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 چكیده 

ای  رابطهمنوط به  را اساساً فضای شهریبسیاری از اندیشمندان اهمیت 
تولید کیفیت ، اجتماعی ارساختپاالیش ، با راهبردهای اجتماعیکه دانند می

زندگی  و فعالیت سیاسی، زندگی فعال مردم، عاطفی در جامعه-انسانی
 ،SPSS افزارفاده از نرماست با، در این پژوهش سالم شهری دارد.امن و 

گرگانی  های سنی مختلف شهروندانها و محدودهجنس، ارتباط تحصیالت
بررسی آذر شهرستان گرگان  5رضایتمندی ساکنین خیابان  ثر درؤعوامل مبا 

های سنی با که بین محدوده است ها حاکی از آن. نتایج یافتهاست هشد
 ئطد وساتردّ، های روانها و کنترل آبجوی، هاکانالعواملی همچون 

فضاهای بازی برای کودکان و بزرگساالن ارتباط ، ایستگاه اتوبوس و نقلیه
سال 18ر محدوده سنی کمتر از که این معناداری د داری وجود داردامعن

بررسی مشخص شد که فقط بین سطح این در  .خوردبیشتر به چشم می
 با مختلف هایجنس بین ورو تحصیالت با جنس کفپوش پیاده

 وجود داریامعن ارتباط روان هایآب کنترل و هاجوی، هاکانال فاکتورهای
ثر بر رضایتمندی ؤترین عوامل ماهمیت ترین و کممهمجهت تعیین دارد. 

نتایج این  .فاده گردیداست (Friedman) فریدمن شهروندان از آزمون
جنس ، های شهروندان به تفکیک سننیازمندیموجب شناسایی پژوهش 

ریزی  در برنامهرا ریزان و طراحان شهری و برنامه شدو سطح تحصیالت 
روندان تر برای افزایش رضایتمندی شهتر و طراحی بهتر و مناسبدقیق

  .یاری نمود
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Abstract  
Many scholars basically believe that the importance of 

urban area is based on the relationship with the social 

strategies, social structure refining, human-emotional 

quality in society, people’s active life, political 

activities and safe and healthy urban living. In this 

research, relationship of education, sex and different 

age ranges of Gorgan’s citizens with effective factors 

on residents’ satisfaction of Azar5 street of Gorgan 

has been studied using SPSS software. The results 

show that there is a meaningful relationship among 

age ranges, canals, streams and control of flowing 

water, traffic and transportation, bus station and 

playground for both children and adults. This 

meaningfulness will be brighter among under-18-year 

old people. The results showed that there is a 

meaningful relationship just between the education 

level and the type of pavement flooring and also 

among various sexes and canals, streams, and control 

of flowing water. Friedman test was used in order to 

determine the most and the least important effective 

factors on citizens’ satisfaction. This research was led 

to the recognition of the citizens’ needs by age, sex 

and education level and helped programmers and 

designers to do their bests to increase the citizens’ 

satisfaction. 

Keywords: Satisfaction, Social Capital, SPSS 

software, Azar5 street, Gorgan city. 
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 مقدمه 
 .است بشر ذهنی تبلور و انسانی تمدن اصلی پایگاه شهر

 ایجاد طریق از مردم تأمین رفاه شهری ریزیبرنامه کلی هدف

 است دلپذیرتر و مؤثرتر، ترآسان، ترسالم، بهتر محیطی

(Hosseinzadeh Dalir, 1998 .) از شهر فضای شهری کالبدی

شهری یا  هایکند که مکان برقراری فعالیترا مجسم می

ساز زمینه تواندو می است عرصه بروز تعامالت اجتماعی

 گیری هویت فردی و اجتماعی باشدتوسعه و شکل

(Mitchell, 1960)ای در . فضاهای شهری نقش سازنده

یفیت پذیری و رضایتمندی شهروندی و بهبود کاجتماع

در صورت کاربست بشری  این فضاها زندگی دارند.

شهری ارتقا یابند و احساس خاص  هایمکان توانند به می

، د. فضاهای شهرینماینمحلیت را برای شهروندان حاصل 

های مکان ،است های شهریمکان هاتر آنشکل متعالی که

و روح اجتماعی و  هستندتعامل و رفتارهای شهروندی 

د ندهس اجتماعی را در خود شکل میاحساس تجان

(Naderi et al., 2008 .)شهری در بردارنده  یفضا

های جمعی که عامل تداوم باورها و ارزش است نمادهایی

شمار بهتاریخی جامعه -فرهنگی مدنی مردم و میراث و

واسطه این محتوا مرکز فضای شهری به، روروند. از اینمی

که به بیان قدرت  است میهای مردنمادین پایداری ارزش

-فضا متبلور میاین آن را در  پردازند و خویش می

هایی که (. ماهیت و چگونگی فعالیتParsi, 2002)سازند

طور کلی به دو عامل گیرد بهدر فضاهای شهری صورت می

-)یا خصوصیات فضایی محیط فرهنگ وعمده و اساسی 

عامل ین دو ثیر اأنحوه و میزان ت بستگی دارد. اماکالبدی( 

عبارت ه همان رفتارها و یا بهک، هابر نحوه وقوع فعالیت

 ,Bahreiniیکسان نیست)، است تر الگوهای رفتاریصحیح

 نشهنر ایجاد و آفری، طراحی شهر و فضاهای شهری (.2004

. فضای است هابین مردم و محیط زیست آن ارزشمندروابط 

. معماران و رددا گسترده در زندگی روزمره ما یشهری مفهوم

اقتصادی فضای -همیشه به عملکردهای اجتماعی احانطر

در  (.Qing & Jingwen, 2005)دهندشهری اهمیت می

. از دارندای ویژه ها اهمیتخیابان، میان انواع فضاهای شهری

-که جهت است خیابان فضایی ارتباطی، دید عملکردگرایان

آنان . است شهرکننده ساختار  کننده و تقویت تقسیم، دهنده

ترین عامل مهم ها رادهند راهکه به ادراک محیط اهمیت می

 ,Lynch)دانندمی پردازی ذهنی انسانیافته در نقشهسازمان

رتحرک زندگی اجتماعی پُ از است خیابان فضایی .(1960

کنندگان در آن فادهاست تظاهر فرهنگو فعال شهروندان که 

تنوع عناصر در  مین دلیلهبه .است قابل مشاهدهخوبی به

با  و طبعاً است های اصلیطراحی یک خیابان از ویژگی

توان به یک کل ها مینآتک شناخت اولیه نسبت به تک

  .(Goharipour & Karimi, 2011)یکپارچه رسید

عه    م ن شهری جا سا ا یک ، شن یت  دن م و  ات  حی

ی گرورا در  شهر ا ه ا ض  اکوبزجین ج .دانندباز آن می ف

(Jane Jacobs, 2007)  فکرکردن » گوید:رابطه میدر این

با ، . خیابان«های آنتصویر درآوردن خیابان به شهر یعنی به

فضایی و ، برقراری مناسب تبادالت و ارتباطات کلیدی

تواند در حیات و سرزندگی فضاهای می، اجتماعی شهر

ممکن  مهماما این  .باشد داشته شهری بیشترین نقش را

، کی پایدارمگر آنکه فضای خیابان از نظر فیزیشود نمی

ن شهری خیابا باشد. دور از آلودگیسازگار با طبیعت و به

-تجلی، عنوان عرصه عمومیبه که است جزئی از یک شهر

-در این میان شهروندان به. است ریهای شهگاه فعالیت

ر عنوان فعاالن عرصه عمومی و کاربران فضاهای شهری د

 است طبیعی. ل تعامل و کُنش هستنداین بستر مشغو

-به ثیرأها تبر تعامالت اجتماعی آن فضاهاآنان از این  رضایتمندی

(. Rafeian & Khodai, 2009: P.248)سزایی خواهدگذاشت

و درک افراد جامعه از  است جمعیفضایی ، فضای خیابان

، جنسی، بسته به گروه سنی، مفهوم و ماهیت خیابان

رو ضرورت . از ایناست متفاوت، هاناجتماعی و فرهنگی آ

ر اساس ساماندهی و نگهداری این فضاها ب، طراحی دارد

کنندگان آن صورت پذیرد. زیرا فادهاست های واقعیهاست خو

حائز ، عنوان یک محیط اجتماعی و فرهنگیبه خیابان

همین بهو فیزیکی عنوان یک معبر صرفاً نه به است اهمیت
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از ویژه دمی در حفظ و توسعه آن بهارکت مرجلب مشدلیل 

 ,Edwards)است ریزی بسیار مهمطریق راهکارهای برنامه

های اخیر مطالعات متعددی در رابطه با در سال (.1999

 رضایتمندی شهروندان از فضاهای شهری صورت گرفته

-انسانهای این مطالعات توجه به تعامل . یکی از جنبهاست

میزان رضایت مردم از  سنجش ،همین دلیلبه. است محیط

 (.Hourihan, 1984: p.370یابد) شان اهمیت میمحیط زندگی

ویان برای پرسش از پاسخگ از طریقاز محیط زندگی   رضایت

-بودن محیطی که در آن زندگی می یا بدگیری خوب اندازه

 (. Hourihan, 1984: p.375)است شدهارزیابی ، کنند

نظری درباره رضایت از محل  اولین مدل 2و راجرز 1مارانس

ها رضایت از محیط . آندادند ارائه 1975سال  در را سکونت

های سکونت را منوط به درک و ارزیابی شخص از ویژگی

سن و طبقه ، های فردی نظیر جنسیتمحیطی و خصیصه

 اند.اجتماعی دانسته

وتجربی مربوط به میزان  نظری سوابق مرور و بررسی با   

شود که درک میزان مشخص می، یط سکونتیرضایت از مح

، رضایت از سوی هر شخص در شرایط مختلف شخصی

. است فیزیکی متفاوت وفرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی

، سنمانند  های شخصیعنوان مثال افزودن ویژگی به

بینی را قدرت پیش، هابه تجزیه و تحلیل غیرهجنسیت و 

متفاوتی را تجربه  ادراکات است برد و فرد ممکنباالتر می

 (.Van poll, 1997) .و اظهار نماید

فاده از پرسشنامه است با، 2006در سال العلومیابحر و کامیاب   

لین شهر شیراز به بررسی میزان رضایتمندی شهروندان و مسئو

 و نیاحکمت پرداختند. همچنینپارک از اجرای طرح کارت

به سنجش میزان  فاده از پرسشنامهاست با، 2007در سال  موسوی

ثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری ؤو عوامل م

( در Fleury Bahi, 2008فلوری باهی) شهر یزد پرداختند.

ثیرگذار بر میزان رضایت از محیط أتحقیقی به بررسی عوامل ت

در این تحقیق چهار دسته عوامل شامل تصور از  پرداخت.

                                                           
1 . Marans 
2 . Rodgers 

ضای سبز و روابط ف، دسترسی به خدمات، محیط اجتماعی

اجتماعی مورد سنجش قرار گرفتند. هریک از این عوامل به 

که وجود فضای سبز عمومی  نداهایی تقسیم شدهشاخص

، 755/0شود با ها برخورد مینوع مردمی که با آن، 785/0با 

ترتیب بیشترین به، 734/0یفیت فضای سبز محیط با ک

 اند. ههمبستگی را با میزان رضایت از محیط داشت

تواند به طراحی و مدیریت بهتر ای میبررسی پرسشنامه   

کردن نیازهای انسانی و برآورده .فضاهای شهری منجر شود

های شهری اولین وظیفه اجتماعی شهروندان در محیط

با نظرخواهی از  ر. این اماست امد شهریمدیران کار

هویت پایدار و  ترتیبو بدینگیرد می ها صورتآن

-میشهروندان ایجاد س تعلق به شهر در احسا

              (.Aminzadeh & Dainejad, 2002: p.58شود)

ثر در رضایتمندی ؤبررسی فاکتورهای م، هدف اصلی پژوهش

شهروندان از خیابان شهری و میزان رضایتمندی شهروندان 

 نسبت به شرایط و وضعیت هر یک از این فاکتورها و

 های سنیها و محدودهجنس ،همچنین ارتباط تحصیالت

 از شهروندانی تمندیرضادر  ثرؤم و مهم عوامل مختلف با

 ات زیریفرض . بر اساس این اهدافاست یشهری هاابانیخ

 :اندهشد فیتعر

های سنی ها و محدودهجنس، بین سطح تحصیالت  -

 داریامختلف و رضایتمندی شهروندان ارتباط معن

 وجود دارد.

 به نسبت گرگانی روندانشه رضایتمندی میزان  -

  .است متفاوت آذر 5 خیابان وضعیت و شرایط

  هامواد و روش
های  تحلیلی و شیوه-این پژوهش از روش تحقیق توصیفیدر 

ای بررسی منابع در بستر مطالعات کتابخانه، تحقیق مرور متون

و همچنین از روش تحقیق موردی و شیوه تحقیق مشاهده در 

نیز  بررسی روش .است فاده شدهاست بستر مطالعات میدانی

تدوین  برای عمیق مصاحبه، طراحی پرسشنامهمنطبق بر 

 .است هاآماری داده تحلیل نهایت در و ها پرسشنامه
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های  ها و محدودهجنس، ارتباط تحصیالتاین پژوهش  در   

ثر در رضایتمندی شهروندان نسبت ؤسنی مختلف با عوامل م

 گرگان واقع در شهرستان آذر 5 خیابان به شرایط و وضعیت

 شهرجمعیت  گرفت.ان گلستان مورد بررسی قرار است

 نفر 462455برابر با ، 1390سال بر اساس سرشماریگرگان 

 54دقیقه تا  13درجه و 54. شهرستان گرگان بین است  بوده

 36دقیقه تا  31درجه و  36دقیقه طول شرقی و  45درجه و 

ان واقع است بخش جنوبی دقیقه عرض شمالی در 59درجه و 

قال و . این شهرستان از شمال به شهرهای آقاست شده

-از شرق به شهرستان علی، ان سمناناست از جنوب به، ترکمن

وسعت  شود.ردکوی منتهی میآباد و از غرب به شهرستان کُ

 از مساحت درصد 91/7) مربعکیلومتر 81/1615شهرستان گرگان 

رم از نظر وسعت در بین ان و به عبارتی رتبه چهااست

 (. Haghighat, 1997)است ان(است هایشهرستان

 5 ابانیخ در پرسشنامه صد تعداد، قیتحقاین  در   

 در ابانیخ این از یمختلف نقاط در وی تصادف صورت به آذر

فاکتورهای مورد بررسی در  .گرفت قرار مردم اریاخت

و هم هم از نظر شرایط وضع موجود رضایتمندی شهروندان 

 قرار گرفتند. الزم به ذکر ارزیابیاز نظر اهمیت کلی مورد 

، خوب، سطح بسیار خوب5موجود در  وضعشرایط که  است

سطح بسیار 5یار بد و میزان اهمیت آن ها در بد و بس، متوسط

 کم و بسیار کم بررسی شدند.، تا حدودی، زیاد، زیاد

 نوع از قیقتحی هاهیفرض و هدف به توجه با ها پرسشنامه این

 االتؤس. است بسته سؤال( self-administered)یخوداظهار

 :شدندی طراح ریز گروه دو در پرسشنامه نیا

 شاملکه ی( اجتماع اتیخصوصی )عموم االتؤس (الف

 .است التیتحص سطح وی سن محدوده، تیجنس

 ارتباط بین عیینجهت تکه  یاختصاص االتؤس (ب

مشارکت شامل ان شهروند رضایتمندیو ی عموم االتؤس

شرایط ، های مربوط به فضاهای شهریگیریدر تصمیمها آن

 سبزی فضاها طیشرا وی شهر مبلمان طیشرا، روپیاده خیابان و

  اند.طراحی شده

های سنی مختلف با هر یک از جهت بررسی ارتباط محدوده

در محیط نرم ( Duncan) دانکنآزمون  عوامل رضایتمندی از

. جهت بررسی فاده گردیداست (SPSS) اساسپیاس افزار

 و سطح تحصیالت مختلف با هر یک از یتارتباط جنس

  در( one-way ANOVA) یکطرفه آنُوا عوامل از آزمون

 هایدادهفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل است مذکورافزار  نرم

 فریدمن از آزمونفاده است با هاپرسشنامه از حاصل

(Friedman )ترین عوامل اهمیت و کم ترینمهمتعیین  برای

 اس اس   پی اسثر بر رضایتمندی شهروندان در محیط نرم افزار ؤم

(SPSS) انجام شد . 

 ها یافته

 هاییمکان، شهری عنوان بخشی از فضاهایها بهخیابان

 جنبه به منحصر رند ودا تعلق شهروندان عموم به که هستند

 و انسان حضور با درحقیقت و نیستند فیزیکی و کالبدی

گرگان  آذر 5 از آنجا که خیابان پس .یابندمی معنا او فعالیت

، است وآمد این شهرشده و پر رفت های شناختهیکی از خیابان

در این پژوهش به بررسی رضایتمندی شهروندان گرگانی از این 

تواند یکی از . رضایت شهروندی میاست خیابان پرداخته شده

دیریت شهری قلمداد شود. ایجاد حس های اصلی مسرمایه

شهرها در اداره  هارضایت در شهروندان و مشارکت دادن آن

که  است جانبهمنظم و همه، شده ریزینیازمند حرکتی برنامه

سازد تا با ارائه تصویری مطلوب از مدیریت شهری را قادر می

ها عرصه فعالیتشهروندان را به، ؤثرشهرداری و ایجاد تعاملی م

توجهی به رضایتمندی شهروندان سازد. از آنجایی که بیامیدوار 

خرابی ، عدالتیبی ،انگیزگی مردماز فضاهای شهری باعث بی

 نظرخواهی از شهروندان، شودماندگی می شهرها و عقب

 ها امری ضروریآن رضایتمندیثر در ؤم عواملو شناخت 

 نظورم به ریزی منسجمیک برنامه برای. .شودمحسوب می

های سنی  های گروهمدیریت بهتر فضاهای شهر و بررسی دیدگاه

در  های مختلف و سطح تحصیالت متفاوتیتجنس ،مختلف

و  هاهاست خو هاییتهیه پرسشنامهبا توان می، یک منطقه یا محله

قرار بررسی و تجزیه و تحلیل  مورد ی شهروندان راهادیدگاه
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 درصد 46و  مردان از ددرص 54، گرفتهدر بررسی صورت .داد

این  (.1شکل، 1)جدولپاسخ دادند هاپرسشنامهنان به ز از

 که ندهای سنی مختلف پخش شدمحدوده بینها  پرسشنامه

 2و شکل 1های سنی نیز در جدولهای این محدودهدرصد

 به متفاوت التیتحص سطح با افراد نیهمچن. ندانشان داده شده

 زانیم با گوپاسخ افراد درصد که دادند پاسخ هاپرسشنامه

 .است آمده 3و شکل 1جدول در زین متفاوت التیتحص
 محدوده سنی و میزان تحصیالت افراد، بررسی جنسیت .1جدول

  درصد ها بر حسببه پرسشنامه گوپاسخ

 

 ترکیب جنسیتی پاسخگویان. 1شكل

 

 

  محدوده سنی پاسخگویان .2شكل

سطح تحصیالت پاسخگویان. 3شكل  

دهد بیشتر نشان می 2 شکلو  1 طور که جدولهمان   

 و کمترین 20-29محدوده سنی  ( دردرصد 29) پاسخگویان

قرار دارند. همچنین  60-64در محدوده سنی  (درصد 3) هاآن

، دارندسطح تحصیالت متفاوتی گویان نتایج نشان داد که پاسخ

 30و  31ترتیب )به ها دیپلم و لیسانسبیشتر آن کهطوریبه

از لیسانس و یا  باالتری که سطح تحصیالت بودند. افراد (درصد

ها را به خود درصد د کمترینداشتنعبارتی تحصیالت تکمیلی به

 (. 3شکل، 1)جدول اند اختصاص داده

 شوند: می موارد زیر االت اختصاصی شاملؤنتایج مربوط به س    

 میزانثر در ؤدر این بخش به بررسی فاکتورهای م

ن شهری و شرایط و وضعیت رضایتمندی شهروندان از خیابا

 ارتباط شد. همچنین یک از این فاکتورها پرداختههر 

مختلف با هر  ها و سطح تحصیالتجنس، های سنی محدوده

دار های معنابررسی و ارتباطیک از عوامل رضایتمندی 

های روش از طریقکه  Significance)عدد  مشخص گردید

دار مورد اعنهای مبرای بررسی ارتباط ،آماری حاصل شد

 بررسی قرار گرفت(.

 

 46 زن جنسیت

 54 مرد 

سال 18 از کمتر   7 

سال 19-18   8 

سال 29-20   29 

یسن محدوده سال 39-30   23 

سال 49-40   16 

سال 59-50   6 

سال 64-60   3 

پاسخ بدون   8 

پلمیردیز   14 

پلمید   31 

التیتحص سطح پلمید فوق   17 

سانسیل   30 

سانسیل فوق   7 

 1 دکترا 
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 فضاهایهای مربوط به گیریكت شهروندان در تصمیممشار

 شهری

، های شهروندانبا تقویت مشارکت و بکارگیری توانایی

ارتقا  هاآن محیطیزیستسیاسی و ، اجتماعی، دانش فنی

یافته و شهروندان با داشتن این احساس که در محیط 

دارند رابطه عاطفی و زندگی و خویش نقش زیست و 

، ترتیب بدین اند.تری با محیط برقرار کرده حسی محکم

عمال نظارت و در نتیجه حفاظت بیشتری را به محیط اِ

نمایند. چنین مشارکتی اغلب متضمن اقدامات آگاهانه می

های فاده از روشاست از طرف مدیران شهری در جهت

ول و متناسب نیازسنجی شهروندان و ادغام آن با اص

. حاصل چنین روندی است ضوابط طراحی محیط زیست

که  است تر در محیط کالبدی شهرایجاد محیطی منسجم

عدالت اجتماعی در آن محیط  سرانجام منجر به برقراری

 (. Hekmatnia & Mousavi, 2007)شد خواهد

افزایش  موجبمشارکت شهروندان در اداره شهر    

 هاش حس تعلق آنجتماعی و نیز افزایهای ا همکاری

جلب مشارکت مردم منجر ، همچنینشود. به شهر می

 گرددهای جامعه مدنی میبه ایجاد و یا تقویت پایه

(Salasi, 2002.) 

 مشارکت خود را درسطح بیشتر شهروندان    

 44های مربوط به فضاهای شهری متوسط ) گیری تصمیم

بوط های مردر تصمیم گیریو میزان اهمیت مشارکت ( درصد

ج اند. نتای( ارزیابی کردهدرصد 36زیاد )به فضاهای شهری را 

های ها و محدودهجنس، حاصل از بررسی ارتباط تحصیالت

سنی مختلف با رضایتمندی شهروندان نسبت به مشارکت در 

 ،2های مربوط به فضاهای شهری در جدولتصمیم گیری

 . است نشان داده شده

 شود بینحظه میمال ،2گونه که در جدولهمان   

های مربوط به گیریدان در تصمیممشارکت شهرون

دار وجود او محدوده سنی ارتباط معن فضاهای شهری

داری در محدوده سنی ااین معن است دارد. الزم به ذکر

 (.2)جدولخورد چشم میبهسال بیشتر  29-20

 

های سنی مختلف با ها و محدودهیتجنس، ارتباط تحصیالت .2جدول

های  گیری مشارکت شهروندان در تصمیمتمندی شهروندان نسبت به رضای

 مربوط به فضاهای شهری

 رو و پیاده شرایط خیابان

معابر مصالح ساختمانی و  سدّ، کم عرض، صافسطوح نا

که عابران پیاده هر روز  هستندها از مشکالتی اجناس مغازه

 ها تر نمودن خیابان. همچنین عریضشوندرو میهروب هابا آن

مؤثر بهبود وضعیت ترافیک  درتا حد زیادی  دتوانمی

های  مادی مسیلهای متدر طی سال(. Memar, 2006)باشد

مین أجهت تبا هدف سودرسانی به بشر و در  شهری عموماً

آوری و خروج فاضالب شهری و جمع، آب مورد نیاز شهرها

 خروج رواناب و کاهش خسارات ناشی از سیل مورد، صنعتی

ها ده مدام از مسیلافاست گرفتند تا اینکهفاده قرار میاست

هش عملکرد مرور سبب تخریب فیزیکی و همچنین کابه

با ایجاد تغییرات شگرف در نوع . ها گردیداکولوژیکی آن

موضوع یافتن این  و اهمیت زیست محیطل ئنگرش به مسا

های شهری به موضوعی توجه به مسیل، در چند دهه اخیر

های فیزیکی تخریب .است هشدل مهم در سطح جهان تبدی

ها الکانبحث بهسازی شدن نیز موجب پُررنگ اکولوژیکیو 

در (. Fischenich,  2001:  p.9) اندشده های شهریمسیلو 

ل ها و کنترجوی، هاکانالمواردی مانند ، این پژوهش

رو جهت بررسی شرایط های روان و سطح و رنگ پیاده آب

ر قرار گرفتند که بررسی نتایج نظ مدّ هاروخیابان و پیاده

یت موجود و آمده در ارتباط با رضایتمندی از وضع دست به

. است نشان داده شده ،3میزان اهمیت فاکتورها در جدول

، هاشهروندان وضعیت کانال، گرفتهصورت هایطبق بررسی

ردّد وسائط نقلیه را های روان و تها و کنترل آبجوی

 
محدوده 

 سنی
 جنسیت

سطح 

 تحصیالت
 توضیحات

مشارکت شهروندان 

های گیریدر تصمیم

مربوط به فضاهای 

 شهری

  - - 

     سنی محدوده در

-امعن ارتباط سال 29-20

 چشم به یبیشتر دار

خورد می  
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در  .اند( ارزیابی کردهدرصد 42و  40ترتیب  بسیار بد )به

ترتیب زیاد )به که اهمیت این دو پارامتر را بسیار صورتی

از  .(7و  6، 5، 4های  )شکل اند( دانستهدرصد 56و  53

بهبود وضعیت ها و ها و جویطراحی کانال بازنگری ،رواین

جنس  همچنین. رسدنظر میضروری بهنقلیه  ئطد وساتردّ

 درصد 42ها را بد )روشده در ساخت پیاده فادهاست مصالح

 خوب درصد 16، سطمتو درصد 36، بسیار بد درصد 5، بد

 52بسیار خوب( و میزان اهمیت آن زیاد ) درصد 1و 

 7، تا حدودی درصد 16، بسیار زیاد درصد 23، زیاد درصد

، هاروپیادهبسیار کم( ارزیابی شد.  درصد 2کم و  درصد

محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی 

امن  ایجاد فضایی، هاورپیاده . نقش اصلیاست شان جمعی

تماشا ، گردش، و راحت جهت برقراری تعامالت اجتماعی

شهروند با شهر  در برقراری ارتباطها ور. پیادهاست غیره و

نقش مؤثری برای وی شهری زندگی دار کردن معنیخود و 

روها در دهبا توجه به نقش بسیار مهم پیا رویناز ا. دارند

از نظر شهروندان و  هاشمردن آن مهمفضای شهری و 

 بکاررفته در ساختهمچنین وضعیت بد جنس مصالح 

 رسیدگی به وضعیت پیاده، رسیدر خیابان مورد بر ها آن

شود بسیار ضروری محسوب می امری روی این خیابان

(MontazerolHojat, 2007 .)نیز  پارکینگ ر رابطه باد

( درصد 46میت زیاد )( و میزان اهدرصد 60وضعیت موجود بد )

ارتباط بین این فاکتورها با محدوده . است ارزیابی شده

در طور خالصه بهجنسیت و سطح تحصیالت نیز ، سنی

طور که در . هماناست نشان داده شدهخالصه  ،4جدول

ها و کنترل جوی، هاشود بین کانالمشاهده می ،4جدول

دار اارتباط معن، های روان و محدوده سنی و جنسیتآب

رو و سطح تحصیالت ادهوجود دارد. بین جنس مصالح پی

 ئطد وساوجود دارد. همچنین بین تردّ یدارنیز ارتباط معنا

ایستگاه اتوبوس و محدوده سنی و ، نقلیه و محدوده سنی

 ود دارد.دار وجاپارکینگ و محدوده سنی ارتباط معن

ثر در رضایتمندی شهروندانؤرضایتمندی از وضعیت موجود و میزان اهمیت فاکتورهای م .3جدول  
  فاكتورها                             وضع موجود میزان اهمیت

(درصد 53بسیار زیاد ) (درصد 40بسیاربد )  های روانها و کنترل آبجوی، هاکانال   

 
 

روشرایط خیابان و پیاده  

(درصد 35) زیاد (درصد 44) متوسط  (رورو )شرایط کلی پیادهسطح پیاده   

(درصد 34متوسط ) (درصد 41متوسط )  رورنگ کف پوش پیاده   

(درصد 52)زیاد  (درصد 42) بد  روجنس مصالح پیاده   

(درصد 44) زیاد (درصد 53) متوسط   سطح آسفالت خیابان 

(درصد 46متوسط ) (درصد 46) متوسط  بندی خیابانولجد   

(درصد 56) بسیار زیاد (درصد 42) بسیار بد  نقلیه ئطد وساتردّ   
(درصد 50) زیاد (درصد 45) متوسط  هاهای روی جویپل   
(درصد 51) زیاد (درصد 49)متوسط   پیاده مکان خطوط عابر   

(درصد 51کم ) (درصد 51) بد   ایستگاه اتوبوس 
(درصد 46) زیاد (درصد 60) بد  کینگپار   

(درصد 51زیاد ) (درصد 56) خوب  هاروشنایی خیابان   
 
 

مبلمان شهری شرایط  

(درصد 49) بسیار زیاد (درصد 60)متوسط   های زباله از لحاظ موقعیتسطل   
(درصد 46) بسیار زیاد (درصد 55)متوسط   های زباله از لحاظ گنجایشسطل   

(درصد 56) زیاد (درصد 48بد )  هانیمکت   
(درصد 53) زیاد (درصد 60) متوسط   تیرهای چراغ برق 
(درصد 51) زیاد (درصد 67) متوسط    تابلوهای راهنما 

هاتابلو (درصد 51) زیاد  (درصد 57) متوسط  ها و خیابانهاتابلوهای اسامی کوچه   
(درصد 62) بسیارزیاد (درصد 32) بد  روهافضای سبز پیاده   

 
 

 شرایط فضاهای سبز
 

(درصد 51) زیاد (درصد 68) متوسط  اربلو   
(درصد 47)زیاد  (درصد 69)متوسط   میدان 

(درصد 53) بسیار زیاد (درصد 43) بد  های موجود در خیابانپارک/پارک   
(درصد 44) بسیار زیاد (درصد 51) بد   فضاهای بازی برای کودکان در پارک 

(درصد 38) ادیز (درصد 48) بد  پارکفضاهای بازی برای بزرگساالن در    

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-.html
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. وضعیت موجود تردد وسائط نقلیه6شكل   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های روانها و كنترل آبها، جوی. وضعیت موجود كانال4شكل

ها و كنترل آب روانها، جوی. میزان اهمیت كانال5شكل . میزان اهمیت تردّد وسائط نقلیه7شكل   

رونی مختلف با رضایتمندی شهروندان نسبت به شرایط خیابان و پیادههای سها و محدودهارتباط تحصیالت، جنس .4جدول  

سنی محدوده  تحصیالت سطح جنسیت   توضیحات 
 

روان هایآب كنترل و هاجوی، هاكانال      - 
 دارامعن ارتباط سال 18 از کمتر سنی محدوده در

خوردمی چشمبه بیشتر  

روپیاده سطح  - - - - 

روپیاده رنگ  - - - - 

روپیاده مصالح جنس  - -   - 

خیابان آسفالت سطح  - - - - 

خیابان بندیجدول  - - - - 

نقلیه ئطوسا تردد    - - 
 دارامعن ارتباط سال 18 از کمتر سنی محدوده در

خوردمی چشمبه یبیشتر  

هاجوی روی هایپل  - - - - 

پیاده عابر خطوط مكان  - - - - 

اتوبوس ایستگاه    - - 
 دارامعن ارتباط سال 18 از کمتر سنی همحدود در

خوردمی چشمبه یبیشتر  

 
 پاركینگ

 
  

 
- 

 
- 

 ارتباط 60-64 و سال 18 از کمتر سنی محدوده در
خوردمی چشمبه یبیشتر دارامعن  
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 شرایط مبلمان شهری

 طبقبر اساس نیاز و  شهری مبلمان تعداد است ضروری

، محله، اقلیم براساس یزن مصالح و هاو نسبت انداردهااست

 تکنولوژی محیطی و اجتماعی درک، اقتصادی شرایط

 مذهبی و فرهنگی هویتاز  اینشانه شهری مبلمان .باشند

 احساس تواندمی ی شهریفضا، عبارت دیگرهب .است شهر

 .کند تقویت را مکانی حس و فرد محیط بین خاطرتعلق

 و است ظریف معماری و هنر از اینشانه شهری مبلمان

 روانی و روحی آرامشو  عمومی فرهنگ ارتقایموجب 

  .(Eslami Rad & Ghasemi, 2011)شودشهروندان می

، هویت، به فضای شهریتواند یکی از عناصری که می

و کیفیت و کارایی زندگی ببخشد  بخشیسامان سرزندگی و

در . مبلمان شهری است را در شهر ارتقا دهد مبلمان شهری

، نمادها، هادستگاه، اشیا، ه وسیعی از وسایلعواقع مجمو

که چون در شهر و  است فضاها و عناصری، بناهاخرده

فاده عمومی است اند وی باز نصب شدههاخیابان و در کل در فضا

(. Memar, 2006) اندبه این اصطالح معروف شده ،دارند

-سطل و هامواردی مانند روشنایی خیابان، در این پژوهش

ها جهت له از لحاظ موقعیت و گنجایش و نیمکتهای زبا

 اند.نظر قرار گرفته بررسی شرایط مبلمان شهری مدّ

 آمده در ارتباط با رضایتمندی ازدستبررسی نتایج به   

 ،3وضعیت موجود و میزان اهمیت فاکتورها در جدول

 های صورتبر اساس تجزیه و تحلیل. است نشان داده شده

و ( درصد 48ها را بد )ضعیت نیمکتروندان وشه، گرفته

اند. بر این ( ارزیابی کردهدرصد 56را زیاد ) میزان اهمیت آن

در بررسی شرایط مبلمان شهری رسیدگی به وضعیت ، اساس

. ارتباط بین این فاکتورها است ها ضروریپارکینگ و نیمکت

 5جنسیت و سطح تحصیالت نیز در جدول، با محدوده سنی

 . است خالصه شده
 

های سنی مختلف با رضایتمندی شهروندان نسبت به شرایط مبلمان شهریها و محدودهیتجنس، ارتباط تحصیالت .5جدول  

سنی محدوده  تحصیالت سطح جنسیت   توضیحات 

هاروشنایی خیابان  - - - - 

موقعیت لحاظ از زباله هایسطل  - - - - 

گنجایش لحاظ از زباله هایسطل  - - - - 

هانیمكت  - - - - 

برق چراغ تیرهای  - - - - 

 

 تابلوها

یکی از وسایلی که امروزه انواع و اقسام آن در شهرها خودنمایی 

ها که محل قرارگیری آندر صورتی .است تابلوهای شهری ،کندمی

شمار بهرفاه و آسایش اقشار جامعه  ای در جهتدرست باشد وسیله

در شهر از سردرگمی  آشنا افراد نا موجب نجاتو  روندمی

هنر را به پیکر شهر و ، (. تابلوهای شهریMemar, 2006) شوند می

رافیک کنند. عالئم و تابلوها جهت کنترل تخیابان تزریق می

ها و یابی و هدایت معابر و گذرگاهجهت، )راهنمایی و رانندگی(

 ,.Echenique & et alد)نروکار میها برسانی موقعیتاطالع

ها و تابلوهای راهنما و اسامی کوچه، این پژوهش در (.1972

نظر قرار  ها جهت بررسی شرایط و وضعیت تابلوها مدّخیابان

آمده در ارتباط با رضایتمندی از  دستبررسی نتایج بهکه  اندهگرفت

نشان داده  ،3وضعیت موجود و میزان اهمیت فاکتورها در جدول

زان اهمیت تابلوهای می، . بر اساس نظرات شهرونداناست شده

( و وضعیت درصد 51ها زیاد )بلوهای اسامی خیابانراهنما و تا

رضایت  ه نشانگرک است (درصد 57و  67ترتیب موجود متوسط )به

. ارتباط بین این است نسبی از وضعیت تابلوها در خیابان

جنسیت و سطح تحصیالت نیز در ، فاکتورها با محدوده سنی

بین تابلوهای  6جدول اساسبر  .تاس خالصه شده ، 6جدول

 .داری وجود دارداراهنما و محدوده سنی ارتباط معن
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های سنی مختلف با رضایتمندی شهروندان نسبت به شرایط و وضعیت تابلوهاها و محدودهیتجنس، ارتباط تحصیالت .6جدول  

سنی محدوده  تحصیالت سطح جنسیت   توضیحات 

خورد می چشمبه یبیشتر دارامعن ارتباط سال 20-29 سنی همحدود در - -   تابلوهای راهنما  

هاها و خیابانتابلوهای اسامی كوچه  - - - - 

 شرایط فضاهای سبز

 از است عبارت شهری سبز فضای، شهرسازی دیدگاه از

 شده پوشیده گیاهان انواع از که، شهر سیمای از بخشی

ردهای کارک، شهرها ترین اثرات فضای سبز در. مهماست

وان محیط عنکه شهرها را به است اهمحیطی آنزیست

دار کرده و با مقابله با اثرات معنی زیست جامعه انسانی

بردن سطح زیبایی از رش صنعت از یک سو و باالسوء گست

 شوند. شهرها میدر سبب افزایش کیفیت زیستی ، سوی دیگر

ش افزای، تعدیل دما، ترین اثرات فضاهای سبز در شهرمهم

. سایر است تلطیف هوا و جذب گرد و غبار، رطوبت نسبی

، حال هر  به .است ی سبز در شهرها نسبیهااثرات فضا

ها را در شهرها الزم و آن وجود، این فضاهامجموع اثرات 

بدون پایداری و بقای شهرها که طوریبه، گرداندضروری می

در این (. Majnounian, 1995)بود نخواهدوجود آن ممکن 

بلوار و میدان ، روهامواردی مانند فضای سبز پیاده، پژوهش

 

ر قرار گرفتند. نظ جهت بررسی شرایط فضاهای سبز مدّ

آمده در ارتباط با رضایتمندی از  دستبررسی نتایج به

نشان  ،3وضعیت موجود و میزان اهمیت فاکتورها در جدول

-پارک ،روهافضای سبز پیاده، . بر اساس نتایجاست داده شده

کودکان بد های موجود در خیابان و فضاهای بازی برای 

ها بسیار ( و میزان اهمیت آندرصد 51و 43، 32ترتیب  )به

. از است ( ارزیابی شدهدرصد 44و 53، 62ترتیب زیاد )به

منظور طراحی مدیران شهری به است ضروری، رواین

ایت شهروندان کارامدتر این پارامترها در جهت جلب رض

ارتباط بین این فاکتورها با عمل آورند. قدامات الزم را بها

 ،7جنسیت و سطح تحصیالت نیز در جدول، محدوده سنی

مالحظه  گونه که در این جدول. هماناست خالصه شده

های موجود در خیابان و محدوده شود بین پارک/پارک می

سنی و فضاهای بازی برای کودکان و بزرگساالن در پارک 

 دار وجود دارد.اده سنی ارتباط معنو محدو

های سنی مختلف با رضایتمندی شهروندان نسبت به شرایط فضاهای سبزها و محدودهیتجنس، ارتباط تحصیالت .7جدول  

سنی محدوده  تحصیالت سطح جنسیت   توضیحات 

روهاپیاده سبز فضاهای  - - - - 

 - - - - بلوار

 - - - - میدان

خیابان در موجود هایپارک/پارک  
 

  

 

- 

 

- 
خوردمی چشمبه یبیشتر دارامعن ارتباط سال 18 از کمتر سنی محدوده در  

  فضاهای بازی برای كودكان در پارک

  

 

- 

 

- 
خوردمی چشمبه یبیشتر دارامعن ارتباط سال 18 از کمتر سنی محدوده در  

فضاهای بازی برای بزرگساالن در 

 پارک
 

  

 

- 

 

- 
خوردمی چشمبه یبیشتر دارامعن ارتباط سال 18 زا کمتر سنی محدوده در  

   

از فاده است با هاپرسشنامه از حاصل هایدادهتجزیه و تحلیل 

 کم ن وتری مهمتعیین  برای( Friedman) فریدمن آزمون

ثر بر رضایتمندی شهروندان در محیط ؤترین عوامل ماهمیت

ج نشان داد نتای که شد انجام (SPSS) اساسپیاس افزارنرم

، روها پیاده  ی سبزهاوضعیت فضا، ترتیببه، ترین عواملمهم

های روان ها و کنترل آبجوی، هانقلیه و کانال ئطد وساتردّ

ها نیمکت، رورنگ پیاده، ترتیببه، ترین عواملاهمیت و کم

 رو هستند.پیاده  و سطح
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 گیریبحث و نتیجه
زان مطلوبیت محیط در رسد ارزیابی ساکنین از مینظر میبه

جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف و موفقیت 

. همچنین شناسایی است شدهثر واقع ؤهای شهری م پروژه

ثر بر میزان رضایتمندی و نارضایتی ساکنین ؤهای ملفهؤم

راهبردهای آتی ، سکونت کیفیت کنونیتواند در درک  می

سطح کیفی محیط و جلوگیری از تکرار  یجهت ارتقا

ثر واقع گردد. ؤها مبرخی اقدامات نامناسب در سایر مکان

طی  که است رویکردهایی جمله از رضایتمندی رویکرد

 شده مطرح محیط کیفیت مباحث با ارتباط در اخیر دهه چند

 و مهم هایلفهؤم اساس بر، ساکنین الگو این در .است

 برای که محیط سکونتی از رضایتمندی میزان بر ثیرگذارأت

 و شخصی هایبودن ویژگیتمتفاو دلیل به مختلف ادافر

 مورد را خود سکونتی محیط، است تغییر قابل شانموقعیت

 در روش این مزیت، همین دلیلبه . دهند می قرار ارزیابی

 و نارضایتی و مندیمیزان رضایت بر ثرؤم های لفهؤم شناسائی

 کیفیت ترواقعی مورد وضعیت در ساکنین دیدگاه انعکاس

 . است سکونتی های محیط در

 داره امور شهر نتایج مثبتیاصوالً مشارکت شهروندان در ا   

اشاره  زیرتوان به موارد دنبال دارد که از آن جمله میبه را

ها و مشکالت مدیریت شهری کاهش محدودیت .1کرد: 

هایی که با کمبود یا فقدان نیروی شهرداریدر رابطه با  ویژه به

جلب مشارکت  زیرا هستند؛ع مالی مواجه متخصص و مناب

مدیریت شهری به منابع  هایرفع بخشی از نیاز موجبمردم 

 شود. می انسانی و مالی

بدین  ؛صرف انرژیمها و کاهش صرفه جویی در هزینه .2

که با  کندمیفراهم را معنی که مشارکت شهروندان این امکان 

در  یشتریبهزینه و امکانات کمتر اقدامات ، صرف انرژی

 . بگیرد صورتشهر 

ریزی شهری در یک شهر برای رفاه ساکنان اصوال برنامه   

تک با وجود این تک، گیردن( صورت میشهرها )شهروندا

ریزان و توانند نظرات خود را به برنامهشهروندان نیز می

ریزی ایفای منتقل سازند و در فرایند برنامه مدیران شهری

با هدف ایجاد ، ز شهرونداننقش کنند. نظرخواهی ا

، هاآنآل برای زیست سالم و محل اسکان ایده محیط

 ریزی شهری داردبرنامه نقش بسیار مهمی در

(Domingo & et al, 2004: 195).  آگاهی از نیازها و

در میزان نقشی که  هامردم و بررسی نگرش آن مشکالت

 هزمین، باشند توانند در رفع مشکالت شهری داشته می

برای برقراری ارتباط منطقی و صحیح بین نهاد  را مساعدی

و  رسان و خود شهروندان فراهم ساخته و اعتماد خدمت

از . کندشهری برقرار می انو مدیر شهروندانمیان  اطمینانی را

 دان و بررسی میزانبا نظرخواهی از شهرون رواین

 که مطرح از فضاهای شهری و مشکالتی هارضایتمندی آن

، به تفکیک سن هاآن توان مطابق با نیازهایمی ،کنندمی

ریزی نمود و زمینه مساعدی جنس و سطح تحصیالت برنامه

جهت ایجاد فضای شهری مناسب ایجاد کرد. از آنجایی که 

دارای نیازهای ، جنس و تحصیالت مختلف، سنینی با افراد

های مختلف با توجه به گروه است هستند بهتر نیز متفاوتی

مین نیازها أریزی و ت جنس و تحصیالت اقدام به برنامه، نیس

ن نمود. همچنین باید بتوان بین نیازهای گوناگون شهروندا

کارآمدی  هابندی نیازهای آنهماهنگی ایجاد کرد و با اولویت

از آنجایی  کار برد.ا برای افزایش مشارکت شهروندی بالزم ر

کسی وندان دلسوزتر از خود شهردر توسعه یک شهر  که

-راحتی میها بهشود بنابراین از طریق نظرسنجییافت نمی

مشارکت ، بنابراین شد.مند بهره هاتوان از نظریات آن

، اقتصادی تواند در تأمین منابع شهری میشهروندان در مدیریت 

کاهش ، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش هزینه خدمات

 رضایتهای ناشی از زندگی شهری و  ها و تنش آسیب

ایجاد پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران  شهروندان مؤثر باشد.

مشاوره و همفکری عمومی را در زمینه تواند شهری می

 های انجامبررسی .شهر فراهم آورد ریزی و مدیریتبرنامه

گرگان حاکی از  آذر 5 ده در مورد وضعیت کنونی خیابانش

، ی مورد مطالعهفاکتورهاهمه از بین ، شهروندانکه  است آن

 درصد 56ها را خوب )ود روشنایی خیابانفقط وضعیت موج

 درصد 2، بسیار خوب درصد 4، متوسط درصد 37، خوب
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 51د( و میزان اهمیت آن را زیاد )بسیار ب درصد 1بد و 

 1تاحدودی و  درصد 8، بسیار زیاد درصد 40، زیاد درصد

شود یاند. بر این اساس مشخص مکم( ارزیابی کرده درصد

شهروندان از روشنایی خیابان رضایت دارند. همچنین از بین 

 ها و کنترلجوی، هاتمامی فاکتورها وضعیت موجود کانال

نقلیه را بسیار بد و میزان اهمیت  ئطد وساهای روان و تردّآب

 اند. بر اساس تجزیه وها را بسیار زیاد ارزیابی کردهآن

ندان وضعیت موجود از شهرو درصد 40، های آماری تحلیل

 درصد 16، بد درصد 24ها را بسیار بد )ها و جوینالکا

 53( و بسیار خوب درصد 3خوب و  درصد 17، متوسط

 12، زیاد درصد 31) اهمیت این فاکتور را بسیار زیاد درصد

ارزیابی  (بسیار کم درصد 1کم و  درصد 3، تاحدودی درصد

 42نقلیه در  طئد وسااند. همچنین وضعیت موجود تردّکرده

 6، متوسط درصد 23، بد درصد 25، از موارد بسیار بد درصد

ی شد و میزان بسیار خوب ارزیاب درصد 4خوب و  درصد

 درصد 31، از نظرات بسیار زیاد درصد 56اهمیت آن نیز در 

بسیار کم  درصد 3کم و  درصد 4، تاحدودی درصد 6، زیاد

 5 خیابانشد که های میدانی مشاهده ارزیابی شد. در بررسی

مدت خودروها و های بلندفاقد پارکینگ برای توقف آذر

مدت در حاشیه های کوتاهشده برای توقفطراحی پارکینگ

در  آذر 5 بیمارستاندلیل قرارگیری  و همچنین به است خیابان

ترافیک سنگینی در ، این خیابان و نزدیکی پارک به خیابان

وم کنترل ترافیک و ایجاد لز، رواز این .است منطقه حکمفرما

عبور آمبوالنس در این خیابان  ها وتاکسی ویژهمسیرهای 

ریزی منسجم در نیازمند برنامه شود. این امراحساس می

 تسهیالت ایجاد و ریزیبرنامه .است بازنگری طراحی شهری

 است شهری طراحی در ثرؤم پارامترهای ترینعمده از یکی

 شهری فضاهای سازیبهینه و نوسازی و موفقیت کهطوریهب

 در گیریتصمیم. دارد پارکینگ فضای به دسترسی بستگی به

 کنترل تسهیالت تجهیز، جدید هایپارکینگ احداث مورد

 مدیریتی تفکر و اصالح ساختار و بهبود یا و ساکن ترافیک

 از چه و ریزیبرنامه و طراحی نظر نقطه از چه، حاکم

 و دقیق بررسی به نیاز که است ایلهئمس، کنترل دیدگاه

 دیگری تصمیم هر نمودن عملی و اجرا از پیش موشکافانه

رو همچنین در رابطه با جنس مصالح پیاده دارد. زمینه این در

 52( و میزان اهمیت زیاد )درصد 42وضعیت موجود بد )

( ارزیابی شد که با توجه به اهمیت این فاکتور از نظر درصد

بهبود ، آذر 5 اسب آن در خیابانو وضعیت نامن شهروندان

آید. طراحی و نظر میرو ضروری بهجنس مصالح پیاده

که در  است یهای شهری نیازمند برنامه جامعبهسازی خیابان

معضالت  از بروزتواند اصول طراحی شهری میرعایت  آن

 .طور چشمگیری جلوگیری کند بهکنونی خیابان شهری 

که  است حاکی از آن های این پژوهش یافتهنتایج    

ها و جوی، هاکانالهای سنی با عواملی همچون محدوده بین

ایستگاه ، پارکینگ، نقلیه ئطد وساتردّ، های روانکنترل آب

ویژه به) فضاهای بازی برای کودکان و بزرگساالن، اتوبوس

در سال( و مشارکت شهروندان 18در گروه سنی کمتر از 

و تابلوهای  های شهریهای مربوط به فضاتصمیم گیری

داری اارتباط معن، سال(20-29ویژه در گروه سنی  به) نماراه

چنین در بررسی ارتباط بین تحصیالت و هر وجود دارد. هم

ثر در رضایتمندی نیز مشخص شد که فقط ؤیک از عوامل م

نیز میان  رو وسطح تحصیالت با جنس کفپوش پیاده بین

 کنترل و هاجوی، هالکانا فاکتورهای با مختلف هایجنس

  .دارد وجود داریامعن ارتباط روان هایآب

 هایشود که نیازمندیها سبب میپژوهش نوع نتایج این   

جنس و سطح تحصیالت شناسایی ، شهروندان به تفکیک سن

 ترتر و طراحی بهتر و مناسبریزی دقیقدر برنامهو  شود

ریزان و طراحان  برنامهجهت افزایش رضایتمندی شهروندان به 

 .کمک کندشهری 

 راهكارها
عمومی  از فضاهای شهروندان مندیرضایتی ارتقا منظور به

این در  شدهبررسی متغیرهای عوامل و چارچوب در، شهری

 :داد ارائه زیر شرح به هاییپیشنهاد توانمی تحقیق

 های شهری؛های خیابانها و مسیل. بهبود وضعیت کانال1
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 شهر؛

 و خوانایی سیاسی، اجتماعی و رسانیاطالع نظام . ارتقای3

 شهر؛ کالبدی

 های محلی؛ هوی و فرهنگ بازنمایی و . ارتقا4

 شهر؛ فرهنگی . مدیریت5

 تأمین و و تاریک پِرت فضاهای ایجاد از . جلوگیری6

 دیگران؛ اجتماعی نظارت

و معماری و شناختی طراحیزیبایی لاصو به . توجه7

 هویت؛ با فضاهایی خلق 

 در فضاهای مناسب و متنوع شهری مبلمان از .. استفاده8

 شهری؛

 متنوع؛ هایانجام فعالیت برای هاییزمینه . ایجاد9

 صورت گروهی؛به فضا از استفاده . امکان10

 هدف فضاهای شهری)این در منابع عادالنه . توزیع11

 کاهش و خانه و فعالیت بین مراکز فاصله کاهش منجر به

 شود(.می دیگر مکان به از مکانی سفر زمان
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