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 چکیده

اجتماع نیز یک ساازۀ   های گذشته و ایجاد درک مشترک از اینکه فضا یک سازۀ اجتماعی و تطور مفهوم فضا در دهه

 هایهای اجتماعی در گفتمان ریزی مثابة اساس برنامه فضایی است، از یک سو و در نظر گرفتن حقوق شهروندان به

از سوی دیگر، اساس نظری تبلور فضای شهروندمدار است. مفهومی که شناخت ابعااد و نحاوۀ عینیات     شهروندی

اسات. ایان    های شهری در چناد ساا  اخیار باوده     ها و طرح یزیر ها، برنامه یافتن آن موروع بسیاری از پژوهش

پژوهش به دنبا  بررسی و شناخت فضا، شهروندی و فضای شهروندمدار و تجزیه و تحلیل وراعیت فضاای شاهر    

یاا شااخص    CSIتحلیلی و اساس آن مبتنی بر ماد    –تحقیق توصیفی   شناخت است. روشاین تهران بر اساس 

 T-testاسکوئر،  های آماری کای گیری از روش نامه( و بهره پرسش 384لعة میدانی )ررایت شهروندان از طریق مطا

هاای   دهد که شااخص  است. نتایج نشان می SPSSافزار  ای، رریب همبستگی اسپیرمن و... در محیط نرم نمونه تک

CSI ران ررایتی کمتر در شهر تهران در ورعیت نامطلوب و نسبتاً مطلوب قرار دارد و شهروندان از فضای شهر ته

هاای فضاای شاهروندمدار     دوری و فاصلة فضای شهر تهران از ابعاد و شااخص همچنین اند.  از حد متوسط داشته

تواناد هشاداری بارای باروز      ریزی شهری تهران است که این امر مای  ترین حلقة مفقودۀ نظام برنامه مثابة مهم به

 ای برای حل آن اندیشیده شود. است از هم اکنون چاره فضایی باشد و رروری –های اجتماعی  آسیب

 

 .CSIتهران، شهروند، فضا، فضای شهروندمدار، مد   ها: کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 E- mail: Zparnoon@yahoo.com  09124386574تلفن:  ،نویسندۀ مسئول   

بـه راهنمـایی دکتـر     ریزی شهری در ایران بر پایۀ مـدیریت شـهروندمدار   تحول نظام برنامهنامۀ مقطع دکتری زیبا پرنون با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان
 محمدتقی رضویان و دکتر زهره فنی، دانشکدۀ علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی است.
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 مقدمه

مندی از موقعیت بهتر اجتمـاعی،   های حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خود و تکاپوی  نان برای بهره های  ینده، دهه دهه

ای مردم و صرفاً بـا هـدایت و    های توده هایی که بدون در نظر گرفتن گرایش سیاستها و  اقتصادی و زیستی است. برنامه

از ایـن  (. 35: 1388دوسـت،   روند، راهی جز به هدر دادن امکانات و شکست ندارند )نوذری و رجب توصیه از باال پیش می

ز اهمیـت بسـیاری برخـوردار اسـت     ریـزی ا  از نظرهای  نها در فراینـد برنامـه   مندی رو توجه به خواست شهروندان و بهره

(Chado & Bte Johan, 2016: 186)مثابـۀ مفهـوم بنیـادین و     پردازی در رابطه با فضای شهرها بـه  . پژوهش و نظریه

شناسـی فضـا را از    هایی شده که تحول و معرفـت  ها، موجد چالش ریزی شهری نیز تحت تأثیر این دگرگونی اساس برنامه

: 1395)ایمانی شـاملو و دیگـران،    بر پایداری و شهروندمداری در پی داشته است تأکیدبدی تا های کال ها و نگرش دیدگاه

فراینـدهای اجتمـاعی و اشـکال فضـایی را     « عدالت اجتماعی و شهر»(. دیوید هاروی در اثر خود 1383و کاظمیان،  105

های اجتمـاعی  فرایندشهر باید بتواند  ۀدربارعام  نظریۀکند که هرگونه  داند و تأکید می های الینفک از یکدیگر می تواقعی

، نیاز به بررسـی فضـا را هـم    تولید فضا، لوفور نیز در اثر مهم خود(. 1379شهر را به شکل فضایی  ن ربط دهد )هاروی، 

از نظر وی فضاهای شهری باید در شود.  های اجتماعی متذکر می کنش مناسبات و ۀکنند و هم تعیین مثابۀ یک محصول به

 مشـارکت  فضاها این در دارند ت ارضای نیازهای انسانی نظیر تفریح، سرگرمی و تعلق جمعی باشند و شهروندان حقخدم

ها  پردازی ادامۀ این نظریه .(Stanek, 2016کنند ) تجربه را خویش شهروندی حق اطالعات،  زاد گردش اساس بر و کنند

(. طـرح  Spencer,1991ع به مردم و نقـش اجتمـاعی  نهـا اسـت )    با تأکید لینچ بر خوانایی و نمایانی شهر از طریق رجو

و تأکید بر بعد انسانی در ایجاد شهرهای سـالم از سـوی   « ها؟ سازیم یا برای ماشین  یا ما شهرها را برای مردم می»سؤال 

شـد تـا   و... موجـب  ( 1392گـل،   گـل )یـان   از سوی یان« شهرهایی برای مردم»(، طرح ایدۀ Corcoran, 2015جاکوبز )

یابد جـز   ای نمی ریزی فضایی چاره شود. برنامه ریزی فضایی تبدیل می چگونگی دستیابی به مقیاس انسانی، به مرکز برنامه

 & Oscar Nigro) گـردد  دهـی فضـا مـی    درک این مهم، اساس و پایۀ سـامان  و شهروندان ها و نیازهای درک خواست

González Císaro, 2016: 85ریـزان   شـود و برنامـه   ت که مفهوم فضای شهروندمدار متبلور مـی (. در این سیروگذر اس

های اخیر بـا   سال یافته در کنند. در اغلب شهرهای توسعه عینیت یافتن حقوق شهروندی در فضا را دنبال می ۀفضایی نحو

رفتـه  های مهمی در ایجاد فضـاهای شـهری شـهروندمدار انجـام گ     ، فعالیت لزوم همسویی با این نگرشدرک ضرورت و 

اجتماعی همـراه   –های فضایی  ها و بحران دهد که چگونه این حرکت با کاهش مشکل این شهرها نشان می تجربۀاست. 

های کالبدی و فضایی کشور پیشـگام اسـت،    ریزی مثابۀ پایتخت اداری و سیاسی، در همۀ برنامه بوده است. شهر تهران به

های  غازین توجه به حقوق شهروندی است. توجـه بـه حقـوق شـهروندان و بـه       هنوز در راه با این حال در عرصۀ فضایی

ریزی شهری تهران بوده و همواره از  ن غفلت شده اسـت. از ایـن    عبارت دیگر، بعد انسانی فضا حلقۀ مفقودۀ نظام برنامه

ت گیرد. این اصالحات نه از گونۀ کالبدی، بلکه از نوع فرهنگی و ریزی شهری  ن صور رو باید اصالحاتی در روش برنامه

ریزی کالبـدی هماهنـگ بـا     های گوناگون لحاظ گردد و برنامه اجتماعی است  بدین معنی که حقوق شهروندی در بخش

ـ    1: 1389)دانشمند و نظریـان،   های مختلف پیاده شود مفهوم و حقوق شهروندی در بخش ن (. بنـابراین هـدف اصـلی ای

این است که  یا فضای شـهر   پژوهش مطالعه و بررسی فضای شهر تهران از بعد شهروندمداری است. در این زمینه سؤال
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نیاز است در ابتدا مفاهیم و  پرسشبه این   ؟ برای پاسختهران در چارچوب مفهوم، ابعاد و تعاریف فضای شهروندمدار است

های  ن شناسایی و در نهایت بر اساس  نها، وضـعیت شـهر    و شاخص مبانی نظری فضای شهروندمدار بررسی شود، ابعاد

بنابراین اتخاذ رویکرد و چارچوبی نوین در تبیین فضای شهروندمدار شناسی شود.  تهران سنجش، تجزیه و تحلیل و  سیب

در قالـب   هـا و ابعـاد فضـای شـهر تهـران      و نحوۀ عینیت یافتن  ن در شهر تهران در این پژوهش مدنظر بوده و ویژگـی 

 گردد. شهروندمداری تحلیل می

 

 مبانی نظری

 فضا

انـد و ایـن کارکردهـا همـواره وابسـته و در ارتبـاط        فضاهای شهری در بستر تاریخ، عرصۀ کارکردهای مختلف اجتمـاعی 

مثابـۀ ظـرف و عرصـۀ ظهـور      (. پـرداختن بـه فضـا بـه    95: 1395مستقیم با عرصۀ عمومی و کالبدی شهر است )رزاقی، 

-Estevez)ای دارد  های اجتماعی و اقتصادی، توسعۀ فضایی و تضـمین امکـان زنـدگی در شـهرها اهمیـت ویـژه      فرایند

Mauriz & others, 2016: 4). ریزی شهری در گرو توجه به سه مسئله است:  طوری که هر تبیین باکفایت در برنامه به

هـای   پردازی (. این اهمیت، عرصۀ نظریه11: 1376، به نقل از افروغWarde ، 1987) های اجتماعی فضا، زمان و مکانیزم

 ,Siagian)گر شـده اسـت    را در شهرهای مختلف جلوه متعدد و متنوعی گردیده که بازتاب و نتایج مثبت و منفی فراوانی

2016). 

فیزیـک  تحـت تـاثیر    1960 دهـۀ های فضایی بدین ترتیب بوده که ناکار مدی فضاگرایی  تطور مفهوم فضا در دیدگاه

ها به فضامندی علوم  بخشی و تحوالت در دیگر عرصه نسبیت و هندسۀ نااقلیدسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، ساخت

هـا   (. یک طیف این واکنش را مارکسیست82: 1394 ن منجر شده است )ضرغامی و بهروز،  فضاگونۀاجتماعی و چرخش 

های فضایی در واقع روابط فرایندروابط و  همۀد. به زعم اینان طور مطلق و کامل فضا را نفی کردن دادند که به تشکیل می

اجتمـاعی اسـت    ۀبر  ن است که فضـا یـک سـاز    تأکیدای که در این دوره،  گونه . به اند اند که شکل فضایی یافته اجتماعی

(Massey, 1987: 11طرف دیگر این طیف، متفکرانی بودند که این گرایش افراطی را نپذیرفته .)  ضمن نفی موضع اند و

جوهری فضا، موضع ربطی یا نسبی اتخاذ کردند و تأکیدشان بر این بود که اجتماع نیز یک سازۀ فضایی است. در نهایـت  

دیدگاه بینابینی مطرح شد که قائل به این موضوع است که  1980های پیشین در دهۀ  با توجه به کمبود هر یک از دیدگاه

 (.29: 1377شوند )افروغ،  ابط اجتماعی نیز روی فضا بنا میفضا یک ساخت اجتماعی است، اما رو
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 109: 1395شاملو و دیگران،  مأخذ: ایمانی

 

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

یک سو، این اجتماع انسانی است که به فضا شکل (. در واقع بین فضا و جامعه رابطۀ متقابل و دوسویه وجود دارد. از 135

برداری و  های یک فضا و امکانات  ن، نحوۀ بهره دهد و از سوی دیگر، ویژگی داده و  ن را مطابق با نیازهای خود تغیر می

مثابـۀ یـک منبـع هویـت اسـت و       . هر فضـا بـه  ((Clément & Bukley, 2014کند  های انسان را تعیین می نوع فعالیت

 (.37: 1381بخشد )ربانی،  گیرند هویت می هایی را که در  ن قرار می گروه

 

 شهروندی

هـای کلیـدی    های سیاسی دموکراتیک و شاخص های محوری نظام مثابۀ پدیدۀ اجتماعی مدرن یکی از مؤلفه شهروندی به

ۀ مدنی کار مـد و پویـا   که برخوردار از حوزۀ عمومی و جامع برای نشان دادن تحقق دموکراسی در یک جامعۀ مدرن است

ای از حقوق، وظایف و تعهدات را همـراه   (. شهروندی وضعی است که مجموعه32: 1383است )توسلی و نجاتی حسینی، 

(. مفهوم شهروندی مستلزم برخورداری از حق، وسیله، فضا، 24: 1381با برابری، عدالت و استقالل در خود دارد )فالکس، 

هـای   ها و نیـز درگیـر شـدن در فعالیـت     و حمایت برای حضور و تأثیرگذاری در تصمیم فرصت، در صورت لزوم پشتیبانی

طور چرخشی در زندگی مدنی و  (. شهروند باید بهERYICA, 2003ای بهتر است ) اجتماعی برای کمک به ساخت جامعه

پذیر نیست، بلکـه  (. شهروندی موقعیتی اثرCunningham, 2011: 35شهری در حکمرانی و اطاعت کردن سهیم باشد )

دوگـانگی  »ای عالی از چیزی است که  نتونی گیدنز  ن را  حالتی اثرگذار است و با سلطه سازگاری ندارد. شهروندی نمونه

هایی مخالف و دشمن  سان ایده توان فرد و جامعه را به ( نامیده است. از دید گیدنز، نمیDuality of Structure« )ساختار

اند. فرد با اعمـال حقـوق و ایفـای تعهـدات،      رگزاری فرد و کردارهای اجتماعی به یکدیگر وابستهیکدیگر دانست، بلکه کا

 (.137: 1384زاده،  کند. پس شهروندی هویتی پویـا اسـت )صـرافی و اسـماعیل     شرایط ضروری شهروندی را بازتولید می

افت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اندازۀ زیادی با ب انداز نظری تحلیل و تبیین فضای مفهومی شهروندی تا چشم

توان نسبت و ارتباط تنگـاتنگی   شود، پیوند و رابطه دارد. از همین رو می اندازی در  ن اتخاذ می ای که چنین چشم فرهنگی

 به بعد 1980از  1980تا  1960از  1960 ۀتا ده

 فضا در مفهوم مستقل
صرفاً عوامل ذهنی، فرهنگی، 

 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
 های بینابینیهدیدگا

های مارکسیستی و دیدگاه گراییفضایی

نافضایی

 های رئالیستی، تعاملی و موضعیدیدگاه

اجتماع یک  فضا یک سازۀ اجتماعی

 سازۀ فضایی

فضا یک سازۀ 

 اجتماعی
 و
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های شـهروندی، هسـتۀ مشـترک     (. در ادبیات گستردۀ نظریه7: 1380نجاتی حسینی، میان جامعه و شهروندی قائل شد )

 شده از شهروندی به شرح ذیل است: رائهتعاریف ا

 نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای همۀ اعضای جامعه. -

ها و تعهدات اجتماعی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی  پیوسته از وظایف، حقوق، تکالیف، مسئولیت هم ای به مجموعه -

 و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان.

هـای اقتصـادی،    مشـارکت جـدی و فعاالنـه در جامعـه و حـوزه     احساس تعلق و عضویت اجتماعی مدرن برای  -

 سیاسی و فرهنگی.

برخورداری عادالنه و منصفانۀ همۀ اعضای جامعه از مزایـا، منـابع و امتیـازات اجتمـاعی، اقتصـادی، سیاسـی،        -

بـه نقـل از    1993و ترنـر   1996حقوقی و فرهنگی، فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی )مـک لـین،   

 (.33: 1383وسلی و نجاتی حسینی، ت

گیری مفهوم شهروندی و برداشت جوامع مختلف از این مفهوم، باعث شده است که صور گوناگونی  سیر تاریخی شکل

گفتمـان  »از شهروندی در قالب الگوهای نظری نشان داده شود. در این میان، چهار رویکرد برجسته یا بـه گفتـۀ دمـاین    

گرایی )مدنی و جدید( و گفتمان  گرایی، گفتمان جمهوری مان فردگرایی لیبرال، گفتمان اجتماعوجود دارد: گفت« شهروندی

گرایی هدایتگر این پژوهش و پیونددهندۀ مفهوم فضا و شهروندی است.  ها، گفتمان اجتماع فمینیستی. از میان این گفتمان

 Situationed« )منـد  فـرد وضـعیت  »گرایـی   تمـاع شود. در گفتمان شـهروند اج  به این دلیل، تنها این گفتمان تشریح می

Individual) ها و فهـم مشـترکی کـه دارد،     شود. یعنی فردی که در دل اجتماع خود قرار دارد و از طریق تعلق مطرح می

هـای   مند برخـی حقـوق و وظـایف ویـژه را کـه خصیصـه       کند. فرد وضعیت دهد و تعریف می زندگی اجتماعی را شکل می

زمان در اهـداف و مقاصـد جامعـۀ خـود درگیـر       گیرد و هم کند می سازد، از اجتماعی که در  ن زندگی می یاخالقی او را م

شود. بنابراین اجتماع باید طوری سازمان داده شود که همگی احساس کننـد کـه از سـر رضـایت و بـدون هـر گونـه         می

فتمان شهروندی به معنـای عضـویت در یـک    (. در واقع در این گRoberts, 1997: 351 - 365مخالفت، جزئی از  نند )

ای که مستند به حقوق، وظایف و تکالیف رسمی  مندی از پایگاه و شأن حقوقی اجتماع خاص است و شهروندی یعنی بهره

هسـتند و ایـن   « عضو اجتمـاع »گرایی این است که شهروندان  و قانونی است. ممیز شاخص شهروندی در گفتمان اجتماع

 (.RennieShort, 1996) ها، عالیق، حقوق، وظایف و تکالیف مشترک نسبت به اجتماع است زشامر متضمن داشتن ار

 

 فضای شهروندمدار

های بینابینی و ترکیبی، فضا را یک سازۀ اجتماعی و اجتماع را یک سازۀ فضـایی در نظـر بگیـریم و     اگر بر اساس دیدگاه

 شود: بدانیم، سؤاالت ذیل مطرح می« عضو اجتماع» مثابۀ بهگرایی نیز شهروندان را  همچنین بر اساس گفتمان اجتماع

 ها و انتظاراتی دارند؟ مثابۀ عضو اجتماع از فضای پیرامون خود چه خواست شهروندان به -

 بازخورد ادراکی شهروندان از فضای شهر چگونه است؟ -

 کنند؟ ده عمل می مثابۀ فضایی پاسخ  یا امروزه فضاهای شهری در همۀ ابعاد به -
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چگونه از دل ایـن   سازد که کند و روشن می هاست که پیوند مفاهیم فضا و شهروندی را ایجاب می خ به این سؤالپاس

تر اشـاره شـد، بـین فضـا و جامعـه رابطـۀ متقابـل و         طور که پیش یابد. همان پیوند، فضای شهروندمدار تبلور و عینیت می

به این نکته اشاره کرده است که فضاها به واسطۀ ایـن   تفکر ساختن، سکنی گزیدن،دوسویه وجود دارد. هایدگر در کتاب 

(. از نظر لوفور نیز فضای شهروندمدار Jaobson, 2012شوند که به مکان باشندگی  دمی تبدیل شوند ) واقعیت گشوده می

 ,Stanek & othersاند ) اند که در خدمت ارضای نیازهای انسانی نظیر تفریح، سرگرمی و تعلق اجتماعی  فضاهایی شهری

شـده از   توان گفت زمانی که فضای ذهنی و فضای فیزیکی به نحوی سامان یابند که فضای اجتمـاعی خلـق   (. می2016

نامد، ارضـاء نمایـد،    رسمیت شناخته شدن می ا بهها را که هگل  ن ر های اساسی و نیازهای انسان تعامل  نها بتواند انگیزه

ریزی شهری باید عالوه بـر توجـه بـه     ی عینیت یافتن فضای شهروندمدار، برنامهفضای شهروندمدار ایجاد شده است. برا

اهداف کالبدی و کارکردی، به نیازهای کیفی و روانی مردم در محیط زندگی شهری مانند هویت اجتماعی، امنیت و رفـاه  

گو باشد. ایجاد خوانـایی   یز پاسخاجتماعی، اشتغال پایدار،  سایش روانی، احساس زیبایی، همبستگی و تعلق اجتماعی و.... ن

گویی به نیازهای انسانی در فضا و تالش بـرای افـزایش شـادی مـردم از طـرق مختلـف، اسـاس خلـق فضـای           و پاسخ

ریـزی فضـایی، ایـن بسـتر را      (. محقق نمودن حقوق شهروندی در برنامهCunningham,2011: 36شهروندمدار است )

 را خـویش  شـهروندی  حـق  اطالعـات،   زاد گردش اساس بر و کنند مشارکت اها ورد که شهروندان در این فض فراهم می

های شهری به هر یک از مفاهیم فضا و شهروندان به صورت مجزا و نبود  ریزی برنامه  بدون شک، سوگیری. نمایند تجربه

 & Holden)د شد فضایی خواه –تعادل در ارتباط میان جامعه و فضای شهر منجر به بروز بحران و مشکالت اجتماعی 

others, 2013: 110 - 11مثابۀ سازۀ فضایی دچار نبـود   مثابۀ سازۀ اجتماعی و هم اجتماع به شود هم فضا به ( و باعث می

بعدی به فضا یا به اجتماع و درک نکردن روابط  های گذشته به دلیل نگاه تک تعادل و توازن گردند. فرایندی که طی دهه

های موضعی و موضوعی، منجـر بـه مشـکالت اجتمـاعی، اقتصـادی،       شهری و طرح توسعۀهای  متقابل این دو در برنامه

(. 129: 1393پـور و دیگـران،    که هشداری بر ناپایداری شهرها شده اسـت )ساسـان    فرین گردیده محیطی و بحران زیست

تر موضوع خـود   تر و جدی اقعیریزی ناچار به شناخت و های  ن سبب شده است تا برنامه مذکور و چالش فرایندمواجهه با 

هـای   ریزی تا جایی که توجه به ابعاد انسانی فضا و نیاز به مشارکت شهروندان و توجه به حقوق شهروندی در برنامهشود  

ریـزی شـهری بـه  ن توجـه شـده اسـت و در        مثابۀ یکی از ابزارهای کلیدی برنامـه  ، گسترۀ جهانی پیدا کرده و بهفضایی

دو « شـهروندمداری »محیطـی( و   )به مفهوم جامع اجتماعی، اقتصادی و زیست« پایداری»محور،  نسانهای توسعۀ ا نظریه

هـای   تـرین سـوگیری   شـده  تـرین و پذیرفتـه   توان عـام  شوند. اصول مذکور را می شده محسوب می اصل بنیادین و پذیرفته

 : مختلف(.1383توسعه دانست )کاظمیان، حالیافته و در محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف اعم از توسعه

های  ن شناسایی شود. بدین جهت در این پژوهش  برای شناخت دقیق فضای شهروندمدار، نیاز است که ابعاد و مؤلفه

نتـایج  هایی که در ارتباط با فضا و شهروندمداری صورت گرفته است، بررسی شود.  ها و مطالعه پژوهش همۀسعی شد که 

فضای شهروندمدار مفهومی چندوجهی است و همۀ ابعاد زندگی اجتماعی شهروندان اعـم از اقتصـادی،   که دهد  نشان می

گرفته در این زمینه، فاقد نگـاه جـامع بـه     های صورت گیرد. اغلب پژوهش را در بر می محیطی اجتماعی، فرهنگی و زیست

، همـۀ عوامـل و   2016شـدۀ  ن در سـال    و تکمیل 2013ترین رویکرد در سال  همۀ این ابعاد است. در جدیدترین و کامل
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 های مؤثر بر رضـایتمندی شـهروندان و رعایـت حقـوق  نهـا در فضـای شـهرها شناسـایی و تحـت عنـوان مـدل             مؤلفه

CSI (The citizen satisfaction index)    محـور   4یا شاخص رضایت شهروندان ارائه شده است. این مدل مبتنـی بـر

وری و دو محور تکمیلی رضـایت کلـی و احسـاس     بیعت و تفریح، فرصت شغلی، هزینه/ بهرهاصلی شهرنشینی و تنوع، ط

 (.1تعلق است که تعدادی شاخص ذیل هر یک از  نها  مده است )جدول 

 

 CSIهای مد   . عوامل و شاخص1جدو  

 شاخص محور

شهرنشینی و 

 تنوع

هـا و   هـای خریـد  تعـداد زیـاد فرهنـگ        تنـوع فرصـت  هـای فرهنگـی )تئـاتر و...(    ای از فعالیـت  طیف گسـترده 

ها  انرژی و جو فضای شهر  دسترسی به خدمات متفاوت  تصویر بصری شهر  پذیرش و مـدارا )بـا    فرهنگ خرده

 ها( در شهر فرهنگ ها و خرده فرهنگ

 تفریح طبیعت و
هـا و فضـاهای    رکتعداد زیاد فضاهای سبز طبیعی و عمومی  کیفیت محیط زیست ) لودگی هوا و صدا(  تعداد پا

 ها در هوای  زاد   رامش و  سایش مکان  بهداشت محیط  دسترسی به کناررودها سبز  طیف گستردۀ فعالیت

 فرصت شغلی
هـای     رشد اقتصادی عمومی در مناطق ویژه  شبکههای شغلی و ارتقای مناسب سطح عمومی دستمزدها  فرصت

 تخصصی در شهر

 -هزینه 

 وری بهره
 در دسترس بودن  پارتمان و خانهزندگی   هزینۀها در شهر /  زینۀ اجاره  سطح عمومی قیمتبازار مسکن / ه

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

دلبستگی به 

 شهر

ارید؟ در صورت دسترسی به شغل، رفـاه  ریزی دارید؟  یا  رزو و رویای رفتن از شهر د  یا برای رفتن از شهر برنامه

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

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

 

 هـا و  های فرهنگی، وضعیت فرهنـگ  شاخص شهرنشینی و تنوع دربرگیرندۀ ابعاد اجتماعی فضای شهر اعم از فعالیت

ها در شهر، خدمات شهری و نحوۀ دسترسی به  ن و همچنین طراحی و منظر شهری است. محـور طبیعـت    فرهنگ خرده

دربرگیرندۀ وضعیت فضای سبز و فضای باز در شهر، کیفیت محیط زیست ) لودگی هوا و صدا(، بهداشت محیط و... است. 

هـای   وری نیز به صرفه بودن هزینـه  بهره -  حور هزینهنماید. م محور فرصت شغلی، وضعیت اقتصادی شهر را ارزیابی می

شـود. همچنـین دو محـور تکمیلـی      ها را شامل می بها و سطح عمومی قیمت زندگی در شهر اعم از قیمت مسکن و اجاره

کنـد و   صورت مستقیم وضعیت رضایتمندی شهروندان از فضای شـهر را سـؤال مـی    هایی است که به مدل شامل پرسش

هایی دارد )که در این پژوهش به برخـی   تر خواهد شد. بدون شک این مدل کاستی تر و دقیق تحلیل جامع موجب تجزیه و

صحیحی از وضعیت فضـای   ترین است و نتایج ها، جامع ها و مطالعه از  نها اشاره خواهد شد( اما در مقایسه با دیگر بررسی

 Nigroو  (Zenker, Petersen, Aholt, 2013د داد. شهروندمدار در شهرها و میزان رضایت شهروندان به دست خواه

& González Císaro, 2016) 
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 روش تحقیق

تحلیلی است. شهر تهـران محـدودۀ مطالعـۀ     –با توجه به ماهیت، هدف و حیطۀ موضوع پژوهش، روش تحقیق توصیفی 

هـا و   تـرین طـرح   وزر پژوهش در نظر گرفته شده است و علت این انتخاب نیـز ایـن اسـت کـه شـهر تهـران عرصـۀ بـه        

های شهری در کشور است. در نتیجه،  نچه که اینک در فضای شهر بـروز و ظهـور یافتـه اسـت، انعکـاس و       ریزی برنامه

ریزی موجود است. بررسی وضعیت این فضا از بعد حقوق شهروندان و سنجش درجـۀ رضـایت  نهـا از     بازتاب نظام برنامه

ها و مسائل موجود مؤثر واقع شود و هم هدایتگر دیگـر شـهرهای    یابی مشکل هتواند هم در ریش شده، می این فضای خلق

 شهری  نها باشد.  ریزی برنامه  منظا کشور در شناخت  ینده

ها در بخش نظری بـا اسـتفاده از روش اسـنادی و      وری داده  وری اطالعات، اسنادی و میدانی است. جمع روش جمع

سنجش مـدل مفهـومی تحقیـق در شـهر تهـران از بررسـی میـدانی مبتنـی بـر           ای صورت گرفت و برای منابع کتابخانه

درصـد بـرای حجـم نمونـه      5نفر با سطح خطای  384نامه استفاده شد. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران،  پرسش

فـاه و پایگـاه   تعیین گردید. با توجه به اینکه در سطح شهر تهران ساختاری مختلط، متنوع و مناطقی با سـطوح مختلـف ر  

ای استفاده شد. بدین ترتیب که بر اسـاس   گیری مختلط یا خوشه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، از روش نمونه

 1بنـدی کـرده بودنـد، سـه منطقـۀ       یافتگی تقسیم هایی که شهر تهران را بر اساس عدالت فضایی و سطح توسعه پژوهش

( به 42: 1391)سطح پایین توسعه( )رفیعیان و شالی،  18ط توسعه( و منطقۀ )سطح متوس 22)سطح باالی توسعه(، منطقۀ 

کشی برگزیده شدند. در سطح این مناطق نیز به شـکل کـاماًل تصـادفی از سـاکنان درخواسـت شـد کـه بـه          روش قرعه

 نامه پاسخ دهند. پرسش

اساس کار قرار  CSIداری، مدل های سنجش وضعیت فضای شهر تهران از بعد شهروندم برای تعیین متغیرها و مؤلفه

هـا در ایـن    ها و همچنین خد برخی موضـوع  گرفت. اما با توجه به شرایط شهر تهران، محدودیت در سنجش برخی مؤلفه

 مدل، تغییراتی محدود به شرح ذیل داده شد:

اهمیـت و  ونقل است که با توجـه بـه    هایی که در این مدل به  ن توجه نشده بود، وضعیت حمل یکی از موضوع -

ونقل عمومی و جریان حرکت و تردد  اثرگذاری  ن بر فضای یک شهر، در دو شاخص جداگانۀ دسترسی به حمل

 در شهر مورد نظر سنجیده شد.

نادیده گرفته شده بود، مقولۀ امنیت و احساس امنیت در شهر است که در قالـب   CSIبحث دیگری که در مدل  -

 یک شاخص به مدل اضافه شد.

هـای تخصصـی در شـهر و وضـعیت      رشد اقتصـادی عمـومی در منـاطق ویـژه، شـبکه     های  صهمچنین شاخ -

 تر توضیح داده شد، از مدل حذف گردید. که پیشمسائلی ها با توجه به  فرهنگ ها و خرده فرهنگ

 اساس کار قرار گرفت. 1در نهایت مدل مفهومی پژوهش حاضر در قالب تصویر 

(. نتایج نشـان داد  2ته در پژوهش از ضریب  لفای کرونباخ استفاده شد )جدول کاررف برای سنجش پایایی متغیرهای به

 معنادار است و پایایی متغیرها تأیید شد. 95/0تا  99/0که متغیرها در سطح 
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 . نتایج رریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش2جدو  

 مجموع رضایت کلی وری ها و بهره هزینه فرصت شغلی طبیعت و تفریح شهرنشینی و تنوع متغیر

 99/0 96/0 95/0 95/0 99/0 99/0 ضریب  لفای کرونباخ

 

 

 . مد  مفهومی پژوهش1تصویر 

 ها یافته

 مقایسـۀ اسـکوئر بـرای    از طریق  زمـون کـای   CSIشاخص مدل  19در شهر تهران،  CSIدر مرحلۀ اول از ارزیابی مدل 

هـا بـرای همـۀ متغیرهـای      نگیندهد که مقایسـۀ وضـعیت میـا    . نتایج نشان می(3میانگین متغیرها ارزیابی شدند )جدول 

(  000/0 < 001/0شده کمتر از حداقل خطـای مجـاز اسـت )    شده معنادار است و از  نجا که میزان خطای محاسبه بررسی

تـرین   انـد. مهـم   گویـان پـذیرفتنی بـوده    توان گفت که متغیرهای تحت مطالعه از نظـر پاسـخ   % می99بنابراین با اطمینان 

  زمون  ماری به شرح ذیل است: های احصاشده از این نکته

 های فرهنگیای از فعالیتطیف گسترده
 های خریدتنوع فرصت

 احساس ایمنی در شهر
 رانرژی و جو فضای شه

 دسترسی به خدمات متفاوت
 تصویر بصری شهر

ها و مدارا )با فرهنگ پذیرش و
 ها( فرهنگخرده

 تعداد زیاد فضاهای سبز طبیعی و عمومی
 کیفیت محیط زیست )آلودگی پایین(

 ها و فضاهای سبزتعداد پارک
 ها در هوای آزادفعالیت ۀطیف گسترد

 آرامش و آسایش مکان
 نظافت و پاکیزگی شهر

 در شهر ان حرکت و ترددجری
 عمومینقل ودسترسی به حمل

 فضا شهروندی

 فضای شهروندمدار

 فضا یک سازۀ اجتماعی 

 اجتماع یک سازۀ فضایی

ای از حقوق اجتماعی؛ اقتصادی؛ مجموعه

 محیطی؛ سیاسیفرهنگی؛ زیست

 CSIمدل 

 سطح عمومی دستمزدها

 مناسب یهای کاری و ارتقافرصت

 ۀ ن / هزینه اجاربازار مسک

 ندگیینۀ زهز –ها در شهر سطح عمومی قیمت

 وریبهره -هزینه  شهرنشینی و تنوع فرصت اشتغال   طبیعت و تفریح

رضایت کلی 

 دانید؟آیا فضای شهر را برای رشد فرزندتان مناسب می
 ریزی دارید؟آیا برای رفتن از شهر برنامه

 دارید؟ز شهر یای رفتن اؤو ر آیا آرزو
ه شغل، رفاه و آسایش در شهر در صورت دسترسی ب

 دیگر، آیا از این شهر خواهید رفت؟
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هـا و   شاخص منظر و تصویر بصری فضای شهر، کیفیـت محـیط زیسـت، پـارک     8 مده در  دست * تفاوت میانگین به

های  فضاهای باز موجود، جریان حرکت و تردد در شهر، احساس  رامش و  سایش در شهر، قیمت و اجارۀ مسکن و هزینه

ی، منفی ارزیابی شده که گویای نارضایتی شهروندان از این ابعاد فضای شهر تهران و وضعیت نامطلوب  نهـا اسـت.   زندگ

 اجتماعی موجود و  ینده خواهد بود. –های فضایی  ها و چالش ها پایه و بستر مشکل بدون شک، نارضایتی در این شاخص

ت خرید، انرژی و جو فضای شهر، میزان دسترسی به های فرهنگی، تنوع فرص های طیف گستردۀ فعالیت ** شاخص

هـا، فضـای سـبز     فرهنـگ   هـا و خـرده   پذیرش و جذب فرهنگ ۀخدمات شهری، احساس امنیت از فضاهای عمومی، نحو

دهند و بیانگر این اسـت کـه    ونقل عمومی، رضایتمندی نسبی شهروندان را نشان می و عمومی، دسترسی به حمل طبیعی

 .ظر شهروندان مطلوبیت نسبی دارندها از ن این شاخص

 

 CSIهای مد   . میزان ررایتمندی شهروندان از مؤلفه3جدو  

 CSIهای  شاخص

 کای اسکوئر ها توصیفی

 میانگین
تفاوت 

 ها میانگین

مطلوبیت 

 1میانگین

مقدار خی 

 دو

درجۀ 

  زادی
 معناداری

وع
 تن
ی و
شین
هرن
ش

 

1 
های  ای از فعالیت طیف گسترده

 فرهنگی
 000/0 4 50/155 نسبتاً مطلوب 73/0 73/3

 000/0 4 41/186 نسبتاً مطلوب 84/0 84/3 های خرید تنوع فرصت 2

 000/0 4 67/56 نسبتاً مطلوب 31/0 31/3 انرژی و جو فضای شهر 3

 000/0 4 99/63 نسبتاً مطلوب 47/0 47/3 دسترسی به خدمات شهری 4

5 
احساس امنیت در فضاهای 

 عمومی
 000/0 4 74/87 نسبتاً مطلوب 12/0 12/3

6 
منظر و تصویر بصری فضای 

 شهری
 000/0 4 75/84 نسبتاً مطلوب -33/0 67/2

7 
نحوۀ پذیرش و جذب 

 ها فرهنگ ها و خرده فرهنگ
 000/0 4 14/125 نسبتاً مطلوب 53/0 53/3

یح
فر
و ت
ت 
بیع
ط

 

 000/0 4 82/132 نسبتاً مطلوب 52/0 52/3 فضاهای سبز طبیعی و عمومی 8

 000/0 4 62/219 نامطلوب -72/0 28/2 کیفیت محیط زیست 9

 000/0 4 84/82 نسبتاً مطلوب -13/0 87/2 ها و فضاهای باز موجود پارک 10

11 
ها در  طیف گستردۀ فعالیت

 هوای  زاد
 000/0 4 33/176 نسبتاً مطلوب -33/0 67/2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطلوب. 5تا  68/3نسبتاً مطلوب.  67/3تا  34/2نامطلوب.  33/2تا  1ها:  گین. سطوح مطلوبیت میان1



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

 CSIهای مد   . میزان ررایتمندی شهروندان از مؤلفه3جدو  ادامة 

 CSIهای  شاخص

 کای اسکوئر ها توصیفی

 میانگین
تفاوت 

 ها میانگین

مطلوبیت 

 1میانگین

مقدار خی 

 دو

درجۀ 

  زادی
 معناداری

 

 000/0 4 33/261 نامطلوب -76/0 24/2 جریان حرکت و تردد 12

 000/0 4 99/63 نسبتاً مطلوب 47/0 47/3 ونقل عمومی دسترسی به حمل 13

14 
احساس  رامش و  سایش در 

 شهر
 000/0 4 89/130 نامطلوب -7/0 30/2

 000/0 4 74/90 نسبتاً مطلوب 29/0 29/3 وضعیت بهداشت 15

ال
شتغ
ت ا
ص
فر

 

 000/0 4 96/221 مطلوب 77/0 77/3 سطح عمومی دستمزدها 16

 000/0 3 33/154 مطلوب 95/0 95/3 ها و شرایط شغلی فرصت 17

ه 
زین
ه

– 

هر
ب

 ه
ی
ور

 

 000/0 4 28/211 نسبتاً مطلوب -33/0 67/2 قیمت و اجارۀ مسکن 18

 000/0 4 57/136 نسبتاً مطلوب -55/0 45/2 های زندگی هزینه 19

 1395های پژوهش،  منبع: یافته

 

ستمزدها و فرصت اشـتغال، وضـعیت مطلـوب و رضـایتمندی شـهروندان را نشـان       *** دو شاخص سطح عمومی د

دهد. شایان ذکر است که وضعیت مطلوب این دو شاخص نیز به دلیل توجه به شهروندان و نیازهای اقتصادی  نهـا در   می

فراهم شدن شرایط تمرکز اخیر و  دهۀهای ملی در چند  ریزی های شهر تهران نبوده و تمرکزگرایی نظام برنامه ریزی برنامه

باالتر در قیاس با دیگر  های شغلی و دستمزدهایی را برای وجود فرصت  های اقتصادی در شهر تهران، عرصه فعالیت همۀ

شهرهای کشور فراهم  ورده است. شهروندان نیز به دلیل ضرورت و نیاز به این بعد، از نیازهای زندگی به ناچار و با وجود 

 اند. ابعاد این فضا، در فضای شهر تهران ساکن شدهنارضایتی از دیگر 

های در دسـترس از   ، مقیاس دادهCSIمحور اصلی مدل  4متغیرهای پژوهش و تشکیل  2زدن  در قسمت دوم با جمع

ی مستقل( نیز بـرا  tای ) نمونه تک tای تغییر یافت و از این طریق امکان استفاده از  زمون پارامتریک  فاصله ای به شبه رتبه

 (.4محقق فراهم  مد )جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مطلوب. 5تا  68/3نسبتاً مطلوب.  67/3تا  34/2نامطلوب.  33/2تا  1ها:  گین. سطوح مطلوبیت میان1

2. Compute 
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 در شهر تهران CSIمحور اصلی مد   4ای در رابطه با  نمونه . نتیجة آزمون تی تک4جدو  

دهی  ابعاد انسانی سازمان

 فضای شهری

T value = 3  مقدار فاصله از سطح

 %95اطمینان 
نتیجۀ 

 نهایی
تعداد 

 نمونه
 میانگین

تفاوت 

 میانگین

مقدار 

T 

درجۀ 

  زادی

ر مقدا

 حد باال حد پایین معناداری

 50/0 27/0 000/0 383 62/6 382/0 38/3 384 شهرنشینی و تنوع
رضایت 

 نسبی

 نارضایتی -04/0 -25/0 000/0 383 -74/2 -145/0 85/2 384 تفریح طبیعت و

 94/0 77/0 000/0 383 54/19 858/0 85/3 384 فرصت اشتغال
رضایت 

 نسبی

 نارضایتی -33/0 -54/0 000/0 383 -22/8 -439/0 56/2 384 یور بهره -هزینه 

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

 

گـویی   دهـد کـه از لحـاظ پاسـخ     در شـهر تهـران نشـان مـی     CSIای برای چهار بعد مـدل   نمونه تک Tنتایج  زمون 

دهـد کـه    رد. نتایج مربوط به سـتون تفـاوت میـانگین نشـان مـی     شده وجود دا شهروندان، تفاوت معنادار بین ابعاد بررسی

دهنـدۀ نارضـایتی شـهروندان و     وری به صورت منفـی ارزیـابی شـده و نشـان     بهره -محورهای طبیعت و تفریح و هزینه 

وضعیت نامطلوب این محورها در شهر تهران است. محورهای شهرنشینی و فرصت اشـتغال امـا در مقایسـه بـا میـانگین      

دهندۀ رضایت نسبی شهروندان از این دو محور و البته  دهند که نشان ( طیف لیکرت، رقم باالتری را نشان می3) مفروض

 وضعیت نسبتاً مطلوب  نها در قیاس با بعد شهرنشینی و تنوع و بعد طبیعت و تفریح است.

تا این مرحله، وضعیت کلـی   شده محور اصلی بررسی 4تحقیق نیز ذکر گردید، عالوه بر   طور که در بخش روش همان

نامه سنجیده شد تا با ارزیابی  ن، بتوان نتایج مراحـل قبـل را    پرسش مستقیم در پرسش 4رضایتمندی شهروندان با طرح 

( مشخص شد که میزان 5)جدول  Tتر تجزیه و تحلیل و تأیید کرد. در این مرحله نیز با استفاده از  زمون  به صورت دقیق

دهنـدۀ نارضـایتی شـهروندان از     ( وضعیت منفی دارد و نشـان 3تغیرها در مقایسه با حد مطلوب )عدد مطلوبیت میانگین م

 فضای شهر تهران است.

 

 ی در رابطه با شاخص ررایت کلی شهروندانا نمونهتک   T. نتیجه آزمون 5جدو  

Tزمون  
T  ارزش T سطح معناداری خطای استاندارد از میانگین انحراف معیار میانگین 

34/7- 3 69/2 814/0 42/0 00/0 

 

و میزان ارتباط  نها با یکدیگر و همچنین بـا شـاخص   CSI در ادامه برای سنجش ارتباط میان محورهای اصلی مدل 

(، میـزان همبسـتگی بـاالی    6رضایت کلی شهروندان از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتـایج  زمـون )جـدول    
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تقیم  نها با یکدیگر و همچنین رابطۀ مستقیم  نها با میزان رضایت کلـی شـهروندان را   محورهای اصلی مدل و رابطۀ مس

ارائـه   2یا شاخص رضایت شـهروندان از فضـای شـهر تهـران در تصـویر       CSIدهد. بر اساس همۀ نتایج، مدل  نشان می

 گردد. می

 

 ر تهراندر شه CSI. نتیجة آزمون همبستگی اسپیرمن در ارتباط با محورهای مد  6جدو  

 متغیرها شهرنشینی و تنوع طبیعت و تفریح فرصت شغلی وری ها و بهره هزینه رضایت کلی

 شهرنشینی و تنوع  977/0 963/0 932/0 954/0

 طبیعت و تفریح 977/0  927/0 971/0 951/0

 فرصت شغلی 963/0 927/0  878/0 930/0

 وری ها و بهره هزینه 932/0 971/0 878/0  897/0

 رضایت کلی 954/0 951/0 930/0 897/0 

 

 در شهر تهران CSI. مد  2تصویر 

 

0.95 95/0 

93/0 
97/0 

رضایت کلی 

 شهروندان

20 21 

22 23 

 شهرنشینی و تنوع

3 

4 

5 

6 

7 

1 
2 

 طبیعت و تفریح

8 10 

9 

11 

1

2 

13 

14 

15 

 وریبهره -هزینه 

18 

19 

16 

17 

 فرصت شغلی

97/0 

93/0 92/0 

87/0 

 نسبتاً مطلوب
 مطلوبنا
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 یگیر بحش و نتیجه

ین و تر مهمریزی شهری است. در  پرچالش در عرصۀ برنامههای  ریزی فضایی یکی از موضوع فضا، ابعاد  ن و نحوۀ برنامه

کنـد کـه    فضایی است. این امر روشن می ۀاجتماعی و اجتماع یک ساز ۀجدیدترین رویکردها به این مفهوم، فضا یک ساز

جانبه با ابعـاد مختلـف زنـدگی اجتمـاعی اسـت.       ود به کالبد و فیزیک شهر نیست و در ارتباط همهفضای شهر صرفاً محد

کند  های شهری قرار گرفته، تعیین می ریزی های اخیر محور همۀ برنامه مثابۀ یکی از مفاهیمی که در سال شهروندی نیز به

ریزی فضـای شـهر بـه  ن توجـه      بایست در عرصۀ برنامه اساس اجتماع، حقوق و تکالیفی دارد که می مثابۀ بهد که شهرون

هـای اساسـی و نیازهـای     بتواند انگیزهشود. فضایی که  شود. از پیوند این دو مفهوم است که فضای شهروندمدار ایجاد می

کـه   CSIشهر تهران از بعد شهروندمداری با استفاده از مدل اقناع کند. این پژوهش با بررسی وضعیت فضای ها را  انسان

های موجود در سنجش سطح رضایتمندی شهروندان است، دید جـامع و ترکیبـی از ابعـاد فضـای      ترین مدل یکی از جامع

های فرهنگـی   حقوق فرهنگی )میزان فعالیتابعاد حقوق شهروندان اعم از  همۀشهروندمدار ایجاد کرد. فضای شهروندی 

هـای خریـد، خـدمات     ها در شهر(، حقوق اجتماعی )دسترسی به فرصت فرهنگ ها و خرده و نحوۀ پذیرش و جذب فرهنگ

)وضـعیت فضـاهای    محیطـی  شهر، انرژی و جو موجود در فضای شهر، منظر و تصویر بصری فضای شهر(، حقوق زیست

قل عمومی، جریان حرکـت و تـردد در شـهر،    ون سبز، پارک، کیفیت محیط زیست اعم از  لودگی هوا و صدا، وضعیت حمل

هـای شـغلی، بـازار     احساس  رامش و امنیت( و حقوق اقتصادی )رضایت از سطح عمومی دسـتمزدها، رضـایت از فرصـت   

گیرد. بررسی این ابعاد در شـهر تهـران نشـان از سـطح      های زندگی( را در بر می مسکن و اجارۀ  ن، سطح عمومی هزینه

ها و در برخی موارد، نارضایتی  نها دارد. کیفیت محیط زیست  دان تهرانی از وضعیت این شاخصپایین رضایتمندی شهرون

های زندگی  ینه) لودگی هوا و صدا(، جریان حرکت و تردد در شهر، احساس  سایش و  رامش در شهر، باال بودن سطح هز

، رضایتمندی نسبی و وضـعیت نسـبتاً   ی دیگرها ترین ابعاد نارضایتی شهروندان است. شاخص و بازار مسکن، از جمله مهم

هـای شـغلی    شهروندان در دو بعـد سـطح عمـومی دسـتمزدها و فرصـت     حائز اهمیت این است که  نکتۀمطلوب داشتند. 

ریـزی ملـی    دهندۀ مسئله و مشکل اساسی نظام برنامه نسبت به میانگین دارند که این امر خود نشان رضایتمندی بیشتری

تهران، نیاز و ضرورت شهروندان برای زندگی در این شـهر و دسترسـی   های اقتصادی در شهر  الیتفع همۀکشور، تمرکز 

در صورت وجود فرصت اشـتغال و در مـد در شـهری دیگـر،     ». چنانچه در پاسخ به این پرسش که به فرصت شغلی است

گویای این واقعیت است کـه فضـا    ، اکثریت  نها اعالم رضایت داشتند. این امر«حاضر به مهاجرت از شهر تهران هستید؟

های اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مظهر بالفصل مناسبات انسان  یک مفهوم چندوجهی و در پیوند مستقیم با فعالیت

دهـی بـه    ریـزی فضـایی و نحـوۀ اولویـت     ها است. این پیوندهای فضایی موجب پیچیده شدن فرایند برنامه با این فعالیت

هروندان در  ن است و رعایت تعادل و توازن میان جمعیت، فعالیت و فضا از یک سـو و همچنـین   ها و نیازهای ش خواست

سـازد. نتـایج پـژوهش     و محلی از سوی دیگر را روشـن مـی   ای، شهری های ملی، منطقه ریزی تعادل و توازن میان برنامه

دهـی نامناسـب فضـای ملـی اثـر       ازماننشان داد که تعادل میان جمعیت، فضا و فعالیت در شهر تهران رعایت نشده و س

هـا موجـب شـده اسـت. همچنـین       شهر تهران داشته و نارضایتی شهروندان را در دیگـر عرصـه   مستقیم بر وضعیت کالن

گویی مدیریت شـهری بـه    گرا، جواب ریزی شهری، وجود سیستم شهری برون برنامه فرایندمشارکت نکردن شهروندان در 
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های مدیریت شهری از بستر سیاسی و نه شـهروندان، از دیگـر عوامـل     ها و گرایش ی ارزشباالدست، تأثیرپذیر های مقام

است. بدون شـک بهبـود ایـن وضـعیت در      های فضای شهروندمدار در انطباق نداشتن فضای شهر تهران با شاخص مؤثر

های عظیم کالبدی در فضای  تواند در مدت زمان کوتاه و از طریق دخالت شهری با اندازه و مقیاس شهر تهران، نمی کالن

و  هـا  ریـزی  شهر صورت گیرد. اساس خلق فضای شهروندمدار، هدف قراردادن رضـایتمندی شـهروندان در همـۀ برنامـه    

ریـزی پـایین بـه بـاال و درگیـر کـردن        ریزی شـهری بـه برنامـه    ها است که مستلزم تغییر رویکرد نظام برنامه ریزی طرح

بایسـت نـوعی    گیری، اجـرا و نظـارت اسـت. بـدین جهـت، مـی       سازی، تصمیم صمیمگذاری، ت نظام سیاستشهروندان در 

هماهنگی در قوانین مدنی، سیاسی، حکومتی، مبانی و قوانین مدیریت شهری به وجود  ید تا موانع رضایتمندی شهروندان 

 یش از پیش توجه شود.های ناشی از  ن ب کند و به ضرورت مدیریت اجتماعی و بحران  از فضای شهر را خنثی یا متعادل
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