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فضای شهروندمدار ،رویکردی نوین در تحقق توسعة پایدار شهری
(مطالعة موردی :شهر تهران)
زیبا پرنون - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
محمدتقی رضویان ـ دکتری جغرافیا ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
زهره فنی ـ دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسن پاسوار ـ دکتری مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس
جمیله توکلینیا ـ دکتری جغرافیای انسانی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پذیرش مقاله 1395/5/24 :تأیید مقاله1395/10/15 :

چکیده
تطور مفهوم فضا در دهههای گذشته و ایجاد درک مشترک از اینکه فضا یک سازۀ اجتماعی و اجتماع نیز یک ساازۀ
فضایی است ،از یک سو و در نظر گرفتن حقوق شهروندان بهمثابة اساس برنامهریزیهای اجتماعی در گفتمانهای
شهروندی از سوی دیگر ،اساس نظری تبلور فضای شهروندمدار است .مفهومی که شناخت ابعااد و نحاوۀ عینیات
یافتن آن موروع بسیاری از پژوهشها ،برنامهریزیها و طرحهای شهری در چناد ساا اخیار باوده اسات .ایان
پژوهش به دنبا بررسی و شناخت فضا ،شهروندی و فضای شهروندمدار و تجزیه و تحلیل وراعیت فضاای شاهر
تهران بر اساس این شناخت است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و اساس آن مبتنی بر ماد  CSIیاا شااخص
ررایت شهروندان از طریق مطالعة میدانی ( 384پرسشنامه) و بهرهگیری از روشهای آماری کایاسکوئرT-test ،

تکنمونهای ،رریب همبستگی اسپیرمن و ...در محیط نرمافزار  SPSSاست .نتایج نشان میدهد که شااخصهاای
 CSIدر شهر تهران در ورعیت نامطلوب و نسبتاً مطلوب قرار دارد و شهروندان از فضای شهر تهران ررایتی کمتر
از حد متوسط داشتهاند .همچنین دوری و فاصلة فضای شهر تهران از ابعاد و شااخصهاای فضاای شاهروندمدار
بهمثابة مهمترین حلقة مفقودۀ نظام برنامهریزی شهری تهران است که این امر مایتواناد هشاداری بارای باروز
آسیبهای اجتماعی – فضایی باشد و رروری است از هم اکنون چارهای برای حل آن اندیشیده شود.

کلیدواژهها :تهران ،شهروند ،فضا ،فضای شهروندمدار ،مد .CSI
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این مقاله برگرفته از پایاننامۀ مقطع دکتری زیبا پرنون با عنوان تحول نظام برنامهریزی شهری در ایران بر پایۀ مـدیریت شـهروندمدار بـه راهنمـایی دکتـر
محمدتقی رضویان و دکتر زهره فنی ،دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی است.
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مقدمه
دهههای ینده ،دهههای حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خود و تکاپوی نان برای بهرهمندی از موقعیت بهتر اجتمـاعی،
اقتصادی و زیستی است .برنامهها و سیاستهایی که بدون در نظر گرفتن گرایشهای تودهای مردم و صرفاً بـا هـدایت و
توصیه از باال پیش میروند ،راهی جز به هدر دادن امکانات و شکست ندارند (نوذری و رجبدوسـت .)35 :1388 ،از ایـن
رو توجه به خواست شهروندان و بهرهمندی از نظرهای نها در فراینـد برنامـهریـزی از اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت
( .)Chado & Bte Johan, 2016: 186پژوهش و نظریهپردازی در رابطه با فضای شهرها بـهمثابـۀ مفهـوم بنیـادین و
اساس برنامهریزی شهری نیز تحت تأثیر این دگرگونیها ،موجد چالشهایی شده که تحول و معرفـتشناسـی فضـا را از
دیدگاهها و نگرشهای کالبدی تا تأکید بر پایداری و شهروندمداری در پی داشته است (ایمانی شـاملو و دیگـران:1395 ،
 105و کاظمیان .)1383 ،دیوید هاروی در اثر خود «عدالت اجتماعی و شهر» فراینـدهای اجتمـاعی و اشـکال فضـایی را
واقعیتهای الینفک از یکدیگر میداند و تأکید میکند که هرگونه نظریۀ عام دربارۀ شهر باید بتواند فرایندهای اجتمـاعی
شهر را به شکل فضایی ن ربط دهد (هاروی .)1379 ،لوفور نیز در اثر مهم خود ،تولید فضا ،نیاز به بررسـی فضـا را هـم
بهمثابۀ یک محصول و هم تعیینکنندۀ مناسبات و کنشهای اجتماعی متذکر میشود .از نظر وی فضاهای شهری باید در
خدمت ارضای نیازهای انسانی نظیر تفریح ،سرگرمی و تعلق جمعی باشند و شهروندان حق دارند در این فضاها مشـارکت
کنند و بر اساس گردش زاد اطالعات ،حق شهروندی خویش را تجربه کنند ( .)Stanek, 2016ادامۀ این نظریهپردازیها
با تأکید لینچ بر خوانایی و نمایانی شهر از طریق رجوع به مردم و نقـش اجتمـاعی نهـا اسـت ( .)Spencer,1991طـرح
سؤال « یا ما شهرها را برای مردم میسازیم یا برای ماشینها؟» و تأکید بر بعد انسانی در ایجاد شهرهای سـالم از سـوی
جاکوبز ( ،)Corcoran, 2015طرح ایدۀ «شهرهایی برای مردم» از سوی یانگـل (یـانگـل )1392 ،و ...موجـب شـد تـا
چگونگی دستیابی به مقیاس انسانی ،به مرکز برنامهریزی فضایی تبدیل میشود .برنامهریزی فضایی چارهای نمییابد جـز
درک خواستها و نیازهای شهروندان و درک این مهم ،اساس و پایۀ سـاماندهـی فضـا مـیگـردد ( & Oscar Nigro

 .)González Císaro, 2016: 85در این سیروگذر است که مفهوم فضای شهروندمدار متبلور مـیشـود و برنامـهریـزان
فضایی نحوۀ عینیت یافتن حقوق شهروندی در فضا را دنبال میکنند .در اغلب شهرهای توسعهیافته در سالهای اخیر بـا
درک ضرورت و لزوم همسویی با این نگرش ،فعالیتهای مهمی در ایجاد فضـاهای شـهری شـهروندمدار انجـام گرفتـه
است .تجربۀ این شهرها نشان میدهد که چگونه این حرکت با کاهش مشکلها و بحرانهای فضایی – اجتماعی همـراه
بوده است .شهر تهران بهمثابۀ پایتخت اداری و سیاسی ،در همۀ برنامهریزیهای کالبدی و فضایی کشور پیشـگام اسـت،
با این حال در عرصۀ فضایی هنوز در راههای غازین توجه به حقوق شهروندی است .توجـه بـه حقـوق شـهروندان و بـه
عبارت دیگر ،بعد انسانی فضا حلقۀ مفقودۀ نظام برنامهریزی شهری تهران بوده و همواره از ن غفلت شده اسـت .از ایـن
رو باید اصالحاتی در روش برنامهریزی شهری ن صورت گیرد .این اصالحات نه از گونۀ کالبدی ،بلکه از نوع فرهنگی و
اجتماعی است بدین معنی که حقوق شهروندی در بخشهای گوناگون لحاظ گردد و برنامهریزی کالبـدی هماهنـگ بـا
مفهوم و حقوق شهروندی در بخشهای مختلف پیاده شود (دانشمند و نظریـان .)1 :1389 ،بنـابراین هـدف اصـلی ایـن
پژوهش مطالعه و بررسی فضای شهر تهران از بعد شهروندمداری است .در این زمینه سؤال این است که یا فضای شـهر
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تهران در چارچوب مفهوم ،ابعاد و تعاریف فضای شهروندمدار است؟ برای پاسخ به این پرسش نیاز است در ابتدا مفاهیم و
مبانی نظری فضای شهروندمدار بررسی شود ،ابعاد و شاخصهای ن شناسایی و در نهایت بر اساس نها ،وضـعیت شـهر
تهران سنجش ،تجزیه و تحلیل و سیبشناسی شود .بنابراین اتخاذ رویکرد و چارچوبی نوین در تبیین فضای شهروندمدار
و نحوۀ عینیت یافتن ن در شهر تهران در این پژوهش مدنظر بوده و ویژگـیهـا و ابعـاد فضـای شـهر تهـران در قالـب
شهروندمداری تحلیل میگردد.

مبانی نظری
فضا
فضاهای شهری در بستر تاریخ ،عرصۀ کارکردهای مختلف اجتمـاعیانـد و ایـن کارکردهـا همـواره وابسـته و در ارتبـاط
مستقیم با عرصۀ عمومی و کالبدی شهر است (رزاقی .)95 :1395 ،پـرداختن بـه فضـا بـهمثابـۀ ظـرف و عرصـۀ ظهـور
فرایندهای اجتماعی و اقتصادی ،توسعۀ فضایی و تضـمین امکـان زنـدگی در شـهرها اهمیـت ویـژهای دارد (Estevez-

) .Mauriz & others, 2016: 4بهطوری که هر تبیین باکفایت در برنامهریزی شهری در گرو توجه به سه مسئله است:
فضا ،زمان و مکانیزمهای اجتماعی ( 1987 ،Wardeبه نقل از افروغ .)11 :1376 ،این اهمیت ،عرصۀ نظریهپردازیهـای
متعدد و متنوعی گردیده که بازتاب و نتایج مثبت و منفی فراوانی را در شهرهای مختلف جلوهگر شـده اسـت ( Siagian,

.)2016
تطور مفهوم فضا در دیدگاههای فضایی بدین ترتیب بوده که ناکار مدی فضاگرایی دهـۀ  1960تحـت تـاثیر فیزیـک
نسبیت و هندسۀ نااقلیدسی ،ساختارگرایی ،پساساختارگرایی ،ساختبخشی و تحوالت در دیگر عرصهها به فضامندی علوم
اجتماعی و چرخش فضاگونۀ ن منجر شده است (ضرغامی و بهروز .)82 :1394 ،یک طیف این واکنش را مارکسیستهـا
تشکیل میدادند که بهطور مطلق و کامل فضا را نفی کردند .به زعم اینان همۀ روابط و فرایندهای فضایی در واقع روابط
اجتماعیاند که شکل فضایی یافتهاند .بهگونهای که در این دوره ،تأکید بر ن است که فضـا یـک سـازۀ اجتمـاعی اسـت
( .)Massey, 1987: 11طرف دیگر این طیف ،متفکرانی بودند که این گرایش افراطی را نپذیرفتهاند و ضمن نفی موضع
جوهری فضا ،موضع ربطی یا نسبی اتخاذ کردند و تأکیدشان بر این بود که اجتماع نیز یک سازۀ فضایی است .در نهایـت
با توجه به کمبود هر یک از دیدگاههای پیشین در دهۀ  1980دیدگاه بینابینی مطرح شد که قائل به این موضوع است که
فضا یک ساخت اجتماعی است ،اما روابط اجتماعی نیز روی فضا بنا میشوند (افروغ.)29 :1377 ،
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تا دهۀ 1960

فضا در مفهوم مستقل

فضاییگرایی

از  1960تا 1980

صرفاً عوامل ذهنی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی

دیدگاههای مارکسیستی و
نافضایی
فضا یک سازۀ اجتماعی

از  1980به بعد

دیدگاههای بینابینی

دیدگاههای رئالیستی ،تعاملی و موضعی
فضا یک سازۀ
اجتماعی

و

اجتماع یک
سازۀ فضایی

مأخذ :ایمانیشاملو و دیگران109 :1395 ،

به عقیدۀ نان عوامل اجتماعی نقش اساسـی در ادراک بازنمودهـای فضـایی دارنـد ( Dias & Ramadier, 2015:

 .)135در واقع بین فضا و جامعه رابطۀ متقابل و دوسویه وجود دارد .از یک سو ،این اجتماع انسانی است که به فضا شکل
داده و ن را مطابق با نیازهای خود تغیر میدهد و از سوی دیگر ،ویژگیهای یک فضا و امکانات ن ،نحوۀ بهرهبرداری و
نوع فعالیتهای انسان را تعیین میکند ) .)Clément & Bukley, 2014هر فضـا بـهمثابـۀ یـک منبـع هویـت اسـت و
گروههایی را که در ن قرار میگیرند هویت میبخشد (ربانی.)37 :1381 ،

شهروندی
شهروندی بهمثابۀ پدیدۀ اجتماعی مدرن یکی از مؤلفههای محوری نظامهای سیاسی دموکراتیک و شاخصهـای کلیـدی
برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعۀ مدرن است که برخوردار از حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی کار مـد و پویـا
است (توسلی و نجاتی حسینی .)32 :1383 ،شهروندی وضعی است که مجموعهای از حقوق ،وظایف و تعهدات را همـراه
با برابری ،عدالت و استقالل در خود دارد (فالکس .)24 :1381 ،مفهوم شهروندی مستلزم برخورداری از حق ،وسیله ،فضا،
فرصت ،در صورت لزوم پشتیبانی و حمایت برای حضور و تأثیرگذاری در تصمیمها و نیـز درگیـر شـدن در فعالیـتهـای
اجتماعی برای کمک به ساخت جامعهای بهتر است ( .)ERYICA, 2003شهروند باید بهطور چرخشی در زندگی مدنی و
شهری در حکمرانی و اطاعت کردن سهیم باشد ( .)Cunningham, 2011: 35شهروندی موقعیتی اثرپذیر نیست ،بلکـه
حالتی اثرگذار است و با سلطه سازگاری ندارد .شهروندی نمونهای عالی از چیزی است که نتونی گیدنز ن را «دوگـانگی
ساختار» ( )Duality of Structureنامیده است .از دید گیدنز ،نمیتوان فرد و جامعه را بهسان ایدههایی مخالف و دشمن
یکدیگر دانست ،بلکه کارگزاری فرد و کردارهای اجتماعی به یکدیگر وابستهاند .فرد با اعمـال حقـوق و ایفـای تعهـدات،
شرایط ضروری شهروندی را بازتولید میکند .پس شهروندی هویتی پویـا اسـت (صـرافی و اسـماعیلزاده.)137 :1384 ،
چشمانداز نظری تحلیل و تبیین فضای مفهومی شهروندی تا اندازۀ زیادی با بافت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی و
فرهنگیای که چنین چشماندازی در ن اتخاذ میشود ،پیوند و رابطه دارد .از همین رو میتوان نسبت و ارتباط تنگـاتنگی
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میان جامعه و شهروندی قائل شد (نجاتی حسینی .)7 :1380 ،در ادبیات گستردۀ نظریههای شـهروندی ،هسـتۀ مشـترک
تعاریف ارائهشده از شهروندی به شرح ذیل است:
-

نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای همۀ اعضای جامعه.

-

مجموعهای بههمپیوسته از وظایف ،حقوق ،تکالیف ،مسئولیتها و تعهدات اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی
و فرهنگی همگانی ،برابر و یکسان.

-

احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای مشـارکت جـدی و فعاالنـه در جامعـه و حـوزههـای اقتصـادی،
سیاسی و فرهنگی.

-

برخورداری عادالنه و منصفانۀ همۀ اعضای جامعه از مزایـا ،منـابع و امتیـازات اجتمـاعی ،اقتصـادی ،سیاسـی،
حقوقی و فرهنگی ،فارغ از تعلق طبقاتی ،نژادی ،مذهبی و قومی (مـک لـین 1996 ،و ترنـر  1993بـه نقـل از
توسلی و نجاتی حسینی.)33 :1383 ،

سیر تاریخی شکلگیری مفهوم شهروندی و برداشت جوامع مختلف از این مفهوم ،باعث شده است که صور گوناگونی
از شهروندی در قالب الگوهای نظری نشان داده شود .در این میان ،چهار رویکرد برجسته یا بـه گفتـۀ دمـاین «گفتمـان
شهروندی» وجود دارد :گفتمان فردگرایی لیبرال ،گفتمان اجتماعگرایی ،گفتمان جمهوریگرایی (مدنی و جدید) و گفتمان
فمینیستی .از میان این گفتمانها ،گفتمان اجتماعگرایی هدایتگر این پژوهش و پیونددهندۀ مفهوم فضا و شهروندی است.
به این دلیل ،تنها این گفتمان تشریح میشود .در گفتمان شـهروند اجتمـاعگرایـی «فـرد وضـعیتمنـد» ( Situationed

 )Individualمطرح میشود .یعنی فردی که در دل اجتماع خود قرار دارد و از طریق تعلقها و فهـم مشـترکی کـه دارد،
زندگی اجتماعی را شکل میدهد و تعریف میکند .فرد وضعیتمند برخـی حقـوق و وظـایف ویـژه را کـه خصیصـههـای
اخالقی او را میسازد ،از اجتماعی که در ن زندگی میکند میگیرد و همزمان در اهـداف و مقاصـد جامعـۀ خـود درگیـر
می شود .بنابراین اجتماع باید طوری سازمان داده شود که همگی احساس کننـد کـه از سـر رضـایت و بـدون هـر گونـه
مخالفت ،جزئی از نند ( .)Roberts, 1997: 351 - 365در واقع در این گفتمان شهروندی به معنـای عضـویت در یـک
اجتماع خاص است و شهروندی یعنی بهرهمندی از پایگاه و شأن حقوقیای که مستند به حقوق ،وظایف و تکالیف رسمی
و قانونی است .ممیز شاخص شهروندی در گفتمان اجتماعگرایی این است که شهروندان «عضو اجتمـاع» هسـتند و ایـن
امر متضمن داشتن ارزشها ،عالیق ،حقوق ،وظایف و تکالیف مشترک نسبت به اجتماع است (.)RennieShort, 1996

فضای شهروندمدار
اگر بر اساس دیدگاههای بینابینی و ترکیبی ،فضا را یک سازۀ اجتماعی و اجتماع را یک سازۀ فضـایی در نظـر بگیـریم و
همچنین بر اساس گفتمان اجتماعگرایی نیز شهروندان را بهمثابۀ «عضو اجتماع» بدانیم ،سؤاالت ذیل مطرح میشود:
-

شهروندان بهمثابۀ عضو اجتماع از فضای پیرامون خود چه خواستها و انتظاراتی دارند؟

-

بازخورد ادراکی شهروندان از فضای شهر چگونه است؟

-

یا امروزه فضاهای شهری در همۀ ابعاد بهمثابۀ فضایی پاسخده عمل میکنند؟
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پاسخ به این سؤالهاست که پیوند مفاهیم فضا و شهروندی را ایجاب میکند و روشن میسازد که چگونه از دل ایـن
پیوند ،فضای شهروندمدار تبلور و عینیت مییابد .همانطور که پیش تر اشـاره شـد ،بـین فضـا و جامعـه رابطـۀ متقابـل و
دوسویه وجود دارد .هایدگر در کتاب ساختن ،سکنی گزیدن ،تفکر به این نکته اشاره کرده است که فضاها به واسطۀ ایـن
واقعیت گشوده میشوند که به مکان باشندگی دمی تبدیل شوند ( .)Jaobson, 2012از نظر لوفور نیز فضای شهروندمدار
فضاهایی شهریاند که در خدمت ارضای نیازهای انسانی نظیر تفریح ،سرگرمی و تعلق اجتماعیاند ( Stanek & others,

 .)2016میتوان گفت زمانی که فضای ذهنی و فضای فیزیکی به نحوی سامان یابند که فضای اجتمـاعی خلـقشـده از
تعامل نها بتواند انگیزههای اساسی و نیازهای انسانها را که هگل ن را بهرسمیت شناخته شدن مینامد ،ارضـاء نمایـد،
فضای شهروندمدار ایجاد شده است .برای عینیت یافتن فضای شهروندمدار ،برنامهریزی شهری باید عالوه بـر توجـه بـه
اهداف کالبدی و کارکردی ،به نیازهای کیفی و روانی مردم در محیط زندگی شهری مانند هویت اجتماعی ،امنیت و رفـاه
اجتماعی ،اشتغال پایدار ،سایش روانی ،احساس زیبایی ،همبستگی و تعلق اجتماعی و ....نیز پاسخگو باشد .ایجاد خوانـایی
و پاسخ گویی به نیازهای انسانی در فضا و تالش بـرای افـزایش شـادی مـردم از طـرق مختلـف ،اسـاس خلـق فضـای
شهروندمدار است ( .)Cunningham,2011: 36محقق نمودن حقوق شهروندی در برنامهریـزی فضـایی ،ایـن بسـتر را
فراهم می ورد که شهروندان در این فضاها مشارکت کنند و بر اساس گردش زاد اطالعـات ،حـق شـهروندی خـویش را
تجربه نمایند .بدون شک ،سوگیری برنامهریزیهای شهری به هر یک از مفاهیم فضا و شهروندان به صورت مجزا و نبود
تعادل در ارتباط میان جامعه و فضای شهر منجر به بروز بحران و مشکالت اجتماعی – فضایی خواهد شد ( & Holden

 )others, 2013: 110 - 11و باعث میشود هم فضا بهمثابۀ سازۀ اجتماعی و هم اجتماع بهمثابۀ سازۀ فضایی دچار نبـود
تعادل و توازن گردند .فرایندی که طی دهههای گذشته به دلیل نگاه تکبعدی به فضا یا به اجتماع و درک نکردن روابط
متقابل این دو در برنامههای توسعۀ شهری و طرحهای موضعی و موضوعی ،منجـر بـه مشـکالت اجتمـاعی ،اقتصـادی،
زیستمحیطی و بحران فرین گردیده که هشداری بر ناپایداری شهرها شده اسـت (ساسـانپـور و دیگـران.)129 :1393 ،
مواجهه با فرایند مذکور و چالشهای ن سبب شده است تا برنامهریزی ناچار به شناخت واقعیتر و جدیتر موضوع خـود
شود تا جایی که توجه به ابعاد انسانی فضا و نیاز به مشارکت شهروندان و توجه به حقوق شهروندی در برنامهریزیهـای
فضایی ،گسترۀ جهانی پیدا کرده و بهمثابۀ یکی از ابزارهای کلیدی برنامـهریـزی شـهری بـه ن توجـه شـده اسـت و در
نظریههای توسعۀ انسانمحور« ،پایداری» (به مفهوم جامع اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطـی) و «شـهروندمداری» دو
اصل بنیادین و پذیرفتهشده محسوب میشوند .اصول مذکور را میتوان عـامتـرین و پذیرفتـهشـدهتـرین سـوگیریهـای
محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه دانست (کاظمیان :1383،مختلف).
برای شناخت دقیق فضای شهروندمدار ،نیاز است که ابعاد و مؤلفههای ن شناسایی شود .بدین جهت در این پژوهش
سعی شد که همۀ پژوهشها و مطالعههایی که در ارتباط با فضا و شهروندمداری صورت گرفته است ،بررسی شود .نتـایج
نشان میدهد که فضای شهروندمدار مفهومی چندوجهی است و همۀ ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان اعـم از اقتصـادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی را در بر میگیرد .اغلب پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،فاقد نگـاه جـامع بـه
همۀ این ابعاد است .در جدیدترین و کاملترین رویکرد در سال  2013و تکمیلشـدۀ ن در سـال  ،2016همـۀ عوامـل و
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مؤلفه های مؤثر بر رضـایتمندی شـهروندان و رعایـت حقـوق نهـا در فضـای شـهرها شناسـایی و تحـت عنـوان مـدل
 )The citizen satisfaction index( CSIیا شاخص رضایت شهروندان ارائه شده است .این مدل مبتنـی بـر  4محـور
اصلی شهرنشینی و تنوع ،طبیعت و تفریح ،فرصت شغلی ،هزینه /بهرهوری و دو محور تکمیلی رضـایت کلـی و احسـاس
تعلق است که تعدادی شاخص ذیل هر یک از نها مده است (جدول .)1

جدو  .1عوامل و شاخصهای مد CSI

محور
شهرنشینی و
تنوع
طبیعت و تفریح
فرصت شغلی
هزینه -
بهرهوری

شاخص
طیف گسـتردهای از فعالیـتهـای فرهنگـی (تئـاتر و )...تنـوع فرصـتهـای خریـد تعـداد زیـاد فرهنـگهـا و
خردهفرهنگ ها انرژی و جو فضای شهر دسترسی به خدمات متفاوت تصویر بصری شهر پذیرش و مـدارا (بـا
فرهنگها و خردهفرهنگها) در شهر
تعداد زیاد فضاهای سبز طبیعی و عمومی کیفیت محیط زیست ( لودگی هوا و صدا) تعداد پارکهـا و فضـاهای
سبز طیف گستردۀ فعالیتها در هوای زاد رامش و سایش مکان بهداشت محیط دسترسی به کناررودها
سطح عمومی دستمزدها فرصتهای شغلی و ارتقای مناسب رشد اقتصادی عمومی در مناطق ویژه شبکههـای
تخصصی در شهر
بازار مسکن  /هزینۀ اجاره سطح عمومی قیمتها در شهر  /هزینۀ زندگی در دسترس بودن پارتمان و خانه

رضایت کلی

یا این شهر برای رشد فرزندان مناسب است؟ یا تمایل به زندگی در این شهر دارید؟

دلبستگی به

یا برای رفتن از شهر برنامهریزی دارید؟ یا رزو و رویای رفتن از شهر دارید؟ در صورت دسترسی به شغل ،رفـاه

شهر

و سایش در شهر دیگر ،یا از این شهر خواهید رفت؟

مأخذ Zenker, Petersen, Aholt, 2013: 158( :و )Nigro & González Císaro, 2016

شاخص شهرنشینی و تنوع دربرگیرندۀ ابعاد اجتماعی فضای شهر اعم از فعالیتهای فرهنگی ،وضعیت فرهنـگهـا و
خردهفرهنگها در شهر ،خدمات شهری و نحوۀ دسترسی به ن و همچنین طراحی و منظر شهری است .محـور طبیعـت
دربرگیرندۀ وضعیت فضای سبز و فضای باز در شهر ،کیفیت محیط زیست ( لودگی هوا و صدا) ،بهداشت محیط و ...است.
محور فرصت شغلی ،وضعیت اقتصادی شهر را ارزیابی مینماید .محور هزینه  -بهرهوری نیز به صرفه بودن هزینـههـای
زندگی در شهر اعم از قیمت مسکن و اجارهبها و سطح عمومی قیمتها را شامل میشـود .همچنـین دو محـور تکمیلـی
مدل شامل پرسشهایی است که به صورت مستقیم وضعیت رضایتمندی شهروندان از فضای شـهر را سـؤال مـیکنـد و
موجب تجزیه و تحلیل جامعتر و دقیقتر خواهد شد .بدون شک این مدل کاستیهایی دارد (که در این پژوهش به برخـی
از نها اشاره خواهد شد) اما در مقایسه با دیگر بررسیها و مطالعهها ،جامعترین است و نتایج صحیحی از وضعیت فضـای
شهروندمدار در شهرها و میزان رضایت شهروندان به دست خواهد داد Zenker, Petersen, Aholt, 2013) .و Nigro

)& González Císaro, 2016
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روش تحقیق
با توجه به ماهیت ،هدف و حیطۀ موضوع پژوهش ،روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است .شهر تهـران محـدودۀ مطالعـۀ
پژوهش در نظر گرفته شده است و علت این انتخاب نیـز ایـن اسـت کـه شـهر تهـران عرصـۀ بـهروزتـرین طـرحهـا و
برنامهریزیهای شهری در کشور است .در نتیجه ،نچه که اینک در فضای شهر بـروز و ظهـور یافتـه اسـت ،انعکـاس و
بازتاب نظام برنامهریزی موجود است .بررسی وضعیت این فضا از بعد حقوق شهروندان و سنجش درجـۀ رضـایت نهـا از
این فضای خلقشده ،میتواند هم در ریشهیابی مشکل ها و مسائل موجود مؤثر واقع شود و هم هدایتگر دیگـر شـهرهای
کشور در شناخت ینده نظام برنامهریزی شهری نها باشد.
روش جمع وری اطالعات ،اسنادی و میدانی است .جمع وری دادهها در بخش نظری بـا اسـتفاده از روش اسـنادی و
منابع کتابخانهای صورت گرفت و برای سنجش مـدل مفهـومی تحقیـق در شـهر تهـران از بررسـی میـدانی مبتنـی بـر
پرسشنامه استفاده شد .بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 384 ،نفر با سطح خطای  5درصـد بـرای حجـم نمونـه
تعیین گردید .با توجه به اینکه در سطح شهر تهران ساختاری مختلط ،متنوع و مناطقی با سـطوح مختلـف رفـاه و پایگـاه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وجود دارد ،از روش نمونهگیری مختلط یا خوشهای استفاده شد .بدین ترتیب که بر اسـاس
پژوهشهایی که شهر تهران را بر اساس عدالت فضایی و سطح توسعهیافتگی تقسیمبنـدی کـرده بودنـد ،سـه منطقـۀ 1
(سطح باالی توسعه) ،منطقۀ ( 22سطح متوسط توسعه) و منطقۀ ( 18سطح پایین توسعه) (رفیعیان و شالی )42 :1391 ،به
ال تصـادفی از سـاکنان درخواسـت شـد کـه بـه
روش قرعه کشی برگزیده شدند .در سطح این مناطق نیز به شـکل کـام ً
پرسشنامه پاسخ دهند.
برای تعیین متغیرها و مؤلفههای سنجش وضعیت فضای شهر تهران از بعد شهروندمداری ،مدل  CSIاساس کار قرار
گرفت .اما با توجه به شرایط شهر تهران ،محدودیت در سنجش برخی مؤلفهها و همچنین خد برخی موضـوعهـا در ایـن
مدل ،تغییراتی محدود به شرح ذیل داده شد:
-

یکی از موضوعهایی که در این مدل به ن توجه نشده بود ،وضعیت حملونقل است که با توجـه بـه اهمیـت و
اثرگذاری ن بر فضای یک شهر ،در دو شاخص جداگانۀ دسترسی به حملونقل عمومی و جریان حرکت و تردد
در شهر مورد نظر سنجیده شد.

-

بحث دیگری که در مدل  CSIنادیده گرفته شده بود ،مقولۀ امنیت و احساس امنیت در شهر است که در قالـب
یک شاخص به مدل اضافه شد.

-

همچنین شاخصهای رشد اقتصـادی عمـومی در منـاطق ویـژه ،شـبکههـای تخصصـی در شـهر و وضـعیت
فرهنگها و خردهفرهنگها با توجه به مسائلی که پیشتر توضیح داده شد ،از مدل حذف گردید.

در نهایت مدل مفهومی پژوهش حاضر در قالب تصویر  1اساس کار قرار گرفت.
برای سنجش پایایی متغیرهای بهکاررفته در پژوهش از ضریب لفای کرونباخ استفاده شد (جدول  .)2نتایج نشـان داد
که متغیرها در سطح  0/99تا  0/95معنادار است و پایایی متغیرها تأیید شد.

فضای شهروندمدار ،رویکردی نوین در تحقق توسعة پایدار شهری ...

439

جدو  .2نتایج رریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش

متغیر

شهرنشینی و تنوع

طبیعت و تفریح

فرصت شغلی

هزینهها و بهرهوری

رضایت کلی

مجموع

ضریب لفای کرونباخ

0/99

0/99

0/95

0/95

0/96

0/99

شهروندی

فضا

مجموعهای از حقوق اجتماعی؛ اقتصادی؛

فضا یک سازۀ اجتماعی
اجتماع یک سازۀ فضایی

فرهنگی؛ زیستمحیطی؛ سیاسی

فضای شهروندمدار

مدل CSI
سطح عمومی دستمزدها

بازار مسکن  /هزینه اجارۀ

فرصتهای کاری و ارتقای مناسب

سطح عمومی قیمتها در شهر – هزینۀ زندگی

تعداد زیاد فضاهای سبز طبیعی و عمومی
کیفیت محیط زیست (آلودگی پایین)
تعداد پارکها و فضاهای سبز
طیف گستردۀ فعالیتها در هوای آزاد
آرامش و آسایش مکان
نظافت و پاکیزگی شهر
جریان حرکت و تردد در شهر
دسترسی به حملونقل عمومی

فرصت اشتغال

طبیعت و تفریح

طیف گستردهای از فعالیتهای فرهنگی
تنوع فرصتهای خرید
احساس ایمنی در شهر
انرژی و جو فضای شهر
دسترسی به خدمات متفاوت
تصویر بصری شهر
پذیرش و مدارا (با فرهنگها و
خردهفرهنگها)

شهرنشینی و تنوع

هزینه  -بهرهوری

رضایت کلی
آیا فضای شهر را برای رشد فرزندتان مناسب میدانید؟
آیا برای رفتن از شهر برنامهریزی دارید؟
آیا آرزو و رؤیای رفتن از شهر دارید؟
در صورت دسترسی به شغل ،رفاه و آسایش در شهر
دیگر ،آیا از این شهر خواهید رفت؟

تصویر  .1مد مفهومی پژوهش

یافتهها
در مرحلۀ اول از ارزیابی مدل  CSIدر شهر تهران 19 ،شاخص مدل  CSIاز طریق زمـون کـایاسـکوئر بـرای مقایسـۀ
میانگین متغیرها ارزیابی شدند (جدول  .)3نتایج نشان میدهد که مقایسـۀ وضـعیت میـانگینهـا بـرای همـۀ متغیرهـای
بررسیشده معنادار است و از نجا که میزان خطای محاسبهشده کمتر از حداقل خطـای مجـاز اسـت ()0/000 > 0/001
بنابراین با اطمینان  %99میتوان گفت که متغیرهای تحت مطالعه از نظـر پاسـخگویـان پـذیرفتنی بـودهانـد .مهـمتـرین
نکتههای احصاشده از این زمون ماری به شرح ذیل است:
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* تفاوت میانگین بهدست مده در  8شاخص منظر و تصویر بصری فضای شهر ،کیفیـت محـیط زیسـت ،پـارکهـا و
فضاهای باز موجود ،جریان حرکت و تردد در شهر ،احساس رامش و سایش در شهر ،قیمت و اجارۀ مسکن و هزینههای
زندگی ،منفی ارزیابی شده که گویای نارضایتی شهروندان از این ابعاد فضای شهر تهران و وضعیت نامطلوب نهـا اسـت.
بدون شک ،نارضایتی در این شاخصها پایه و بستر مشکلها و چالشهای فضایی – اجتماعی موجود و ینده خواهد بود.
** شاخصهای طیف گستردۀ فعالیتهای فرهنگی ،تنوع فرصت خرید ،انرژی و جو فضای شهر ،میزان دسترسی به
خدمات شهری ،احساس امنیت از فضاهای عمومی ،نحوۀ پذیرش و جذب فرهنگهـا و خـردهفرهنـگهـا ،فضـای سـبز
طبیعی و عمومی ،دسترسی به حملونقل عمومی ،رضایتمندی نسبی شهروندان را نشان میدهند و بیانگر این اسـت کـه
این شاخصها از نظر شهروندان مطلوبیت نسبی دارند.

جدو  .3میزان ررایتمندی شهروندان از مؤلفههای مد CSI

توصیفیها
شاخصهای CSI

میانگین

تفاوت

کای اسکوئر
مطلوبیت
1

مقدار خی

درجۀ

دو

زادی
4

0/000
0/000

معناداری

میانگینها

میانگین

3/73

0/73

نسبتاً مطلوب

155/50

2

تنوع فرصتهای خرید

3/84

0/84

نسبتاً مطلوب

186/41

4

3

انرژی و جو فضای شهر

3/31

0/31

نسبتاً مطلوب

56/67

4

0/000

4

دسترسی به خدمات شهری

3/47

0/47

نسبتاً مطلوب

63/99

4

0/000

3/12

0/12

نسبتاً مطلوب

87/74

4

0/000

2/67

-0/33

نسبتاً مطلوب

84/75

4

0/000

3/53

0/53

نسبتاً مطلوب

125/14

4

0/000

8

فضاهای سبز طبیعی و عمومی

3/52

0/52

نسبتاً مطلوب

132/82

4

0/000

9

کیفیت محیط زیست

2/28

-0/72

نامطلوب

219/62

4

0/000

10

پارکها و فضاهای باز موجود

2/87

-0/13

نسبتاً مطلوب

82/84

4

0/000

2/67

-0/33

نسبتاً مطلوب

176/33

4

0/000

1

شهرنشینی و تنوع

5
6
7

طبیعت و تفریح

11

طیف گستردهای از فعالیتهای
فرهنگی

احساس امنیت در فضاهای
عمومی
منظر و تصویر بصری فضای
شهری
نحوۀ پذیرش و جذب
فرهنگها و خردهفرهنگها

طیف گستردۀ فعالیتها در
هوای زاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سطوح مطلوبیت میانگینها 1 :تا  2/33نامطلوب 2/34 .تا  3/67نسبتاً مطلوب 3/68 .تا  5مطلوب.
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ادامة جدو  .3میزان ررایتمندی شهروندان از مؤلفههای مد CSI

توصیفیها
شاخصهای CSI

میانگین

تفاوت

کای اسکوئر
مطلوبیت
1

مقدار خی

درجۀ

دو

زادی
4

0/000
0/000

معناداری

میانگینها

میانگین

2/24

-0/76

نامطلوب

261/33

3/47

0/47

نسبتاً مطلوب

63/99

4

2/30

-0/7

نامطلوب

130/89

4

0/000

15

وضعیت بهداشت

3/29

0/29

نسبتاً مطلوب

90/74

4

0/000

16

سطح عمومی دستمزدها

3/77

0/77

مطلوب

221/96

4

0/000

17

فرصتها و شرایط شغلی

3/95

0/95

مطلوب

154/33

3

0/000

18

قیمت و اجارۀ مسکن

2/67

-0/33

نسبتاً مطلوب

211/28

4

0/000

19

هزینههای زندگی

2/45

-0/55

نسبتاً مطلوب

136/57

4

0/000

12

جریان حرکت و تردد

 13دسترسی به حملونقل عمومی
14

احساس رامش و سایش در
شهر

فرصت اشتغال
بهرهوری

هزینه –

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

*** دو شاخص سطح عمومی دستمزدها و فرصت اشـتغال ،وضـعیت مطلـوب و رضـایتمندی شـهروندان را نشـان
میدهد .شایان ذکر است که وضعیت مطلوب این دو شاخص نیز به دلیل توجه به شهروندان و نیازهای اقتصادی نهـا در
برنامهریزیهای شهر تهران نبوده و تمرکزگرایی نظام برنامهریزیهای ملی در چند دهۀ اخیر و فراهم شدن شرایط تمرکز
همۀ فعالیتهای اقتصادی در شهر تهران ،عرصه را برای وجود فرصتهای شغلی و دستمزدهایی باالتر در قیاس با دیگر
شهرهای کشور فراهم ورده است .شهروندان نیز به دلیل ضرورت و نیاز به این بعد ،از نیازهای زندگی به ناچار و با وجود
نارضایتی از دیگر ابعاد این فضا ،در فضای شهر تهران ساکن شدهاند.
در قسمت دوم با جمع زدن 2متغیرهای پژوهش و تشکیل  4محور اصلی مدل  ،CSIمقیاس دادههای در دسـترس از
رتبهای به شبهفاصلهای تغییر یافت و از این طریق امکان استفاده از زمون پارامتریک  tتکنمونهای ( tمستقل) نیز بـرای
محقق فراهم مد (جدول .)4

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1سطوح مطلوبیت میانگینها 1 :تا  2/33نامطلوب 2/34 .تا  3/67نسبتاً مطلوب 3/68 .تا  5مطلوب.
2. Compute
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جدو  .4نتیجة آزمون تی تکنمونهای در رابطه با  4محور اصلی مد  CSIدر شهر تهران

مقدار فاصله از سطح

T value = 3

ابعاد انسانی سازماندهی

تعداد

فضای شهری

نمونه

میانگین

تفاوت

مقدار

میانگین

T

درجۀ

اطمینان %95

مقدار

زادی معناداری حد پایین

حد باال

شهرنشینی و تنوع

384

3/38

0/382

6/62

383

0/000

0/27

0/50

طبیعت و تفریح

384

2/85

-2/74 -0/145

383

0/000

-0/25

-0/04

فرصت اشتغال

384

3/85

0/858

19/54

383

0/000

0/77

0/94

هزینه  -بهرهوری

384

2/56

-8/22 -0/439

383

0/000

-0/54

-0/33

نتیجۀ
نهایی
رضایت
نسبی
نارضایتی
رضایت
نسبی
نارضایتی

توجه :٭٭معناداری در سطح  %95درصد و سطح خطای P < 0/05

نتایج زمون  Tتکنمونهای برای چهار بعد مـدل  CSIدر شـهر تهـران نشـان مـیدهـد کـه از لحـاظ پاسـخگـویی
شهروندان ،تفاوت معنادار بین ابعاد بررسیشده وجود دارد .نتایج مربوط به سـتون تفـاوت میـانگین نشـان مـیدهـد کـه
محورهای طبیعت و تفریح و هزینه  -بهرهوری به صورت منفـی ارزیـابی شـده و نشـاندهنـدۀ نارضـایتی شـهروندان و
وضعیت نامطلوب این محورها در شهر تهران است .محورهای شهرنشینی و فرصت اشـتغال امـا در مقایسـه بـا میـانگین
مفروض ( )3طیف لیکرت ،رقم باالتری را نشان میدهند که نشاندهندۀ رضایت نسبی شهروندان از این دو محور و البته
وضعیت نسبتاً مطلوب نها در قیاس با بعد شهرنشینی و تنوع و بعد طبیعت و تفریح است.
همانطور که در بخش روش تحقیق نیز ذکر گردید ،عالوه بر  4محور اصلی بررسیشده تا این مرحله ،وضعیت کلـی
رضایتمندی شهروندان با طرح  4پرسش مستقیم در پرسشنامه سنجیده شد تا با ارزیابی ن ،بتوان نتایج مراحـل قبـل را
به صورت دقیقتر تجزیه و تحلیل و تأیید کرد .در این مرحله نیز با استفاده از زمون ( Tجدول  )5مشخص شد که میزان
مطلوبیت میانگین متغیرها در مقایسه با حد مطلوب (عدد  )3وضعیت منفی دارد و نشـاندهنـدۀ نارضـایتی شـهروندان از
فضای شهر تهران است.

جدو  .5نتیجه آزمون  Tتک نمونهای در رابطه با شاخص ررایت کلی شهروندان

 Tزمون

T

ارزش T

-7/34

3

میانگین انحراف معیار خطای استاندارد از میانگین سطح معناداری
2/69

0/814

0/42

0/00

در ادامه برای سنجش ارتباط میان محورهای اصلی مدل  CSIو میزان ارتباط نها با یکدیگر و همچنین بـا شـاخص
رضایت کلی شهروندان از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد .نتـایج زمـون (جـدول  ،)6میـزان همبسـتگی بـاالی
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محورهای اصلی مدل و رابطۀ مستقیم نها با یکدیگر و همچنین رابطۀ مستقیم نها با میزان رضایت کلـی شـهروندان را
نشان میدهد .بر اساس همۀ نتایج ،مدل  CSIیا شاخص رضایت شـهروندان از فضـای شـهر تهـران در تصـویر  2ارائـه
میگردد.

جدو  .6نتیجة آزمون همبستگی اسپیرمن در ارتباط با محورهای مد  CSIدر شهر تهران

شهرنشینی و تنوع

متغیرها
شهرنشینی و تنوع

طبیعت و تفریح

فرصت شغلی

هزینهها و بهرهوری

رضایت کلی

0/977

0/963

0/932

0/954

0/927

0/971

0/951

0/878

0/930

طبیعت و تفریح

0/977

فرصت شغلی

0/963

0/927

هزینهها و بهرهوری

0/932

0/971

0/878

رضایت کلی

0/954

0/951

0/930

0/897
0/897

11

13
14

9
1

10

1

2

3
4

8

2
15

5
0/97

شهرنشینی و تنوع

طبیعت و تفریح
21

20

0/95
0/92

6

0.95

7
0/93

رضایت کلی
شهروندان

16

0/93
23

17

22

0/97
18

فرصت شغلی

0/87

هزینه  -بهرهوری
19

نامطلوب
نسبتاً مطلوب

تصویر  .2مد  CSIدر شهر تهران
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بحش و نتیجهگیری
فضا ،ابعاد ن و نحوۀ برنامهریزی فضایی یکی از موضوعهای پرچالش در عرصۀ برنامهریزی شهری است .در مهمترین و
جدیدترین رویکردها به این مفهوم ،فضا یک سازۀ اجتماعی و اجتماع یک سازۀ فضایی است .این امر روشن میکنـد کـه
فضای شهر صرفاً محدود به کالبد و فیزیک شهر نیست و در ارتباط همهجانبه با ابعـاد مختلـف زنـدگی اجتمـاعی اسـت.
شهروندی نیز بهمثابۀ یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر محور همۀ برنامهریزیهای شهری قرار گرفته ،تعیین میکند
که شهروند بهمثابۀ اساس اجتماع ،حقوق و تکالیفی دارد که میبایست در عرصۀ برنامهریزی فضـای شـهر بـه ن توجـه
شود .از پیوند این دو مفهوم است که فضای شهروندمدار ایجاد میشود .فضایی که بتواند انگیزههـای اساسـی و نیازهـای
انسانها را اقناع کند .این پژوهش با بررسی وضعیت فضای شهر تهران از بعد شهروندمداری با استفاده از مدل  CSIکـه
یکی از جامعترین مدلهای موجود در سنجش سطح رضایتمندی شهروندان است ،دید جـامع و ترکیبـی از ابعـاد فضـای
شهروندمدار ایجاد کرد .فضای شهروندی همۀ ابعاد حقوق شهروندان اعم از حقوق فرهنگی (میزان فعالیتهای فرهنگـی
و نحوۀ پذیرش و جذب فرهنگها و خردهفرهنگها در شهر) ،حقوق اجتماعی (دسترسی به فرصتهـای خریـد ،خـدمات
شهر ،انرژی و جو موجود در فضای شهر ،منظر و تصویر بصری فضای شهر) ،حقوق زیستمحیطـی (وضـعیت فضـاهای
سبز ،پارک ،کیفیت محیط زیست اعم از لودگی هوا و صدا ،وضعیت حملونقل عمومی ،جریان حرکـت و تـردد در شـهر،
احساس رامش و امنیت) و حقوق اقتصادی (رضایت از سطح عمومی دسـتمزدها ،رضـایت از فرصـتهـای شـغلی ،بـازار
مسکن و اجارۀ ن ،سطح عمومی هزینههای زندگی) را در بر میگیرد .بررسی این ابعاد در شـهر تهـران نشـان از سـطح
پایین رضایتمندی شهروندان تهرانی از وضعیت این شاخصها و در برخی موارد ،نارضایتی نها دارد .کیفیت محیط زیست
( لودگی هوا و صدا) ،جریان حرکت و تردد در شهر ،احساس سایش و رامش در شهر ،باال بودن سطح هزینههای زندگی
و بازار مسکن ،از جمله مهمترین ابعاد نارضایتی شهروندان است .شاخصهای دیگر ،رضایتمندی نسبی و وضـعیت نسـبتاً
مطلوب داشتند .نکتۀ حائز اهمیت این است که شهروندان در دو بعـد سـطح عمـومی دسـتمزدها و فرصـتهـای شـغلی
رضایتمندی بیشتری نسبت به میانگین دارند که این امر خود نشاندهندۀ مسئله و مشکل اساسی نظام برنامهریـزی ملـی
کشور ،تمرکز همۀ فعالیتهای اقتصادی در شهر تهران ،نیاز و ضرورت شهروندان برای زندگی در این شـهر و دسترسـی
به فرصت شغلی است .چنانچه در پاسخ به این پرسش که «در صورت وجود فرصت اشـتغال و در مـد در شـهری دیگـر،
حاضر به مهاجرت از شهر تهران هستید؟» ،اکثریت نها اعالم رضایت داشتند .این امر گویای این واقعیت است کـه فضـا
یک مفهوم چندوجهی و در پیوند مستقیم با فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مظهر بالفصل مناسبات انسان
با این فعالیتها است .این پیوندهای فضایی موجب پیچیده شدن فرایند برنامهریـزی فضـایی و نحـوۀ اولویـتدهـی بـه
خواستها و نیازهای شهروندان در ن است و رعایت تعادل و توازن میان جمعیت ،فعالیت و فضا از یک سـو و همچنـین
تعادل و توازن میان برنامهریزیهای ملی ،منطقهای ،شهری و محلی از سوی دیگر را روشـن مـیسـازد .نتـایج پـژوهش
نشان داد که تعادل میان جمعیت ،فضا و فعالیت در شهر تهران رعایت نشده و سازماندهـی نامناسـب فضـای ملـی اثـر
مستقیم بر وضعیت کالنشهر تهران داشته و نارضایتی شهروندان را در دیگـر عرصـههـا موجـب شـده اسـت .همچنـین
مشارکت نکردن شهروندان در فرایند برنامهریزی شهری ،وجود سیستم شهری برونگرا ،جوابگویی مدیریت شـهری بـه
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مقامهای باالدست ،تأثیرپذیری ارزشها و گرایشهای مدیریت شهری از بستر سیاسی و نه شـهروندان ،از دیگـر عوامـل
مؤثر در انطباق نداشتن فضای شهر تهران با شاخصهای فضای شهروندمدار است .بدون شـک بهبـود ایـن وضـعیت در
کالنشهری با اندازه و مقیاس شهر تهران ،نمیتواند در مدت زمان کوتاه و از طریق دخالتهای عظیم کالبدی در فضای
شهر صورت گیرد .اساس خلق فضای شهروندمدار ،هدف قراردادن رضـایتمندی شـهروندان در همـۀ برنامـهریـزیهـا و
طرحریزیها است که مستلزم تغییر رویکرد نظام برنامهریزی شـهری بـه برنامـهریـزی پـایین بـه بـاال و درگیـر کـردن
شهروندان در نظام سیاستگذاری ،تصمیمسازی ،تصمیمگیری ،اجـرا و نظـارت اسـت .بـدین جهـت ،مـیبایسـت نـوعی
هماهنگی در قوانین مدنی ،سیاسی ،حکومتی ،مبانی و قوانین مدیریت شهری به وجود ید تا موانع رضایتمندی شهروندان
از فضای شهر را خنثی یا متعادل کند و به ضرورت مدیریت اجتماعی و بحرانهای ناشی از ن بیش از پیش توجه شود.
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