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چکیده
شرایط زندگی شهری امروز ،نیازهای شهروندان را متنوع ،متکثر ،و پیچیده کررهه اسر .
اجرای طرح های نیازسنجی هر شهر ،تمهیدی برای شناسایی نیازهرای مهر شرهروندان،
فراه کرهن زمینههای تحقق آنها ،و شناخ تغییرات پیراپی زیسر شرهری اسر  .هر
مقالۀ حاضر با استفاهه از روش اسناهی و مرور نظاممنرد مطالعرات نیازسرنجی رررکره هر
شهرها انجام شده اندرر پیشنهاههایی هر موره چگونگی سنجش نیازهای شهری ارائه شده
اس  .یافتهها حاکی از این اس که هر طرحهای نیازسنجی شهری انجامشده ،کاستیهای
روش شناسی ای مانند عدم تناسب گسترۀ جامعۀ مورهمطالعه و اهداف نیازسنجی با روش
اتخاذشده ،محدوه بوهن پیمایش ها به پرسش های بسته ،توجیره نداشرتن بهرره گیرری از
شیوههای نمونه گیری هر گرهآوری هاههها ،عردم اتخراذ رویکرره نمونرهگیرری هرسر  ،و
همچنین ،کاستیهایی هر موره نحوۀ استخراج مفهوم نیازها وجوه هاره.
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مقدمه
افزایش شهرها و پویایی محیط شهری ،به متنهو تهر و پیچیهه تهر شهه ییاههها و
مسائل این شکل اه هیهگی ایجامیه است .ایجام ییاهسنجی ها توسط سهاهما ههای
متولی مهیریت شهری ،تمهیهی جهی برای شناسایی ایهن ییاههها و فهراه کهرد
همینه هههای تحقه آ ههها اسههت؛ بنههابراین ،ییاهسههنجی ،به عنههوا یکههی اه اصههو
استایهاردساهی مهیریت شهری ،می توایه در تصمی سهاهی بهرای تههوین الگوهها،
هنجارها ،و استایهاردهای خهمات شهری ،مؤثر و کارآمه باشه ،ب مههیرا شههری
برای رویارویی با مسائل و تغییرات مهاوم هیست و کالبه شهری کمک کنهه ،و بها
تمرکز بر ییاههای شهرویهایی ک به آ هها خههمات ارائه مهیکنهه ،مسهیر جلهب
مشارکت ،تأمین عهالت اجتماعی ،رفها شههرویها  ،و حهل مشهکالت مهرتبط بها
خهمات شهری را هموار کنه .برایناساس ،باهخوایی ییاهسهنجی ههای ایجهام شهه ،
ب منظهور تههوین شهیوۀ اجهرای ییاهسهنجیههای بعههی ،دربرداریههۀ تجربه ههای
ارهشمنهی برای پژوهشگرا خواهه بود .در این مقال تالش کرد ایه بها بررسهی
ییاهسنجیهای داخلهی و خهارجی ،ضهمن توصهیف مختصهر و مقایسهۀ آ هها بها
یکهیگر ،یکت های موجود در این پژوهشها را در دو محور روششناختی (اعه اه
روشهای ایتخابی ،شیو های یموی گیری ،یحوۀ استخراج ،و شیوۀ سهنجش ییاههها)
و شیو استخراج مفهوم ییاهها ،تشریح کنهی و در پایها مقاله ییهز بها اسهتفاد اه
داد های ب دست آمه  ،پیشنهاد هایی برای ایجام ییاهسنجی های شههری آینهه ارائه
شه است .برایناساس ،اههاف پژوهش حاضر عبارتنه اه:
● شناسایی خألهای کاربردی در سنجش ییاههای شهری؛
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● شناسایی ضعفهای علمی /روشی در سنجش ییاههای شهری؛
● ارائ پیشنهاداتی جهت ایجام ییاهسنجیهای شهری.
با توج ب اههاف یادشه در پی پاسخگویی ب پرسشهای هیر هستی :
● ضعفهای روششناختی سنجش ،اجرا ،و استخراج ییاهههای شههری چه
مواردی هستنه؟
● چ شکافهایی میا استلزامات علمیهروشی و اجرای طرحههای سهنجش
ییاههای شهری در واقعیت وجود دارد؟
 .1ادبیات پژوهش
لئویارد دهل (واضع ایهۀ شهر سهال ) ییاههها شههر را در پهن محهور ییاهههای
اساسی و اولی  ،عملکردی و هنری ،ارتباطی و شبک ای ،هیرساختها ،و مالحظات
اکولوژیک بررسی کرد است .ییاههای اساسی و اولی  ،ب توایایى هر شهر در تأمین
ییاهها اساسى شهریشینا خود (ماینه غهذا ،لبهاس ،خایه  ،امنیهت ،مراقبهتهها
بههاشتى ،و )...اشار دارد .در عرصۀ تأمین ییاههای عملکرد و هنری ،همین ههایی
فراه میشود ک برا توله ،رشه ،آموهش ،کار ،و تفریح شهرویها هر شههر زهم
هستنه و بایه قابلیت تهحق را برا همگها داشهت بههاشنه .ییاهههای ارتبهاطی و
شبک ای ،ب ایوا ارتباطات در ابهعاد مهختلف ،اع اه را های ایتقا غهذا یها پهو ،
ارتباط عقایه ،تغذیۀ ارهشها ،تماسهها اجتمهاعی و ارتبهاط بها سهایر شههرها و
کشورها اشار دارد .ییاههای هیرسهاختی ،دربرداریههۀ هیرسهاخت ههای فیزیکهی و
غیرفیزیکی ،پنها و منعطف (ماینه قوایین و مقررات ،یظامها و الگوها رفههتار )
است ک رویه رفت  ،یحوۀ مهیریت جامع را شکل میدهنه .دریهایهت ،دههل بها
تأکیه بر مالحظات و سپس ،ییاههای اکولوژیک ،درعمل ،مفههوم توسهع پایههار را
وارد مفاهی شهرساه میکنه .ب یظر او ،ایهندسهت اه ییاههها ،اساسهىتهرین و در
دراهمههت ،جزء مه ترین ییاهها هستنه (اسماعیلی صالحی.)67-68 :1379 ،
ماتسوکا و کاپال  ،ییاههای موجهود در شههر را به دو بخهش کلهی ییاهههای
طبیعی و ییاههای تعامل ایسایی ،تقسی کرد ایه .اه دیه آیا  ،تفهاوت ایهن دو ییهاه،
در تماس فیزیکی با محیط طبیعی است .ییاههای طبیعی ،ییاههها و اهههافی هسهتنه
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ک توسط محیط طبیعی و با احساس رضایت و سالمت فیزیکی ،عاطفی ،و روحی
در تماس با محیط برآورد میشویه .این ییاهها را میتوا ب س دست تقسی کهرد:
دستۀ یخست ،ب استفاد اه پارک ها ،جنگلهای شهری ،فضای سبز بیمارسهتا هها،
مهههارس ،و سههایر چش ه ایهههاههای طبیع هی اشههار دارد؛ دسههتۀ دوم ،ب ه ییاههههای
هیباییشناختیای ماینه مناظر طبیعی ،تمیزی آ  ،و صهاهای دلنواه مربوط اسهت؛ و
دست سوم ،ییاههای تفریح و سرگرمی ماینه پیاد روی ،دویه  ،دوچرخ سهواری ،و
سایر ورهش ها و باهیها را دربر می گیرد .بخش دوم ییاههها ،به تعامهل ایسهایی و
حفظ حری خصوصی ،مشارکت شهرویهی ،و هویت اجتمهاعی مربهوط مهی شهود
(ماتسوکا و کاپال .)9-12 :2008 ،
با توج ب جهتگیریهای مختلف در تعریف ییاه ،ایهن مفههوم را مهیتهوا
ب مثاب فاصل یا شکاف( 1ارهیابی عینی ییاه براساس تفاوت میا عملکهرد مطلهو
و عملکرد مشاهه شه یا پیشبینیشه ) ،خواست یا ترجیح( 2ارهیهابی ههنهی ییهاه
براساس توج ب خواست ها و دیهگا های افراد موردمطالعه ) و عیهب یها کاسهتی
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(دریظر گرفتن یقص یا مسئل در یک همینۀ خاص ب عنهوا ییهاه) دریظهر گرفهت.
براساس این تعریف ها ،رویکردهای سنجش ییاه را میتوا در قالب چهار رویکرد
ییاهسنجی ههفمحور (ییاه ب مثاب فاصل یا شکاف) ،توافه سهن (ییهاه به مثابه
خواست یا ترجیح) ،مسئل محور(ییاه ب مثاب عیب یا کاستی) و جامعیگر (ییهاه به
مثاب شکاف ،خواست و کاستی) معرفهی کهرد .ایهن رویکردهها ،تنهها به سهنجش
ییاههای شهری اختصاص یهاریه ،اما در مطالعات مختلف سنجش ییاههای شهری،
ب کار رفت ایه.
در ییاهسنجیهای ههفمحور ،فاصلۀ بین وضعیت موجود و وضعیت مطلو
بههرای رس هیه ب ه ههههف تعیههینشههه  ،دریظههر گرفت ه م هیشههود .یی هاه ،شههکاف
قابلایهاه گیری بین دو وضعیت است« :چ هست؟» (وضعیت و حالت موجود) و
«چ بایه باشه؟» (وضعیت و حالت مطلو ) .این دو وضعیت ،بایهه ایههاه گیهری
1. Discrepancy View
2. Want & Preference
3. Felt Needs
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شه و این اختالف بین آ ها توضیح داد شود .ایجام یشه این کار ،ب ایهن معنها
است ک ما ب طور مستقی  ،یک ییاه را تشخیص یهاد ای (آلتشود و کومهار:2010 ،
 .)3با استفاد اه این یو ییاهسنجی ،برای تعیین فاصهلۀ بهین وضهعیت موجهود و
وضعیت مطلو  ،زهم است ک با مشارکت ساهما های متهولی مههیریت شههری،
وضع موجود خهمات ارائ شه و وضع مطلو

بر اسهاس اسهتایهاردهای موجهود

بررسی شه و براساس فاصل میا آ ها ،میزا ییاه شهرویها ب دست آیه.
در ییاهسنجی تواف سن « ،ییاه» ،تهاعیکننهۀ خواست یا ترجیح افهراد اسهت و
دیهگا ها و عقایه آیا در مورد ییاهها ،کایو اصلی ییاهسنجی خواهه بهود .هههف
این یو ییاهسنجی ،فراینه گردآوری و ایجهاد توافه بهین دیههگا هها و ایهه ههای
گویاگو است (یارمحمهیا و بهرامی 66-68 :1383 ،و یوری و همکارا :1398 ،
 .)102در این یو ییاهسنجی ،تنها وضعیت مطلو

اهیظر افراد سنجیه میشو و اه

شهرویها پرسیه میشود ک ب چ چیز ییاه داریه؟
در ییاهسنجی مسئل محور« ،ییاه» ،ب عنوا یوعی عیب یا کاستی دریظر گرفته
میشود و ییاهسنجی عبارت است اه :شناسهایی مسهائل و مشهکالت بهرای ایجهام
اقهامات اصالحی و افزایش کارایی (یهوری و همکهارا  .)103 :1398 ،ایهن شهیوۀ
ییاهسههنجی ،دارای مفهههومی اه مشههکل و ییههاه اسههت ،ولههی بههرخالف رویکههرد
ههفمحور ،یشایی اه یک اختالف قابلایههاه گیهری یههارد؛ به ایهنمعنها که ییهاه
ب واسطۀ مقایسۀ «وضعیت مطلو » و «وضعیت موجود» مشخص یشه و احتمهاز
ب شرایط مطالع یشه ای مربوط است ک میتوایه را حلهای فراوایی داشهت باشهه
(آلتشود و کومار .)4 :2010 ،ههف اه سنجش ییاهههای شههری در ایهن رویکهرد،
شناخت مسائل ،مشکالت ،و معایب موجود در عملکرد شهر یا ساهما های متهولی
مهیریت شهری است.
در کنار این س رویکرد ،میتوا ب رویکهرد چههارمی به عنهوا رویکهردی
جامعیگر اشار کرد ک درپی شناخت ییهاه اه جنبه ههای متفهاوت ههنهی و عینهی
است .در این رویکرد برای مشخص کرد ییاه ،ب مقایسۀ شرایط فعلی بها شهرایط
مطلو  ،دریظر گرفتن مشکالت ،کاستی ها ،ترجیحات ،عالی  ،و ایتظهارات توجه
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می شود و پس اه گرد آوری اطالعات اه این مجراهای چنهگای ب راهبردهای رفهع
ییاه و ایجام اقهامات زهم فکر می شود .اهاین رو ،ییاهسنجی اه این منظر ،بها هههف
حل مشهکالت جهاری ،پرهیهز اه تکهرار مشهکالت فعلهی یها گذشهت  ،اسهتفاد اه
فرصت های آتی ،و ایجاد فرصت یادگیری ،رشه و توسع ایجام می شهود (گوپتها و
همکارا  .)14-15 :2007 ،چنایچ اه این رویکرد در سنجش ییاههای شهری بههر
برد شود تالش خواهه شه همۀ جنبه ههای سه رویکهرد پیشهین بهرای سهنجش
ییاههای شهری دریظر گرفت شود.
 .2روش پژوهش
یکی اه شناخت شه ترین روش ها برای مرور پژوهش های گذشت  ،تحلیهل اسهنادی
در قالب مروری یظام منه است .یویسنهگا مختلف ،فراینهههای یسهبتا مشهابهی را
برای مرور یظاممنه پژوهشها مطرح کرد ایهه؛ به عنهوا یمویه پایگها اطالعهاتی
کوکرا  ،دراین راستا ،هفهت مرحله را پیشهنهاد کهرد اسهت .1 :ایتخها

پرسهش

پژوهش؛  .2تعریف معیارهای ورود مطالعات؛  .3یافتن مطالعات مرتبط؛  .4ایتخا
مطالعات؛  .5ارهیابی کیفیت مطالعات؛  .6استخراج داد ها؛  .7تحلیل و بیها یتهای
(پرتو و همکارا  .)128 :1398 ،در پژوهش حاضر ییز با استفاد اه ایهن پروتکهل،
اقهام ب مرور یظام منه موضو پژوهش کردی  .معیار ورود طرحها و مقال ها بهرای
مرور یظاممنه ،ایتشار آ ها در یک باهۀ همایی د سهال ( 1383تها  1393و  2005تها
 )2015بود و ب لحاظ هبا پژوهشها ههب دلیل محههودیتههای همهایی ،مهالی ،و
ییروی ایساییههه تنهها پهژوهشههای یوشهت شهه به هبها ایگلیسهی یها فارسهی،
جستوجو شه ایه؛ ب لحاظ یو مطالعهات ییهز ،بها توجه به محوریهت موضهو
سنجش ییاههای شهری در این پژوهش ،تنها پژوهشهایی ک ب سهنجش ییاهههای
شهری و ییاهسنجی در این موضو پرداخت ایه ،در جامعۀ آماری گنجایه شه ایهه.
برای یافتن پژوهشههای مهرتبط ،به و سهایت سهاهما ههای پژوهشهی و سهایر
و سایتهای معتبر ماینه "،"ensani.ir" ،"irandoc.com" ،"noormags.com" ،"sid.ir
"،"osce.org" ،"undp.org" ،"hakim.hbi.ir" ،"civilica.com" ،"scholar.google.com
" "ebsco.com" ،"proquest.com" ،"sciencedirect.comمراجعههه شهههه .در منهههابع
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فارسی ،با جسهت وجهوی واژ ههایی ماینهه «ییاهسهنجی»« ،ییاهسهنجی شههری» ،و
«ییاههای شهری» ،و در منابع ایگلیسی ،با جستوجهوی واژ ههایی ماینهه
"Assessment of citizen" ،"Need Assessment in city" ،Assessment

"Needs

 ،"Needو

" ،"Urban Needs Assessmentمرتبطترین پژوهشهای مربهوط به ییاهسهنجیههای
شهری ایتخا  ،و سهایر مطالعهات ییاهسهنجی ،اعه اه ییاهسهنجیههای آموهشهی،
بهها شتی ،و سهاهمایی ،اه فراینهه بررسهی حهذف شههیه .برخهی اه پهژوهشههای
ساهمایی ،با مراجعۀ حضوری ب ساهما مربوطه  ،کتابخایه هها ،یها مراکهز اسهناد و
پههژوهشههها ،و برخههی دیگههر ،اه طری ه سههایت سههاهما هههای پژوهشههی و سههایر
و سایتهای یادشه  ،تجزی وتحلیل شهیه.
 .3جامعه آماری و نمونۀ موردمطالعه
هما گوی ک اشار شه ،جامعۀ آماری این مطالع  ،پژوهشهایی هستنه ک در بهاهۀ
همایی  1383تا  1393و  2005تا  ،2015ییاههای شهری را بررسی کرد ایه .پهس اه
بررسی پژوهشهای گردآوریشه و تعیین ارتباط با موضهو و اهههاف پهژوهش،
رویه رفت  29پژوهش ،برای تجزی وتحلیل ایتخها

شههیه .همها گویه که در

جهو های  1و  2مشاهه میشود ،پژوهشها براساس روش پژوهش ،شهیو ههای
ایتخا

موارد یا گرد آوری داد ها ،شیوۀ یموی گیری ،گسترۀ ییاه ،و یحوۀ اسهتخراج

و سنجش ییاهها ،تلخیص ،باهبینی ،و تجزی وتحلیل شه ایه.
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جدول  .1طرحها و پژوهشهای داخلی انجامشده در حوزۀ سنجش نیازهای شهری

گستره سنجش
نیازهای شهری

روش گردآوری دادهها

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد

توسعه اجتماعی و
سالمت جامعه

عنوان پژوهش

روش پژوهش

نیازسنجی پژوهشی منطقه پایگاه
تحقیقات توسعه و ارتقای سالمت شهر
فرخشهر استان چهارمحالوبختیاری
()1383

روش کیفی

پژوهش مشارکتی و ارزیابی سریع
نیاز برمبنای سه اصل مشاهده،
مصاحبه با گروههای مختلف مردم ،و
دادههای گردآوریشده از منطقه

احتمالی (تصادفی منظم)

نیازسنجی مقدماتی در پایگاه تحقیقات
جمعیتی شهرستان دنا ()1384

روش کیفی

بحثهای گروهی متمرکز با
گروههای مختلف مردمی اعم از
شهری و روستایی

هدفمند

نیازهای بهداشتی
محیط و
اجتماعیااقتصادی

روش کمی

پیمایش از ساکنان محله با استفاده از
پرسشنامه

احتمالی (خوشهای تصادفی)

نیازهای فرهنگی

روش کمی

پیمایش از ساکنان محله با استفاده از
پرسشنامه

احتمالی (خوشهای تصادفی)

نیازهای فرهنگی و
اجتماعی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه معضالت محله

روش کمی

پیمایش از ساکنان این محلهها با
استفاده از پرسشنامه

غیراحتمالی (سهمیهای بهنسبت
جنس و سن مناطق)

نیازهای فرهنگی

استخراج نیاز از طریق بررسی میزان
وجود امکانات فرهنگی در منطقه و درنظر
گرفتن نیاز بهمثابه کمبود این امکانات

نیازسنجی فرهنگیااجتماعی محالت
شهر اصفهان (محله رهنان) ()1386

روش کمی

پیمایش از ساکنان این محلهها با
استفاده از پرسشنامه

احتمالی (خوشهای تصادفی)

نیازهای
فرهنگیااجتماعی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه کمبود امکانات
و مشکالت فرهنگیااجتماعی محله

نیازسنجی و اولویتبندی مشارکتی
مشکالت اجتماعیااقتصادی ساکنین

روش کیفی

پژوهش مشارکتی ،ارزیابی سریع
برمبنای بهکارگیری روش مثلثبندی

احتمالی (تصادفی برای تشکیل
گروه متمرکز) و هدفمند برای

نیازهای
اجتماعیااقتصادی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکالت
اجتماعیااقتصادی

نیازسنجی فرهنگی محالت شهر اصفهان
(محله شمسآباد) ()1385
نیازسنجی فرهنگیااجتماعی محلههای
اصفهان (محله حسینآباداخانه فرهنگ
اندیشه) ()1385
مطالعه تطبیقی نیازهای فرهنگی برای
گذراندن اوقات فراغت در شهر اصفهان؛
مطالعه موردی مناطق رهنان و خانه
اصفهان ()1386

روش استخراج و سنجش نیازها
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکل
(مشکالت سالمندان ،فرهنگی ،عمرانی،
ورزشی ،زنان ،بهداشت ،جوانان ،امنیت
اجتماعی و اشتغال)
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه کمبودها،
معضالت ،و مشکالت موجود (معضالت
بهداشتی محیط و مشکالت
اجتماعیااقتصادی)
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مهمترین
مشکالت اجتماعی و معضالت محله
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عنوان پژوهش

روش پژوهش

منطقه  17تهران ()1386

روش گردآوری دادهها
(مشاهده ،مصاحبه ،و منابع ثانویه)

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد
مصاحبه

گستره سنجش
نیازهای شهری

بررسی نیازهای بهداشتی و اجتماعی
ساکنین منطقه  17شهرداری تهران
()1386

روش کمی و
ک یفی

پرسشنامه استاندارد بررسی جهانی
سالمت سازمان جهانی بهداشت،
تحقیق مشارکتی و بحثهای گروهی

احتمالی (خوشهای) و هدفمند

نیازهای
بهداشتیااجتماعی

نیازسنجی محله  11از منطقه 17
شهرداری تهران ()1386

روش کمی

پیمایش با استفاده از پرسشنامه
نیمهساختیافته

احتمالی (تصادفی خوشهای)

نیازهای اجتماعی،
فرهنگی ،و کالبدی

بررسی نیازهای فرهنگی مردم شهر کرج
در سال ()1386

روش کمی

پیمایش با استفاده از پرسشنامه

غیراحتمالی (سهمیهای)

نیازسنجی تفریحی شهروندان  15تا 40
سال شهر اصفهان ()1387

روش کمی

پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه (پرسشهای باز و بسته)

احتمالی (خوشهای
چندمرحلهای)

تحلیل جامعهشناختی نیازهای اجتماعی و
کالبدی محالت شهر از دیدگاه توسعه
پایدار محلهای (مطالعه محالت شهر
اصفهان) ()1387

روش کمی و
ک یفی

پیمایش از شهروندان با پرسشنامه و
مصاحبه عامیق باا شاهرداران
ماناطق سایزدهگانه شهر اصفهان

احتمالی (نمونهگیری ماختلط:
طابقاتی و خاوشهای
چاندمرحلهای) و هدفمند

نیازهای فرهنگی و
هنری
نیازهای تفریحی،
فرهنگی ،اجتماعی،
و آموزشی
نیازهای فضای
کالبدی و فضای
اجتماعی اجتماع
محلهای

روش استخراج و سنجش نیازها

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکالت
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکالت محله
و تعمیم آن به سایر محلههای مناطق
تهران
سنجش مستقیم نیاز در پنج سطح (از نیاز
خیلی زیاد تا خیلی کم)
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه شکاف وضع
موجود (آنچه اکنون وجود دارد) و وضعیت
مطلوب (آنچه به آن نیاز است)
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مسائل و
مشکالت برای برخی از شاخصها و
پرسش از نیاز مستقیم به امکانات و
تسهیالت در محل برای برخی دیگر

نیازسنجی و توسعهی فضاهای فرهنگی
شهروندان نجفآباد ()1389

روش کمی

پیمایش با استفاده از پرسشنامه

احتمالی (خوشهای چندمرحلهای
از شهروندان) سرشماری از
مدیران

نیازهای فضاهای
فرهنگی

استخراج نیاز از طریق بررسی نوع ،تعداد،
و مکان استقرار فضاهای فرهنگی و
شناخت اولویت این موارد از دیدگاه
مدیران و شهروندان

نیازسنجی عمومی شهر اصفهان در
موضوعات شهری با رویکرد محلهمحوری

روش کمی و
ک یفی

پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه و مصاحبه

احتمالی (خوشهای
چندمرحلهای) و هدفمند

نیازهای کالبدی،
اجتماعی ،و

استخراج نیاز براساس تضارب کمیت در
کیفیت یا میزان درگیری در کیفیت
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روش گردآوری دادهها

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد

نیازسنجی فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی
شاهینشهر ()1389

روش کمی و
ک یفی

پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه (باز و بسته) و بحث
متمرکز گروهی با کاربران اصلی
مراکز فرهنگی و ورزشی وابسته به
سازمان رفاهی تفریحی

احتمالی (خوشهای دومرحلهای)
و هدفمند

نیازهای فرهنگی،
ورزشی ،و تفریحی

نیازسنجی تفریحی شهروندان 15-64
سال شهر اصفهان در ابعاد فردی،
محیطی ،اجتماعی ،و فرهنگی ()1390

روش کمی

پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه با پرسشهای بسته و باز

احتمالی (طبقاتی متناسب با
حجم)

نیازهای تفریحی

نیازسنجی فرهنگیااجتماعی دختران 13
تا  18ساله اصفهان ()1390

روش کمی و
ک یفی

ارزیابی مقطعی نتایج نیازسنجی مشارکتی
محلهمحور در منطقه  17تهران :سه سال
بعد از مداخله ()1390

روش کمی و
ک یفی

احتمالی (خوشهای) و هدفمند

نیازهای اجتماعی،
فرهنگی ،و کالبدی

رضایتسنجی و نیازسنجی طرح احیای
میدان امام علی ()1391

روش کمی

سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان
در سه سطح شهر ،منطقه ،و محله (با
تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی) ()1391

روش کمی

مصاحبه با دختران بهمنظور تدوین
پرسشنامه و پیمایش از آنان با
استفاده از پرسشنامه
مصاحبه فردی براساس راهنمای
نیمهساختیافته با شورایاران و
مسئوالن محلی و پیمایش برای
ارزیابی کیفیت مداخلههای انجامشده
پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه با پرسشهای باز و بسته
(بهتفکیک برای گروههای هدف)
پیمایش از شهروندان با استفاده از
پرسشنامه استانداردشده و هماهنگ
با متن شهر اصفهان و مأموریتهای
شهرداری

غیراحتمالی (سهمیهای براساس
متغیرهای گروه سنی و منطقه
محل زندگی)

نیازهای
فرهنگیااجتماعی

عنوان پژوهش

روش پژوهش

()1389

نظاممند از افراد و نمونهگیری
طبقهای از خودروها براساس
معیار زمان
احتمالی (خوشهای دومرحلهای)

گستره سنجش
نیازهای شهری
فرهنگی

نیازهای کالبدی،
اجتماعی طرح
عمرانی شهرداری
نیازهای کالبدی،
رفاهی ،تفریحی،
اجتماعی ،و
فرهنگی ،حکمرانی

روش استخراج و سنجش نیازها
موضوعات شهری
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه وضع مطلوب
(تعیین چیزهایی که پاسخگویان آن را
مطلوب میدانند)
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه وضعیت مطلوب
(فعالیتها ،برنامهها ،و امکاناتی که باید
فراهم شود).
استخراج نیاز از طریق شاخصسازی در
ابعاد فرهنگی و اجتماعی در قالب طیف
لیکرت
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکالت

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه ایرادهای طرح
استخراج نیاز برمبنای تقاطع
وجودارضایت ،استفادهارضایت،
درگیریارضایت ،دسترسیارضایت ،و
اهمیتارضایت به امکانات شهری
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عنوان پژوهش

روش پژوهش

روش گردآوری دادهها

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد

نیازسنجی عمومی شهروندان بهمنظور
استفاده در تدوین برنامهوبودجه 1394
()1393

روش کمی و
ک یفی

پیمایش با پرسشهای باز و بسته و
سنجش نیازهای شهروندان در سه
سطح شهر ،منطقه و محله (با تأکید
بر مفهوم کیفیت زندگی) و مصاحبه
با شهرداران مناطق پانزدهگانه
اصفهان و بحث متمرکز گروهی با
معتمدان محلهها

احتمالی (خوشهای دومرحلهای)
و هدفمند

گستره سنجش
نیازهای شهری
و انجام خدمات
توسط شهرداری
نیازهای کالبدی،
رفاهی ،تفریحی،
فرهنگی ،و
حکمرانی و انجام
خدمات توسط
شهرداری

روش استخراج و سنجش نیازها

استخراج نیاز برمبنای تقاطع
وجودارضایت ،استفادهارضایت،
درگیریارضایت ،و اهمیتارضایت به
امکانات شهری

جدول  .2طرحها و پژوهشهای خارجی انجامشده در راستای سنجش نیازهای شهری

پژوهش

روش پژوهش

روش گردآوری دادهها

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد

نیازسنجی توسعه خدمات
شهری ()2005

روش کیفی

مصاحبه ،نشست متمرکز با افراد

هدفمند

روش کیفی

نیازسنجی سریع

هدفمند

نیازهای بهداشتی ،معیشتی،
و اجتماعی

روش کمی و
ک یفی

پیمایش و مصاحبه با بیخانمانها با
پرسشنامه پرسشهای بسته

احتمالی (خوشهای) و هدفمند

نیازهای بهداشتی ،معیشتی،
و اجتماعی

نیازسنجی سریع افراد
تازهآوارهشدۀ منطقه کردستان
عراق ()2007
نیازسنجی بیخانمانهای
سیاتل ()2009

گستره سنجش نیازهای
شهری
نیاز به تجهیزات و امکانات
مراکز ارائهدهندۀ خدمات
شهری

نحوۀ استخراج و سنجش نیازها
بررسی میزان وجود و دسترسی به
خدمات و درنظر گرفتن نیاز بهمثابه
کمبود این خدمات
بررسی میزان دسترسی به خدمات،
درنظر گرفتن نیاز بهمثابه کمبود
این خدمات و اولویتبندی آن
بررسی میزان وجود و استفاده از
خدمات ارائهشده و درنظر گرفتن
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پژوهش

روش پژوهش

روش گردآوری دادهها

نمونهگیری /شیوههای انتخاب
موارد

گستره سنجش نیازهای
شهری

نیازسنجی سریع در
برجالبراجنه ()2013

روش کیفی

نیازسنجی سریع

هدفمند

نیازهای حوزه سالمت،
آموزشی ،و معیشتی

گزارش نیازسنجی شهرداری
بهمنظور کاهش تأثیر بحران
پناهندگان سوریه بر جوامع
میزبان آسیبپذیر در اردن
()2014

روش کمی و
ک یفی

روش کمی

نحوۀ استخراج و سنجش نیازها
نیاز بهمثابه کمبود این خدمات

نیازهای عابران پیاده :بررسی
وضعیت پیادهروهای مانیال
()2015
نیازسنجی خدمات شهری و
بهداشت در بین فقرای
شهری شهر ماهاراشترا
()2015

روش کمی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه شکایتها
و مشکالت زمان حاضر (وضعیت
موجود) و آرزوها و درخواستها
برای آینده (وضعیت مطلوب)

پیمایش از طریق پرسشنامه (با شهرداران
مناطق ،سران شوراها ،رؤسای خدمات
اجتماعی) و برگزاری نشست متمرکز گروهی
(با اعضای شورای شهر جدید ،شهردار،
اعضای شهرداری ،بزرگان قومها ،مدیران
مدارس ،پزشکان ،امام جماعت مساجد ،و
اعضای سابق شورای شهر)

احتمالی (تصادفی) و هدفمند

نیازهای سالمت ،اجتماعی،
اقتصادی ،و معیشتی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه مشکالت
و اولویتبندی آنان

پیمایش با استفاده از پرسشنامه با رویکرد

احتمالی (خوشهای
چندمرحلهای)

نیازهای کالبدی

درنظر گرفتن نیاز بهمثابه اولویت
افراد برای انتخاب یک پیادهرو
برای پیادهروی (وضع مطلوب)

تحلیل ثانویۀ دادههای پیمایش خانوار در
منطقه( 1سال )2007

احتمالی (خوشهای)

نیازهای خدمات شهری و
بهداشتی

استخراج نیاز از طریق بررسی
میزان پوشش بهداشت عمومی و
بهداشت کودکان

AHP

1. District Level Household Survey
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 .4یافتههای پژوهش
هما گوی ک در جهو  3مشاهه میشود ،در پژوهشههای مرورشهه  ،اه ههر دو
روش کمی و کیفی استفاد شه است ،اما غلب بها روش کمهی اسهت 45 .درصهه
مطالعات با استفاد اه روش کمی و اجرای پیمایش ب ییاهسهنجی پرداخته ایهه62 .
درصه اه ییاهسنجیها ،ییاههای شهری را در سهطح شههر و  38درصهه ،در سهطح
مناط شهری و محلی بررسی کرد ایه .بیشهتر پهژوهشههای مربهوط به سهنجش
ییاههای شهری ،همۀ ییاههای موجهود در سهطح شههر (اعه اه ییاهههای کالبههی،
اجتماعی ،فرهنگی ،تفریحی ،و ورهشی) را مطالع کرد ایه و شیوۀ یمویه گیهری اه
موارد موردمطالع  ،ب تناسب روش های پژوهش ،احتمالی ،غیراحتمهالی ،و ترکیبهی
بود است؛ اهآیجاک بسیاری اه ییاهسنجیها روش کمی را ب کهار بهرد ایهه ،شهیوۀ
یموی گیری بیشتر آ ها ییز (ب اسهتثنای  3مطالعه که اه روش سههمی ای اسهتفاد
کرد ایه) احتمالی و با دریظر گرفتن شایس یکسا برای ایتخها

شهه موردههای

موردمطالع بود است .بهرای اسهتخراج و سهنجش ییاهههای شههری ییهز اه ایهوا
رویکردهای سنجش ییاه بهر گرفت شه است ،اما در بسیاری اه آ ها ،ییاه ب مثاب
عیب یا کمبود امکایات یا خهمات شهری (دریظر گهرفتن مشهکالت ،معضهالت ،و
کمبودها) دریظر گرفت شه است.
جدول  .3یافتههای توصیفی بهدستآمده از مرور نظاممند

مورد
روش تحقیق
جامعه آماری
گستره سنجش
نیازها

نمونهگیری/شیوه
انتخاب موارد

ویژگی
کمی
کیفی
کمی /کیفی
شهری
منطقهای /محلی

درصد
45
21
34
62
38

فراوانی
13
6
10
18
11

عمومی (اعم از کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تفریحی ،و ورزشی)

65

19

35

10

7
3
31

2
1
9

موضوعی خاص (فرهنگی ،فرهنگیااجتماعی ،فرهنگیاهنری ،تفریحی،
یا کالبدی)
طبقاتی
تصادفی ساده
احتمالی
خوشهای
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ویژگی

مورد
غیراحتمالی

نحوه استخراج و
سنجش نیازها

هدفمند
سهمیهای

ترکیبی
نیاز بهمثابه عیب یا کمبود (درنظر گرفتن مشکالت ،معضالت ،و
کمبودها)
خواست یا ترجیح (پرسش مستقیم از نیاز ،پرسش از وضعیت مطلوب)
شکاف بین وضع موجود و مطلوب
جامعنگر (برمبنای وجودارضایت ،استفادهارضایت ،درگیریارضایت،
دسترسیارضایت ،و اهمیتارضایت به امکانات شهری)

درصد
14
10
34

فراوانی
4
3
10

59

17

24
7

7
2

10

3

در ادام برخی اه یافت های تحلیلی حاصل اه مرور یظاممنه پژوهشهای مربوط به
سنجش ییاههای شهری در همینۀ تناسهب گسهترۀ سهنجش ییهاه شههری بها روش،
ادعای تعمی  ،شیو یموی گیری ،و یحوۀ استخراج مفهوم ییاههای شههری ضهروری
توضیح داد شه ایه.
 .1-4تناسب گستره با روش ،ادعای تعمیم و شیوه نمونهگیری

روشهای کمی ،برای ایجام ییاهسنجیهای گسترد (سطح شهر) و عمهومی (ایهوا
ییاههای شهری اع اه ییاههای کالبههی ،اجتمهاعی ،و فرهنگهی) ،سهنجش گسهترۀ
متنههوعی اه ییاهههها ،اطمینهها اه اعتبههار درویههی و بیرویههی فراینههه ایجههام کههار ،و
تعمی پذیری یتای ب همۀ شهر ،مفیه هستنه .همچنین استفاد اه پرسهشیامه ههای
استایهارد در فراینه ایجام پیمایش ها با روش کمی ،امکا مطالعهۀ تطبیقهی یتهای و
دستیابی ب رویه تغییرات در طو هما را فهراه مهیکنهه .امها چنایچه ییاهههای
شهری در سطح مناط و محل ها سنجیه شویه ،و ههف پژوهش ،مطالعۀ تطبیقهی
ییاههای مناط و محل های مختلف شهری با یکهیگر در یک هما یا در گذر هما
(مطالعات پایل یا رویهپژوهی) یباشه ،استفاد اه روش های کیفی هه ب دلیل شناخت
عمی تری ک درپی داردهه توجی پذیرتر است .شرو فراینه شناخت و فه ییاههها،
بهو تحمیل یک طرح اهپیشتعریف شه ک ویژگهی منحصهرب فهرد روش کیفهی
است ،این امکا را برای پژوهشگر فراه میآورد ک ییاههای پیشبینییشهه را در
هر مرحل اه پژوهش ،شناسایی کنه؛ بنابراین ،استفادۀ صِرف اه روش های کمی در
این سطح ،ی تنها ب تعمی شناخت ییاه کمکی یمیکنه ،بلک ب لحاظ کاربردی ییهز
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چنها مورداستفادۀ بهر بردارا اه طرحهای شهری ییست.
فنو پژوهش بایه براساس موضو  ،شرایط و ویژگیهای مشهارکت کننههگا
ایتخا

شویه ،درغیراینصورت ،یتای قابلاعتنایی ب دست یخواهه آمهه .مصهاحب ،

بحث متمرکز گروهی و ارهیابی سریع ،اهجمل فنهو مورداسهتفاد در یمویه ههای
ییاهسنجی ای است ک اه روش کیفی استفاد کرد ایه .استفاد اه فن ارهیابی سریع،
ب درک اولیه و کیفهی موقعیهت ،فهراه کهرد سهریع اطالعهات دقیه و ارها ،
تصمی گیریهای اولی برای طراحی و اجرای فعالیتهای کاربردی ،تصهمی گیهری
برای ایجام پژوهشهای بیشتر ،و بهر گیری اه یک گرو دو یا چنههیفری (معمهوز
ب طور جهاگای ب یماینهگی اه رشت های مختلف دایشگاهی) کمک میکنه و اغلهب
پس اه وقو یهک فاجعه یها در شهرایط اضهطراری اه آ بههر گرفته مهیشهود.
ب کارگیری این فن ،ب ویژ هنگامی ک محهودیتهای همایی ،مایعی برای استفاد اه
روشهای کیفی هستنه و زهم است به سهرعت اطالعهات دقیه  ،کلهی ،و ارهایهی
گرد آوری شود ،قابلتوجی است (بیب )42 :1995 ،؛ ب عنوا مثا  ،استفاد اه این فن
در شرایط اضهطراری و پهس اه وقهو فاجعه ای ماینهه جنه  ،در پهژوهشههای
«ییاهسههنجی افههراد بهه تههاهگیآوار شههه در منطقهه کردسههتا » و «ییاهسههنجی در
برج البراجن در بین پناهنهگا سوری» ک درک اولیۀ موقعیت در کوتا ترین همها ،
مستلزم شناخت ییاه افهراد آوار و پناهنهه بهود اسهت ،منطقهی و موجه به یظهر
میرسه.
شیوۀ یموی گیری احتمالی ،اهجمل شیو های موث و متهاو یمویه گیهری در
روشهای کمی اسهت .همها گویه که مشهاهه شهه ،در بیشهتر ییاهسهنجیههای
ایجامشه ییز اه یموی گیری احتمالی و عمهتا اه شیوۀ یموی گیری خوش ای استفاد
شه است ،هیرا این شیوۀ یموی گیری در مناط گسترد  ،احتما ایتخا

همۀ افراد

جامعۀ آماری را ب یسبت جمعیهت ههر خوشه (در مطالعهات شههری منهاط ) بها
تخصیص متناسب جمعیت ،فراه میکنه ،اما در برخی اه ییاهسنجیهای مرورشه
اه شیوۀ یموی گیری سهمی ای استفاد شهه اسهت که اهجمله یمویه گیهریههای
غیراحتمالی است؛ ب اینمعنا ک همۀ افهراد جامعهۀ آمهاری ،شهایس یکسهایی بهرای
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ایتخهها

شههه در یموی هۀ موردمطالع ه یهاریههه؛ اهایههنرو ،قابلی هت تعم هی یتههای

ب دست آمه اه اجرای این شیوۀ یموی گیری ب جامعهۀ آمهاری ،موردتردیهه اسهت.
افزو براین ،همایی اه یموی گیری سهمی ای استفاد میشود ک اطالعات جهامعی اه
جمعیت موردمطالع هه ب منظور ایتخا

یموی ب طهور تصهادفیههه وجهود یهاشهت

باشه .اهآیجاک جامعۀ آماری ییاهسنجیهای شهری ،شههرویها سهاکن در شههرها
هستنه و اطالعات موردییهاه مربهوط به شههرویها  ،به تفصهیل در آماریامه ههای
جمعیت هی شهههرها وجههود دارد ،اسههتفاد اه یموی ه گی هریهههای غیراحتمههالی بههرای
ییاهسنجیهای شهری ،ی تنها قابلتوجی ییست ،بلک ادعای تعمی یتهای آ هها به
شهر ییز قابلتردیه است.
با دریظر گرفتن اینک پژوهشهای کیفی ،مهعی تعمی یافت های خود به کهل
شهر ییستنه و درصهد توضیح ییاههای یک محله یها منطقه به صهورت عمیه و
پرمای هستنه ،مشارکت کننهگا در این یو ییاهسنجیهها ییهز بایهه افهراد ویهژ ای
باشنه (اع اه مهیرا و ساکنا محل ها و مناط ) که شهناخت کامهل و اطالعهات
ویژ ای اه این محهود ها داشت باشنه .ههفمنهی در ایتخا

مشهارکتکننههگا تها

اشبا اطالعاتی ادام می یابهه و مشهارکت کننههگا بها توجه به موضهو و ییهاه
اطالعاتی پژوهش ب منظور مطالعۀ عمی  ،ایتخا

میشویه.

 .2-4نحوه استخراج مفهوم نیازها

متهاو ترین تعریف ییاه در ییاهسنجیها ،دریظر گرفتن این مفهوم ب مثاب فاصل یها
شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلو

اسهت .بسهیاری اه صهاحبیظهرا

این حوه  ،اه این تعریف ب عنوا تعریفی عینی و قابهلسهنجش یهاد مهیکننهه که
مورداقبا بسیاری اه بحث های ییاهسنجی است .برخی اه پژوهشههای مرورشهه
در این مقال ییز اه آ بههر بهرد ایهه؛ امها اسهتفاد اه ایهن شهیو  ،تنهها در سهطح
متخصصا قابلبهر برداری است ،هیرا تنها متخصصا و متولیها امهور شههری ،اه
شاخص های کارشناسیشهۀ عینی (وضعیت موجود) و استایهاردهای تعریهفشهه
(وضعیت مطلو ) آگاهی داریه و قادر ب ترسی این شهکاف به گویه ای عینهی و
دقی هستنه .افزو براین ،اهآیجاک ههف اه سنجش ییاههای شهری ،برطرف کرد
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ییاههای شهرویها است ،تأکیه صرف بر این دیهگا و اولویت بخشهیه به یظهر
متخصصا و صاحبیظرا  ،یادیه گهرفتن ایتظهارات ،خواسهت هها ،و ایهه آ ههای
شهرویها را درپی خواهه داشت.
سنجش ییاه بایه ب گوی ای غیر مستقی اتفاق افته تها پاسهخههای یزدیهک به
واقعیت را در اختیار محق قرار دههه و سهوگیری یاشهی اه ابهراه ییاهمنههیههای
کلیش ای کنتر میشود .در برخی اه مطالعات مهرور شهه ییهاه به طهور مسهتقی
(پرسش اه میزا ییاه ب برخی اه امکایات شهری و درخواست اه شهرویها بهرای
مشخص کرد میزا ییاهشا ب این امکایات در قالب طیفهای پهن تهایی) مهورد
پرسش قرار گرفت است .این شیو پرسش ،با سهوگیری همهرا خواههه بهود هیهرا
بهر گیری اه لفظ ییاه در طرح سوا  ،برای پاسخگو تحریککننهه خواههه بهود و
موضعگیری او را در پی خواهه داشت؛ دریتیج  ،پاسخ ها ب سوی تمایل به اظههار
ییاه (حتی اگر درواقع ییاه چنهایی ب آ احساس یشود) گرایش پیها میکنه.
سنجش ییاه ب مثاب عیب یا کاستی ،فاقه حمایتهای جهی یظری و ییز دقهت
زهم برای سنجش ییاههای شهری اسهت ،امها بسهیاری اه مطالعهات مرورشهه در
پژوهش حاضر ،براینمبنا ایجام شه ایه .در این رویکرد حتی اگهر سهنجش سهطح
حهاقل رضایت (سطحی اه عملکرد ک در آ ههف و منظهور تعیهین شهه محقه
یشه باشه) را مترادف ییاه دریظر بگیری  ،مشخص کرد سهطح حههاقل ،مهبه و
بحث برایگیز است .تعیین این سطح حهاقل ،تنها برمبنای تجرب و به ویهژ اجمها
دیهگا های افراد متخصص و حرف ای امکا پذیر است .افزو براین ،هما گوی که
راجر کافمن و سایر منتقها این رویکهرد اسهتهز مهیکننهه ،شناسهایی مسهائل و
مشههکالت ،مرحله ای پههس اه شناسههایی ییاهههها اسههت .به عبههارت دیگههر پههس اه
شاخصساهی و فراینهه سهنجش ییاههها ،تنهها ییهاهی که به عنهوا ییهاه مهه و
اولویتدار در سطح شهر ،منطق  ،یا محل ایتخها

شهه و در راسهتای حهذف یها

کاهش آ بریام ریزی میشود ،یقص یا مشکل یام دارد و یمیتهوا اه همها ابتهها
سراغ یقص و عیبها رفت (فتحی واجارگا .)1388 ،
اهآیجاک ییاه ،مفهوم پیچیه ای است و هریک اه این تعریفها بهر جنبه ای اه
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این مفهوم تأکیه داریه ،دریظر گرفتن ییاه ب عنوا ترکیبهی اه ایهن مفهاهی  ،امکها
ارائۀ تصویر جامعتری اه ییاه را فراه میکنه .برخی اه طرحههای مطالعه شهه در
پژوهش حاضر ییز ب منظور شناخت ییاه ،آ را در قالب چنههین تعریهف بررسهی
کرد ایه ،اما در ایهن مطالعهات ،ییهاه ،حاصهل ترکیهب ایهن مفهاهی ییسهت ،بلکه
ب گوی ای جهاگای براساس موضوعات شهری ،ییهاه به مثابه یقهص در کنهار ییهاه
ب مثاب فقها یا ییاه ب مثاب ترجیح ،بررسی شه و دریهایت ییز ب گوی ای جهاگایه
گزارش شه است .سنجش ییاه ب مثاب مفهومی جامع و ترکیبی ،همایی امکا پهذیر
است ک ضمن سنجش چنهوجهی این مفهوم ،در فراینه تحلیل ییز این مفهاهی بها
ه تلفی شویه .چنین اقهامی در مطالعه « ییاهسهنجی عمهومی شههر اصهفها در
موضوعات شهری با رویکرد محل محور» مبتنیبهر تضهار

کمیهت در کیفیهت یها

میههزا درگیههری در کیفیههت موضههوعات شهههری ،و در دو ییاهسههنجی دیگههر اه
شهههرویها شهههر اصههفها در سهها  1391و  1393براسههاس تقههاطع وجههود (ی ها
دسترسی)هرضایت ،درگیری (یا استفاد ) هرضایت و اهمیته رضهایت اه امکایهات
شهری سنجش شه است .در این دو مطالع  ،ییهاه ،مفههومی ترکیبهی اه یقهص یها
مشکل (با سنجش میزا رضایت اه موضوعات شههری) ،فقهها یها ضهرورت (بها
سنجش میهزا وجهود /دسترسهی و درگیهری /اسهتفاد اه موضهوعات شههری) و
خواست یا ترجیح (با سنجش میزا اهمیت موضوعات شهری) است .اگرچ ایهن
یو سنجش ییاه در موضوعات شهری ییز ههنی است و بیتوجهی ب تعیین عینهیِ
شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلهو

(براسهاس تعریهف ییهاه به مثابه

فاصل یا شکاف) در آ مشاهه می شود ،اما بایه دریظر داشت که یفهس سهنجش
ییاه شهرویها  ،مستلزم اتخاه رویکردی ههنهی اسهت ،هیهرا افهراد ،ییاههایشها در
حوه های شهری را براساس فه ههنی خود (تجربه هها ،برداشهتههای ههنهی ،و
پیشایگاشت ها) و ی شواهه عینی (استایهاردهای تعریفشه ) ابراه میکننه.
نتیجهگیری
در این بخش ،ب منظور پر کرد شهکاف ههای موجهود میها اسهتلزامات علمهی و
روشی و اجرای ییاهسنجی در واقعیهت و براسهاس آسهیب ههای شناسهاییشهه اه
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مطالعات سنجش ییاههای شههری در مقاله حاضهر ،پیشهنهاد ههایی بهرای اجهرای
علمیتر و روشمنهتر ییاهسنجیهای شهری ارائ میشود.
 .1ایتخا

رویکرد جامع یگر در صورتبنهی مفهوم ییاه :پژوهشی در سنجش

ییاههای شهری ،موف است ک در تعریف و سنجش ییاهها ،رویکردی جامع اتخاه
یمایه .در این رویکرد ،افزو بر شناخت ههنیت شهرویها اه مفهوم ییاه ،مهیتهوا
اه قابلیتههای رویکهرد هههفمحهور ییهز اسهتفاد یمهود و بها اسهتفاد اه دایهش
متخصصا و دیهگا متولیا شهری ،یتای ب دست آمه اه ییاهسنجی شههرویها را
عینیتر و کاربردی یمود .همچنین پهس اه گهرد آوری اطالعهات اه ایهن مجراههای
چنهگای  ،محققا مکلفنه ک ب راهبردهای رفع ییاه و ایجام اقهامات زهم ییز فکهر
کننه و آ ها را پیشنهاد دهنه .اهاینرو پرداختن ب ییاهههای شههری ،اه ایهن منظهر
پرهیز اه تکرار مشکالت فعلی یا گذشهت  ،اسهتفاد اه فرصهت ههای آتهی و ایجهاد
فرصت یادگیری ،رشه و توسع شهر را ب دیبا دارد.
 .2ایتخا

درست یهو روش ایجهام ییاهسهنجی (روش کمهی ،روش کیفهی،

هردو ،یا ترکیبی) :برمبنای مقتضیات هریک اه رویکردهای ییاهسنجی ،مهیتهوا اه
ایوا روش های کمی ،کیفی ،یا ترکیبی استفاد کرد .روشههای کمهی ،در جایگها
داوری تجربی ،درجۀ عینیت ییاههها را افهزایش مهیدهنهه؛ بنهابراین ،مهیتوایهه در
ییاهسنجی های عینی و ههفمحور ک در پی ایهاه گیری ییاهها و تعیین اولویتهها
برای عمل هستنه ،ب کار رویه .در ییاهسنجیهای ههنی (مبتنیبر خواست و ترجیح
یا احساس فقها و ضرورت) ک درپی دریافت دیهگا شهرویها  ،شورایاریههای
محل  ،معتمها  ،یا افراد محلی دارای تعامهل هیهاد بها محهیط موردمطالعه هسهتنه،
میتوا اه روشهای کمی و همچنین کیفی استفاد کرد .در ییاهسنجیهای شههری
ههنی ،هنگامی بایه اه روش کمی استفاد شود ک جامعۀ آماری موردمطالع  ،عموم
شهرویها باشه ،هیرا در چنین شرایطی ،با جامعۀ آماری گسترد ای روب رو هستی
و ایهاه گیری میزا ییاه ،عوامل مؤثر بر آ و تعمهی یتهای  ،اهجمله اهههاف ایهن
ییاهسنجیها است؛ بنابراین ،امکا بهر گیهری اه روشههای کیفهی وجهود یههارد.
درمقابل ،همایی ک جامعۀ موردمطالع  ،محهود ب اجتما خاصی (ماینه محل ) بود
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و ههف پژوهشگر ،کشف و فه معایی ههنی اعضای اجتما (ماینه ساکنا محله )
در مورد ییاههای شهری باشه بهتر است اه روشهای کیفی بهرای ییاهسهنجیههای
ههنی استفاد شود.
استفاد اه روش ترکیبی ،امکا ایهاه گیهری ییاههها و تعیهین اولویهتهها (در
روش کمههی) را همههرا بهها کشههف و شناسههایی معههایی یهفت ه در ههنیههت جامع هۀ
موردمطالع اه ییاه (در روش کیفی) فراه مهی کنهه .بها اسهتفاد اه طهرح تحقیه
ترکیبهی بهرای ییاهسهنجی ،مهیتهوا اهههافی ماینهه چنههاویه یگهری (همگرایهی،
جمعبنهی ،و هماهنگی یتای برگرفت اه روش های متفاوت) ،مکمل بود (تفصیل،
ارتقا ،تشریح ،و روشن ساهی یتای برگرفت اه یک روش با یتای روش دیگهر) ،یها
توسع ای (استفاد اه یتای یک روش برای کمک ب توسع و رهنمو ساهی روش
دیگر) را دیبا کرد (گرین و همکارا  ،1989 ،به یقهل اه :محمههپور و همکهارا ،
 .)1388درصورتیک ورود پژوهشگرا ب میها ب شیو کیفی باشهه ،ایهن امکها
وجود دارد ک ییاهها بهو تکی بر پیشفرض یظری خاص و با اتکا ب یافته ههای
ب دستآمه اه بافت موردمطالع  ،شناسایی شه و الگوی معتبری برای ایجهام یهک
ییاهسنجی کمّی طراحی شود .درمقابل ،اگهر اقتضهاهای طهرح (موضهو  ،اهههاف،
هزین ها ،و هما ) بر شرو مطالع با روش کمی قرار گیرد ،در پایا  ،بهر گیهری اه
یافت های کیفی میتوایه بار معنایی یافت های کمی و یقاط ابهام در یتای را عمی تهر
و روشنتر کنه؛ ب عنوا مثا  ،میتوا ابعاد و ویژگیهای اولویتهای ییاه برگرفت
اه روش کمی را با ایجام پژوهش کیفی در سطح محالت شناسهایی کهرد .اسهتفادۀ
ه هما اه هر دو روش کمی و کیفی ،سبب کاملتهر شهه یافته ههای ییاهسهنجی
خواهه شه و امکا فه و تفسیر ییاههای مختص ب محل ها و مناط و همچنهین،
تبیین و تعمی ییاهها ب سطح شهر را فراه خواهه کرد.
جدول  .4نیازسنجی براساس نوع روش

مدلهای نیازسنجی
نیازسنجی ذهنی
نیازسنجی عینی
نیازسنجی جامعنگر (ذهنی و عینی)

روش قابلاجرا
کمی(شهر) /کیفی (اجتماع خاص)
کمی
ترکیبی
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 .3ایتخا

روش براساس قلمرو :چنایچ قلمرو سنجش ییاه تنها در سهطح منهاط

یا محل ها باشه ،استفاد اه روش های کیفی ب کشهف و شهناخت عمیه ییاهههای
مختص ب این مناط و محل ها میایجامه و ییاهههای منحصهرب فهرد ایهن منهاط ،
بهههو تحمی هل ی هک طههرح اهپ هیشتعری هفشههه  ،شناسههایی م هیشههود .درمقابههل،
درصورتیک گسترۀ سنجش ییاهها ،گسترد (سطح شهر) و عمومی (ایوا ییاهههای
شهری ،اع اه ییاههای کالبهی ،اجتماعی و فرهنگی) باشه ،به دلیهل تنهو ییهاه و
تالش برای تعمی پذیر کرد یتای ب دست آمه برای همۀ شهر و مناط  ،روشهای
کمی مناسب هستنه .چنایچ گسترۀ ییاهسنجی ،هر س قلمرو شهری (شهر ،منطق ،
و محل ) باشه ،استفاد اه هر دو روش کمی و کیفی در قالهب روشههای ترکیبهی،
توصی میشود.
جدول  .5روش قابلاجرا براساس قلمرو سنجش نیازهای شهری

قلمرو و جامعه آماری
منطقه یا محله
شهر
شهر ،منطقه و محله

 .4ایتخا

روش قابل اجرا
ک یفی
کمی
ترکیبی

شیوۀ گردآوری داد ها براساس گرو ههای موردمطالعه  :کهاربردیتهرین

شیو برای سنجش ییاههای شهری اه عمهوم شههرویها  ،پیمهایش اسهت .هیهرا در
ییاهسنجیهایی ک مخاطب آ  ،عموم شهرویها هستنه امکا ایجام مصهاحب ههای
عمی یا برگزاری بحث گروهی متمرکز با تعهاد هیادی اه افراد وجود یهارد و تنهها
را  ،ایجام پیمایش و ایتخا

یک یمویۀ معرف احتمالی ک یماینهۀ دیهگا های کهل

شهرویها باشه ،است .چنایچ گرو های موردمطالع ب منظهور شناسهایی ییاهههای
خاص یک محل  ،مخاطبا خاصهی (اعه اه شهورایاریههای محله  ،معتمهها  ،و
شهرویهایی ک بیشترین درگیهری را در محهیط موردمطالعه داریهه) باشهنه ،ایجهام
مصاحب و برگزاری بحث گروهی متمرکز ب منظور درک معایی ههنی آ ها اه ییهاه،
مفیه خواهه بود .در کنار ایهن گهرو اه افهراد ،یخبگها و بههر بهردارا سهاهمایی،
میتواینه بخش دیگری اه گرو موردمطالع را تشکیل دهنه ک برای این گرو ییهز
ایجام مصاحب و برگزاری بحث گروهی متمرکز می توایه به گهردآوری اطالعهات
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منجر شود .در کنار این فنهو  ،اجهرای روش دلفهی ییهز بهرای گهرو متخصصها
پیشنهاد میشود تا آ ها مجموعۀ دایش یاقص و یامطمئن دردسهترس را ارهیهابی و
اصالح کننه .در راسهتای شهناخت همزمها دیههگا مجموعه آگاهها (مخاطبها
خاص ،بهر بردارا  ،مهیرا شهری ،و یخبگا ) و پر کهرد شهکاف دیههگا آ هها
میتوا با بهر گیری اه فن گرو اسمی 1مجمو دیهگا های ایهن مطلعها را بهرای
کشههف و شناسههایی ییاههههای شهههری ب ه دسههت آورد .تکنیههک گههرو اسههمی در
ییاهسنجیهای شهری ک با هییفعا مختلف اعه اه کارشهناس و غیهر کارشهناس
(شورایاریهای محل  ،معتمها  ،شههرویهایی که بیشهترین درگیهری را در محهیط
موردمطالع داریه ،یخبگا  ،بهر بردارا و مهیرا شهری) مواج است ،به حضهور
همزما آ ها در کنار یکهیگر و بارش فکری بین آ هها منجهر مهیشهود .بنهابراین
شیو ای ک هزین و کارآمه برای اکتشاف ،تعمی و اولویتبنههی ییاهههای شههری
است و ب شناخت دقی و اجما یظر در مهورد اولویهت ییاهههای محهالت منجهر
خواهه شه.
جدول  .6روش انجام نیازسنجی براساس گروههای موردمطالعه

گروه موردمطالعه
عموم شهروندان (در سطح شهر)
مخاطبان خاص (شورایاریهای محله ،معتمدان ،شهروندانی که بیشترین
درگیری را در محیط موردمطالعه دارند)
بهرهبرداران و نخبگان
مجموعه آگاهان (مخاطبان خاص ،بهرهبرداران ،مدیران شهری ،و نخبگان)

شیوۀ گردآوری اطالعات
پیمایش
مصاحبه و بحث گروهی متمرکز
مصاحبه ،بحث گروهی متمرکز و دلفی
گروه اسمی

1. Nominal Group Technique

منابع
احمهی ریایی ،ههرا (« ،)1381مطالع تطبیقی ییاههای فرهنگی برای گذرا اوقات فراغت
در شهر اصفها (مطالع مهوردی :منهاط رهنها و خایه اصهفها )» ،پایها یامه
کارشناسی ارشه ،دایشکه ادبیات ،دایشگا اصفها .
صالحی ،اسماعیل (« ،)1379ییاهسنجی شهری :معرفی یظری لئویاردجی هدههل» ،فصهلنام
مهیریت شهری ،سا او  ،شمار او  ،صص .66-69
امیری اسفرجایی ،ههرا (« ،)1390ییاهسنجی فرهنگی هاجتمهاعی دختهرا  13تها  18سهال
اصفها » ،طرح پژوهشهی به کارفرمهایی سهاهما فرهنگهی هتفریحهی شههرداری

اصفها .

آمار گسترا اسپادایا ( ،)1389ییاهسنجی عمومی شهر اصهفها در موضهوعات شههری بها
رویکرد محل محوری ،ب کارفرمایی شهرداری اصفها .
بابایی ،محمود ( ،)1386ییاهسنجی اطالعهات ،تهرا  :یشر پژوهشگا اطالعهات و مههارک

علمی ایرا .
پرتو ،شهرهاد؛ ایهزدی ،محمهسهعیه؛ کریمهی مشهاور ،مههرداد و هابلهی ،روحاهلل (،)1398
«فضای باه عمومی ،حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سالمت شهرویها  :یک مرور
یظاممنه» ،فصلنام آموهش بههاشت و ارتقای سالمت ایهرا  ،دور هفهت  ،شهمار
دوم ،صص .126-142
جنا  ،سارا (« ،)1386ییاهسنجی فرهنگی هاجتماعی محالت شهر اصفها (محله رهنها
منطق  ،»)11طرح پژوهشی ب کارفرمایی مهیریت پژوهش و بریام ریزی سهاهما

فرهنگیهتفریحی شهرداری اصفها .

خراسایی ،اباصلت ( ،)1386ییاهسنجی آموهشی (استراتژی و راهبردهای عملیاتی) ،تهرا :
یشر مرکز آموهش و تحقیقات صنعتی ایرا .
خمس  ،سمیرا و رضاییا  ،مجیه (« ،)1386بررسی ییاههای فرهنگی مهردم شههر کهرج در
سا  ،»1386مجل رهپوی هنر ،دور دوم ،شمار چهارم ،صص .43-50
دالویه ،جواد (« ،)1387ییاهسنجی تفریحی شهرویها  15-40سال شهر اصفها در سها
 ،»1387پایا یام کارشناسی ارشه ،دایشگا آهاد اسالمی واحه خوراسهگا  ،طهرح
پژوهشی ب کارفرمایی ساهما فرهنگی تفریحی شهرداری اصفها .
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رضایی ،یاصر؛ صهادقی ،هیبهتاله ؛ مهاری اریهاد ،حسهین و افشهو  ،اسهفنهیار (،)1384
«ییاهسههنجی مقهههماتی در پایگهها تحقیقههاتی جمعیههت شهرسههتا دیهها» ،مجلهه
علمیهپژوهشی دایشگا علوم پزشکی اراک ،شمار بیستودوم.
رئیسی ،رویا و همکارا (« ،)1385ییاهسنجی پژوهشی منطق پایگا تحقیقهات توسهع و
ارتقای سالمت شهر فرخشهر استا چهارمحا وبختیهاری ،سها  ،1383دایشهگا
علومپزشکی شهرکرد ،ویژ یام تحقیقات جمعیتی ،صص .1-6
شههاهنه  ،خنههها و همکههارا (« ،)1390ارهی هابی مقطع هی یتههای ییاهسههنجی مشههارکتی
محل محور در منطق  17تهرا  :س سا بعه اه مهاخله » ،مجله تحقیقهات یظهام
سالمت حکی  ،سا چهارده  ،شمار چهارم ،صص .219-226
طالبی ،محمود (« ،)1385ییاهسنجی فرهنگی هاجتماعی محل های اصفها (حسین آباد)» ،ب
کارفرمایی مهیریت پژوهش و بریام ریزی فرهنگیهتفریحی شهرداری اصفها .
فتحی واجارگا  ،کوروش ( ،)1388ییاهسنجی آموهشی :الگوها و فنو  ،تهرا  :یشر آییژ.
فخی پور ،مری سادات (« ،)1390ییاهسنجی تفریحی شهرویها  15-64سالۀ شهر اصفها
در ابعاد فهردی ،محیطهی ،اجتمهاعی ،و فرهنگهی» ،پایها یامه کارشناسهی ارشهه،
دایشگا آهاد اسالمی واحه خوراسگا  ،طهرح پژوهشهی به کارفرمهایی سهاهما
فرهنگیهتفریحی شهرداری اصفها .
قاسمی ،وحیه (« ،)1391رضایتسنجی و ییاهسنجی طرح احیای میهها امهام علهی» ،به
کارفرمایی شهرداری اصفها .
کایو مهرایهیشا ایرا همین (« ،)1385ییاهسنجی فرهنگی محالت شهر اصهفها (محله
شمسآباد)» ،ب کارفرمایی شهرداری اصفها .
مرادی ،علیرضها؛ گلسهتایی ،سیههاشه و اسهماعیلی ،رضها (« ،)1389ییاهسهنجی توسهع
فضاهای فرهنگی شهر یجف آباد» ،مجل بریام ریزی درسی هدایهش و پهژوهش در
علوم تربیتی ،شمار بیستوهفت  ،صص .53-78
معاویت پژوهشی جهاد دایشهگاهی اصهفها (« ،)1389ییاهسهنجی فرهنگهی هورهشهی ،و
رفاهی هتفریحی شاهینشهر» ،ب کارفرمایی ساهما فرهنگهی هتفریحهی شههرداری
شاهینشهر.
معاویت پژوهشی جهاد دایشگاهی اصفها (« ،)1391سهنجش ییاهههای شههرویها شههر
اصفها در س سطح شهر ،منطق  ،و محل (با تأکیه بر مفهوم کیفیت هیهگی)» ،به

کارفرمایی شهرداری اصفها .

معاویت پژوهشهی جههاد دایشهگاهی اصهفها (« ،)1393ییاهسهنجی عمهومی شههرویها
ب منظور اسهتفاد در تههوین بریامه و بودجه  ،»1394به کارفرمهایی شههرداری

اصفها .

معاویت پژوهشی دایشگا علوم پزشکی (« ،)1386ییاهسنجی و اولویهتبنههی مشهارکتی
مشکالت اجتماعیهاقتصادی ساکنین منطق  17تهرا ».
معاویت پژوهشی دایشگا علوم پزشکی (« .)1386بررسی ییاههای بههاشهتی و اجتمهاعی
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.»  شهرداری تهرا17 ساکنین منطق
17  اه منطقه11  «ییاهسهنجی محله،)1386( معاویت پژوهشی دایشهگا علهوم پزشهکی
.» شهرداری تهرا
 «ب گزینی روشهای ییاهسنجی،)1398(  حسین، حمیهرضا و خنیفر، کمیل؛ یزدایی،یوری
 دوفصههلنام مطالعههات بریامه ریههزی،»TOPSIS آموهشههی بهها اسههتفاد اه تکنیههک
.96-120 صص،  شمار پایزد،  دور هشت،آموهشی
، ییاهسنجی در ساهما های بههاشتی،)1383(  سوسن، محمهحسین و بهرامی، یارمحمهیا
. دایشگا علوم پزشکی:  اصفها، و آموهشی،درمایی
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