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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :شهرداريها بهمنظور ساماندهي ترافيک و زيباسازي فضاي شهري اقدام به اجراي پروژههاي
زير بنايي شهري ميکند .اين اقدامات زماني کارکرد مناسب پيدا خواهد کرد که با فضاي بومي نواحي و محالت شهري
و نيازهاي آنها هماهنگ باشد .در اين پژوهش ميزان رضايتمندي شهروندان به لحاظ کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و
زيستمحيطي از پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر (تآتر شهر) بررسيشده است.
روش پژوهش :روش پژوهش توصيفي – تحليلي و پيمايشي است .جامعه نمونه آماري براي بررسي ساکنين 911نفر
از شهروندان زيرگذر وليعصر که از طريق فرمول کوکران بهدستآمده است .براي تجزيهوتحليل فرضيات ،از آزمون T
تك نمونهاي و براي رتبهبندي عوامل از آزمون فريدمن و براي مقايسه نسبتها  ،درصدها و فراوانيها از آزمون خي دو
استفادهشده است.
يافتهها :بررسيها مشخص ميسازد که رضايتمندي شهروندان از ايجاد زيرگذر چهارراه وليعصر ازلحاظ بعد کالبدي
بيشتر است .اما در بقيه ابعاد ميانگين بهدستآمده طبق آزمون  Tتک نمونهاي کمتر از ميانگين است ،بهخصوص در
بعد اقتصادي که بين ميانگين واقعي و مفروض اختالف معناداري وجود دارد .طبق آزمون فريدمن در ميان ابعاد
تأثيرگذار بر رضايتمندي ساکنين بعد کالبدي است و به ترتيب بعد اجتماعي ،زيستمحيطي و اقتصادي در رتبههاي
بعدي قرار دارند.
نتيجه گيري :نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که ميزان رضايتمندي شهروندان از ايجاد زيرگذر وليعصر متوسط به باال
بوده است.
واژگان كليدي :رضايتمندي ،عملکرد زيرگذرها ،شهروندان ،زيرگذر چهارراه وليعصر
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مقدمه
ايمني ،امنيت ،زيبايي و پايداري در فضاهاي شهري
از دغدغه هاي اساسي مديران شهري است .اتکاء به
نظارت متخصصان و نخبگان جامعه در طراحي و اجراي
فضاهاي شهري ،ايجاد محصوريت فضايي و اختالط
مناسب کاربري ها و بهرهوري از فضا و سازمان كالبدي
مناسب از جنبههاي كيفي عرصه عمومي و پايداري
شهري است .فضاي عمومي بايد پذيراي كليه اقشار،
گروههاي سني و جنسي و گروه هاي اجتماعي در كليه
ساعات شبانهروز و تسهيل دسترسي ،زيبايي ،ايمني و
امنيت را فراهم سازد .عملكرد اصلي فضاي عمومي،
فراهمسازي و بسترسازي حضور مردم است ،لذا ابعاد
اجتماعي و فرهنگي آن از جايگاه ويژهاي برخوردار است.
در اين خصوص ،موضوعاتي همچون بسترسازي شرايط
مطلوب فرهنگي -اجتماعي ،سرزندگي و حيات اقتصادي
و اجتماعي از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است .از
مهمترين وظايف برنامه ريزان و طراحان شهري ايجاد
تعادل ،توازن ،هماهنگي ،زيبايي و پايداري فضاهاي
شهري است .فضاي شهري به همان نسبت كه ميتواند
در توسعه عدالت اجتماعي راهگشا باشد ،درصورتيکه
دقت كافي در برنامهريزي و طراحي آنها صورت نپذيرد،
ميتواند عاملي در جهت تعميق نابرابريهاي اجتماعي
گردد(رفعيان و همکاران .)9388،هدف اين پژوهش ،اين
است كه با بررسي اين موارد بتوان نقاط قوت و ضعف
پروژه هاي ساماندهي فضاهاي و عوامل مهمي كه
ميتوانند در رضايتمندي ساکنين تأثير مثبتي داشته
شناسايي گردد.
بيان مسئله
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به نظر ميرسد سنجش ميزان رضايت شهروندان از
اقدامات و فعاليتهاي شهرداري در ارتقاء کيفيت و
پايداري پروژههاي عمراني شهري نقش به سزايي دارد.
ارزيابي رضايتمندي شهروندان از ابعاد کالبدي،
اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي و ميزان مطلوبيت
محيطهاي شکلگرفته در شهر بهمنظور دستيابي به
توسعه پايدار شهري امري ضروري است .شهرداري نهادي
از جامعه مدني است که در قانون اساسي در چهارچوب
حاکميت در عرصههاي کالبدي ،اجتماعي و زيست
محيطي شهر بايد تالش کند .يکي از ضروريات اين
سازمان از طريق مداخله مردم و هماهنگي آنها با
شهرداري امکان توسعه و ارتقاء کيفيت محيط شهري را
فراهم سازد .اين سازمان زماني در اهداف خود موفق

خواهد بود که ضمن تامين نيازهاي حال و آيندهي
شهروندان و رضايت آنها ،ارزيابي و نظارت مداوم بر
عملکرد پروژه هاي خود را داشته باشد .رضايت
شهروندان عامل اصلي بهبود در فرآيند عمراني و رفاهي
و بهبود کيفيت مديريت شهري است .همچنين شناسايي
مؤلفههاي مؤثر بر ميزان رضايتمندي و نارضايتي
ساکنين ميتواند در درك وضعيت موجود کيفيت
سکونت ،راهبردي آتي جهت ارتقاء سطح کيفي محيط و
جلوگيري از تکرار برخي اقدامات نامناسب در ساير
مکانها مؤثر واقع گردد .احساس رضايت شهروندان از
محيط شهر و پروژههاي که جهت رفاه عموم مردم ارائه
ميشود ،عامل مهمي در جهت ايجاد انگيزه در مردم
براي مشاركت در توسعهي شهري و بهبود كيفيت محل
سكونت آن ها است(ابراهيمزاده و همکاران.)9312 ،
عالوه بر اين ،رضايت شهروندان از پروژههاي شهرداري
موجب ترغيب آنان براي همكاري با نهادهاي شهري در
جهت انجام بهتر وظايف و ارائهي خدمات در سطح شهر
ميشود .درحاليکه نارضايتي از عملكرد شهرداري و
بهويژه احساس تبعيض در ارائهي خدمات از سوي
شهرداري در مناطق مختلف شهر موجب ياس ،نااميدي و
عدم مسؤوليت پذيري شهروندان ميشود(رجب
صالحي.)992: 9389،
اهميت و ضرورت پژوهش
پروژه هاي مديريت فضاي عموي شهري از لحاظ
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و زيست محيطي داراي
اهميت و ضرورت خاصي هستند .بر اين اساس توجه به
ارزيابي ونظارت آن ها به کمک شهروندان به ويژه
نخبگان و مشارکت آن ها به منظور ارتقاء رضايتمندي از
اهميت و ضرورت به سزايي برخوردار است .بنابراين
يافتههاي پژوهش حاضر ميتواند مديران شهري را در
ارتقاء کيفيت محيط شهري و باال بردن رضايتمندي
شهروندان و افزايش مشاركت مردمي در اجراي طرحهاي
عمراني ،رفاهي ،فرهنگي و غيره ياري رساند.
اهداف پژوهش
اين پژوهش باهدف ارزيابي ميزان رضايتمندي
شهروندان از ايجاد پروژهي زيرگذر وليعصر شهر تهران
انجامشده است .اين پژوهش جهت دستيابي به اهداف
زير انجام ميپذيرد:
 ارزيابي پيامدهاي پروژه زيرگذر وليعصر و دستيابي
به نقاط ضعف و قوت اين پروژه

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران...

 بررسي شاخصهاي رضايتمندي از اجراي پروژه
زيرگذر وليعصر
 ميزان رضايتمندي مردم در ابعاد مختلف از اجراي
پروژه زيرگذر وليعصر
سؤاالت پژوهش
 شاخصهاي رضايتمندي از اجراي پروژه زيرگذر
وليعصر کدماند؟
 ميزان رضايتمندي شهروندان در ابعاد مختلف از
اجراي اين پروژه چگونه است؟
فرضيههاي پژوهش
 به نظر ميرسد بيشترين رضايتمندي مردم مربوط
به بعد کالبدي و در رتبه بعد به بعد اجتماعي و
زيستمحيطي و درنهايت کمترين ميزان
رضايتمندي آنها مربوط به بعد اقتصادي بوده
است.
 به نظر ميرسد ميزان رضايتمندي مردم از پروژه
زيرگذر چهارراه وليعصر متوسط ميباشد.
ادبيات پژوهش
فضاي شهري ميتواند با ساختارهاي كالبدي و
كاركرد اجتماعي عرصه مطلوبي براي رشد و بالندگي
جامعه مدني گردد (حبيبي .)9371 ،توسعهي همهجانبه
و پايدار شهر زماني عملي خواهد شد كه شهروندان از
عملكرد سازمان شهرداري رضايت داشته باشند ،زيرا كه
رضايتمندي شهروندان از عملكرد شهرداري ،عامل اصلي
بهبود مستمر در فرآيند كارهايي است كه در جهت
افزايش کار آيي و بهبود كيفيت مديريت جامع شهري
صورت ميگيرد (شيخ محمدي و توليت زواره،
 .)95:9381رضايتمندي شهروندان را ميتوان
عکسالعمل مؤثر شهروندان به عملكرد سازمان شهرداري
دانست .مقولهي رضايت از مباحث مديريتي است.
رضايت از عملكرد سازماني زماني از اهميت برخوردار
گرديد كه نيروي انساني بهعنوان يكي از عناصر مهم
توليد اجتماعي و اقتصادي مطرح شد(آزاد.)291:9375 ،
سازمانها اصوالً نقش بسيار مهمي در ايجاد رضايت
يا نارضايتي دارند .شهرداريها زماني دررسيدن به اهداف
خود و حفظ تعادل بين نيازهاي حال و آينده موفق
خواهند شد كه شهروندان از عملكرد سازماني رضايت
كامل داشته باشند .رضايت شهروندان موجب خواهد شد
كه آنها در انجام امور و مسؤوليتها حضور فعال داشته

باشند و مشاركت شهروندي بهعنوان محور اصلي
تصميمگيري مدنظرقرارگيرد(معيدفر و ذهاني )9381 ،در
عملکرد سازماني ،عملکردهايي وجود دارد که باعث
نگرشهاي مثبت و منفي شهروندان نسبت به سازمان
شهرداري ميگردد .اگرچه عملکردهاي سازماني طيف
بسيار گستردهاي را شامل ميشوند ،اما هدف نهايي
همهي اين عملکردها ارتباط بين سازمان و رضايتمندي
شهروندي است (معيدفر و ذهاني.)937 :9381 ،
زماني که کارکردهاي شهرداري نيازهاي شهروندان
را برآورده سازد و رضايتمندي اکثريت شهروندان به ويژه
متخصان و نخبگان را فراهم سازد از مديريت مطلوب و
بهينه برخوردار خواهد شد .ازنظر مازلو نيازهاي گوناگون
شهروندان در پنج رده زير قرار دارند که عبارتاند از
نيازهاي فيزيکي ،نيازهاي ايمني و امنيتي ،نيازهاي
اجتماعي و وابستگي اجتماعي ،نياز به احترام اجتماعي و
محترم بودن و باالخره نياز به کمالجويي و نشان دادن
کمال توانايي انسان) .)Stueart,1987:106رضايت از
محيط زندگي بهوسيله پرسش از پاسخگويان براي
اندازهگيري خوب يا بد بودن محيطي كه در آن زندگي
ميکنند ،ارزيابي ميشود ).(Hourihan,1984: 375
مفهوم رضايتمندي بر دامنه گستردهاي از تمايالت و
مطلوبيتها براي رفع نيازهاي پايه و يا متعالي انسان
اشاره دارد .بسياري از افراد به چيزهايي که نميتوانند
داشته باشند ،تمايل دارند و بنابراين به داليل مختلف
بايد اين نيازهاي خود را از مناطقي که تمايل کمتري
نسبت به آنها وجود دارد ،انتخاب و تأمين نمايند .وقتي
آنچه را که تمايل داريم بتوانيم انتخاب و کسب نماييم،
رضايتمان حاصل ميشود .هرچند که ممکن است اين
رضايتمندي طيف مختلفي را پوشش دهد( رفيعيان و
همکاران )88: 9388،يکي از جنبههاي رضايت از زندگي،
رضايت از محيط مسکوني و بهتبع آن رضايت مسکوني
ميباشد .امروزه با توسعه جوامع انساني و تغيير شيوه
زندگي و سکونت مردم ،توجه طراحان و برنامه ريزان به
کيفيت فضاها و محيط ساختهشده بهمنظور تأمين
رضايت ساکنان افزايشيافته است .رضايت مسکوني يکي
از بيشترين موضوعات بررسيشده درزمينهٔ محيطهاي
مسکوني است ،زيرا ثابتشده که رضايت مسکوني بخشي
از حوزه رضايت از زندگي ميباشد (Campbell et
)al,1976درواقع رضايت زندگي وابستگي نزديکي با
مسکوني دارد( & Montgomery
رضايت
.)Johansson,1988
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بين انتخاب محيط مسکوني و رضايتمندي ارتباط
عميقي وجود دارد .رضايت مسکوني معياري طبيعي است
که موفقيت در انتخاب مسکن را قضاوت ميکند .در
مقابل نارضايتي مسکوني ممکن است دليل مهمي براي
با
مهاجرت باشد ).( Garling& Friman,2002
توجه به رابطه عميق بين محل اقامت و شيوه زندگي،
براي روشن کردن مفهوم شيوههاي زندگي مسکوني
بهخصوص از منظر تعامل بين انتخابهاي مسکوني،
رضايت مسکوني و شيوه زندگي تاش ميکنيم .در
سالهاي اخير ،با تنوع و گوناگوني حس شخصي از ارزش
و فراواني شيوه زندگي ،ترجيحات مردم ،خواستهها،
برداشتها و ارزيابي از محيط مسکوني نيز بيشتر و
متنوعتر شده است .اولين مدل نظري درباره رضايت از
محل سكونت توسط مارنا و راجرز( )9175بيانشده
است .آنها رضايت از محيط سكونت را منوط به درك و
ارزيابي شخص از ويژگيهاي محيطي مانند پاكيزگي،
امنيت محله و خصيصههاي فردي نظير جنسيت ،سن،
طبقه اجتماعي دانستهاند .يكي از جنبههاي رضايت از
محيط توجه به اين نكته است كه زندگي مردم در

محيطهاي مختلف مسكوني ،سطوح متفاوتي از رضايت را
دربرمي گيرد ،بهگونهاي كه ساكنان محيطهاي مختلف با
درنظرگرفتن نوع خانهها و محلهاي كه در آن زندگي
ميکنند ،احساس رضايت مينمايند .آنها اشاره نمودهاند
كه ويژگيهاي مختلف يك محله مهمترين شاخص
اثرگذار بر رضايت از محيط مسكوني است مطالعات
متعدد بر اين گفته صحه نهادهاند .در مطالعه مربوطه
جهت اندازهگيري رضايت از محيطهاي مسكوني از
شاخصهاي محيطي نظير تميزي و پاكيزگي محلهها،
دوستداري محيط و جذابيت ،آرامش و آسايش ،امنيت،
پايداري و نوع طراحي محيط ،جديد بودن بافت و
دسترسي ،و نيز از شاخصهاي فردي نظير طبقه
اجتماعي ،سابقه سكونت ،تعداد فرزند و  ...استفادهشده
است .نظريه  P-Eيكي از ديدگاههاي خاص جهت درك
رابطه بين انسان و محيط بهعنوان عوامل تعيينکننده
رضايت از محيط و سالمت رواني ميباشد .اين مدل با
ايجاد يك ساختار مناسب ،درك عوامل اثرگذار بر رضايت
از محيط را در محله نشان ميدهد.

شکل ( :)9تأثير محيط و انسان و رضايت از محيط مسكوني بر سالمت رواني و جسمي
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مأخذKahana et al ,2003: 438:

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران...

متأسفانه در ايران تاکنون توجه چنداني به اهميت
سنجش رضايتمندي مردم از عملکرد سازمانها و
نهادهاي عمومي نشده و مطالعات زيادي در اين زمينه
صورت نگرفته است (برک پور همکاران.)211 :9381 ،
پيشينه پژوهش
مطالعات خارجي  :فان رايزن ( )2112در پژوهش
ديگري اعتقاد دارد که پرسش مهم در بررسي عملکرد
شهرداري اين است که شهروندان چگونه به عملکرد
خوب يا بد ،عکسالعمل نشان ميدهند .در نگاه اول
پاسخ به اين سؤال ساده به نظر ميرسد .وقتي شهروندان
راضي هستند ميتوان پنداشت که عملکرد شهرداري
خوب است و نارضايتي آنها نتيجه عملکرد ضعيف
شهرداري است؛ اما تحقيقات نشان ميدهد پاسخ به اين
سؤال که چگونه شهروندان به عملکرد شهرداري
عکسالعمل نشان ميدهند ،پيچيدهتر از چيزي است که
به نظر ميرسد .او در مقاله خود با ايجاد چارچوبي
مفهومي سعي در ايجاد ارتباط بين عملکرد شهرداري،
رضايت شهروندان و اطمينان پسازآن دارد.
لي و همکاران ( )2111در تحقيقي با عنوان تأثير
کيفيت ارتباط بر رضايتمندي شهروندان با خدمات
الکترونيکي دولت در توصيف مطالعه خود بر مؤلفههاي
مهمي از قبيل تأمين نيازها ،روابط مؤثر بر يکديگر،
خدمات تفکيکشده و اثربخشي فردي تأکيد کردهاند .بر
اساس اين مدل ،عوامل تأمين نيازها و خدمات
تفکيکشده بهطور مستقيم بر رضايت شهروندي تأثير
ميگذارند .اما تأثير روابط مؤثر بر يکديگر غيرمستقيم
است .ارتباطات بين فردي که در آن افراد بر يکديگر
تأثير ميگذارند و يا تأثير ميپذيرند بهطور مستقيم بر
اثربخشي فردي اثرگذار است که اين اثربخشي فردي نيز
خود ميتواند بهطور مستقيم بر رضايت شهروندي
تأثيرگذار باشد.
مطالعات داخلي :توکلي و همکاران ( )9311در
پژوهشي با عنوان سنجش ميزان کارايي زيرگذرهاي
شهري در راستاي پايداري موردپژوهش :زيرگذر چهارراه
وليعصر ،تهران نشان دادهاند که زيرگذر چهارراه وليعصر
را ميتوان بهعنوان يک پروژه موفق شهري محسوب نمود
هرچند با کاستيهايي همراه است .درنهايت نيز جهت
کارايي بيشتر پيشنهادهايي مانند ايجاد باالبرهاي
مجهزتر براي استفاده معلوالن و گروههاي خاص جهت
افزايش کارايي زيرگذر چهارراه وليعصر پيشنهادشده
است.

حکمت نيا و موسوي ( )9382در پژوهشي با عنوان
سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر رضايتمندي شهروندان
از عملکرد شهرداري شهر يزد به اين نتايج رسيدهاند که
ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري در
سطح متوسط به پايين قرار دارد.
کريميان و همکاران ( )9312در پژوهشي با عنوان
سنجش ميزان رضايتمندي از عملکرد شهرداري شهر
زاهدان نشان دادهاند که ميزان رضايت شهروندان
زاهداني از شهرداري در سطحي نسبتاً متوسط قرار دارد.
روش پژوهش
جامعه آماري موردمطالعه در اين تحقيق شامل
جمعيت حجم نمونه در سطح  15درصد اطمينان در با
فرمول کوکران برابر با  911نفر مشخص گرديد:

𝟎𝟎𝟏 = 𝒏

𝒒𝒑 𝟐𝒕
𝟐𝒅
𝒒𝒑 𝟐𝒕 𝟏
𝟏+
𝟏−
𝟐𝒅 𝑵

=𝒏

در اين فرمول n ،تعداد نمونه موردنياز t ،اندازه متغير
در توزيع طبيعي q ،نسبت بقيه واحدها حجم جامعه آمار
pنسبت واحدهاي داراي صفت مفروض و  dسطح
اطمينان موردنظر يا اشتباه پذيرفتني را نشان
ميدهد(گودرزي .)25 :9388 ،براي بررسي ميزان پايايي
گويههاي تحقيق از آماره آلفاي کرونباخ با دامنه  1تا 9
استفادهشده است که ميزان آن  α 1/82ميباشد؛ که
مؤيد روايي و پايايي پرسشنامه ميباشد با توجه به
ماهيت موضوع و مؤلفههاي موردبررسي ،رويكرد حاكم بر
اين پژوهش توصيفي -تحليلي از نوع تحقيقات شناختي
ميباشد .دستيابي به دادهها پيمايشي و با استفاده از
پرسشنامه است  .عالوه بر اين ،بهمنظور تقويت پايههاي
نظري و دقت در گردآوري اطالعات از روشهاي مطالعه
اسناد و مدارك ،نيز استفادهشده است براي سنجش
روايي از روش روايي صوري و براي آزمودن پايايي از
روش آلفاي کرنباخ استفاده گرديد .جامعهي آماري
پژوهش حاضر شهروندان و کسبه اطراف زيرگذر وليعصر
ميباشند .نمونهگيري مورداستفاده در اين پژوهش
نمونهگيري تصادفي ساده است .در اين بررسي براي
تجزيهوتحليل دادهها و آزمون فرضيات با استفاده از
نرمافزار  spssاست .روشهاي آمار ضريب همبستگي
T،تک نمونه و براي تعين اولويت ابعاد و شاخصها از
روش فريدمن استفادهشده است.
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جدول ( :)9ابعاد و شاخصهاي سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر تهران
شاخص

بعد

عبور تعداد زيادي از عابرين از مسير زيرگذر باعث رکود فعاليت اقتصادي مغازههاي اطراف شده است.
با ايجاد مغازهها در داخل زيرگذر باعث افزايش فعاليت اقتصادي و يک محيط زندهي شهري در مسير زيرگذر شده است.
اقتصادي

ايجاد مسير زيرگذر چهارراه وليعصر باعث ايجاد اشتغال در مسير زيرگذرشده است.
شهرداري هزينههاي نظافتي و خدماتي مسير را از مغازهدارهاي مسير زيرگذر تأمين ميکند.
کمکهاي مالي از طرف مردم براي انجام بهتر پروژه مسير زيرگذر چهارراه وليعصر انجامگرفته است.
امنيت زنان بچگان معلولين در طرح زيرگذر تقاطع وليعصر رعايت شده است.
مردم از طرح رضايت کامل دارند.
اين طرح باعث تجمع معتادين در زيرگذر شده است.
امنيت(جرائم دزدي و جنايت ) عابرين در ساعات شب رعايت شده است.
زيرگذر براي افرادي که ناراحتي تنفسي دارند به دليل تهويهي نامناسب مورداستفاده نيست.
پس از اجراي طرح زيرگذر سهولت تردد عابرين افزايشيافته است.

اجتماعي

قبل از اجراي طرح عابرين مدتزمان زيادي را صرف رسيدن به مقصد ميکردند.
عملکرد راهبران در راهنمايي عابرين رضايتبخش است.
در اين طرح به نيازهاي مردم (سهولت دررفت و آمد ) توجه شده است.
در زيرگذر کيفيت جمعآوري زبالهها ازنظر مداومت نظم و زمان و مداومت مناسب و قابلقبول است.
رفتوآمد بيشتر مردم از اين مسير نشانهي پويايي آن است.
ساکنين ساختمانهاي همجوارهمکاري الزم با شهرداري را در حين اجراي پروژه داشتند.
تعداد( 3دسترسي به بي آر تي و 2دسترسي به مترو و  8دسترسي به پيادهرو) دسترسيها به تعداد کافي است.
بعد از اجراي طرح زيرگذر ميز ترافيک در چهاراه وليعصر کاهشيافته است
با اجراي اين طرح استفاده از وسايل نقليهي عمومي در منطقه چهارراه وليعصر افزايشيافته است.
مسيرهاي خروجي طرح زيرگذر مناسب طراحي نشده و عابران بهسختي مسير موردنظر خود را پيدا ميکنند و باعث
گمراهي عابرين ميشود.
هدف اين طرح افزايش سفرهاي پياده بوده آيا طرح به هدف خود رسيده است.
تجهيزات طرح (آسانسور  ،پلهبرقي  ،مسير تردد براي معلولين) به تعداد الزم و مناسب تهيهشده است.

کالبدي

طرح زيرگذر براي تعداد زيادي از مردم جاافتاده است و تمامي مردم از زيرگذر استفاده ميکنند.
اجراي طرح زيرگذر باعث کاهش آشفتگي تردد مردم شده است.
طرح با توجه به استخوانبندي شهر و ساختار منطقهاي جاافتاده است.
اين طرح باعث افزايش سفرهاي پياده شده است.
به هنگام خطر و مواقع اضطراري(آتشسوزي  ،سرقت و )....امکان آمدن سريع و بهموقع امدادرسانان وجود دارد.
بهکارگيري رنگ و مصالح مناسب در پروژه زيرگذر وليعصر و نماي مناسب در مسير زيرگذر وجود دارد.
زيرگذر از نورپردازي مناسب برخوردار است.
تعبيه مکان(جانمايي مکان) به تعداد کافي براي استراحت مسافرين(عابرين پياده ) وجود دارد.
تعداد مناسب سطلهاي زباله از تجمع زباله در زيرگذر جلوگيري کرده است.
طرح زيرگذر باعث کاهش آلودگي صوتي در منطقهي چهارراه وليعصر شده است.

زيستمحيطي

اين طرح باعث کاهش آلودگي هوا شده است.
اين طرح باعث کاهش آلودگي محيطي خيابان وليعصر شده است.
تعداد مناسب سطلهاي زباله از تجمع زباله در زيرگذر جلوگيري کرده است.
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چهارراه وليعصر يکي از تقاطعهاي اصلي شهر تهران
است که روزانه بيش از سه ميليون نفر در آن تردد
ميکنند .چهارراهي که جنوب خيابان وليعصر از
جمهوري را به شمال آن و شرق خيابان انقالب از پل
کالج را به غرب آن يعني ميدان انقالب متصل ميکند.
اين چهارراه پرتردد که روزانه ميزبان ميليونها دانشجو،
دانشآموز ،کارمند ،کاسب و ...است ،يکي از معابر اصلي

تهران نيز به شمار ميرود که عالوه بر شهروندان تهراني،
مسافران و گردشگران هم آن را ميشناسند .گذر سالها،
اين چهارراه را به يکي از شلوغترين معابر شهري تبديل
کرده است ،طبق اعالم شهردار منطقه  2تهران در اين
چهارراه در هر ساعت حدود 95هزار عابر پياده 2 ،هزار
خودرو و  257دستگاه اتوبوس بي .آر .تي عبور ميکند.
اين چهارراه طوالنيترين مسير شرق به غرب يعني

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران...

دماوند به خيابان آزادي و طوالنيترين مسير شمال به
جنوب يعني تجريش به راهآهن را به هم متصل ميکند.
همچنين مسافران خط  1متروي تهران نيز بر حجم
عابران پياده اين چهارراه افزودهشده است و همين امر
ترافيکهاي سنگين و سرسامآوري را براي شهروندان
ايجاد کرده است .شهرداري تهران نيز در فروردين 9311
براي حل مشکالت رفتوآمد اين نقطه از شهر و ايجاد
آرامش تردد در آن تصميم گرفت زيرگذر عابر پياده را در
آن ايجاد کند .اين گذرگاه موجب شده که تردد عابران
پياده به يک طبقه پايينتر از چهارراه وليعصر منتقل
شود ،تا عالوه بر ايمنسازي اين چهارراه از ميزان
چراغقرمز خودروها نيز کاسته شود .اين زيرگذر با عرض
 7متر و ارتفاع  3متر ،داراي  99ورودي و خروجي91 ،
پلهبرقي رفتوبرگشت از  1کنج تقاطع و از  3ايستگاه
اتوبوسهاي تندرو است 8 .مسير دسترسي و  98پلهبرقي
رفتوبرگشت در چهارسوي تقاطع به ايستگاههاي مترو و
بي .آر .تي وصل ميشود .همچنين دو آسانسور نيز براي
تردد معلوالن در ضلع شمال شرقي پيشبينيشده است.
طبق اعالم معاونت عمراني شهرداري تهران ،مساحت اين
زيرگذر نيز سه هزار و  711مترمربع است و طول
رينگهاي آن با در نظر داشتن دسترسي به يکصد و 21
مترمربع ميرسد .اين سازه بتني است که کامالً عايق
شده و ضد زلزله است و تمامي امکانات در زمان بحران
در آن پيشبينيشده است .عمق زيرگذر از سطح زمين
حدود  2/5متر تأسيسات است و پسازآن  7متر به
زيرزمين پيش رفتهايم .فضاي فرهنگي همچنين اين

زيرگذر تنها يک تونل عبوري نيست و داخل آن بر اساس
فضاي زنده شهري طراحيشده است .طبق
اعالم شهرداري منطقه  ،2پروژه زيرگذر چهارراه راه
وليعصر بهغيراز تملک حدود  11ميليارد تومان هزينه در
برداشت .زيرگذر چهارراه وليعصر شبانهروزي نيست ،اين
زيرگذر همزمان با مترو بازاست و تا  92شب به
شهروندان خدماترساني ميکند.
يافتههاي پژوهش
جهت تجزيهوتحليل اين طرح از آمار توصيفي و
استنباطي استفاده ميشود .نتايج توصيفي استخراجشده
از پرسشنامهها نشان ميدهد که  88درصد عابران هرروز
از اين زيرگذر عبور ميکنند و اين نتايج نشان داد که
 29درصد عابران مرد و  31درصد زن هستند  .همچنين
مشخص شد که  8درصد فوقليسانس و باالتر 29 ،درصد
ليسانس و فوقديپلم و  39درصد ديپلم و زير ديپلم
بودند .درآمد بهعنوان عامل اقتصادي نقش مهمي در
تعيين ديدگاهها نسبت به زندگي دارد ،تا جايي که
ميتوان آن را عامل جهت دهنده به رويکردهاي
تعيينکننده در زندگي دانست .نتايج حاکي از آن است
که  58درصد پاسخگويان درآمدي باال يکميليون و 12
درصد درآمد کمتر از يکميليون دارند .نتايج حاصل آمار
استنباطي را با استفاده از آزمون فريد من ،آزمون  Tتک
نمونه و آزمون خي دو بهدستآمده است.
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جدول( :)2نتايج آزمون فريدمن و  Tتک نمونه بر مبناي ابعاد رضايتمندي
ابعاد رضايتمندي

(الويت ابعاد)

نتايج آزمون فريدمن

Tآماره

سطح معناداري

ميانگين مفروض

ميانگين واقعي

24

اختالف دو ميانگين

پائيز 3159

کرانه پايين

شماره بيستم و هفتم

کرانه باال

سال هشتم

اقتصادي

1

بازه اطمينان

-25/53

1

95

91/11

-1/12

-5/31

-1/75

اجتماعي

2

5/11

1

31

19/33

2/33

9/12

3/21

کالبدي

9

-9/7

1/18

12

11/12

-9/18

-2/32

1/92

زيست محيطي

3

2/79

1/118

92

92/72

1/72

1/21

9/32

آزمون ناپارامتري فريدمن ازجمله آزمونهاي آماري
است كه براي رتبهبندي و اولويتدهي به متغيرهاي
چند سطحي و يا چندمقولهاي با مقياس رتبهاي
(ترتيبي) انجام ميگيرد .در اين پژوهش نيز بهمنظور
مقايسه انواع تعامالت از ديدگاه پاسخگويان از يکسو و
در ادامه اولويتبندي ميانگين رتبه هرکدام از اين
تعامالت از طرف ديگر ،آزمون نا پارامتري فريدمن
استفادهشده است .آزمون  Tتک نمونهاي ميزان تفاوت
ميانگين دادههاي گردآوريشده از يک مقدار موردادعا را
نشان داده و که معنيداري آن نشان از تفاوت اين دو
ميانگين دارد در بيشتر موارد از اين آزمون براي سنجش
معنيداري تفاوت ميانگين نمونه از ميانگين جامعه
استفاده ميشود .در مقاله حاضر عدد سه در طيفهاي
بکار رفته ليکرت حد ميانه ميباشد درنتيجه ميانگين
باالتر از  3وضعيت مطلوب و ميانگين  3و پايينتر از3
وضعيت نامطلوب رضايتمندي را نشان ميدهد را نشان
ميدهد .آزمون خي دو جزء آزمونهاي نا پارامتريک
است که از آن اصوالً بهمنظور مقايسه نسبتها  ،درصدها
و فراوانيها در مسائل تک متغيري يا چندمتغيري
استفاده ميشود .در اين آزمون براي هر عامل بهطور
جداگانه ،مقادير مشاهدهشده پاسخها با مقادير مورد
انتظار مقايسه ميشود .با توجه به جدول ( ،)2در ميان
ابعاد مهمترين بعد تأثيرگذار در رضايتمندي ساکنين و
کسبه از ايجاد زيرگذر وليعصر بعد کالبدي است و
درواقع فقط از حيث کالبدي است که ساکنين رضايت
دارند و در بقيه ابعاد ميانگين بهدستآمده طبق آزمون
تي تک نمونه کمتر از ميانگين مفروض است بهخصوص
در بعد اقتصادي که بين ميانگين واقعي و مفروض
اختالف معناداري وجود دارد .که درواقع اين نارضايتي از
جانب کسبه هست که نسبت به ايجاد زيرگذر وليعصر
احساس نارضايتي دارند .ديگر ابعاد هم ميانگين واقعي

آنها از ميانگين بهدستآمده طبق آزمون فريدمن
کمتر هست .طبق آزمون فريدمن که نتايج آن در جدول
( )2آمده است در ميان ابعاد تأثيرگذار بر رضايتمندي
ساکنين بعد کالبدي است و به ترتيب بعد اجتماعي،
زيستمحيطي و اقتصادي در رتبههاي بعدي قرار دارند.
 بعد اقتصاديطبق نتايج بهدستآمده در جدول ( )3ايجاد مسير
زيرگذر چهارراه وليعصر باعث ايجاد اشتغال در مسير
زيرگذر نشده است و تقريباً صد درصد پاسخدهندگان
معتقدند که با ايجاد زيرگذر باعث افزايش فعاليت
اقتصادي و يک محيط زندهي شهري در اين مسير نشده
است.و عبور عابرين از مسير زيرگذر باعث رکود فعاليت
اقتصادي مغازههاي اطراف شده است نتايج نشان ميدهد
که هزينههاي نظافتي و خدماتي مسير را شهرداري
تأمين ميکند و کمکهاي مالي از طرف مردم براي انجام
بهتر پروژه مسير زيرگذر چهارراه وليعصر انجامگرفته
است .با توجه به نتايج بهدستآمده بعد اقتصادي
کمترين تأثير را در رضايتمندي مردم داشته است .و
اختالف معناداري بين دو ميانگين هست.
 بعد اجتماعيبا توجه به جدول ( )1تقريباً تمام شاخصهاي بعد
اجتماعي اختالف معناداري بين ميانگين مفروض و
ميانگين واقعي وجود دارد بهجز اينکه در زيرگذر براي
افرادي که ناراحتي تنفسي دارند به دليل تهويهي
نامناسب کمتر مورداستفاده هست نتايج همچنين نشان
ميدهد رفتوآمد بيشتر مردم از اين مسير نشانهي
پويايي آن است و امنيت زنان بچگان معلولين در طرح
زيرگذر تقاطع وليعصر رعايت شده است و همچنين
تعداد دسترسيهاي اين زيرگذر( 3دسترسي به بي آر تي

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران...

عامل تأثيرگذار بر رضايتمندي مردم در ايجاد اين
زيرگذر بحث امنيت زنان بچگان معلولين در طرح
زيرگذر ميباشد و با توجه به نتايج آزمون خي دو 18
درصد مردم به اين شاخص پاسخ مثبت دادند.

و 2دسترسي به مترو و  8دسترسي به پيادهرو) به تعداد
کافي تأمينشده است و در زيرگذر کيفيت جمعآوري
زبالهها ازنظر مداومت نظم و زمان و مداومت مناسب و
قابلقبول است .با توجه نتايج آزمون فريدمن مهمترين

جدول( :)3نتايج آزمون فريدمن و  Tتک نمونه بر مبناي شاخصهاي اقتصادي
ميانگين مفروض= 3

نتايج آزمون خي دو
شاخصهاي اقتصادي

مخالفم

نظري ندارم

موافقم

آزمون فريدمن

Tآماره

سطح معناداري

ميانگين واقعي

با ايجاد مغازهها در داخل زيرگذر باعث افزايش فعاليت اقتصادي و يک محيط
زندهي شهري در مسير زيرگذر شده است.

71

3

39

5

-1/35

1

9/25

-9/7

-9/85

-9/25

ايجاد مسير زيرگذر چهارراه وليعصر باعث ايجاد اشتغال در مسير زيرگذرشده
است.

11

5

9

1

-22/5

1

9/15

-9/5

-9/21

-9/19

شهرداري هزينههاي نظافتي و خدماتي مسير را از مغازهدارهاي مسير زيرگذر
تأمين ميکند.

37

31

33

9

-1/22

1/82

2/18

-1/91 -1/12

1/95

کمکهاي مالي از طرف مردم براي انجام بهتر پروژه مسير زيرگذر چهارراه
وليعصر انجامگرفته است.

2

3

15

3

-21/7

1

9/21

-9/11

-9/98

-9/3

کرانه پايين

عبور تعداد زيادي از عابرين از مسير زيرگذر باعث رکود فعاليت اقتصادي
مغازههاي اطراف شده است.

39

23

12

2

-9/12

1/95

2/89

-1/15 -1/91

1/17

کرانه باال

اختالف دو ميانگين

بازه اطمينان

جدول( :)1نتايج آزمون فريدمن و  Tتک نمونه بر مبناي شاخصهاي اجتماعي
ميانگين مفروض= 3

نتايج آزمون خي دو

مخالفم

نظري ندارم

موافقم

نتايج آزمون فريدمن

tآماره

سطح معناداري

اختالف ميانگينها

ميانگين واقعي

کرانه پايين

کرانه باال

بازه اطمينان

امنيت زنان بچگان معلولين در طرح زيرگذر تقاطع وليعصر رعايت شده
است.

18

2

9

2

25/1

1

9/27

1.2

9/7

9/37

مردم از طرح رضايت کامل دارند.

55

1

15

1

9/2

1/29

1/91

3.2

-1/99

1/11

اين طرح باعث تجمع معتادين در زيرگذر شده است.

21

31

31

9

38/7

1

9/73

2/8

9/21

9/82

امنيت(جرائم دزدي و جنايت ) عابرين در ساعات شب رعايت شده است.

81

9

91

1

2/3

1

1/72

3/7

1/52

9

زيرگذر براي افرادي که ناراحتي تنفسي دارند به دليل تهويهي نامناسب
مورداستفاده نيست.

19

1

1

93

-99/3

1

-9/13

9/1

-9/29

-1/85

پس از اجراي طرح زيرگذر سهولت تردد عابرين افزايشيافته است.

73

7

21

5

5/18

1

1/21.

3/7

1/31

1/81

قبل از اجراي طرح عابرين مدتزمان زيادي را صرف رسيدن به مقصد
ميکردند.

11

3

18

99

1/92

1/81

1/12

3

-1/21

1/33

عملکرد راهبران در راهنمايي عابرين رضايتبخش است.

52

9

13

91

9/3

1/97

1/22

3/2

-1/9

1/51

در اين طرح به نيازهاي مردم (سهولت دررفت و آمد ) توجه شده است.

37

1

51

8

2/3

1/12

1/31

3/3

1/15

1/23

در زيرگذر کيفيت جمعآوري زبالهها ازنظر مداومت نظم و زمان و مداومت
مناسب و قابلقبول است.

22

92

22

2

1/1

1

1/23

3/1

1/38

1/88

رفتوآمد بيشتر مردم از اين مسير نشانهي پويايي آن است.

28

92

91

3

8/7

1

1/18

3/1

1/72

9/2

ساکنين ساختمانهاي همجوارهمکاري الزم با شهرداري را در حين اجراي
پروژه داشتند.

2

81

2

92

-1/3

1/21

-1/12

3

-1/92

-1/18

تعداد( 3دسترسي به بي آر تي و 2دسترسي به مترو و  8دسترسي به
پيادهرو) دسترسيها به تعداد کافي است.

52

2

12

7

9/3

1/92

-1/23

3/3

-1/9

1/52

شاخصهاي بعد اجتماعي

سال هشتم
شماره بيستم و هفتم
پائيز 3159

24
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 بعد کالبدينتايج بهدستآمده از آزمون  Tتک نمونه طبق
جدول ( )5حاکي از آن است که شاخصهاي بعد کالبدي
در رضايتمندي ساکنين و کسبه تأثير زيادي داشته و
اين موضوع که اجراي طرح زيرگذر باعث کاهش
آشفتگي تردد مردم شده است و يک نظم خاص به
حرکت عابران داده است و اينکه اين زيرگذر براي تعداد
زيادي از مردم جاافتاده است و تقريباً تمامي مردم از
زيرگذر استفاده ميکنند .به لحاظ نورپردازي زيرگذر از
شرايط مناسبي برخوردار است در اين طرح تجهيزات
طرح (آسانسور  ،پلهبرقي  ،مسير تردد براي معلولين) به
تعداد الزم و مناسب تهيهشده و اينکه رنگ و مصالح

مناسب در پروژه زيرگذر وليعصر و نماي مناسب در
مسير زيرگذر بهخوبي بهطور مناسب وجود دارد .طبق
نتايج آزمون فريدمن مهمترين عامل تأثيرگذار بر
رضايتمندي ساکنين و کسبه از ميان شاخصهاي
کالبدي اين است که اجراي طرح زيرگذر باعث کاهش
آشفتگي تردد مردم شده است و با توجه به نتايج آزمون
خي دو  19درصد مرد به اين شاخص نظر مثبت داشتند.
مهمترين ايراد واردشده به اين طرح ازنظر کالبدي اين
است که در اين طرح تعبيه مکان(جانمايي مکان) به
تعداد کافي براي استراحت مسافرين(عابرين پياده )
وجود ندارد.

جدول ( :)5نتايج آزمون فريدمن و  Tتک نمونه بر مبناي شاخصهاي کالبدي
نتايج آزمون خي دو

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

آزمون فريدمن

tآماره

سطح معناداري

ميانگين واقعي

اختالف ميانگين

کرانه پايين

45

کرانه باال

بعد از اجراي طرح زيرگذر ميز ترافيک در چهارراه وليعصر کاهشيافته است.

59

2

با اجراي اين طرح استفاده از وساايل نقلياهي عماومي در منطقاه چهاارراه وليعصار
افزايشيافته است.

29

99

28

1

-2/1

1

2/2

-1/1

-

-1/27

-1/93

مسيرهاي خروجي طرح زيرگذر مناساب طراحاي نشاده و عاابران باهساختي مساير
موردنظر خود را پيدا ميکنند و باعث گمراهي عابريم ميشود.

82

1

91

91

-1/1

1

9/77

-9/2

-9/1

-1/18

هدف اين طرح افزايش سفرهاي پياده بوده آيا طرح به هدف خود رسيده است.

99

91

71

92

-8/1

1

9/11

-1/9

-9/2

-7/7

51

5

32

2

2/3

1/12

3/31

1/31

1/11

1/52

طرح زيرگذر براي تعداد زياادي از ماردم جاافتااده اسات و تماامي ماردم از زيرگاذر
استفاده ميکنند.

89

1

95

2

2/11

1

3/22

1/21

1/13

1/85

اجراي طرح زيرگذر باعث کاهش آشفتگي تردد مردم شده است.

19

2

2

9

91/2

1

1/18

9/18

9/27

9/21

طرح با توجه به استخوانبندي شهر و ساختار منطقهاي جاافتاده است.

23

95

22

3

1/8

1

2/55

1/55

1/33

1/77

اين طرح باعث افزايش سفرهاي پياده شده است.

11

92

11

8

1/51

1/29

3/17

1/17

-1/2

1/31

اين طرح باعث کاهش چراغقرمز در مسير خودروها در خيابان چهارراه وليعصار شاده
است.

31

91

52

91

-3/5

1

2/12

-1/51

-1/81

-1/21

بهکارگيري رنگ و مصالح مناسب در پروژه زيرگذر وليعصر و نماي مناساب در مساير
زيرگذر وجود دارد.

25

7

28

5

2/8

1

3/22

1/12

1/93

1/79

زيرگذر از نورپردازي مناسب برخوردار است.

25

1

39

1

3/3

1

3/18

1/18

1/2

1/72

تعبيه مکان(جانمايي مکان) به تعداد کافي براي اساتراحت مساافرين(عابرين پيااده )
وجود دارد.

3

9

12

93

91/1
-

1

9/82

-9/98

-9/31

-9/12

به هنگام خطر و مواقع اضطراري(آتشساوزي  ،سارقت و )....امکاان آمادن ساريع و
بهموقع امدادرسانان وجود دارد.

97

8

75

99

-2/8

1

22/2

-1/78

-9

-1/52

مناسب تهيهشده است.

پائيز 3159

1/75

1/15

3/92

1/92

-1/91

13

تجهيزات طرح (آسانسور  ،پلهبرقاي  ،مساير تاردد باراي معلاولين) باه تعاداد الزم و

شماره بيستم و هفتم

بازه اطمينان

1/13

7

شاخصهاي کالبدي

سال هشتم

ميانگين مفروض= 3

ارزیابی رضایتمندی شهروندان از عملکرد زیرگذرها در شهر تهران...

جدول ( :)2نتايج آزمون فريدمن و Tتک نمونه بر مبناي شاخصهاي زيستمحيطي
ميانگين مفروض= 3

نتايج آزمون خي دو

موافقم

نظري ندارم

مخالفم

نتايج آزمون فريدمن

tآماره

سطح معناداري

ميانگين واقعي

اين طرح باعث کاهش آلودگي هوا شده است.

99

3

82

1

-91/1

1

9/18

-9/52

-9/72

اين طرح باعث کاهش آلودگي محيطي خيابان وليعصر شده است.

58

2

31

3

1/18

1/32

3/8

1/92

-1/92

1/18

تعداد مناسب سطلهاي زباله از تجمع زباله در زيرگذر جلوگيري کرده است.
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بعد زيستمحيطيطبق نتايج جدول ( )2شاخصهاي مربوط به بعد
زيستمحيطي به جزء در اين مورد که ايجاد اين زيرگذر
هيچ تأثيري بر آلودگي هوا نداشته است .طبق آزمون T
تک نمونه در بقيه شاخصها ميانگينهاي واقعي با
ميانگين مفروض اختالف معناداري دارند .به لحاظ
زيستمحيطي اين طرح باعث کاهش آلودگي صوتي در
منطقهي چهارراه وليعصر شده است و همچنين اين طرح
باعث کاهش آلودگي محيطي خيابان وليعصر شده
است.در اين زيرگذر تعداد مناسب سطلهاي زباله از
تجمع زباله در زيرگذر جلوگيري کرده است.
نتيجهگيري
بررسيها و نتايج بهدستآمده از يافتههاي پژوهش
مشخص ميسازد رضايتمندي ساکنين و کسبه از ايجاد
زيرگذر وليعصر ازلحاظ بعد کالبدي رضايت دارند .اما در
بقيه ابعاد ميانگين بهدستآمده طبق آزمون  Tتک
نمونهاي کمتر از ميانگين است ،بهخصوص در بعد
اقتصادي که بين ميانگين واقعي و مفروض اختالف
معناداري وجود دارد .طبق آزمون فريدمن در ميان ابعاد
تأثيرگذار بر رضايتمندي ساکنين بعد کالبدي است و به
ترتيب بعد اجتماعي ،زيستمحيطي و اقتصادي در
رتبههاي بعدي قرار دارند .همچنين ميزان رضايتمندي
شهروندان از ايجاد زيرگذر وليعصر متوسط به باال بوده
است .بيشترين رضايتمندي مردم مربوط به بعد کالبدي
است.
امروزه با پيچيدهتر شدن ساختارها و وظايف
سازمانها در عرصههاي مديريت شهري ،وظايف
شهرداري ،بهعنوان مهمترين نهاد غيردولتي بيشازپيش
شده است  .شهرداريها بهعنوان يك سازمان ارائهدهنده
خدمات شهري به ساكنان شهري زماني داراي عملكرد
موفق خواهند بود كه بتوانند آسايش و امنيت شهروندان

کرانه پايين

طرح زيرگذر باعث کاهش آلودگي صوتي در منطقهي چهارراه وليعصر شده است.
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شاخصهاي زيستمحيطي

کرانه باال

اختالف دو ميانگين

بازه اطمينان

را فراهم نمايند  .عملكرد مناسب و كارآمد اين سازمانها
موجب مشاركت فعال بيشتر شهروندان در اداره امور
شهر خواهد شد .توجه به رضايتمندي ازجمله
رويکردهايي است که طي چند دهه اخير در ارتباط با
مباحث کيفيت محيط واردشده است در اين الگو ساکنين
بر اساس مؤلفههاي بااهميت و تأثيرگذار بر ميزان
رضايتمندي از محيط سکونتي که براي افراد مختلف به
دليل متفاوت بودن ويژگيهاي شخصي و موقعيتشان
قابلتغيير را مورد ارزيابي قرار ميدهند  .لذا مزيت اين
روش در شناسايي مؤلفههاي مؤثر بر ميزان رضايت و
نارضايتي و انعکاس ديدگاه ساکنين در مورد وضعيت
سکونتي
محيطهاي
در
کيفيت
واقعيتر
ميباشد.همانطور که قبالً اشاره شد در اين تحقيق
بهمنظور ارزيابي و ميزان رضايتمندي شهروندان از
ايجاد پروژه زيرگذر چهارراه وليعصر(تآترشهر) از آمار
استنباطي (آزمون فريدمن T ،تک نمونهاي و خي دو)
استفادهشده است .با توجه به نتايج حاصل از آزمون فريد
من و Tتک نمونهاي در ميان ابعاد بعد تأثيرگذار در
رضايتمندي شهروندان از ايجاد زيرگذر وليعصر بعد
کالبدي است و درواقع فقط از حيث کالبدي است که
ساکنين رضايت دارند و در بقيه ابعاد ميانگين
بهدستآمده طبق آزمون  Tتک نمونهاي کمتر از
ميانگين مفروض است بهخصوص در بعد اقتصادي که
بين ميانگين واقعي و مفروض اختالف معناداري وجود
دارد  .که درواقع اين نارضايتي از جانب کسبه هست که
نسبت به ايجاد زيرگذر وليعصر احساس نارضايتي دارند.
ديگر ابعاد هم ميانگين واقعي آنها از ميانگين
بهدستآمده طبق آزمون فريدمن کمتر هست .طبق
آزمون فريدمن که نتايج آن در جدول شماره( )9آمده
است در ميان ابعاد تأثيرگذار بر رضايتمندي ساکنين
بعد کالبدي است و به ترتيب بعد اجتماعي،
زيستمحيطي و اقتصادي در رتبههاي بعدي قرار دارند.
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علی شماعی ،افسانه فخری پور محمدی ،احمد زنگانه و طاهر پریزادی

نتايج بهدستآمده از اين پژوهش در راستاي اهداف
تحقيق به شرح زير جمعبندي ميشوند:
 .9ميزان رضايتمندي شهروندان از ايجاد زيرگذر وليعصر
متوسط به باال بوده است.
 .2بيشترين رضايتمندي مردم مربوط به بعد کالبدي
بوده است و کمترين رضايتمندي مربوط به بعد
اقتصادي بوده است.
 .3به لحاظ بعد کالبدي مهمترين دست آورد ايجاد
زيرگذر وليعصر کاهش آشفتگي تردد مردم شده است.
 .1نکته قابلتوجه در رابطه با بعد اقتصادي اين است که
عبور تعداد زيادي از عابرين از مسير زيرگذر باعث
رکود فعاليت اقتصادي مغازههاي اطراف شده است.
 .5ازلحاظ اجتماعي ،امنيت زنان  ،کودکان و معلولين در
طرح زيرگذر تقاطع وليعصر رعايت شده است.
اين نتايج بيانگر آن است که جلب رضايت عمومي
مردم در مديريت شهري تحت تأثير همه ابعاد قرار دارد و
ميتواند ضعف دراين زمينه ،باعث تحت تأثير قرار دادن
ساير قسمتها شود .لزوم نگاه جامع در مديريت شهري،
امري اجتنابپذير است که نگاه جدي مسئوالن را
ميطلبد.
منابع
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