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تحليل ميزان تطبيق پذيري نگاه شهروند و شهرساز به مفهوم

)شهر قزوين: نمونه مطالعاتي(رضايتمندي از فضاي سكونت 
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:چكيده
به خلق الگوهاي مختلف است كه همواره وي را ملزم هاي مرتبط با زندگي بشرياز مهمترين مقولهتاريخ، طولنياز به مسكن در

و از نياز زيستياز يكمسكن به تدريج تهيه . كرده استكنولوژيكي تاقليمي و اقتصادي، اجتماعي، شرايط،سكونت به فراخور امكانات

، اجتماعي گسترانده و مفهوم سكونت را خدماتي، ارتباطييپيچيدههايشبكهتاراخودنامرئيو قلمرويخانه خارج شدهيمحدودهقالب 

.متجلي نموده است

شد و ي او نيست بلكه  در سطحي فراتر شامل محله، منطقه و شهر ميبه اين ترتيب مكان زيست انسان محدود به مسكن و خانه

هاي جديد زندگي ، خود را با شيوهو اقتصاديشدت گرفتن تكامل اجتماعيهمگام با كه مبدل گشته فزايندهبه نيازي مناسبسكونت

اين . تواند بيشترين مطلوبيت را براي انسان داشته باشد كه انتظارات وي را برآورده سازدزيستگاه انساني هنگامي مي.سازدمنطبق مي

تعلقات ،يابيدر هويتمفهوم سكونت، زمانييابد و معنا مي... مختلف زيست محيطي، اجتماعي، كالبدي، اقتصادي وانتظارات در قالب ابعاد

هاي مدرن، محل سكونت تنها به سرپناه در جامعه امروزي به ويژه با رواج انديشهيافت؛ اما هاي آنان معنا ميو خواستهمكاني ساكنين

هاي انساني معطوف گشته و اين در حال ريزان و مديران شهري به ارتقاء كيفيت زيستگاهوجه برنامهمحدود شده است و به همين علت ت

. است كه توقعات شهروندان در ارتباط با محل سكونت آنان تحقق نيافته و رضايت ساكنين از فضاي زندگي در سطوح پاييني قرار دارد

شهروندان از يك فضاي زيستي مطلوب ـ كه به رضايتمندي آنان از محل زندگي شان هاي سويي انگارهشايد بتوان علت اين را در عدم هم

.انجامدـ با رويكردهاي شهرسازان يافتمي

گردد، همان ادراك متخصصان است؟  اين سئوالي است كه پژوهش حاضر به آنچه در نظر يك شهروند سبب كيفيت فضاي زندگي مي

آوري معيارهاي مورد اشاره شهروندان در ارتباط مقايسه ديدگاه شهروندان و شهرسازان، ابتدا به جمعتحقيق با هدف. دنبال جواب آن است

. ها را در چارچوب معيارهاي شناخته شده ادبيات شهرسازي قالب بندي كرده استبا كيفيت فضاي زيست پرداخته است و سپس آن

)  ���(ها و از ديد شهرسازان با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي پاسخاولويت اين معيارها را از ديد مردم بر اساس فراواني در

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه كيفيت سكونت در نظر شهرسازان بيشتر متأثر از عوامل . تعيين شده و مورد مقايسه قرار گرفت

ان را معيارهاي كالبدي و سپس عوامل اجتماعي با فاصله كالبدي و اقتصادي است و اين در حالي است كه رضايت مردم از محل سكونتش

.دهدبسيار كمي از آن تشكيل مي

.شهر قزوين-شهرسازان-شهروندان-فضاي سكونت-رضايتمندي:هاكليدواژه

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين،دانشجوي كارشناسي ارشد  برنامه ريزي شهري١
قزويناسالمي دانشگاه آزاد ،دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري2
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مقدمه-1
اغلب طيف اما جامعه شهري . ريزي شهري ارتقاء سطح رفاه و رضايتمندي شهروندان استيكي از مهمترين اهداف برنامه

گيرد كه هر يك به تناسب نوع بينش و هنجارهاي خود ممكن است معيارهاي متفاوتي را براي ها در بر مياي از گروهگسترده

.گزينندانتخاب محل زندگي و فعاليت، و به همين ترتيب براي رضايتمندي از محل سكونت خود بر مي

م بگيريم، از اين برنامه چه   اول مستلزم اين است كه تصمييدر وهلهدهي به فضا،دستيابي به يك برنامه مطلوب براي شكل

ت و اغلب به اين دليل كه توجه ت چندان سهل و آسان نيسسؤاالخواهيم و نياز واقعي جامعه چيست؟ پاسخگويي به اين مي

كيفيت محيط، اعتماد و ت، به درك يك متخصص نسبت بههاي بسياري برخوردار اسخواسته هاي تمام مردم از پيچيدگيبه

ريز به زيرا از برنامه؛ شودمتفاوت برنامه اي واحد ارائه ميهاينيم كه براي فضا هاي داراي ويژگيگردد و گاه شاهد آاتكاء مي

را به صورت "در فضا"توان انتظار داشت نياز شهروندي كه زندگي نمي،نگردبه موضوع مي"برفضا"ا ديديعنوان عنصري كه ب

.  كند، به طور كامل دريابد و به تبع آن روند برنامه ريزي به گونه اي مطلوب طي شودعيني تجربه مي

اما در دنياي . گرايي، اتكاء بر نظريات متخصصان استي نخبهرويكرد معمول در برنامه ريزي و طراحي شهري با تكيه بر انگاره

-ياد ميت زندگي ها از كيفيافزايش توقعات آندر نتيجههاي مردم و گاهيامروز كه از آن به عنوان عصر مشاركت، باال رفتن آ

سويي و همحاضر به كاوش در ارتباط با ميزان در اين راستا پژوهش . هايي مورد ترديد واقع شده استشود، كارآيي چنين روش

پرداخته تا با تكيه بر از فضارضايتمنديهاي ذهني شهرسازان با نظريات شهروندان در ارتباط با مفهومسويي انگارهيا عدم هم

.  توان به اتخاذ رويكرد مناسبي در ارائه طرح و برنامه دست يافتهتركيبي متعادل از اين دو رويكرد، ب

تعاريف و مفاهيم- 2

:رضايتمندي-2-1

تواند به و به طور كلي مي؛به معناي خوشنودي و برآورده شدن تمايالت تعريف شده استدر لغت نامه دهخدا، رضايتمندي  

: ٢٠٠٧ Dekker & others,(شوديك فرد در حد مطلوبي برآورده ميآن انتظارات و توقعات عنوان حالتي مطرح گردد كه در

رضايتمندي از . دگردميمنعكسنيزميزان برآورده شدن احتياجات فردي و زيستي از سكونت، درتعريف رضايتهمچنين ).٤

گردد كه محل و زماني حاصل ميباشدعنوان يكي از اجزاي مهم در فهم كيفيت عمومي زندگي افراد ميمحل سكونت به 

.)١: ٢٠٠٥، Laughlin&Farrie(موجبات خوشنودي او را از بودن و زيستن در آن مكان فراهم آوردسكونت انسان، 

:مسكن-2-2

نخستين كاركرد مهم . در همه جوامع مفهومي متعالي و مقدس دارد،سكونت خانواده استمفهوم محليخانه يا آنچه رساننده

ارمغان آوردن به، ضمن سرپناهي كه بتواند اعضاي يك خانواده را گرد هم آورده. افراد استهمانا تأمين سرپناهي براي،مسكن

هاي گيريو محور تصميمقل مركز ثودارد هاي جسمي و روحي مصون نگهها را در برابر آسيبآن،آرامش و سكون خاطر

.باشداعضاي خانواده ي برايمأمن تربيت نسل آينده و اميدگاهاساسي خانوار، محل شور و مشورت،

:سكونت- 2-3

ني به تبيين اين در يك نگاه سطحي نياز چندا. استسكونتبديهي بودن مفهوم و معناي،آيدآنچه كه در بادي امر به نظر مي

، ساكن شدن و اتراق كردن در بندددر ذهن انسان نقش مياين واژهاولين مفهومي كه بعد از شنيدنو شودمقوله احساس نمي



٣

تواند اين تعريف تنها ميوبودهاستقرار در يك مكان فراتر از يمفهومسكونتكه يابيم در ميمل أبا اندكي تاما.يك مكان است

.را به تصوير بكشدآنيك بعد از ابعاد چندگانه 

نوعسكونت را به چهارنوربرگ شولتز. يابدع متفاوتي ميابرخورد با آن انويها و شيوهسكونت به فراخور نوع اجتماع انسان

عالوه بر مكان سكونت).1380،نوربرگ شولتز(خصوصيوعمومي، سكونت مجتمع،سكونت به صورت طبيعي:كندتقسيم مي

كليه تسهيالت ضروري مورد نياز براي بهزيستن گيرد كه شاملرا نيز در بر مينمسكيتمام فضاي احاطه كنندهفيزيكي، 

نگرشتوجهي به ابعاد چندگانه سكونت واست كه در دنياي مدرن بياين در حالي. باشدميآموزش و بهداشت افراد خانواده،

.استرا سبب شدههاي زندگي شهري كاهش مطلوبيت، ديگرسويتوجه به تمايالت ساكنين از عدمو سواز يكتك بعدي

يك . شود، يكي از ابعاد مهم زندگي شهري استبدي شهر به عنوان محله شناخته ميفضاي سكونت كه اغلب در تقسيمات كال

بلكه تشخص آن متضمن ابعاد اجتماعي، اقتصادي، ؛گردددوده هاي جغرافيايي آن تعريف نميمحله مسكوني صرفاً با مح

با اين توصيفات، محله با ويژگي هاي خاص خود، به . بخشندميع خود، محله را عينيت است كه با اجتمامحيطي و ساكنيني

به عنوان فضاي سكونت تنها ،دندهافرادي كه در آن زندگي و فعاليت مي كنند، هويتي متمايز به عنوان ساكن آن محله مي

اي كوچك از شهروندان را پديد آورد كه با سكونت در تواند جامعه، بلكه مينيست) در معناي بيولوژيك آن(مكاني براي زيستن 

اين فضاي سكونتي بايد بتواند ابزار و منابع اجتماعي، اقتصادي و كالبدي الزم براي .انداز ساير شهروندان متمايز گشته،آن

).Logan&Molotch ،2005 :2به نقل از Laughlin&Farrie(هاي روزمره ساكنين را فراهم آوردعاليتپرداختن به ف

بازشناسي آن در فضاي سكونتمفهوم كيفيت زندگي و- 3

شاخص هاي ناصالح و گسترش مفهوم توسعه، مطرح شدن كيفيت زندگي و دخالت دادييكي از رويكردهاي نوين در زمينه

.در واقع واكنشي است عليه توسعه تك بعدي در مقياس شهر،كارگيري اين مفهومه ب. شهري استيكيفي در ابعاد توسعه

ثيرات مطلوب آن بر حيات معنوي أريزي و طراحي شهري، تيكي از نتايج توجه به مفهوم كيفيت زندگي در فرايند برنامه

اي انساني و تنوع اين امر به نوبه خود مستلزم شناخت نيازه.گرفتكمتر مورد توجه قرار مي،باشد كه در گذشتهشهروندان مي

نيازهاي زيستي، : شمردچنين برميمازلو، روانشناس آمريكائي نيازهاي انسان را اين). 46: 1385مهديزاده و ديگران، (هاستآن

توان بنابراين با توجه به تنوع نيازهاي انساني، نمي.)1367، مازلو(اختي، ايمني، حرمت و احترام، خودشكوفايي نتعلق، زيباش

.دشغافل ها و نيازها در ارائه برنامه گيوژيك او پرداخت و از ساير ويژمين نيازهاي بيولأبه تصرفاً 

گيرد، مربوط به كالبد آن باشد؛ زيرا جان مي،اي كه در ذهنآيد شايد اولين طرح وارهزماني كه سخن از محله به ميان مي

لي براي ذهن، مقايسه آن با هاي ارساي مستقيم بودن پيامبه واسطهاز طرف ديگر . گذاردميبه نمايش تخود را به سهول،كالبد

-ميمحالت شهر به شماردادن بهسريع و مفيد در تشخص ابزاري،ي كالبديمعيارهاگرچه. تر استهاي مشابه آساننمونه

از اين رو توجه به معيارهاي . داشتخواهند ها در برگيرند، همواره خطري را براي محلهروند، اما اگر به تنهايي مركز توجه قرار 

.)5: 1383افشار نادري ، (اي  برخوردار استاهميت ويژهغيركالبدي نيز به نوبه خود از 

در اصل توقعاتي هستند كه امكان گذار از ،گرددفضاي سكونت مطرح ميشرايطي كه براي شاخص شدن يك مكان به عنوان 

زيستن فقط امكان و شرط الزم؛ هاي اساسي با يكديگر دارندآورند؛ اين دو تفاوتيستن به مفهوم سكونت را فراهم ميمفهوم ز

ها احساس براي سكونت عالوه بر اين،كندكفايت مياگر براي زيستن برخورداري از آسايش تا حدودي .كردن استبراي زندگي

.)147- 160: 1383قاسمي اصفهاني، . (آرامش، امنيت، صميميت و رفاه مورد نياز است
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از ذهنيت تا عينيت: رضايتمندي از مسكن و سكونت- 4

توان به مقدار هاي كالبدي آن ميرضايتمندي از مسكن ابعاد كالبدي و اجتماعي نسبتاً مشخصي را داراست؛ در ارتباط با جنبه

سيسات و در دروني و بيروني و تأاي باز، ظاهر زيربنا، سرانه فضيها، مساحت خانه، سرانهفضاي واحد مسكوني، تعداد اتاق

... چون نفر در اتاق، نفر در واحد مسكوني، خانوار در واحد مسكوني وهايي همتوان به شاخصارتباط با ابعاد اجتماعي آن مي

. اشاره نمود

حريم واحد ز بهدر ميان قشر كم درآمد و محروم همواره نگراني از وقوع جرم و تجاو:عتقد استم»ريف واتر«در اين باره

& othersگرددو امنيت واحد مسكوني يكي از استانداردهاي مطلوب مسكن براي آنها تلقي ميمسكوني وجود دارد 

Gilderbloom) .(اند مالكيت مسكن نيز يكي از عوامل انجام داده2001و ونگ در سال بر اساس تحقيقي كه واكلر٥ :٢٠٠٥

اين تحقيق نشان همچنين، Varady& Prier)(١٩٩٨:١٩٠,زندگي در شهر بودهمهم در ايجاد رضايت خاطر شهروندان از

در رسد كه در مجموع به نظر مي.)١٩٨٧،Galster(بوده استتر له مالكيت در ميان افراد مسن بيششدت توجه به مسئداده، 

تواند نقش زمان، مكان و بينش افراد ميكيفيت مسكن استانداردهاي نسبتاً مشخصي وجود دارد كه هر يك به فراخور ي نحوه

هاي مطلوبيت مسكن، به ديگر سخن در ارتباط با شاخص. ي را در رضايت از واحد مسكوني، ايفا نمايدپررنگ تر يا كمرنگ تر

به هاي مختلف و حتي بين شهروندان و شهرسازان وجود دارد؛ اين در حالي است كه توافق و اشتراك زيادي بين افراد و گروه

بر كيفيت و مطلوبيت سكونت چنين توافقي به ندرت حاصل شده و اغلب، اين مفهوم از مؤثردر ارتباط با عوامل ، رسدمينظر

. هاي مختلف به گونه اي كامالً متفاوت جلوه گر مي شودديد افرادي با بينش

نچه كه رضايت خاطر انسان ديروز را مي آفريد د؛ آنسزايي دارهعناصر زمان و مكان تأثير ب،يمندتگيري مفهوم رضايدر شكل

-جاي خود را به مجموعه اي از ارزش،رنگ شده و يا حتي نقشي نداشته و معيارهاي پيشينشايد در ذهن انسان امروزي كم

اين تأثير از آن جهت مي . ندمؤثراز سوي ديگر شرايط مكاني و محيطي نيز بر تعبير انسان از اين مفهوم . استهاي جديد داده 

اي به جامعه اين هنجارها از جامعهوبوده آنان هاي اجتماعيهنجاروابسته به باشد كه توقعات و تمايالت افراد تا حد زيادي 

.خواهد بودمتفاوت اي به محله ديگرـ از محلهـدر مقياس كوچكترحتي ديگر وگاه 

دو بافت قديم و جديد شهر استانبول در ارتباط با رضايت از محله صورت گرفته، در 2005نتايج حاصل از پژوهشي كه در سال 

دهد كه در مناطق جديد شهر مهمترين عامل نارضايتي مردم از زندگي خود، وجود احساس تنهايي است و بايد با نشان مي

طرفي در مناطق قديمي شهر، از. هاي اجتماعي در اين مناطق به افزايش كيفيت سكونت در آن پرداختايجاد يكپارچگي

محدوديت فضا براي تجمع افراد و بازي كودكان كه موجبات مزاحمت براي ساكنين را فراهم آورده است، مهمترين عوامل 

نارضايتي را تشكيل مي دهد كه رفع آن مستلزم احياء بافت كالبدي براي ايجاد فضاهاي باز جهت تجمع ، بازي كودكان، ايجاد 

در ). Topçu ،2005 :7(باشد نمودن تراكم زياد مساكن در محله مي اي جذابيت بيشتر فضا و تحمل پذيرفضاهاي سبز بر

ها به مسائل رواني و اجتماعي كه نتيجه كالبد نامناسب و واقع در اين نمونه بخش مهمي از نارضايتي مردم از فضاي سكونت آن

.گرددبستگي ضعيف ساكنين است، باز ميهمچنين هم

بر مؤثر، مهمترين عوامل گرفتدانشگاه كاروليناي شمالي صورت در2003اساس يك نظرسنجي از مردم كه در سال بر

ها و ظاهر مناسب خيابان:شود، عبارتند ازخوشنودي ساكنين محله كه به ويژه در نتيجه مالكيت خصوصي حاصل مي

روزانه، امنيت، كيفيت خدمات آموزشي، محله به عنوان مكاني ه اجتماعي آن محله، مطلوبيت خدماتمنزلت و وجها،ساختمان

اين تحقيق همچنين به بررسي اثر . اعتماد متقابلومناسب براي پرورش كودكان، ارتباطات قوي و همياري ميان همسايگان
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يك محله باالتر مالكيت مسكن در يك محله بر روي ساكنين آن پرداخته و به اين نتيجه رسيد كه هر چه درصد مالكيت در 

ها در نهادهاي محلي افزايش مي يابد، در باشد، اعتماد به نفس و حس مسئوليت ساكنين و در نتيجه مشاركت داوطلبانه آن

).Rohe،2003 :55(. يابداين حالت شبكه هاي اجتماعي محله نيز تقويت شده و كيفيت فضاي سكونت را ارتقاء مي

به عنوانپذيري فضاهاها، نفوذپذيري و انعطافبه الگوهاي مناسب فعاليتي، اختالط كاربري»جين جيكوبز«در اين زمينه

كند، اين عوامل در نظر كوين لينچ جاي خود را به سرزندگي، معني، ل ارتقاء ارزش ها وكيفيت محيط سكونت اشاره ميعوام

بندي نظريات موجود در ارتباط با كيفيت با جمعيت در نها. دهدسازگاري، دسترسي، كنترل و نظارت و عدالت و كارآيي مي

.برشمرد1جدول شماره بر موضوع را  به شرح مؤثرمي توان معيارهاي ،محيط سكونت

معيارهاي كالبدي

ها، سازگاري و محلي ،اختالط كاربريـ نفوذپذيري، دسترسي به مراكز مهم، تراكم مناسب،كفايت خدمات

شبكه دسترسي، سلسله مراتب مكاني و فضايي، محصوريت مناسب، خوانايي ها، مقياس انساني،مطلوبيت كاربري

....محيط، معماري بومي، پايداري و استحكام بناها و ايمني بافت و 

معيارهاي اجتماعي ـ فرهنگي
نظارت اجتماعي بر فضاهاي عمومي، دسترسي عادالنه به فرصت ها، سرزندگي، هويت و تعلق خاطر، كنترل و 

...محوريت عرصه هاي عمومي، تحقق مشاركت شهروندان در امور، شكل گيري جامعه محلي و

معيارهاي اقتصادي
هاي دسترسي به مراكز خدمات و اشتغال، تنوع درآمدي و در نتيجه تنوع هزينهوري اقتصادي از زمين،بهره

...و محله يا شهردر سطح محله، خودكفايي و خوداتكائيمسكن 

معيارهاي زيبائي شناسي
ناوب بصري، وحدت اجزاء، تنوع رنگ، كاربرد عناصر كنترل محورها و كريدورها، تنوع بصري، سازگاري بصري، ت

...و بومي و نمادين در طراحي 

معيارهاي زيست محيطي
، ...ژي، سيستم دفع پسماندهاي خانگي وها، سبزينگي، كارآيي مصرف انرزمينه سازي براي حفاظت از اكوسيستم 

...و يو ساختمانيتراكم بهينه جمعيت، ، عدم آلودگي صوتيآلودگي هواتعادل محيط طبيعي و مصنوع، عدم 

نگارندگان: مأخذ

روش نمونه گيري-5
ريزي اين شهرسازان دخيل در فرآيند طراحي و برنامهروندان قزويني وشامل شه،در اين پژوهش جامعه آماري مورد مطالعه

؛گيري در هر يك از اين دو جامعه آماري شده استفرآيند نظرسنجي اقدام به نمونهنمودنپذير به منظور امكان. باشدميشهر

قزوين يكي از محالت به اي، در هر يك از مناطق شهر اي چند مرحلهگيري خوشهنمونهبه اين ترتيب كه با استفاده از روش 

در جامعه ؛مورد پرسش قرار گرفتند) نفر400درمجموع ( نفر از ساكنين آن 100عنوان نمونه انتخاب شده و در هر محله 

.انتخاب شده استطور تصادفيهبنفر20،نيزآماري شهرسازان شهر قزوين

بر رضايتمندي مؤثرشناسايي عوامل -6
اول نيازمند شناسايي و تدوين معيارهاي يكسان براي ارائه به هر يشهروندان و شهرسازان، در وهلههايبررسي تفاوت ديدگاه

و به تهيه شد1رفي شده در جدول شماره اي با معيارهاي معدر اين پژوهش ابتدا پرسشنامه. شدبااز دو گروه مذكور مييك 

عدم درك درست و آگاهي مردم نسبت به يدهندهنشان،ه امرنتيج.صورت پايلوت توسط تعدادي از شهروندان تكميل گرديد

معيارهاي ارائه شده بود؛ به عبارت ديگر معيارهاي شناخته شده در ادبيات شهرسازي براي پاسخ دهندگان چندان ملموس و 

هاي مؤثر بر كيفيت فضاي سكونت ارزش: 1جدول شماره 
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مهمترين مسائل و ،ها خواسته شدبه همين دليل با تغيير در روند پژوهش و پرسشنامه شهروندان، از آن. قابل درك نبود

مطروحه توسط آنانمطلوب محيط سكونت خود را عنوان نمايند، سپس موارد و جزئيات تمشكالت و نيز مهمترين خصوصيا

.شدكالبدي، اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي طبقه بندي : تر و در قالب چهار گروهبه صورت كلي

، از تلفيق نظرات مردم و نتايج حاصل از مطالعه ادبيات حاكم بر ين پژوهشدر ابنابراين معيارهاي سنجش كيفيت سكونت

ها بندي آنوسط شهروندان مبنايي براي اولويتبعد، فراواني هر يك از عوامل ذكر شده تيدر مرحله. موضوع حاصل شده است

. استفاده شده است) AHP(تبي بندي معيارها توسط شهرسازان نيز از روش تحليل سلسله مرارتبهواقع گرديده و براي 

بر رضايتمندي شهروندانمؤثرشناسايي ابعاد -6- 1

و فراواني اشاره به هر يك از معيارهاقرار گرفت،با مضمون ذيل در اختيار شهرونداناي در اين مرحله از پژوهش پرسشنامه

. قرار گيردمبناي تحليل سبب شد كه آنها ذيل

، آيا حاضر به ادامه سكونت در محله فعلي خود هستيد؟ چرا؟ خوددر صورت بهبود شرايط.1

دانيد؟چرا؟ميمطلوبكدام قسمت از شهر را براي سكونت مناسب و .2

باشد؟ واجد چه خصوصياتي مي،به نظر شما يك محله ايده آل و مطلوب.3

)درصد(فراواني معيار)درصد(زير معيار فراواني هرهازير معيارمعيارها

ي
بد

كال

وضعيت ترافيك و شبكه حمل و نقل

دسترسي به مركز شهر

خدمات محلي

كيفيت ابنيه در محله

گي
هن
 فر

ي ـ
ماع

جت
امنيت اجتماعيا

بستگي اجتماعيهم

منزلت اجتماعي

هويت و تعلق خاطر

دي
صا

اقت

قيمت زمين و مسكن

هزينه زندگي

اشتغال

مالكيت

...هزينه دسترسي به محل كار، فعاليت و

تنوع درآمدي و تنوع مسكن در محله

ت 
يس

ز
طي

حي
م

سيستم جمع آوري زباله

...)وعدم آلودگي هاي صوتي(آسايش

هاي سطحيدفع فاضالب و جمع آوري آب

آلودگي هوا

نتايج نظرسنجي از شهروندان: 2جدول شماره 
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وم قرار تا سولهاي ابا فاصله كمي از يكديگر در رتبهو اقتصادياجتماعي،شود معيارهاي كالبديمشاهده ميكه گونه همان

، وضعيت ترافيك و كندتأمين ميخاطر شهروندان را رضايتترين عاملي كه ممهمعيارهاي كالبديميان دراز طرفي.اندگرفته

قيمت زمين و مسكن به عنوان ، از منظر اجتماعي ـ فرهنگي، امنيت اجتماعي و از منظر اقتصادي. دسترسي استشبكه 

ترين عامل، در ميان معيارهاي زيست محيطي نيز برجسته.اندت فضاي سكونت مطرح شدهجاد مطلوبيمهمترين عوامل در اي

.هاي خانگي بوده استزبالهآوري گونگي جمعمرتبط با چ

بر برنامه ريزي  و طراحي شهري از نگاه شهر سازان مؤثرشناسايي ابعاد - 2-6

- اي خود بدان توجه ميكه در حيطه كار حرفهمعيارهاييبراي گردآوري و تحليل نظرات شهرسازان در ارتباط با مهمترين 

دو بهاي دوها خواسته شده تا مقايسهآنبه اين ترتيب كه از؛كارگرفته شده استه ب)AHP(، فرآيند تحليل سلسله مراتبينمايند

كه هريك از بر اين اساسصورت دهند؛ و زير معيارهاي كالبدي، اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطيهاميان معيار

ها، عوامل با تعيين وزن نسبي هريك از معيارسپس.برخوردار استهاچه جايگاهي در طرح و برنامه آنعمالً از ها يارعاين م

.بندي شداري و اولويتذگمذكور از ديدگاه شهرسازان ارزش

ن معيارهاي كالبدي با ديگر در اولويت بندي معيارها از ديد شهرسازان، يك نكته قابل توجه، فاصله معناداري است كه ميا

.كيد بيش از حد و گاه تك بعدي فرآيند برنامه ريزي بر ابعاد صرفاً كالبدي استأتيها، وجود دارد كه نشان دهندهمعيار
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نتيجه گيري-7
به مقبوليت آن ميان بايد در توسعه و تعالي شهر، هااثرات آنارزيابيهاي شهري عالوه برها و برنامهسنجش مطلوبيت طرحدر 

.ها هستندوران اصلي اين برنامهه واقع شهروندان، مخاطبان و بهرهچرا كه ب. توجه نمودنيز هاآنشهروندان و رضايت خاطر 

متفاوت ،و براي افراد مختلفها، زمانهامكاندرگيرد و تعريف اين واژه اي را در بر ميابعاد پيچيدهذاتاً مفهوم رضايتمندي 

غير واقع كاري بس دشوار و شايد ،يك قالب خاصدرلذا رسيدن به يك چارچوب مطلق و محدود كردن اين مفهوم .است

- راهتواند مي،گيردمختلف شكل ميافراد شناسايي وجوه مشتركي كه از مفهوم رضايتمندي در ذهن با اين وجود.بينانه باشد

.باشدي با كيفيت يضاآفرينش فدستيابي به طرحي مطلوب و گشاي 

يك ايده آل گرايي مطلق است و چه بسا گام ،افراد در تمامي سطوح را برآورده سازديايجاد فضايي كه بتواند توقعات همه

ريز را برنامهو ارائه طرح و برنامه مطلوب را ناممكن ـبا توجه به كثرت آراء و عدم امكان دستيابي به اجماعدن در اين راه ـانه

.طرح دور نمايداهداف مسير اصلي و از 

عنوان عنصري حاضر در فضا ه بايتمندي از ديد شهروند ـنظرسنجي صورت گرفته در شهر مورد مطالعه، مفهوم رضي بر پايه

ـ دهي به فضاي سكونت شهروندانساز در شكلعنوان يك عنصر تصميمبهـ و شهرساز ـگيردكه بيشترين تأثيرات را از آن مي

:هايي  به شرح ذيل وجود داردها و شباهتتتفاو

بدي به عنوان اولويت اول معيارهاي كالكالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي، گانه در ميان معيارهاي چهار.1

با اين تفاوت كه اين معيار از ديد شهرسازان ،ساز، چه در نظر شهروندان و چه از ديدگاه شهرسازان، مطرح شدمطلوبيت

معيارهاي كالبدي، اجتماعي و اقتصادي دهد، در حالي كه از ديد شهروندان گيري را با ساير معيارها نشان ميفاصله چشم

.با فاصله كمي از يكديگر قرار دارند

و شبكه حمل و نقل است، در حالي كه د شهرسازان بر تأمين خدمات شهري تأكي،بندي معيارهاي كالبديدر اولويت.2

.شبكه حمل ونقل و دسترسي به مركز شهر اشاره نموده اندبه شهروندان به ترتيب 

اولويت دوم .توجه به امنيت به عنوان اولويت اول اشتراك وجود داردتماعي، ميان شهرسازان و شهروندان دراز ديدگاه اج.3

. بستگي اجتماعي بوده استاز ديد شهرسازان، هويت و از ديد شهروندان هم

كه ساير در حالي.قرار گرفته استقيمت زمين به عنوان رتبه اول در مسائل اقتصادي مورد توجه شهرسازان و شهروندان .4

.اندهاي متفاوتي قرار گرفتهزير معيارهاي اقتصادي از ديد اين دو در جايگاه

مقايسه اولويت معيارهاي كيفيت سكونت از نظر شهروندان و شهرسازان: 6شماره نمودار 

معيارهاي كالبدي

اجتماعي ـ فرهنگيمعيارهاي 

اقتصاديمعيارهاي 

زيست محيطيمعيارهاي 

0 0.5 1

ديدگاه شهروندان

ديدگاه شهرسازان
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رتبه بندي .اندآلودگي هوا و آسايش تأكيد نمودهشهرسازان به ترتيب بر سيستم دفع فاضالب،،از منظر زيست محيطي.5

.سيستم جمع آوري زباله، آسايش، سيستم دفع فاضالب و آلودگي هوا بوده است: شهروندان در اين زمينه شامل 

اً صرف،مقايسه نظرات شهرسازان و شهروندان حاكي از آن است كه هريك از اين دوگروه به فراخور نوع ارتباطي كه با شهر دارند

برداران اصلي فضاهاي به نظرات شهروندان به عنوان بهرهاين در حالي است كه توجه . ندنگراز زاويه ديد خود به مسأله مي

با توانند با حضور در فضا و ريزان شهري بايد ببدين ترتيب طراحان و برنامه.شهري بايد بيش از پيش مورد تأكيد قرار گيرد

هاي به تلفيق ديدگاه آنان و رويكردنظر سنجي از شهروندان ـ ،ورت امكانصدر ـنگرش به موضوع از زاويه ديد شهروند

.نمايندو طراحي ريزيهاي فضا، اقدام به برنامهبه دركي مشترك در زمينه مطلوبيتبا دستيابيوپرداخته تخصصي خود
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