6104، 6؛ یواتمارک6103

ای است که در روند روزمره و عادی شهر جریان داشته و با توجه به هی شهری در حقیقت پدیدهدهد که خودسازماندفوق نشان می
های خودسازماندهی شهری، نشان توان گفت، اگرچه بسیاری از ویژگییابد. همچنین میای خاص نمود میشرایط هر مکان به شیوه

ه ریزی مشارکتی و پایین به باال دارد، اما باید به این نکتفرآیندهای برنامهاز ظرفیت بسیار باالی این مفهوم برای استفاده از آن در 

                                                           
1 Allen & Sanglier 
2 Uitermark 
3 Rauws 
4 Atkinson, Dörfler, Hasanov, Rothfu, & Smith 
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ها و منافع، موجب عدم موفقیت فرآیندهای مذکور گردیده و نتایج نامطلوبی را به همراه نیز توجه داشت که ممکن است تقابل ایده

ی ادسازماندهی شهری، برداشت از این مفهوم به عنوان پدیدهی فرآیندهای خودر هنگام مطالعه رسد،داشته باشد. بنابراین به نظر می
 کامالً مثبت و سودمند و عاری از هرگونه اثر منفی، محقق را از واقعیت دور سازد.  

ی تحقق فرآیند خودسازماندهی شهری هستند و یا به توسعه این مقوله شامل مواردی است که الزمه زمینه ها و عوامل مؤثر:

گیرند که مفاهیمِ مفهوم، ذیل این مقوله قرار می 02کد مستخرج در قالب  43سازند. و این فرآیند را تسهیل میآن کمک نموده 
ارتباط متقابل ایده ها، اطالعات )جریان مداوم مواد، کال ها، مردم و  0جریان انرژی"،  "عامل محرک"، "قوانین و نیروهای نهادی"

توان آنها را به عنوان عوامل و ترتیب از بیشترین ارجاع برخوردارند که بر این مبنا میبه  "نیروهای ساختاری"و  "(و تجربیات
 های اصلی در نظر گرفت.زمینه

 باشد، شامل تمامی قوانینیاین عامل که مرتبط با خودسازماندهی شهریِ مبتنی بر جامعه می الف( قوانین و نیروهای نهادی:
ای هکنند. آنها می توانند قوانین رسمی )چارچوبرفتار و تعامل با بکدیگر از آنها استفاده میها برای سازماندهی هستند که انسان

قانونی، سیاست ها و مقررات( و یا قوانین غیررسمی )مانند هنجارهای اجتماعی، ارزش ها و توافقات( باشند که فرآیندهای 
های های موجود و چارچوبر دارند. سازگاری هنجارها و رویهخودسازماندهی شهری به طور ناگزیر در معرض بسیاری از آنها قرا

 نمایند.قانونی تسهیل کننده کمک قابل توجهی به گسترش فرآیندهای خودسازماندهی می

فرآیندهای خودسازماندهی شهری برای ایجاد تعامل بین اعضا به یک جرقه و عامل محرک نیاز دارند. عامل  ب( عامل محرک:
وانند تها نیز میشود. همچنین توزیع مجدد فعالیتخست از خودسازماندهی شهری شامل تولد، مرگ و مهاجرت میمحرک در دیدگاه ن

عامل محرک محسوب گردند. در دیدگاه دوم نیز عامل محرک موضوع مهمی در شروع فرآیندهای خودسازماندهی شهری محسوب 
د آغازگرِ تواننمشکالت مسکن و یا تهدید هویت اجتماعیِ یک منطقه می هایی از قبیل بحران مالی وگردد. به عنوان مثال چالشمی

 تعامل اعضا و فرآیند خودسازماندهی شهری باشند.
یکی از عوامل اصلی فرآیندهای خودسازماندهی شهری جریان ثابت انرژی شامل جریان مداوم مواد،  ج( جریان ثابت انرژی:

های این پژوهش، برای تصمیم گیری بهتر و باشد. مطابق با یافتهطالعات و تجربیات میکاالها، مردم و ارتباط متقابل ایده ها، ا
ای هتر و پشتیبانی از جریان انرژی، وجود یک پایگاه دانش مشترک و در حال توسعه، کانال های ارتباطی باز و فرآیندهای جامع

 رسد.وری به نظر میبازخورد شفاف، که توسط فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل شود، ضر
افراد یا نهادهایی هستند که قلمرو داخلی یک سیستم )به عنوان مثال یک محله( را به محیط خارجی  د( نیروهای ساختاری:

ای در برقراری و تبادل کنند و نقش عمدهها، افراد و منابع را تسهیل میسازند. این نیروها همچنین جریان آزاد ایدهخود متصل می
 اطالعات بین کنشگران فرآیندهای خودسازماندهی شهری و افراد یا نهادهای خارجی دارند. متقابل 

های مؤثر بر فرآیندهای خودسازماندهی شهری عبارتند از: پاداش دریافت شده و ادراک عامالن، فرهنگ سایر عوامل و زمینه
تکنولوژی دیجیتال و  ،5، پرمایگی3ها و قواعدش(، سلول، پارامترهای نظم )مراجعه شود به بخش مبانی نظری در همین پژوه6نهادی

 -ی اجتماعی و ادراکات اجتماعی، مجاورت اجتماعی، سرمایه4روانشناختی -های اجتماعیفناوری اطالعات و ارتباطات، ویژگی
ن برخی از مفاهیم با توجه به تخصصی بودو اهداف فردی.  8، وجود پایگاه دانش مشترک1، فرآیندهای سازماندهی جامعه2فضایی

 رسد.فوق، تعریف آنها ضروری به نظر می
این عامل، براساس نظریه اتوماتای سلولی، به این موضوع اشاره دارد که وضعیت هر سلول در شهر )شامل  ها و قواعد:سلول

فرآیندهای خودسازماندهی جوارش بر ایجاد های همعناصر و اجزاء سیستم شهر( و قواعد و قوانین محلی بین آن سلول و سلول
 گذارد.شهری و چگونگی ظهور آنها تأثیر می

                                                           
1 Flow of energy  
2 Institutional culture 
3 Cells and rules 
4 Enrichment  
 

5 Socio-Psychological traits 
6 Socio-Spatial proximity 
7 Processes of community organizing 
8 Shared knowledge base 
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ا هاین مفهوم به میزان تنوع اطالعات موجود در محیط )یا بار اطالعاتی بر اساس نظریه شانون( از قبیل تنوع فعالیت پرمایگی:

بیان دیگر، هرچه تنوع اطالعات بیشتر باشد، امکان انجامد. به اشاره دارد که به مرور زمان به بهبود و ارتقاء کیفیت و ارزش محیط می
 دهند نیز بیشتر است. هایی که سرعت خودسازماندهی و تکامل شهر را افزایش میظهور نوآوری

کند که قرارگرفتن افراد در فضاهای مشترک یا مجاور هم و همچنین نزدیکی این عامل بیان می فضایی: -مجاورت اجتماعی
 ورند.آی تبادل اطالعات، دانش و ایجاد فرآیندهای یادیگری و خودسازماندهی شهری را فراهم مییکدیگر، زمینههای افراد با نگرش

 -بررسی های انجام گرفته در این پژوهش نشان داد که برخی از عوامل در میان دو دیدگاه )خودسازماندهی شهری فضایی 
مفاهیم  6ک بوده و برخی دیگر تنها به یکی از آنها اختصاص دارند. جدول اجتماعی و خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه( مشتر

 کند. ها و عوامل مؤثر بر خودسازماندهی شهری را به تفکیک نوع دیدگاه بیان میی زمینهاختصاص یافته به مقوله
ها توان گفت، سلولبین آنها میاجتماعی و روابط  -های خودسازماندهی شهری فضایی، در توضیح عوامل و زمینه6مطابق با جدول 

در روابط آنها و قوانین محلی یک سری قواعد کنش هستند و دهنده شهر مدام در حال تغییر و برهماجزاء و عناصر تشکیلو 
، ندکتالش می سیستم پویای شهرحکمفرماست. در این شرایط، حضور یک عامل محرک سبب برهم خوردن تعادل محیط شده و 

 تواند ازی این امر وجود جریان ثابت انرژی است که میاز طریق پارامترهای نظم سامان بخشد. الزمهیجاد شده را های اآشفتگی
 طپرمایگی و تنوع اطالعات موجود در محیپشتیبانی گردد. از سوی دیگر  تکنولوژی دیجیتال و فناوری اطالعات و ارتباطاتطریق 

 نماید.این روند را تسریع می نیز
 

 مؤثر بر خودسازماندهی شهری به تفکیک نوع دیدگاه )منبع: نگارندگان( ها و عواملزمینه .1جدول 

 

توان در دو گروه کلی عوامل های مؤثر بر فرآیند خودسازماندهی شهریِ مبتنی بر جامعه را میعوامل و زمینهاز سوی دیگر، 
آن دسته از عواملی است که به (. عومل فردی و اجتماعی شامل 8فردی و اجتماعی و عوامل محیطی دسته بندی نمود )شکل 

ها و خصوصیات انسان و ارتباطات و تعامالت اجتماعی او مرتبط است. از سوی دیگر عوامل محیطی، عوامل بیرونی هستند ویژگی
 ی فرآیند خودسازماندهیهای اجتماعی وی تحت تأثیر آنها قرار دارد. روشن است که به دلیل ماهیت پیچیدهکه انسان و فعالیت

 دیدگاهنوع 

 مفاهیم

 (7)شماره مقاالت مرجع مطابق جدول 

 -خودسازماندهی شهری فضایی

 اجتماعی 

 )دیدگاه نخست(

خودسازماندهی شهریِ مبتنی 

 بر جامعه 

 )دیدگاه دوم(

  * (2پرمایگی )
 * * (61، 62، 66، 01، 04، 2جریان ثابت انرژی )

  * (1پاداش دریافت شده و ادراک عامالن )
  * (00قواعد )ها و سلول

  * (00، 01، 2پارامترهای نظم )
  * (00فرهنگ نهادی )
 *  (63اهداف فردی )

 *  (68، 65، 63، 61، 01، 04قوانین و نیروهای نهادی )
 تکنولوژی دیجیتال و فناوری اطالعات و ارتباطات

(01 ،00 ،06 ،08 ،02) 
* * 

 *  (68، 66، 60، 01، 04نیروهای ساختاری )
 *  (01پایگاه دانش مشترک )

 * * (66، 60، 01، 04، 00، 4، 6عامل محرک )
 *  (62، 61، 60، 01اجتماعی ) -های روانشناختیویژگی

 *  (60فضایی ) -مجاورت اجتماعی
 *  (60فرآیندهای سازماندهی جامعه )

 *  (60، 01سرمایه اجتماعی و ادراکات اجتماعی )
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ری، دسته بندی فوق به معنای دسته بندی قطعی با مرزهای دقیق نیست و عوامل و زمینه های مؤثر بر این فرآیند، ارتباطات شه

 توان آنها را از هم جدا نمود.ای دارند و نمینزدیک، پیچیده و درهم تنیده

 بحث
 انشهروند که محیطی در گفت؛ توانمی شهری خودسازماندهی بر مؤثر هایزمینه و عوامل مورد در آمده دست به نتایج اساس بر

 کور،مذ محیط در. یابندمی بروز امکان شهری خودسازماندهی فرآیندهای برخوردارند، باالیی اجتماعی سرمایه و ادراکات تعامالت، از
 در ات کنندمی تالش شهروندان گردد، محیط تعادل خوردن برهم سبب( منفی یا مثبت از اعم) محرک عامل یک ظهور که هنگامی

 ضایف یک در غالباً کنند،می شرکت اقدامات این در که افرادی. دهند انجام را مشترکی اقدامات تعادل، وضعیت به بازگشت جهت
 وافقت اجتماعی، مسئولیت و احترام اعتماد، حس. دارند مشابهی عمدتاً هاینگرش و اهداف و کرده زندگی( محله یک مانند) مشترک

 با تقیمیمس یرابطه و بوده پررنگ افراد از گروه این بین در که است( روانشناختی -اجتماعی) هاییویژگی از تعلق احساس و جمعی
 شهری خودسازماندهی فرآیندهای پیدایش در ساختاری نیروهای نقش دیگر، سوی از. دارند محالت در موجود اجتماعی هایسرمایه

 بیرونی یطمح با تعامالت برقراری با ارتباط در که باشندمی محلی نهادهای و خاص افراد شامل نیروها این. گرفت نادیده نباید نیز را
 شامل نهادی نیروهای و قوانین سازگاری همچنین،. دارند عهده بر مهمی نقش( دولتی و رسمی هایسازمان و نهادها قبیل از)

 یزن دیگر سوی از غیررسمی توافقات و هنجارها قوانین، و طرف یک از کننده تسهیل هایسیاست و رسمی و قانونی هایچارچوب
شفافیت نهادهای رسمی و به اشتراک گذاشتن اطالعات مربوط به  .گذارندمی جا بر فرآیندها این تسریع در ایکننده تعیین تأثیر

ن همراه یا افزارهای تلفاطالعات مانند نرم فناوری محالت مختلف با ساکنین آنها از طریق ایجاد یک پایگاه دانش مشترکِ مبتنی بر
ها، هاید ای بر تقویت فرآیندهای خودسازماندهی شهری بر عهده دارد. از این طریق برقراری جریانهای اینترنتی، سهم عمدهسایت

 پذیرد.اطالعات و تجربیات به سهولت بیشتری انجام می
 

 
 های مؤثر بر فرآیند خودسازماندهی شهریِ مبتنی بر جامعه عوامل و زمینه .1شکل 
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شهرهای  یاست. نظریهخودسازماندهی شهری از نظریه های مختلفی برای صورت بندی خود، بهره گرفته  نظریات پشتیبان:

(، 5و سونیز )دندرینوز 3(، شهرهای آشوبناک6و استنجرز )پریگاژن 0سینرژی )هرمان هاکن و جوال پورچوگالی(، شهرهای پراکنده ساز
هایی هستند که از (، نظریه2)نیومن 8)بک و همکاران( و شهرهای سلولی 1(، شهرهای سندپیل2) بتی و النگلی 4شهرهای فراکتال

اند. تمامی این نظریات را که غالباً در مطالعات مربوط به خودسازماندهی شهری های گوناگون به خودسازماندهی شهری پرداختهجنبه
؛ هاکن و پورچوگالی، 0288، 01)انگلنتوان ذیل عنوان نظریه های پیچیدگی قرار داد اند، میاجتماعی مورد استفاده قرار گرفته -اییفض

؛ یان و همکاران، 6102، 03؛ لوی، لیبرتال، پورچوگالی6104؛ پارتانن، 0222، 06؛ بتی و شی0221، 00؛ پورچوگالی، بننسن و اومر0224
از سوی دیگر، اگرچه خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه (. 6102؛ حسنو و بومانت، 6100؛ اسماعیل، 6100نز، ؛ بونسترا و بول6108

)نانبوگو و  باشدمی 05 ی شبکه کنشگران )التور(ی عزیمت آن نظریهگیرد، اما نقطهدر تبیین خود از نظریات پیچیدگی نیز وام می
 (. 6102، 04؛ پرون6108؛ حسنو و زدما، 6102کورا، 

اربرد این ی ککند، دامنهاز دیگر مقوالتی که به شناسایی ابعاد مختلف مفهوم خودسازماندهی شهری کمک می ی کاربرد:دامنه

پیش  سازی وهای شبیهای در زمینههای ریاضی و رایانهاجتماعی با بکارگیری مدل -باشد. خودسازماندهی شهری فضاییمفهوم می
ریزی ترافیکی، توصیف شهرهای هوشمند و این اواخر در توصیف ، توصیف تغییرات جمعیتی و شغلی، برنامهی شهرهابینی توسعه

؛ لوی و همکاران، 6106؛ هوآ، 6115، 02؛ هرکوگ0224)هاکن و پورچوگالی،  گیردشهرهای هوشمندِ دموکراتیک مورد استفاده قرار می
ی کاربردی متفاوت از ن حال خودسازماندهی شهریِ مبتنی برجامعه دامنهبا ای(. 6101، 01؛ سوینی6108؛ یان و همکاران، 6102

یفیت رود. افزایش کی مرکزی آن به شمار میترین و هستهگیری دموکراتیک، مهمدیدگاه نخست دارد که افزایش کیفیت تصمیم
؛ 6104، 08)هورلی، سولونن، والین، بوتروباشند های اجتماعی و افزایش کیفیت فضاهای زندگی، کاربردهای دیگر این مفهوم میفعالیت

 -جالب توجه است که مفهوم خودسازماندهی شهری فضایی (.6101؛ کورا، کوبینا، نانبوگو، 6101؛ سوینی، 6102حسنو و بومانت، 
گیری محث تصمیاجتماعی با نگاه کمی و ریاضی گونه خود )که ناشی از ریشه داشتن در علوم سخت این مفهوم است(، اخیراً به مبا

های اجتماعی( نزدیک شده که استفاده از خودسازماندهی شهری در توصیف شهرهای هوشمندِ دموکراتیک نشان دموکراتیک )با ریشه
 تواند به عنوان مرزی میان علوم سخت واز این مطلب دارد. در حقیقت همانگونه که پیشتر نیز گفته شد، خودسازماندهی شهری می

 میان آنها محسوب گردد. علوم نرم و پلی

کند، پاسخ به این سؤال است که فرآیندهای یکی دیگر از موضوعاتی که به فهمِ فرآیندهای خودسازماندهی کمک می :مقیاس

اسخ به های این پژوهش، پخودسازماندهی شهری اساساً در چه مقیاسی ظهور یافته و بایستی مورد مطالعه قرار گیرند. مطابق با یافته
اجتماعی و خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه  -توان بر اساس دو دیدگاه خودسازماندهی شهری فضاییمذکور را نیز میسؤال 

 به صورت مجزا بیان کرد. 

                                                           
1 Dissipative Cities 
2 Prigogine & Stengers 
3 Chaotic Cities 
4 Dendrinos & Sonis 
5 Fractal Cities 
6 Batty & Longley 
7 Sandpile cities 
8 Cellular Cities 
9 Neumann 
10 Engelen 
11 Portugali, Benenson, & Omer 
12 Batty & Xie 
13 Levy, Liebertal, & Portugali 
14 Actor- Network Theory (Latour) 
15 Perrone 
16 Hercog 
17 savini 
18 Horelli, Sulonen, Wallin, & Botero 
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و تجزیه و تحلیلِ فرآیندهای خودسازماندهی شهری  اجتماعی، برای مطالعه -بر اساس دیدگاه خودسازماندهی شهری فضایی

د و کالن را مورد توجه قرار داد. بر اساس دیدگاه فوق، تعامالت درونی و خرد مقیاسِ عناصر و اجزاء سیستم بایستی دو مقیاس خر
ای از خودسازماندهی شهری توان آنها را نتیجهگردند که میای در سطح خرد میریزی نشدهی شهر، منجر به تحوالت برنامهپیچیده

ریزی نشده محسوب های غیررسمی در سطح شهرها از جمله تحوالت خودبخودی و برنامهشمار آورد. به عنوان مثال، سکونتگاهبه 
وان گردند. به عنگردند. از سوی دیگر، تعامالت محلی موجود، در نهایت منجر به ایجاد الگوهای فرامحلی در سطح کالن نیز میمی

ا، هلعه قرار گیرند، الگوهای موجود در این سکونتگاههای غیررسمی، در سطح کالن )جهانی( مورد مطامثال، اگر همان سکونتگاه
اوت بین تواند تفسازد. به عبارت دیگر، مقیاس تجزیه و تحلیل میریزی دقیق توسط کاربران آنها را در ذهن متبادر میوجود برنامه

یگر، بر اساس دیدگاه خودسازماندهی ریزی شده و یا تحوالتِ خودبخودی نمایان سازد. از طرف دتحوالت را به عنوان تحوالتِ برنامه
نقش محیط  ر وتأثی به دلیلباشد. این موضوع ی این فرآیندها قابل استفاده میشهری مبتنی بر جامعه، تنها سطح محلی برای مطالعه

؛ راوز، 6102 ؛ حسنو و بومانت،6116)باروس و سوبریا،  باشددر فرآیندهای مذکور میمحلی و نزدیکی اجتماعی و فضایی بین افراد 
6102.)  

 نتیجه
ی روند تغییراتی در مفهوم و ی خودسازماندهی شهری نشان دهندهسال اخیر در زمینه 64ی های انجام گرفتهمروری بر پژوهش

های ها، عوامل و زمینهی ویژگیهای خودسازماندهی شهری ذیل پنج مقولهباشد. در پژوهش حاضر ابعاد و مؤلفهکاربردهای آن می
فهوم دهد که منتایج نشان می ی کاربرد و مقیاس به تفکیک دیدگاه، مورد بررسی قرار گرفت.مؤثر، نظریات پشتیبان، دامنه

هرکدام . کندی شهر تأکید میخودسازماندهی شهری بر اهمیت روابط پیچیده و گاه نامحسوس در بین عناصر و اجزاء تشکیل دهنده
توان از این رو میها نادیده انگاشته شوند، قابلیت رشد و ایجاد بحران را دارند. ریزیر برنامهکه ممکن است د ضعیفروابط این از 

یرات ای که منطبق با تغیای خودسازمانده و تالش برای هدایت منعطف آن به گونهریزان را درک شهر به عنوان پدیدهی برنامهوظیفه
های بسیاری بر خودسازماندهی شهری مبتنی بر های این پژوهش عوامل و زمینهمطابق یافتهمحیطی و داخلی باشد، در نظرگرفت. 

های محیطی دسته بندی کرد. اجتماعی و عوامل و زمینه -های فردیتوان در دو گروه عوامل و زمینهجامعه تأثیرگذارند که آنها را می
ی ی تعامالت محلندهای خودسازماندهی شهری بر پایهدهد که اگرچه مطابق با نظریات موجود، ماهیت فرآینتایج پژوهش نشان می

زی، ریگیری از آنها در فرآیندهای برنامهو به دور از دخالت نیروهای خارجی مانند دولت قرار دارد، اما جهت مطالعه این فرآیندها و بهره
ک زمینه و محیط واقعی شهری رخ رسد. چرا که این فرآیندها در یتوجه به نقش عوامل محیطی و خارجی نیز ضروری به نظر می

 گیرند. داده و در خالء شکل نمی
، جهت حمایت و ترغیب مذکورجدول  با مطابق ارائه شده است. 3پیشنهادات کاربردی و پیشنهادات مطالعاتی پژوهش در جدول 

ر عهده بهایی که ز مسئولیتبخشی ا تواندمشارکتی که می ریزیبه عنوان ابزاری برای برنامهفرآیندهای خودسازماندهی شهری 
هایی با ارزش )و نه ی نخست الزم است فرآیندهای خودسازماندهی شهری به عنوان ظرفیتدولتهاست را بر عهده بگیرد، در درجه

ازی و ها، بسترسگیری از این ظرفیتی شهرسازی پذیرفته شود. به منظور بهرهی مخرب( از جانب مسئولین حوزهاقدامات خودسرانه
های قانونی که مبتنی بر ابتکاراتِ جمعی شهروندان باشد، ضروری است. همچنین شفافیت اطالعات مرتبط با بینی چارچوبیشپ

ا و هاندازی سایتطریق راهبی شهرسازی و به اشتراک گذاشتن این اطالعات با ساکنان محلی به کمک فناوری اطالعات و از حوزه
ای نماید. از سوی دیگر، شناسایی نیروهاقداماتی است که فرآیندهای مذکور را پشتیبانی و تسریع میافزارهای برخط، از دیگر نرم

ساختاری هر محله اعم از افراد خاص یا نهادهای محلی و تسهیل تبادل متقابل اطالعات بین دولت و شهروندان از سوی آنها نیز از 
تواند امکان ظهور های اجتماعی موجود در محالت میعالوه ارتقاء سرمایه جمله مواردی است که بایستی مورد توجه قرارگیرد. به

 .فرآیندهای خودسازماندهی شهری در سطح محالت را افزایش دهد
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  پژوهش مطالعاتی و کاربردی پیشنهادات. 3جدول 

پیشنهادات کاربردی 

 پژوهش

 یزان رارزش از سوی برنامههایی با پذیرفتن فرآیندهای خودسازماندهی شهری به عنوان ظرفیت
 ی شهرسازیو مسئولین حوزه

 های قانونی بر مبنای ابتکاراتِ جمعی شهروندانبینی چارچوببسترسازی و پیش 

 ها، هنجارها و توافقات غیررسمی تالش برای سازگاری قوانین رسمی با ارزش 
  شفافیت اطالعات 
 اندازیوری اطالعات، از طریق راهبه اشتراک گذاشتن اطالعات با ساکنان محلی به کمک فنا 

 افزارهای برخطها و نرمسایت
 و تسهیل تبادل  شناسایی نیروهای ساختاری هر محله اعم از افراد خاص یا نهادهای محلی

 اطالعات توسط آنها

 های اجتماعیارتقاء سرمایه 

 پیشنهادات مطالعاتی
 های ران با اتکاء به بررسیبررسی فرآیندهای خودسازماندهی شهری در شهرها و محالت ای

 های تجربیمیدانی و داده
 تبیین خودسازماندهی شهری در فرآیندهای توسعه شهرها و محالت در ایران 

 
ده ای انجام شی خودسازماندهی شهری مبتنی بر جامعه صورت گرفته، عمدتاً در کشورهای توسعه یافتههایی که در حوزهپژوهش

گیری دموکراتیک باالیی برخوردارند و تنها به توصیف فرآیندهای خودسازماندهی شهریِ موجود و تصمیمریزی ی برنامهکه از سابقه
ی از این فرآیندها گیرگیری بسنده شده است. اما چگونگی بهرهو توصیفِ چگونگی ارتباط این فرآیندها با روند برنامه ریزی و تصمیم

گیری پایین به باال دارند، مغفول مانده است. ی کمتری در تصمیموسعه که سابقهی محالت و شهرها در کشورهای درحال تدر توسعه
های تجربی، فرآیندهای های میدانی و دادهبه کاوش ءگردد که با اتکادر این حوزه پیشنهاد می از این رو، جهت ادامه پژوهش

چگونگی استفاده از آن در فرآیندهای توسعه شهرها  خودسازماندهی شهری در شهرها و محالت ایران نیز مورد بررسی قرارگرفته و
ای های قوی در مشارکتهای اجتماعی باال و پیشینههای کشور ایران با داشتن سرمایهو محالت ایران تبیین گردد. شهرها و محله

ین گیری از ابهره گیری فرآیندهای خودسازماندهی شهری و چگونگیهای مناسبی جهت پیتوانند به عنوان نمونهغیررسمی می
  ی شهرها و محالت مورد مطالعه قرار گیرند.فرآیندها در توسعه

 منابع

 -38 ،33، روش شناسی علوم انسانی(. فراترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی. 2833امیری، مجتبی. ) و عابدی جعفری، عابد

33. 

 هایساختمان در بنا پوسته حرارتی رفتار بررسی (. تأثیر2831مفیدی شمیرانی، سید مجید. ) و فیضی، محسن خان احمدلو، سمانه،

 .991-988، 9، مدیریت شهریانرژی.  اتالف کاهش منظور به ساز و اصالح ساخت بر مسکونی

 . انتشارات پرهام نقش :)ویرایش دوم(. تهران های شهریهای نو در سیستمدیدگاه(. 2831شورجه، محمود. )
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