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هر  کره  ررر  یازسرنج یمطالعرات ن  منرد  نظام مرورو  یاسناه روشبا استفاهه از حاضر  ۀمقال

شده   ارائه سنجش نیازهای شهری چگونگی یی هر مورهها شنهاهیپاندرر  شده  انجام هاشهر

 های کاستی ،شده  انجام یشهر  یازسنجینهای  طرح هراس  که  ایناز  یحاک ها یافته. اس 

با روش  یازسنجیو اهداف ن مورهمطالعهۀ جامع ۀگستر عدم تناسب مانند ای یشناس روش

 از یریر گ بهرره نداشرتن   هیر توج بسته، یها پرسش به ها شیمایپ بوهن محدوه ،اتخاذشده

 و هرسر ،  یریر گ نمونره  کرره یرو اتخراذ  عردم  ،ها هاهه یآور گرهگیری هر  نمونه یها وهیش

 هاره.  وجوه ازهایاستخراج مفهوم ن ۀنحو موره هر هایی کاستی ،نیهمچن

 مند ی، مرور نظامازسنجین ،های شهریازیشهر، ن :یکلید یها واژه

 

                                                                                                                                 

 بار  دیا کأت باا  یشهر یازسنجین مطالعات یشناس بیآس» عنوان با ای یپژوهش طرح از برگرفته، مقاله این .1
 یشاهر جهااد دانشاگاه    یفرهنگا  ا یاجتماع مطالعات یپژوهش گروه توسط که است «اصفهان شهر تجارب

 .است شدهواحد اصفهان انجام 

 فرهنگای شاهر جهااد     ا گروه مطالعات اجتمااعی  پژوهش در استادیار ،شناسی دکترای جامعهآموخته  دانش
 Naji.zahra@gmail.com             واحد اصفهان ،دانشگاهی

 فرهنگای شاهر جهااد     ا گاروه مطالعاات اجتمااعی    پژوهش کارشناس ،شناسی دانشجوی دکترای جامعه
 Jalali_mina64@yahoo.com       مسئول( )نویسنده واحد اصفهان ،دانشگاهی

 فرهنگی شهر جهااد   ا پژوهش در گروه مطالعات اجتماعی استادیار ،ناسیش دکترای جامعه آموخته دانش
 Zhianpourmehdi@yahoo.com                   واحد اصفهان ،دانشگاهی

 15/11/98: پذیرشتاریخ    10/08/98تاریخ دریافت: 
 5-29، صص 1398 زمستانم، سوو ال هشتم، شماره سیسفرهنگی،  -اجتماعی فصلنامه راهبرد

mailto:Jalali_mina64@yahoo.com
mailto:Zhianpourmehdi@yahoo.com


 

 

 مقدمه

 و شهه  ییاههها   تهر  یچیهه  تهر و پ  متنهو  به    شهری، محیط ییپویا و شهرها افزایش
 یهها  توسط سهاهما   ها یجیاهسنی ایجام .است ایجامیه  هیهگی اه شکل این مسائل
رد  که فهراه    اههها و یی ایهن  شناسایی برای یجه یتمهیه شهری، مهیریت متولی
 اصههو  اه یکههیعنههوا   بهه ، ییاهسههنجی ،نیبنههابرا ؛اسههت ههها آ  تحقهه  یههها نهه یهم

الگوهها،   ینتههو  ی بهرای سهاه   ی تصم در توایه می ی،شهر یریتمه یاستایهاردساه
 یشههر  یرا مهه  ب مؤثر و کارآمه باشه،  ،شهریخهمات  یهارداستایها و ،ها هنجار

بها   و کمک کنهه،  شهری کالبه و هیست مهاوم تغییرات و با مسائل برای رویارویی
 بله ج ریمسه  ،کنهه  ارائه  مهی   خههمات هها   آ  به   ک  ییشهرویها یاههاییتمرکز بر 

 بها  مهرتبط  التکمشه  حهل  و ،شههرویها   رفها   ،یاجتماع عهالت نیتأم ت،کمشار
 ،شهه   ایجهام  ههای  ییاهسهنجی  باهخوایی، اساس ینابر. کنه ررا هموا یشهر خهمات

 ههای  ربه  تج دربرداریههۀ  ی،بعهه  ههای  ییاهسهنجی ی اجهرا  ۀشهیو  نیتههو نظهور  م ب 
 سهی برر بها  ایه   تالش کرد  مقال  این دربود.  خواهه پژوهشگرا  برای یشمنههار

ا به هها   آ  ۀیسه و مقا مختصهر  فصهی تو ضهمن  ،های داخلهی و خهارجی   یییاهسنج
 اه اعه  ) تیشناخ روش محور دو دررا  ها پژوهش ینموجود در ا های ت یک یکهیگر،
( ییاههها  سهنجش  ۀشیو و ،خراجتاس ۀیحو گیری، یموی  های  شیو  ایتخابی، های روش
 اه اسهتفاد  بها   پایها  مقاله  ییهز    درکنهی  و   شریحت ،یاههااستخراج مفهوم ی شیو و 
 ارائه   آینهه   شههری  های ییاهسنجی مایجابرای  هایی یشنهادپ آمه ، دست های ب  داد 

 حاضر عبارتنه اه: پژوهش اههافاساس،  شه  است. براین

 ؛یشهر  یاههایی سنجش در یکاربرد یخألها ییشناسا ●
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 ؛یشهر  سنجش ییاههای در  یروش/ یعلم های ضعف ییشناسا ●
 های شهری. ارائ  پیشنهاداتی جهت ایجام ییاهسنجی ●

 های هیر هستی : گویی ب  پرسش با توج  ب  اههاف یادشه  در پی پاسخ
  چه  یشههر  یهها  اهیو استخراج ی ،اجرا ،سنجشختی ناش روش یها فعض ●

 ؟مواردی هستنه
سهنجش  ههای   طرح یاجرا و یروش ه یعلم اتماستلزا ا یمی یها شکاف چ  ●

 دارد؟ وجود تیدر واقع ییاههای شهری

 ادبیات پژوهش. 1

 یاههها یی محهور  پهن   در را  شههر    اههها  یی  (سهال  شهر ۀهیا واضع) لئویارد دهل
 مالحظات و ،ها رساختیه ،یا شبک  و یارتباط ،یهنر و یعملکرد ، یاول و یاساس
 نیتأم درى هر شهر یتوایا ب  ، یاول و یاساس یاههایی.   استدکر یبررس کیلوژواک
هها    مراقبهت  ت،یه امن لبهاس، خایه ،  غهذا،  اینهم) خود  نا یشهریش  اساسى  اهها یی

 ههایی  همین  ،یهنر و رد لکعمی هااهیی. در عرصۀ تأمین دردا اشار  ...(و ، بههاشتى
هر شههر زهم    شهرویها یحتفر و ،ارک برا  توله، رشه، آموهش، ک  شود  یم فراه 
و  یارتبهاط  یاههها یی .هنبههاش   داشهت   گها  ت تهحق  را برا  همیه قابلیو با هستنه
 پهو ،  ایه غهذا   قا یتا یها را  اه اع  ،در ابهعاد مهختلف تایوا  ارتباطا ب  ی،ا  کشب

 ور شههرها  یارتبهاط بها سها    و یاجتمهاع  هها   ، تماس ها ارهش ۀیتغذ ،هیعقا ارتباط
 و یکه یزیف یهها  رسهاخت یه دربرداریههۀ  ،یترسهاخ یه یاههایی .دارد اشار  هارکشو
و الگوها  رفههتار (   ها ن و مقررات، یظامیقوای اینه)م منعطف و پنها  ،یکیزیفریغ

بها   دههل ، تیه یهادر. دهنه یم  شکل رات جامع  یریمه ۀیحو رفت ، ه  روی  کاست 
هار را یه پا  توسهع    مفههوم  درعمل، ،کیژواکول یاههاییتأکیه بر مالحظات و سپس، 

 در ون یتهر  اساسهى  ،اههها یی اه دسهت   نیه ا ،اویظر  ب  .هکن یمشهرساه    یمفاه دروا
 (.67-68: 1379 ،یصالح یلی)اسماع هستنه هااهین ییتر مه  جزء، دراهمههت

 یاههها یی یکله  بخهش  دو به   را شههر  در ی موجهود اههایی ،کاپال  و ماتسوکا
 ،اهیه ی دو نیه ا تفهاوت  ،آیا  هید اه. ایه کرد   یتقس، یایسای تعامل یاههایی و یعیطب
 هسهتنه  یاهههاف  و اههها ییی، عیطب یاههایی. است یعیطب طیمح با یکیزیف تماس در
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 یروح و ،یعاطف ،یکیزیف سالمت و تیرضا احساس با و یعیطب طیمح توسط ک 
: دکهر    یتقس دست  س  ب  توا  یم را اههایی نیا .هیشو یم برآورد  طیمح با تماس در
 هها،  مارسهتا  یب سبز یفضا ،یشهر یها جنگل ها، پارک اه استفاد  ب  یخست، ۀدست
 یاههههایی بهه ، دوم ۀدسههت دارد؛ اشههار  یعههیطب یایهههاهها چشهه  ریسهها و ،سرمههها
 و ؛اسهت مربوط  دلنواه یصهاها و ،آ  یزیتم ،یعیطب اظرمن ماینه ای شناختی ییبایه

 و ری،سهوا  دوچرخ  ه ،یدو ،یرو اد یپ ماینه یسرگرم و حیتفر یاههایی ،سوم  دست 
 و یایسهای  تعامهل  به   ،اههها یی دوم بخش. گیرد را دربر می ها یباه و ها ورهش ریسا

 دشهو  ی مربهوط مهی  اجتمهاع  تیهو و ی،شهرویه مشارکت ،یخصوص  یحر حفظ
 (.9-12: 2008 کاپال ، و)ماتسوکا 

تهوا    مختلف در تعریف ییاه، ایهن مفههوم را مهی    یها گیری با توج  ب  جهت
 مطلهو   عملکهرد  ا یم تفاوتارهیابی عینی ییاه براساس ) 1شکاف ای فاصل  مثاب  ب 
)ارهیهابی ههنهی ییهاه     2حیترج ای خواست(، شه  ینیب شیپ ای شه  مشاهه  عملکرد و
 3کاسهتی  ایه  بیه ع و( موردمطالعه   افراد های دیهگا  و ها خواست  ب  ج تو اساسبر
 .گرفهت  دریظهر ( اهیه ی عنهوا   ب  خاص ۀنیهم کی در مسئل  ای یقص گرفتن دریظر)

 کردیرو راهچ قالب در توا  یم را اهیی سنجش یکردهایروها،  ریفتع نیاس براسا
)ییهاه به  مثابه      سهن   فه  توا ،)ییاه ب  مثاب  فاصل  یا شکاف( محور ههف یاهسنجیی

)ییهاه به     یگر جامع و )ییاه ب  مثاب  عیب یا کاستی(محور مسئل  ،خواست یا ترجیح(
 سهنجش  به  ، تنهها  کردهها یرو نیه ا. دکهر  یمعرفه  مثاب  شکاف، خواست و کاستی(

 ،یشهر یاههایی سنجش مختلف مطالعات در اما اختصاص یهاریه، یشهر یاههایی
 .ایه کار رفت  ب 

 مطلو  تیوضع و موجود تیوضع نیب ۀفاصل محور، ههف یها ینجاهسیی در
 شههکاف اه،یههی. شههود یمهه گرفتهه  دریظههر شههه ، نیههیتع ههههف بهه  ه یرسههبههرای 
و حالت موجود( و  تی)وضع «هست؟ چ » :است تیدو وضع نیب یریگ ایهاه  قابل
 یریه گ ایههاه   هیه با ،تیوضع دو نیا(. مطلو  حالت و تی)وضع «باشه؟ هیبا چ »

                                                                                                                                 

1. Discrepancy View 

2. Want & Preference 

3. Felt Needs 
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 امعنه  نیه   اب ،کار نیایشه   ایجام. شود داد  حیتوض ها آ  نیب اختالف نیا و شه 
: 2010 کومهار،  و آلتشود)  یا یهاد  صیتشخ را اهیی کی ، یمستق طور ب  ما ک  است
 و موجهود  تیوضهع  نیبه  ۀفاصهل برای تعیین ، یاهسنجیی با استفاد  اه این یو   (.3

های متهولی مههیریت شههری،     ا ت ساهمکبا مشارک  ، زهم است مطلو  تیوضع
 بر اسهاس اسهتایهاردهای موجهود    و وضع مطلو  ارائ  شه  وضع موجود خهمات

 دست آیه. شهرویها  ب  ، میزا  ییاهها براساس فاصل  میا  آ  و شه   یبررس
 و اسهت  افهراد  حیترج ای خواست ۀکننه یتهاع، «اهیی» سن ، تواف  یاهسنجیی در
هههف   .بهود  خواهه یاهسنجیی یاصل کایو  ،اههایی مورد در آیا  هیعقا و ها دیهگا 

 یهها  ه یه ا و هها  دیههگا   نیبه  توافه   جهاد یا و یآورگرد نهیافر ی،اهسنجیییو   نیا
: 1398ا ، یوری و همکارو  66-68: 1383 ،یبهرام و ا یمحمهاری) است گویاگو 

 شو و اه  سنجیه  میافراد  اهیظرتنها وضعیت مطلو   ،در این یو  ییاهسنجی (.102
   ؟داریه اهیی زیچ چ  ب  ک  شود  پرسیه  می شهرویها 
 گرفته   دریظر کاستی ای بیعیوعی  عنوا  ب  ،«اهیی» ،محور مسئل  ینجساهیی در

ایجهام   بهرای شناسهایی مسهائل و مشهکالت     :اه است عبارت یاهسنجیی و شود می
 ۀویشه  نیه ا (.103: 1398)یهوری و همکهارا ،    ییاافزایش کار و اقهامات اصالحی

 کههردیبههرخالف رو یولهه ،اسههت اهیههی و مشههکل اه یمفهههوم دارای ،یاهسههنجیی
 اهیه یمعنها که     نیه ا به   ؛یههارد  یریه گ ایههاه   قابل اختالف کیاه  ییشای ،محور ههف

مشخص یشه  و احتمهاز    «موجود تیوضع»و  «مطلو  تیوضع»ۀ سیمقا ۀواسط  ب
 باشهه داشهت    یفراوای یها حل را  توایه یم ک  است ای مربوط یشه  مطالع  طیب  شرا

در ایهن رویکهرد،    یشههر  یاههها یی سنجشههف اه  (.4: 2010 کومار، و آلتشود)
ی متهولی  ها ساهما  ایشهر  کردملع در موجود بیمعا و، مشکالت مسائل، شناخت

 .است مهیریت شهری
ی به  عنهوا  رویکهردی    توا  ب  رویکهرد چههارم   ، میدر کنار این س  رویکرد

ی متفهاوت ههنهی و عینهی    هها  ییهاه اه جنبه    شناخت درپیاشار  کرد ک   ریگ جامع
 طیشهرا  بها  یفعل طیشرا ۀب  مقایس ،د  ییاهکرمشخص  یبرااست. در این رویکرد 

توجه    ایتظهارات  و ، یعال حات،یترج ها، کاستی، مشکالتدریظر گرفتن  مطلو ،
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 رفهع  یراهبردها ب  چنهگای  یمجراها نیا اه اطالعات یآور گرد اه پسشود و  می
 هههف  بها  منظر، نیا اه یاهسنجیی ،رو اهاینشود.  زهم فکر می اقهامات ایجام و اهیی
 اه اسهتفاد   گذشهت ،  ایه  فعلهی  مشهکالت  تکهرار  اه پرهیهز  ،یجهار  مشهکالت  لح

 و گوپتها ) شهود  ایجام می توسع  و رشه ،یریادگی فرصت جادیا و ،یآت یها فرصت
  اه این رویکرد در سنجش ییاههای شهری بههر   چنایچ (.14-15: 2007 همکارا ،

سهنجش   بهرای  کهرد پیشهین  یرو ههای سه    جنبه   ۀهمبرد  شود تالش خواهه شه 
 .دریظر گرفت  شودییاههای شهری 

 پژوهش روش. 2

 یاسهناد  لیه تحل ،گذشت  های پژوهش مرور یبرا ها روش نیتر شه  شناخت  اه یکی
ختلف، فراینهههای یسهبتا  مشهابهی را    یویسنهگا  م. است منه یظام یمرور قالب در

عنهوا  یمویه  پایگها  اطالعهاتی      ایهه؛ به    ها مطرح کرد  منه پژوهش برای مرور یظام
. ایتخها  پرسهش   1راستا، هفهت مرحله  را پیشهنهاد کهرد  اسهت:       کوکرا ، دراین

. ایتخا  4. یافتن مطالعات مرتبط؛ 3. تعریف معیارهای ورود مطالعات؛ 2پژوهش؛ 
. تحلیل و بیها  یتهای    7ها؛  . استخراج داد 6. ارهیابی کیفیت مطالعات؛ 5مطالعات؛ 

(. در پژوهش حاضر ییز با استفاد  اه ایهن پروتکهل،   128: 1398)پرتو و همکارا ، 
ها بهرای   ها و مقال  منه موضو  پژوهش کردی . معیار ورود طرح اقهام ب  مرور یظام

تها   2005و  1393تها   1383سهال  )  همایی د ها در یک باهۀ  منه، ایتشار آ  مرور یظام
ههای همهایی، مهالی، و     دلیل محههودیت  ب   ها هه لحاظ هبا  پژوهش ( بود  و ب 2015

شهه  به  هبها  ایگلیسهی یها فارسهی،        ههای یوشهت    ههه تنهها پهژوهش    ییروی ایسایی
لحاظ یو  مطالعهات ییهز، بها توجه  به  محوریهت موضهو          ایه؛ ب  وجو شه  جست

هایی ک  ب  سهنجش ییاهههای    ی شهری در این پژوهش، تنها پژوهشسنجش ییاهها
ایهه.   آماری گنجایه  شه  ایه، در جامعۀ  شهری و ییاهسنجی در این موضو  پرداخت 

ههای پژوهشهی و سهایر     سهایت سهاهما    ههای مهرتبط، به  و     برای یافتن پژوهش
 ،"sid.ir"، "noormags.com" ،"irandoc.com" ،"ensani.ir"ی معتبر ماینه ها تیسا و 

"scholar.google.com"، "civilica.com"،"hakim.hbi.ir"  ،"undp.org" ،"osce.org"، 
"sciencedirect.com"، "proquest.com"، "ebsco.com"   مراجعههه  شهههه. در منهههابع
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 و، «ییاهسهنجی شههری  »، «جیاهسهن یی» ماینهه  ییهها  واژ وجهوی   فارسی، با جسهت 
 Needs"ههایی ماینهه    وجهوی واژ   ایگلیسی، با جست ، و در منابع«یییاههای شهر»

Assessment" ،"Need Assessment in city" ،"Need Assessment of citizen" و ،
"Urban Needs Assessment"ههای   های مربهوط به  ییاهسهنجی    ترین پژوهش ، مرتبط

ههای آموهشهی،    شهری ایتخا ، و سهایر مطالعهات ییاهسهنجی، اعه  اه ییاهسهنجی     
ههای   شتی، و سهاهمایی، اه فراینهه بررسهی حهذف شههیه. برخهی اه پهژوهش       بهها

هها، یها مراکهز اسهناد و      ساهمایی، با مراجعۀ حضوری ب  ساهما  مربوطه ، کتابخایه   
هههای پژوهشههی و سههایر  ، و برخههی دیگههر، اه طریهه  سههایت سههاهما ههها پههژوهش

 تحلیل شهیه. و های یادشه ، تجزی  سایت و 

 موردمطالعه ۀنمون و ریآما جامعه. 3

 ۀبهاه  در ک  هستنه ییها پژوهش، مطالع  نیا یآمار ۀجامع ه،ش گوی  ک  اشار  هما 
پهس اه  . ایه را بررسی کرد  یشهر یاههایی، 2015تا  2005و  1393تا  1383 یهمای

 ،شه  و تعیین ارتباط با موضهو  و اهههاف پهژوهش    یگردآورهای  بررسی پژوهش
 در که   گویه   همها   .شههیه تحلیل ایتخها    و زی تج ، برایپژوهش 29 رفت  ه  روی
 یهها   و یشه ، پژوهش روش ها براساس پژوهش، شود می مشاهه  2و  1 های و جه

ج خراتاسه  ۀیحوو  ییاه، ۀگستر، یریگ یموی  ۀویش ،ها داد  یآور گرد ای درموا ایتخا 
 .ایه شه تحلیل  و تجزی  و ،نییص، باهبیتلخ ،اههایی سنجش و
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 شهری سنجش نیازهایۀ حوز در شده انجام داخلی های پژوهش و ها ح طر. 1 لجدو

 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 گاهیپا منطقه یپژوهش یازسنجین
 شهر سالمت یارتقا و توسعه  قاتیتحق

 یاریبخت و چهارمحال استان رشه فرخ
(1383) 

 یفیک روش

 عیسر یابیارز و یمشارکت پژوهش
 مشاهده، اصل سه یبرمبنا ازین

 و ،مردم مختلفی ها گروه با مصاحبه
 منطقه از شده یآور گرد های داده

 (منظم یتصادف) یاحتمال
 و اجتماعیتوسعه 

 جامعه سالمت

 مشکل مثابه به ازین گرفتن درنظر
 ،یعمران ،یفرهنگ مندان،سال مشکالت)

 تیامن جوانان، بهداشت، زنان، ،یورزش
 (اشتغال و یاجتماع

 قاتیتحق گاهیپا در یمقدمات یازسنجین
 (1384) دنا شهرستان یتیجمع

 یفیک روش
 با متمرکز یگروه یها بحث

 از اعم یمردم مختلف یها گروه
 ییروستا و یشهر

 هدفمند
 یبهداشت یازهاین

 و طیمح
 یتصاداق ا یاجتماع

 ،کمبودها مثابه به ازین گرفتن درنظر
 معضالت) موجود مشکالت و ،معضالت

 مشکالتو  طیمح یبهداشت
 (یاقتصاد ا یاجتماع

 اصفهان شهر محالت یفرهنگ یازسنجین
 (1385( )آباد شمس محله)

 یکم روش
 از استفاده با محله ناساکن از شیمایپ

 نامه پرسش
 یفرهنگ یازهاین (یتصادف یا خوشه) یاحتمال

 نیتر مهم مثابه به ازین گرفتن درنظر
 محله معضالت و یاجتماع مشکالت

 های محله اجتماعی ا فرهنگی نیازسنجی
 فرهنگ خانه ا آباد حسین  محله) اصفهان

 (1385( )شهیاند
 یکم روش

 از استفاده با حلهم ناساکن از شیمایپ
 نامه پرسش

 (یتصادف یا خوشه) یاحتمال
 و یفرهنگ یازهاین

 یاجتماع
 محله معضالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 برای فرهنگی نیازهای تطبیقی  مطالعه
 ؛اصفهان شهر در فراغت اوقات گذراندن
 خانه و رهنان مناطق یمورد  مطالعه

 (1386) اصفهان

 یکم روش
 با ها همحل نیا ناساکن از شیمایپ

 نامه پرسش از استفاده
 نسبت به یا هیسهم) یراحتمالیغ

 (مناطق سن و سجن
 یفرهنگ یازهاین

 زانیم یبررس قیطر از ازین استخراج
 درنظر و منطقه در یفرهنگ امکانات وجود

 امکانات نیا کمبود مثابه به ازین گرفتن

 محالت یاجتماع ا یفرهنگ یازسنجین
 (1386( )رهنان محله) اصفهان شهر

 یکم روش
 با ها همحل نیا ناساکن از شیمایپ

  نامه پرسش از استفاده
 (یتصادف یا خوشه) یاحتمال

نیازهای 
 یاجتماع ا یفرهنگ

 امکانات کمبود مثابه به ازنی گرفتن درنظر
 محله یاجتماع ا یفرهنگ مشکالت و

 یمشارکت یبند تیاولو و یازسنجین
 نیساکن یاقتصاد ا یاجتماع مشکالت

 یفیک روش
 عیسر یابیارز ،یمشارکت پژوهش

 یبند مثلث روش یریکارگ به یابرمبن
 لیتشک یبرا یتصادف) یاحتمال
 یبرا هدفمند و( متمرکز گروه

 یازهاین
 یاقتصاد ا یاجتماع

 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر
 یاقتصاد ا یاجتماع
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 مصاحبه (هیثانو منابع و ،مصاحبه مشاهده،) (1386) تهران 17 منطقه

 یاجتماع و یبهداشت یازهاین یبررس
 تهران یشهردار 17 منطقه نیساکن

(1386) 

 و یکم روش
 یفیک

 یجهان یبررس استاندارد نامه پرسش
 بهداشت، یجهان سازمان سالمت

 یگروه یها بحث و یمشارکت قیتحق
 هدفمند و( یا خوشه) یاحتمال

 یازهاین
 یاجتماع ا یبهداشت

 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 17 منطقه از 11 محله یازسنجین
 (1386) تهران یشهردار

 یکم شرو
 نامه پرسش از استفاده با شیمایپ

 افتهی ساخت مهین
 (یا خوشه یتصادف) یاحتمال

نیازهای اجتماعی، 
 فرهنگی، و کالبدی

 محله مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر
 مناطق های همحل ریسا به آن میتعم و

 تهران
 کرج شهر مردم یفرهنگ یازهاین یبررس

 (1386) سال در
 (یا هیسهم) یراحتمالیغ نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش

 و یفرهنگ یازهاین
 یهنر

 ازین از) سطح پنج در ازین میقتمس سنجش
 (کم یلیخ تا ادیز یلیخ

 40 تا 15 شهروندان یحیتفر یازسنجین
 (1387) اصفهان شهر سال

 یکم روش
 از استفاده با شهروندان از شیمایپ

 (بسته و باز های پرسش) نامه پرسش
 یا خوشه) یحتمالا

 (یا چندمرحله

 ،یحیتفر یازهانی
 ،یاجتماع ،یفرهنگ
 یآموزش و

 وضع شکاف مثابه به ازین گرفتن درنظر
 تیوضع و( وجود دارد اکنون آنچه) موجود

 (است ازین آن به آنچه) مطلوب
 و اجتماعی نیازهای شناختی جامعه تحلیل

  توسعه دیدگاه از شهر محالت کالبدی
 شهر محالت  مطالعه) یا محله پایدار

 (1387( )اصفهان

 و یکم روش
 یفیک

 و نامه پرسش با شهروندان از شیمایپ
 شاهرداران باا عامیق مصاحبه

 اصفهان  شهر  گانه سایزده  ماناطق

: ماختلط گیری نمونه) یاحتمال
 ای خاوشه و طابقاتی
 هدفمند و( ای چاندمرحله

 یفضا یازهاین
 یفضا وی کالبد

 اجتماعی اجتماع
 یا محله

 و مسائل مثابه به ازین گرفتن درنظر
 و ها شاخص از یبرخ یبرا مشکالت

 و امکانات به میمستق ازین از پرسش
 گرید یبرخ یبرا محل در التیتسه

 یفرهنگ یفضاها ی توسعه و یازسنجین
 (1389) آباد نجف شهروندان

 نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش
 یا حلهچندمر یا خوشه) یاحتمال
 از یسرشمار( داننشهرو از

 نرایمد

 یفضاها یازهاین
 یفرهنگ

 ،تعداد نوع، یبررس قیطر از ازین استخراج
 و یفرهنگ یفضاها استقرار مکان و

 گاهدید از موارد نیا تیاولو شناخت
 شهروندان و رانیمد

 در اصفهان شهر یعموم یازسنجین
 یمحور محله کردیرو با یشهر موضوعات

 و یکم روش
 یفیک

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 مصاحبه و نامه پرسش

 یا خوشه) یاحتمال
 هدفمند و( یا چندمرحله

ی، کالبد یازهاین
و  ،یاجتماع

 در تیکم تضارب براساس ازین استخراج
 تیفیک در یریدرگ زانیم ای تیفیک
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 یشهر موضوعات یفرهنگ (1389)

 یحیتفر ی،ورزش ،یفرهنگ جیازسنین
 (1389) شهر نیشاه

 و یکم روش
 یفیک

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 بحث و( بسته و باز) نامه پرسش
 یاصل کاربران با گروهی متمرکز

 به وابسته یورزش و یفرهنگ مراکز
 یحیتفر یرفاه سازمان

( ای دومرحله ای خوشه) یاحتمال
 هدفمند و

 ،یفرهنگ یازهاین
 یحیتفر و ،یورزش

 وضع مطلوب ابهمث به ازین گرفتن درنظر
 را آن گویان پاسخ که چیزهایی تعیین)

 (دانند می مطلوب

 15-64 شهروندان یحیتفر یازسنجین
 ،یفرد ابعاد در اصفهان شهر سال

 (1390)ی فرهنگ و ی،اجتماع ،یطیمح
 یکم روش

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 باز و بسته های پرسش با نامه پرسش

 با متناسب یطبقات) یاحتمال
 (حجم

 یحیتفر یازهاین
 مطلوب تیوضع مثابه به ازین گرفتن درنظر

 دیبا که یامکانات و ،ها برنامه ها، تیفعال)
 .(شود فراهم

 13 دختران یاجتماع ا یفرهنگ یازسنجین
 (1390) اصفهان ساله 18 تا

 و یکم روش
 یفیک

 نیتدو منظور به دختران اب مصاحبه
 با آنان از شیمایپ و نامه پرسش
 نامه پرسش از تفادهاس

 براساس یا هیسهم) یراحتمالیغ
 منطقه و یسن گروه یرهایمتغ

 (یزندگ محل

 یازهاین
 یاجتماع ا یفرهنگ

 در یساز شاخص قیطر از ازین استخراج
 فیط قالب در یاجتماع و یفرهنگ ابعاد

 کرتیل

 یمشارکت یازسنجین جینتا یمقطع یابیارز
 لسا سه: تهران 17 منطقه در محور محله

 (1390) مداخله از بعد

 و یکمروش 
 یفیک

 یراهنما براساس یفرد مصاحبه
 و ارانیشورا اب افتهی ساخت مهین

 برای ی و پیمایشمحل نمسئوال
 شده انجام های هارزیابی کیفیت مداخل

 هدفمندو  (یا )خوشه یاحتمال
نیازهای اجتماعی، 

 یدبو کال ،فرهنگی
 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 یایاح طرح یازسنجین و یسنج تیرضا
 (1391) یعل امام دانیم

 یکم روش
 از استفاده با شهروندان از شیمایپ

 بسته و باز های پرسش با نامه پرسش
 (هدف یها گروه یبرا کیتفک )به

 یریگ نمونه و افراد از مند نظام
 براساس هاوخودر از یا طبقه

 زمان اریمع

، یی کالبدازهاین
 طرح اجتماعی

 یرشهردا یعمران
 طرح ایرادهای مثابه به ازین گرفتن درنظر

 اصفهان شهر شهروندان یازهاین سنجش
 با) محله و ،منطقه شهر، سطح سه در
 (1391) (یزندگ تیفیک مفهوم بر دیتأک

 یکم روش

 از استفاده با شهروندان از شیمایپ
 هماهنگ و  استانداردشده نامه پرسش

 یها تیمأمور و اصفهانشهر  متن با
 یشهردار

 (ای دومرحلهای  )خوشه یاحتمال

 ،یکالبد یازهاین
 ،یحیتفر ،یرفاه

 و ،یاجتماع
 یحکمران ،یفرهنگ

 تقاطع یبرمبنااز ین جاستخرا
 ت،یرضا ا استفاده ت،یرضا ا وجود

 و ،تیرضا ا یدسترس ت،یرضا ا یریدرگ
 یشهر امکانات به تیرضا ا تیاهم
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهشعنوان 
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش 
 نیازهای شهری

 ازهاین سنجش و استخراج روش

 خدمات انجام و
 یشهردار توسط

 منظور به شهروندان یومعم یازسنجین
 1394 وبودجه برنامه نیتدو در استفاده

(1393) 

 و یکم روش
 یفیک

 و بسته و باز های پرسش با شیمایپ
 سه در شهروندان یازهاین سنجش

 دیتأک)با  محله و منطقه شهر، سطح
 مصاحبه و (یزندگ تیفیک مفهوم بر

 گانه پانزده مناطق شهرداران با
 با یهگرو متمرکز بحث و اصفهان

 ها همحل نامدتمع

 (ای دومرحلهای  )خوشه یاحتمال
 هدفمند و

 ،یکالبد یازهاین
 ،یحیتفر ،یرفاه

 و ،یفرهنگ
 انجام و یحکمران

 توسط خدمات
 یشهردار

 تقاطع یناببرمخراج نیاز تاس
 ،تیرضا ا استفاده ت،یرضا ا وجود

 به تیرضا ا تیاهم و ،تیرضا ا یریدرگ
 یشهر امکانات

 

 یسنجش نیازهای شهردر راستای  شده انجامی های خارج پژوهش و ها ح طر .2 جدول

 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهش
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش نیازهای 

 شهری
 ازهاین سنجش و استخراج ۀنحو

توسعه خدمات  یازسنجین
 (2005) یشهر

 دفمنده افراد با متمرکز نشست مصاحبه، یفیک روش
زات و امکانات ینیاز به تجه

خدمات  ۀدهند ارائهمراکز 
 یشهر

 به یدسترس و وجود زانیم یبررس
 مثابه به ازین گرفتن درنظرو  خدمات

 خدمات نیا کمبود
افراد  عیسر یازسنجین
منطقه کردستان  شدۀ آواره تازه

 (2007) عراق
 هدفمند عیسر یازسنجین یفیک روش

 ،نیازهای بهداشتی، معیشتی
 و اجتماعی

 خدمات، به یدسترس بررسی میزان
 کمبود مثابه به ازین گرفتن درنظر

 آن یبند تیاولو و خدمات نیا
 های خانمان یب یازسنجین

 (2009) اتلیس
 و یکم روش
 یفیک

 با ها خانمان یب اب مصاحبه و شیمایپ
 بسته های پرسش نامه پرسش

 هدفمندو  (یا )خوشه یاحتمال
 ،یشتینیازهای بهداشتی، مع

 و اجتماعی
 از استفاده و وجود زانیم بررسی
 گرفتن درنظر و شده ارائه خدمات
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 ها داده یآور گرد روش پژوهش روش پژوهش
 انتخاب یها  وهیش/ یریگ نمونه

 موارد
گستره سنجش نیازهای 

 شهری
 ازهاین سنجش و استخراج ۀنحو

 خدمات نیا کمبود مثابه به ازین

در  عیسر یازسنجین
 (2013) البراجنه برج

 هدفمند عیسر یازسنجین یفیک روش
سالمت، حوزه نیازهای 

 و معیشتی ،آموزشی

 ها تیشکا مثابه به ازین گرفتن درنظر
 تی)وضع حاضر مانز مشکالت و

 ها درخواست و آرزوها و( موجود
 (مطلوب تی)وضع ندهیآ یبرا

 یشهردار جیازسنین ارشزگ
حران ب ریکاهش تأث منظور به

بر جوامع  هیسور پناهندگان
اردن در  ریپذ بیآس زبانیم

(2014) 

 و یکم روش
 یفیک

 شهرداران)با  نامه پرسش از طریق شیمایپ
 خدمات یساؤر شوراها، سران مناطق،

 یگروه متمرکز نشست و برگزاری (یاجتماع
 ،رشهردا د،یجد شهر یشورا یاعضاا ب)

 رانیمد ها، قوم گانربز ،یشهردار یاعضا
 و ،مساجد جماعت امام پزشکان، مدارس،

 (شهر یشورا سابق یاعضا

 هدفمندو  (ی)تصادفی احتمال
سالمت، اجتماعی،  ینیازها

 یشتیو مع ی،اقتصاد
 مشکالت مثابه به ازین گرفتن درنظر

 آنان یبند تیاولو و

 ی: بررسادهیعابران پ یازهاین
 الیمان هایرو ادهیپ تیوضع

(2015) 
 کردیرو با نامه پرسش از استفاده با شیمایپ یکم روش

AHP 
 یا )خوشه یاحتمال

 (یا چندمرحله
 ینیازهای کالبد

 تیاولو مثابه هب ازین گرفتن نظررد
 رو ادهیپ کی انتخاب یبرا افراد

 (مطلوب)وضع  یرو ادهیپ یبرا
و  یخدمات شهر یازسنجین

 یفقرا نیبهداشت در ب
شهر ماهاراشترا  یشهر

(2015) 

 یکم روش
 در خانوار شیمایپ یها داده ۀیثانو لیتحل

 (2007 سال) 1منطقه
 (یا )خوشهی احتمال

و  یخدمات شهر ینیازها
 هداشتیب

 استخراج نیاز از طریق بررسی
 و یمومع بهداشت پوشش زانیم

 کودکان بهداشت

                                                                                                                                                                                                                       

1. District Level Household Survey 
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 پژوهش یها افتهی. 4

اه ههر دو   ،ی مرورشهه  هها  پژوهش در ،شود مشاهه  می 3ک  در جهو   گوی  هما 
درصهه   45. اسهت  یاما غلب  بها روش کمه  است، شه   استفاد  یفیو ک یروش کم

 62 ایهه.  پرداخته   مطالعات با استفاد  اه روش کمی و اجرای پیمایش ب  ییاهسهنجی 
در سهطح   ،درصهه  38و  در سهطح شههر  را  یشهر یاههایی ،ها ییاهسنجی درصه اه

 سهنجش  ی مربهوط به   هها  پهژوهش  شهتر ی. بایه بررسی کرد  یو محل یمناط  شهر
 ،یکالبهه  یاههها یاه ی اعه  شههر )  موجهود در سهطح   یاههایی همۀ ،یشهر یاههایی

گیهری اه   یمویه   ۀشیو ایه و کرد مطالع   را( یورهش و ،یحیتفر ،یفرهنگ ،یاجتماع
و ترکیبهی   ،یاحتمهال ریغ، احتمالی، پژوهشهای  روش تناسب ب  ،موردمطالع  موارد

 ۀشهیو  ایهه،  کهار بهرد    را ب روش کمی  ها ییاهسنجیسیاری اه ک  بآیجابود  است؛ اه
ای اسهتفاد    مطالعه  که  اه روش سههمی     3 یاسهتثنا  ب ) ییزها  گیری بیشتر آ  یموی 
 شایس یکسا  برای ایتخها  شهه  موردههای    گرفتن ردریظایه( احتمالی و با  کرد 

اه ایهوا   ییهز  اسهتخراج و سهنجش ییاهههای شههری      بهرای بود  است.  موردمطالع 
مثاب   ب  اهیی ها، بسیاری اه آ اما در  ،است شه   گرفت رویکردهای سنجش ییاه بهر  

و  ،دریظر گهرفتن مشهکالت، معضهالت   ) شهری امکایات یا خهمات کمبود ای بیع
 .شه  است  گرفت دریظر  (مبودهاک

 مند از مرور نظام آمده دست به یفیتوص یها افتهی .3 جدول

 فراوانی درصد ویژگی مورد

 روش تحقیق
 13 45 کمی
 6 21 کیفی

 10 34 کیفی /کمی

 جامعه آماری
 18 62 شهری

 11 38 ای/ محلی منطقه
گستره سنجش 

 نیازها
 19 65 و ورزشی( ،فرهنگی، تفریحیعمومی )اعم از کالبدی، اجتماعی، 

 
 ،تفریحی ،هنری ا فرهنگی ،یاجتماع ا یفرهنگ ،موضوعی خاص )فرهنگی

 یا کالبدی(
35 10 

گیری/شیوه  نمونه
 انتخاب موارد

 احتمالی

 2 7 طبقاتی
 1 3 تصادفی ساده

 9 31 ای خوشه
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 فراوانی درصد ویژگی مورد

 یاحتمالریغ
 4 14 هدفمند

 3 10 ای سهمیه
 10 34 ترکیبی

ه استخراج و نحو
 سنجش نیازها

و  ،)درنظر گرفتن مشکالت، معضالت کمبودعیب یا  مثابه بهنیاز 
 کمبودها(

59 17 

 7 24 یاز، پرسش از وضعیت مطلوب(نخواست یا ترجیح )پرسش مستقیم از 
 2 7 شکاف بین وضع موجود و مطلوب

 ت،یضار ا یریدرگ ت،یرضا ا فادهتاس ت،یرضا ا وجود یبرمبنا) نگر جامع
 ی(شهر امکانات به تیرضا ا تیاهم و ،تیرضا ا یدسترس

10 3 

 های مربوط به   منه پژوهش های تحلیلی حاصل اه مرور یظام در ادام  برخی اه یافت 
 روش، بها  یشههر  اهیه ی سهنجش  ۀگسهتر  تناسهب  ۀنیهم در یشهر یاههایی سنجش
 یضهرور  یشههر  یاههایی مفهوم استخراج ۀیحو و ی،ریگ یموی  و یش ، یتعم یادعا

 .ایه توضیح داد  شه 

 یریگ نمونه وهیش و میتعم یادعا روش، با گستره تناسب. 4-1

)ایهوا    یعمهوم  و( شهر)سطح  گسترد  یها یاهسنجیی ایجام برای ی،کم یها روش
 ۀگسهتر  سهنجش  ،(یفرهنگه  و ی،اجتمهاع  ،یکالبهه  یاههایی اه اع  یشهر یاههایی

و  ،ایجههام کههار نهههایفر یرویههیب و یدرویهه اعتبههاراه  نهها یاطم اهههها،یی اه یمتنههوع
 یهها  یامه   پرسهش  اه استفاد همچنین . هستنه هیمف ،شهر ۀهم ب   ییتا یریپذ  یتعم

 و  ییتها  یقه یتطب ۀمطالعه  امکا  ی،با روش کم ها شیمایپ ایجام نهایفر در استایهارد
 یاههها یی چنایچه  . امها  کنهه  یرا فهراه  مه   هما  طو  در راتییتغ رویه ب  یابیدست
ی قه یتطب ۀمطالع سنجیه  شویه، و ههف پژوهش، ها  محل و مناط  سطح دری شهر
 هما گذر  در ای هما   کی در گریکهی با های مختلف شهری  محل و مناط  یاههایی

دلیل شناخت  ب  ی ههفیک یها روش اه استفاد  باشه،ی (یرویهپژوه ای پایل)مطالعات 
 ،اههها یی فه  و شناخت نهیافر شرو . است رتریپذ  یتوج هه تری ک  درپی دارد عمی 
 یفه یک روشفهرد   منحصهرب   ویژگهی ک   شه  فیتعر شیطرح اهپ کی لیتحم بهو 
در را  یشهه   ینیب شیپ یاههاییآورد ک   یفراه  م پژوهشگر یامکا  را برا نیا ،است

 در یکم یها روش اه رفصِ ۀاستفاد ،نیبنابرا کنه؛ ییشناسا پژوهش،هر مرحل  اه 
 کاربردی ییهز  لحاظ ب  بلک  ،کنه ییم یکمک اهیی شناخت  یتعم ب تنها  ی  ،سطح نیا
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 . ستیی شهری های اه طرح بردارا  بهر  ۀمورداستفاد چنها 
 کننههگا   مشهارکت  یها یژگیو و طیشرا موضو ، اساسبر هیبا فنو  پژوهش

 مصهاحب ، . آمهه  یخواهه دست ب  ییاعتنا قابل  ییتا ،صورت نیا ریدرغ ،شویه ایتخا 
ههای   یمویه   در مورداسهتفاد   فنهو  اهجمل   ،عیسر یابیارهو  یگروه متمرکز بحث

 ع،یسری ابیارهاستفاد  اه فن . ایه کرد  استفاد  یفیک روش اه ک است  ای یاهسنجیی
 ارها ، و  یه دق اطالعهات  عیسهر  رد که  فهراه   ت،یه موقع یفه یک و  یه اول درکب  
 یریه گ  یتصهم  ی،کاربرد یها تیفعال یاجرا و یطراح یبرا  یاول یها یریگ  یتصم
 )معمهوز   یچنههیفر  ای دو گرو  کی اه یریگ بهر و  شتر،یب های پژوهش ایجام یبرا
کنه و اغلهب   کمک می (یدایشگاه مختلف یها رشت  اه ینهگییما ب  جهاگای طور  ب 
. شهود  اه آ  بههر  گرفته  مهی    یاراضهطر  طیشهرا  یها در  عه  جفا کیه  وقو  اه پس
 اه استفاد  برای یمایع ،یهمای یها تیمحهود ک  هنگامی ژ یو ب  فن، نیاگیری کار ب 

 یو ارهایه  ،یکله   ،یه دق اطالعهات سهرعت   به   زهم است و هستنه یفیک یها روش
 فن نیا اه استفاد  ،مثا  عنوا  ب  ؛(42: 1995 ب ،ی)ب است  یتوج قابل ،شود یآور گرد

ههای   پهژوهش  در ،جنه   ماینهه ای  فاجعه   وقهو   اه پهس  و یدر شرایط اضهطرار 
در  یاهسههنجیی» و «شههه  در منطقهه  کردسههتا   آوار  یتههاهگ افههراد بهه  یاهسههنجیی»

، همها   نیتر کوتا  در تیموقع ۀیاول درک ک « یسور پناهنهگا  نیب درالبراجن   برج
یظهر   به   موجه   و یمنطقه ، اسهت  آوار  و پناهنهه  بهود    افهراد  اهیی شناخت مستلزم
 .رسه می

 در یریه گ یمویه   متهاو  و موث  یها و یشاهجمل   ،یاحتمال یریگ موی ی ۀویش
 یهها  یاهسهنج یی شهتر یب در ،شهه  مشهاهه   که  گویه    . همها  اسهت  یکم یها روش
  استفاد  یا خوش  یریگ یموی  ۀویشاه عمهتا   و یاحتمال یریگ یموی  اه زیی شه  ایجام
 افراد ۀهم ایتخا  احتما  ،گسترد  مناط  در یریگ یموی  ۀویش نیا ، هیرااستشه  
 بها ( منهاط   یشههر  مطالعهات )در  خوشه   ههر  تیه جمع یسبت ب  را یآمار ۀجامع
 شه رمرو یها یاهسنجیی اه یبرخ در اما ،هکن یم فراه  ،تیجمع متناسب صیتخص
ی هها  یریه گ یمویه   اهجمله   که   اسهت شهه    استفاد  یا  یسهم یریگ یموی  ۀویش اه
ی بهرا ی ایسه کی شهایس  ،یآمهار  ۀجامعه  افهراد ۀ هم ک  معنا نیا  ب ؛است یاحتمالریغ
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  ییتهها  یتعمهه تیههقابلرو،  اهایههن ؛یهاریهههدمطالعهه  رمو ۀیمویهه در شههه  ایتخهها 
. اسهت  هیه موردترد ی،آمهار  ۀجامعه  ب  یریگ یموی ۀ ویش نیااجرای  اه آمه  دست ب 

 اه یجهامع  اطالعات ک  شود یم استفاد  یا  یسهم یریگ یموی  براین، همایی اه افزو 
ههه وجهود یهاشهت      یتصهادف  طهور  ب  منظور ایتخا  یموی  ب  هه موردمطالع  تیجمع
 شههرها  در سهاکن  شههرویها   ی،شهر یها یاهسنجیی جامعۀ آماری ک اهآیجا .باشه
 یهها  آماریامه   در لیتفصه  به   ،شههرویها   مربهوط به    اهیه موردی اطالعات و هستنه
 یبههرا یاحتمههالریغ یههها یریههگ یمویهه  اه اسههتفاد  ،دردا وجههود شهههرها یتههیجمع
به   هها   آ ادعای تعمی  یتهای    بلک  ،ستیی   یتوج قابلتنها  ی  ،یشهر یها یاهسنجیی

 است. هیترد قابلشهر ییز 
کهل   به   خود یها افت ی  یتعم مهعی ،یفیک یها پژوهش گرفتن اینک  دریظربا 
 و  یه عمصهورت   به   منطقه   ایه  محله   کی یاههایی حیتوض درصهد و ییستنه شهر
  ای ژ یه و افهراد  هیه با زیه ی هها  یاهسنجیی یو  نیا در کننهگا  رکتاشم تنه،سه  یپرما
 اطالعهات  و کامهل  شهناخت  که  ( مناط  وها   محل  اساکن و را یمه اه)اع   باشنه
 تها  کننههگا   مشهارکت  ایتخا  دری ههفمنه. باشنه داشت  ها محهود  نیا اه ای ژ یو

 اهیه ی و موضهو   به   توجه   بها  کننههگا   ارکتمشه  و ابهه ی یم ادام  یاطالعات اشبا 
 .  شویه یم ایتخا  ، یعم ۀمطالعمنظور  ب  پژوهش یاطالعات

 ازهاین مفهوم استخراج نحوه .4-2

 ایه  فاصل مثاب   ب  مفهوم نیا گرفتن دریظر ،ها یاهسنجیی در اهیی فیتعر نیتر  ومتها
یظهرا    صهاحب  اه یاریبسه . اسهت  بین وضعیت موجود و وضعیت مطلو  شکاف

که    کننهه  یمه  ادیه سهنجش   قابهل  و ینیع یفیتعرعنوا   ب  فیتعر نیا اه حوه ، نیا
 شهه  رههای مرو  برخی اه پژوهش .است یاهسنجییهای  بسیاری اه بحث  ابداقرمو

 سهطح  در تنهها  ،ایهن شهیو    اسهتفاد  اه  امها  ؛ایهه  بههر  بهرد    آ ییز اه  در این مقال 
 اه ی،شههر  امهور  ا یه متول و متخصصا  نهات رایه ،است یبردار بهر  لبقا متخصصا 
 شهه   فیه تعر یاستایهاردها و( موجود تی)وضع ینیع ۀشه یکارشناس یها شاخص
 و ینه یعای  گویه   به   شهکاف  نیا  یترس قادر ب  و داریه یآگاه(  مطلو تی)وضع
 برطرف کرد  ،شهری یاههایسنجش یاه  ههفک  اهآیجا ،اینرب افزو  .هستنه  یدق
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 صرف بر این دیهگا  و اولویت بخشهیه  به  یظهر    تأکیه است، ا شهرویه یاههایی
 یهها  آ  ه یه ا و ،هها  خواسهت   ایتظهارات، گهرفتن   ه ییاد ،یظرا  صاحبمتخصصا  و 
 .خواهه داشت درپیرا  شهرویها 

 به   یزدیهک  یهها   پاسهخ ای غیر مستقی  اتفاق افته تها   گوی  سنجش ییاه بایه ب 
 ههای  یاهمنهه یی ابهراه  ها ییاشه  یریسهوگ  و هدر اختیار محق  قرار دهه را  تیواقع
مسهتقی   به  طهور    ییهاه  در برخی اه مطالعات مهرور شهه    شود.  یم کنتر  یا ش یکل

بهرای   شهرویها اه  و درخواست یشهر امکایات اه یبرخب   اه میزا  ییاه ش)پرس
مهورد  تهایی(   پهن   های فیطقالب  در این امکایات شا  ب اهیی زا یممشخص کرد  

 رایه ه خواههه بهود  همهرا    یریبا سهوگ رار گرفت  است. این شیو  پرسش، پرسش ق
و  خواههه بهود   کننهه   در طرح سوا ، برای پاسخگو تحریک اهییگیری اه لفظ  بهر 
اظههار   ل به  یتما سوی ها ب  پاسخ دریتیج ، ؛خواهه داشت در پی را اوگیری  موضع
 .  کنه گرایش پیها می )حتی اگر درواقع ییاه چنهایی ب  آ  احساس یشود( ییاه

 دقهت  زیی و ییظر یجه یها تیحما فاقه ،کاستی ای بیعمثاب   ب اه یی سنجش
 در مرورشهه  مطالعهات   اه یاریبسه  امها  ،اسهت  یشهر یاههایی سنجش یبرا زهم

 سهطح  سهنجش  اگهر  یحت کردیرو نیا در ایه. شه   ایجام نابم نیبرا ،حاضر پژوهش
 محقه   شهه   نیهی تع منظهور  و ههف آ  در ک  عملکرد اه ی)سطح تیرضا حهاقل
 و مهبه   حههاقل،  سهطح  د کر مشخص  ،یریگب یظردر اهیی مترادف را( باشه یشه 
 ا مه اجویهژ    به   و تجرب  یناببرم تنها ،حهاقل سطح نیا نییتع. است زیبرایگ بحث
 که  گوی   هما براین،  افزو  .است ریپذ  امکا  یا حرف  و صمتخص افراد های دیهگا 
 ومسهائل  یی شناسها  ،کننهه  یمه  اسهتهز   کهرد یرو نیا منتقها  ریسا و منکاف راجر

 اه پههس دیگههر  عبههارت . بهه اسههت اههههایی ییشناسهها اه پههس یا مرحلهه  مشههکالت،
 و مهه   اهیه ی عنهوا   به   که   یاهیه یتنهها   اههها، یی سهنجش  نهه یافر و یساه شاخص
 ایه  حهذف  یدر راسهتا و  شهه   ایتخها   محل  ای ،منطق  شهر، سطح در دار تیاولو

تهوا  اه همها  ابتهها     و یمی یام دارد مشکل ای یقص ،شود ی میزیر کاهش آ  بریام 
 .(1388 واجارگا ، یفتح) ها رفت سراغ یقص و عیب

 اه یا جنبه   بهر  ها ریفتع نیا اه یکهر و استای  ه یچیپ ومهمف، اهیی ک  اهآیجا
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 امکها   ، یمفهاه  نیه ا اه یبه یترک عنوا  ب  اهیی فتنرگ دریظر ،داریه هیتأک مفهوم نیا
 در شهه   مطالعه  ههای   طرح اه یخرب. هکن یم فراه  را اهیی اه یتر جامع ریتصو ۀارائ

 یبررسه  فیه رتع ینچنهه  قالب در را آ  اه،یی شناختمنظور  ب  زیی حاضر پژوهش
 که  لب ،سهت یی  یمفهاه  نیه ا بیه ترک حاصهل ، اهییه  مطالعهات،  نیه ا در اما ایه، کرد 
 اهیه ی کنهار  در یقهص مثابه    به   اهیه ی ،یشهر موضوعات راساسب جهاگای ای  گوی  ب 
 جهاگایه   ای گوی   ب  زیی تیدریها و شه   یبررس ح،یترجمثاب   ب  اهیی ای فقها مثاب   ب 

پهذیر   امکا   جامع و ترکیبی، همایی یمفهوممثاب   ب  اهییسنجش . استشه   گزارش
 بها   یمفهاه  نیا زیی لیتحل نهایفر در مفهوم، نیا یچنهوجه سنجش ضمن ک  است
ییاهسهنجی عمهومی شههر اصهفها  در      »  مطالعه  در چنین اقهامی. شویه  یتلفه  

 ایه  تیه فیک در تیه کم تضهار   بهر  مبتنی «محور موضوعات شهری با رویکرد محل 
 اهدیگههر ی اهسههنجیی دو در و ،یشهههر موضههوعات تیههفیک در یریههدرگ زا یههم

 ایهه) وجههود تقههاطع براسههاس 1393 و 1391 سهها  در اصههفها  شهههر شهههرویها 
 امکایهات  اه تیرضها ه  تیاهم و تیرضا ه( استفاد  ای) یریدرگ ت،یرضا ه (یدسترس
 ایه  یقهص  اه یبه یترک یمفههوم  ،اهیه ی مطالع ، دو نیا در. است شه  سنجش یشهر

)بها   ضهرورت  ایه  فقهها  (، یشههر  موضوعات اه تیرضا زا یم سنجش)با  مشکل
 و( یشههر  موضهوعات  اهاد  اسهتف  /یریه درگ و یدسترسه  /وجهود  زا یه م سنجش
 نیه ا اگرچ . است( یشهر موضوعات تیاهم زا یم سنجش)با  حیترج ای خواست

 یِنه یع نییتع ب  یهجتو بی و است یههن زیی یشهر موضوعاتدر  اهیی سنجش یو 
مثابه    به   اهیه ی فیه تعر اسهاس )بر مطلهو   تیوضع و موجود تیوضع نیب شکاف
 سهنجش  سفه ی که   داشت دریظر هیبا اما ،دشو یم مشاهه  آ  در (شکاف ای فاصل 

 در یشها  اههایی، افهراد  هیهرا  ،اسهت  یههنه  یکردیرو اتخاه مستلزم ،شهرویها  اهیی
 و ،یههنه  یهها  برداشهت ، هها  ربه  )تج خود یههن فه  براساس را یشهر های حوه 

 .کننه یم ابراه( شه  فیتعر یهاردایهات)اس ینیع شواهه ی  و( ها ایگاشت  شیپ

 گیری نتیجه

ی و علمه  اسهتلزامات  ا یه مموجهود   یهها  شهکاف  کرد  پر منظور ب  ،این بخش در
 اه شهه   ییشناسها  یهها  بیآسه  براسهاس و  تیه در واقع یاهسنجیی یاجرا و یروش
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 جهرای ا بهرای  ییهها  شهنهاد یپ ،حاضهر   مقاله   درمطالعات سنجش ییاههای شههری  
 .شود یم ارائ  یشهر یها یاهسنجییتر  روشمنه تر و یعلم

 جشنس ی درپژوهش :اهیی مفهوم یبنه ترصو در یگر جامع کردیرو ایتخا . 1
اتخاه جامع  یرویکرد ،ییاهها و سنجش در تعریف ک  است موف  ی،شهر یاههایی

 تهوا   اه مفهوم ییاه، مهی  شهرویها  تیههن شناخت بر افزو  در این رویکرد، یمایه.
 دایهش فاد  اه اسهت  بها و  یمهود  اسهتفاد   زیه ی محهور  هههف  رویکهرد  یهها  تیقابل اه

 را شههرویها   یجناهسیی اهآمه   دست ب ی  یتا ی،شهر ا یمتول هگا ید و متخصصا 
 یمجراهها  نیه ا اه اطالعهات  یآور گهرد  اه پهس  یمود. همچنین یکاربرد و تر ینیع

زهم ییز فکهر   اقهامات ایجام و اهیی رفع یراهبردها، محققا  مکلفنه ک  ب  چنهگای 
ههای شههری، اه ایهن منظهر      پرداختن ب  ییاه رو اهایندهنه. ها را پیشنهاد  کننه و آ 

 جهاد یا و یآته  یهها  فرصهت  اه اسهتفاد   گذشهت ،  ای فعلی مشکالت تکرار اه پرهیز
 را ب  دیبا  دارد. شهر توسع  و رشه ،یریادگی فرصت
 ،یفه یک روش ،یکمه  )روش یاهسهنج یی ایجهام  روش یهو     درستایتخا. 2
 اه تهوا   یمه  ی،جناهسیی رویکردهای اه یکهر اتیضتمقی برمبنا: (یبیترک ای ،هردو
 جایگها   در ی،کمه  یهها  روش. دکر استفاد  یبیترک ای، یفیک ،یکم یها روش ایوا 
در  توایهه  مهی دهنهه؛ بنهابراین،    را افهزایش مهی   اههها یی تینیع جۀدر ،یتجرب یداور

 هها  تیواول نییتع و اههایی یریگ ایهاه محور ک  در پی  های عینی و ههف ییاهسنجی
 حیترج و خواستبر  های ههنی )مبتنی کار رویه. در ییاهسنجی هستنه، ب  عملی برا
ی هها  یاریشوراضرورت( ک  درپی دریافت دیهگا  شهرویها ،  احساس فقها  و ای

هسهتنه،  موردمطالعه    طیمحه  بها  دارای تعامهل هیهاد   یمحل افراد ای ،مها تمع محل ،
ی شههر  یها یاهسنجییکرد. در  استفاد فی های کمی و همچنین کی توا  اه روش می

، عموم موردمطالع شود ک  جامعۀ آماری  ههنی، هنگامی بایه اه روش کمی استفاد  
هستی   رو روب   ای شهرویها  باشه، هیرا در چنین شرایطی، با جامعۀ آماری گسترد 

ایهن   فاههها  اهجمله  بر آ  و تعمهی  یتهای ،    مؤثرگیری میزا  ییاه، عوامل  و ایهاه 
 ههای کیفهی وجهود یههارد.     اه روش یگیهر  امکا  بهر ، بنابراین ؛ستا ها ییاهسنجی
 ود خاصی )ماینه محل ( ب  اجتما محهود ب  ،ع لموردمطا ۀک  جامعهمایی  ،درمقابل
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اجتما  )ماینه ساکنا  محله (  ی کشف و فه  معایی ههنی اعضا پژوهشگر،و ههف 
ههای   بهرای ییاهسهنجی  فی یهای ک اه روشبهتر است  باشهاههای شهری یی در مورد

 شود.ههنی استفاد  
هها )در   گیهری ییاههها و تعیهین اولویهت     امکا  ایهاه  ،یاستفاد  اه روش ترکیب

 ۀروش کمههی( را همههرا  بهها کشههف و شناسههایی معههایی یهفتهه  در ههنیههت جامعهه 
  یه تحق حرطه ا اسهتفاد  اه  کنهه. به   اه ییاه )در روش کیفی( فراه  مهی  موردمطالع 

 )همگرایهی،  ییگهر   یه هاوچنه ماینهه  اهههافی  تهوا   مهی ی، ییاهسهنج  بهرای  یرکیبه ت
 )تفصیل،بود   مکمل ،های متفاوت( روش اه برگرفت  یتای  هماهنگی و ،نهیب  جمع
یها   ،دیگهر(  روش یتای  با روش یک اه برگرفت  یتای  ساهی روشن و ،تشریح ارتقا،
 روش ساهی رهنمو  و توسع   ب کمک برای روش یک یتای  اه )استفاد  ای توسع 
 همکهارا ،  و محمههپور  :اه یقهل  به   ،1989 همکارا ، )گرین و کرد دیبا  را دیگر(
ایهن امکها     ،کیفی باشهه   ورود پژوهشگرا  ب  میها  ب  شیو  ک  یدرصورت (.1388

ههای   یافته   فرض یظری خاص و با اتکا ب  پیش بر  یتکبهو  ییاهها  وجود دارد ک 
 کیه  ایجهام  برای یربمعت الگوی و شه   ییشناسا ،دمطالع رمو ه بافتا آمه  دست ب 
)موضهو ، اهههاف،    طهرح  هایاقتضها  اگهر  ،درمقابل شود. یطراح یکمّ یاهسنجیی

گیهری اه   بهر  پایا ،در  ،شرو  مطالع  با روش کمی قرار گیرد و هما ( بر ،ها هزین 
 تهر   یعم را یقاط ابهام در یتای ی و کم یها افت ی ییمعنا بار توایه می یفیک یها افت ی
 برگرفت ییاه  یها های اولویت ویژگی توا  ابعاد و می عنوا  مثا ، ب کنه؛  تر روشن و

 ۀفادتاسه  شناسهایی کهرد.  در سطح محالت اه روش کمی را با ایجام پژوهش کیفی 
سهنجی  ییاه یهها  افته  یتهر شهه     سبب کامل ،کیفی و  کمی   روشهر دو  اههما   ه 

 ،نیهمچنه  و مناط  و ها  محل مختص ب  یاههایی ریتفس و فه  امکا  و شهخواهه 
 .ردکخواهه  فراه  را شهر سطح ب  اههایی  یتعم و نییتب

 نیازسنجی براساس نوع روش .4 جدول

 اجرا قابل روش یازسنجین یها مدل
 )اجتماع خاص( یفیک )شهر(/یکم یذهن یازسنجین
 یکم ینیع یازسنجین

 یبیترک (ینیو ع ی)ذهن نگر جامع یازسنجین
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 منهاط   سهطح  در تنها اهیی سنجش قلمرو چنایچ : قلمرو براساس روش ایتخا  .3
 یاههها یی  یه عم شهناخت  و کشهف  ب  یفیک یها روش اه استفاد  باشه، ها  محل ای

 ،منهاط   نیه افهرد   منحصهرب   یاههها یی و ایجامه یم ها  محل و مناط  نیامختص ب  
 ،مقابههلرد. دشههو یمهه ییشناسهها ،شههه  فیههتعر شیپههاه طههرح کیهه لیههتحم بهههو 

 یاههها یی)ایوا   یعموم و( شهر)سطح  گسترد  ،اههایی سنجش ۀگستر ک  درصورتی
 و اهیه ی تنهو   لیه دل به   باشه،( یفرهنگ و یاجتماع ،یکالبه یاههایی اه اع  ی،شهر
 یها روش ،مناط  و شهر ۀهم رایبآمه   دست ب   ییتا د کر ریپذ  یتعم برای تالش
 ،منطق )شهر،  یشهر قلمرو س  هرگسترۀ ییاهسنجی،  چنایچ . هستنه مناسب یکم
 ،یبه یترک یهها  روش قالهب  در یفیک و یکم روش دو هر اه استفاد  باشه،( محل  و

 .شود یم  یتوص

 های شهریازین سنجش قلمرو براساساجرا  قابل روش .5 جدول

 قابل اجرا روش یآمار جامعه و قلمرو
 یفیک محله ای منطقه

 یکم شهر
 یبیترک محله و منطقه شهر،

 نیتهر  یکهاربرد : موردمطالعه   یهها  گرو  براساس ها داد  یگردآور ۀشیو ایتخا . 4
هیهرا در   .اسهت  شیمها یپ، اه عمهوم شههرویها    یشهر یهاهایی سنجشی برا و یش

 یهها   بمصهاح ایجام امکا   عموم شهرویها  هستنه ،ک  مخاطب آ  ییها ییاهسنجی
و تنهها  د رتعهاد هیادی اه افراد وجود یها با متمرکز یگروه بحث یا برگزارعمی  ی

 کهل  های دیهگا  ۀک  یماینهاحتمالی  معرف ۀیموییک ایتخا  را ، ایجام پیمایش و 
ههای  اهییشناسهایی   منظهور  ب  موردمطالع های  گرو  چنایچ ، است. شهرویها  باشه

و  معتمهها ،  محله ، ی هها  یاریشهورا اعه  اه  ی )خاص یک محل ، مخاطبا  خاصه 
ایجهام  ، هنباشه  (داریهه موردمطالعه    طیمحه در  را یریه درگ نیشتریب ک  شهرویهایی
 ،ها اه ییهاه  ههنی آ  درک معایی منظور ب  متمرکز یگروه بحث یبرگزار و مصاحب 

، سهاهمایی   رابهردا  ههر  بیخبگها  و   افهراد،  اه ایهن گهرو    رکنار مفیه خواهه بود. د
برای این گرو  ییهز   ک  دهنه را تشکیل  موردمطالع اه گرو   یگربخش دیتواینه  می

گهردآوری اطالعهات   به   توایه  می متمرکز یگروه بحثبرگزاری  و مصاحب ایجام 
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بهرای گهرو  متخصصها      ییهز ی دلفه  ی روشاجهرا  فنهو ،  نیا . در کنارمنجر شود
هیهابی و  ار را دردسهترس  یاقص و یامطمئن دایش ۀمجموعها  شود تا آ  پیشنهاد می
مخاطبها   در راسهتای شهناخت همزمها  دیههگا  مجموعه  آگاهها  )       .کننه اصالح 
هها   آ  هگا یه د افکشه  ( و پر کهرد  یخبگا و  ی،شهر را یمه بردارا ، بهر  خاص،
 بهرای را ایهن مطلعها     های مجمو  دیهگا  1یاسم گرو  فنگیری اه  توا  با بهر  می

در تکنیههک گههرو  اسههمی  .دسههت آورد بهه کشههف و شناسههایی ییاههههای شهههری  
اعه  اه کارشهناس و غیهر کارشهناس      مختلف یفعا  یک  با ه  یشهر یها یاهسنجیی
 طیمحه در  را یریه درگ نیشهتر یب که   شههرویهایی  معتمها ، محل ، یها یاریراو)ش

، به  حضهور   استمواج  ( و مهیرا  شهری  رابردا بهر یخبگا ،  ،داریهموردمطالع  
بنهابراین   شهود.  هها منجهر مهی    گر و بارش فکری بین آ ها در کنار یکهی همزما  آ 

 یشههر  یاههها یی یبنهه  تیو اولو  یاکتشاف، تعم یکارآمه برا و ن یهز ک  ای  ویش
منجهر   تمحهال  یاههها یی تیه و اجما  یظر در مهورد اولو   یشناخت دق و ب  است

 خواهه شه.

 موردمطالعه یها گروه براساس یازسنجین انجام روش. 6جدول 

 اطالعات یگردآور ۀویش دمطالعهرمو گروه
 شیمایپ (هر)در سطح ش وندانرشه معمو

 نیشتریب کهی شهروندان معتمدان، محله،ی ها یاری)شورا خاص مخاطبان
 (دارندموردمطالعه  طیمحدر  را یریدرگ

 متمرکز یگروه بحث و مصاحبه

 یدلف و متمرکز یگروه بحث مصاحبه، نخبگانو  برداران بهره
 یاسم گروه (نخبگانو  ی،شهر رانیمد برداران، بهره خاص،)مخاطبان  هانآگا مجموعه

 

                                                                                                                                 

1. Nominal Group Technique 



 

 

 منابع
 فراغت اوقات گذرا  یبرا یفرهنگ یاههایی یقیتطب  مطالع » ،(1381) ههرا ،یریای یاحمه

 یامه   ا یه پا ،«(اصهفها   خایه   و رهنها   منهاط  : یمهورد   مطالع ) اصفها  شهر در
 .اصفها  دایشگا  ات،یادب دایشکه  ،ارشه یکارشناس

 فصهلنام   ،«دههل  ه یلئویاردج  ییظر یمعرف: یشهر یاهسنجیی» ،(1379) لیاسماعصالحی، 
 .66-69 صص او ، شمار  او ، سا  ،یشهر تیریمه

 سهال   18 تها  13 دختهرا   یاجتمهاع  ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1390) ههرا ،یاسفرجای یریام
 یشههردار  یحه یتفر ه ینگه فره سهاهما   ییکارفرمها  به   یپژوهشه  طرح ،«اصفها 
 .اصفها 

 بها  یشههر  موضهوعات  در اصهفها   شهر یعموم یاهسنجیی ،(1389) اسپادایا گسترا  آمار
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما ب  ،یمحور محل  کردیرو

 مههارک  و اطالعهات  پژوهشگا  یشر: تهرا  ،اطالعهات  یاهسنجیی ،(1386) محمود ،ییبابا
 .را یا یعلم

 ،(1398اهلل ) هابلهی، روح  و مشهاور، مههرداد   محمهسهعیه؛ کریمهی   دی،شهرهاد؛ ایهز  پرتو،
حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سالمت شهرویها : یک مرور ، فضای باه عمومی»

، دور  هفهت ، شهمار    فصلنام  آموهش بههاشت و ارتقای سالمت ایهرا  ، «منه یظام
 .126-142دوم، صص 

 رهنها   محله  ) اصفها  شهر محالت یجتماعا ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1386) سارا جنا ،
 سهاهما   یزیر بریام  و پژوهش تیریمه ییکارفرما ب  یپژوهش طرح ،«(11 منطق 
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ

: تهرا  ،(یاتیعمل یراهبردها و یاستراتژ) یآموهش یاهسنجیی ،(1386) اباصلت ،یخراسای
 .را یای صنعت قاتیتحق و آموهش مرکز یشر

 در کهرج  شههر  مهردم  یفرهنگ یاههایی یبررس» ،(1386) هیمج ا ،ییرضا و رایسم مس ،خ
 .43-50 صص چهارم، شمار  دوم، دور  ،هنر  یرهپو مجل  ،«1386 سا 

 سها   در اصفها  شهر سال  15-40 شهرویها  یحیتفر یاهسنجیی» ،(1387) جواد دالویه،
 طهرح  خوراسهگا ،  واحه یاسالم آهاد دایشگا  ،ارشه یکارشناس یام  ا یپا ،«1387
 .اصفها  یشهردار یحیتفر یفرهنگ ساهما  ییکارفرما ب  یپژوهش
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 ،(1384)ر ایاسهفنه  افشهو ،  و نیحسه  اد،یه ار یمهار  ؛اله   بهت یه ،یصهادق  ؛یاصر ،ییرضا
 مجلهه  ،«دیهها شهرسههتا  تیههجمع یقههاتیتحق گهها یپا دری مقهههمات یاهسههنجیی»

 .دوم و بیست شمار  ،اراک یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش ه یعلم
 و توسهع   قهات یتحق گا یپا منطق  یپژوهش یاهسنجیی» ،(1385) و همکارا  ایرو ،یسیرئ

 دایشهگا   ،1383 سها   ،یاریه بخت و  محارچها استا  شهر فرخ شهر سالمت یارتقا
 .1-6 صص ،یتیجمع قاتیتحق یام  ژ یو شهرکرد، یپزشک علوم
 یمشههارکت یاهسههنجیی  ییتهها یمقطعهه یابیههاره» ،(1390)و همکههارا   خنههها  شههاهنه ،

تحقیقهات یظهام    مجله   ،«مهاخله   اه بعه سا  س : تهرا  17 منطق  در رمحو محل 
 .219-226 صص چهارم، شمار چهارده ،  سا  ،سالمت حکی 

 ب  ،«(آباد نیحس) اصفها  یها محل  یاجتماع ه یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1385) محمود ،یطالب
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ یزیر بریام  و پژوهش تیریمه ییکارفرما

 .ژییآ یشر: تهرا  ،فنو  و الگوها: یآموهش یییاهسنج ،(1388) کوروش واجارگا ، یفتح
 اصفها  شهر ۀسال 15-64 شهرویها  یحیتفر یاهسنجیی» ،(1390) سادات  یمر پور،  یفخ

 ،ارشهه  یکارشناسه  یامه   ا یه پا ،«یفرهنگه  و ،یاجتمهاع  ،یطه یمح ،یفهرد  ابعاد در
 سهاهما   ییکارفرمها  به   یپژوهشه  طهرح  خوراسگا ، واحه یاسالم آهاد دایشگا 
 .اصفها  یشهردار یحیتفر ه یفرهنگ

 به   ،«یعله  امهام  ها یه م یایاح طرح یاهسنجیی و یسنج تیرضا» ،(1391) هیوح ،یقاسم
 .فها اص یاردشهر ییکارفرما

 محله  ) اصهفها   شهر محالت یفرهنگ یاهسنجیی» ،(1385) نیهم را یا شا یمهرایه کایو 
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما ب  ،«(ادبآ شمس

  توسهع   یجناهسه یی» ،(1389) رضها  ،یلیاسهماع  و ههاشه  یس ،یگلسهتای  رضها؛ یعل ،یمراد
 در پهژوهش  و دایهش  ه یدرس یزیر بریام  مجل  ،«آباد یجف شهر یفرهنگ یفضاها
 .53-78 صص وهفت ، ستیب شمار  ،یتیترب علوم

 و ی،ورهشه  ه یفرهنگه  یاهسهنج یی» ،(1389) اصهفها   یدایشهگاه  جهاد یپژوهش معاویت
 یشههردار  یحه یتفر ه یفرهنگه  ساهما  ییکارفرما ب  ،«شهر نیشاه یحیتفر ه یرفاه
 .شهر نیشاه
 شههر  شههرویها   یهها اهیی سهنجش » ،(1391) اصفها  یدایشگاه جهاد یپژوهش معاویت

 به   ،«(یهیهگ تیفیک مفهوم بر هیکأت با) محل  و ،منطق  شهر، سطح س  در اصفها 
 .اصفها  یشهردار ییکارفرما

 شههرویها   یعمهوم  یاهسهنج یی» ،(1393) اصهفها   یدایشهگاه  جههاد  یپژوهشه  معاویت
 یشههردار  ییکارفرمها  به   ،«1394  بودجه   و بریامه   نیتههو  در اسهتفاد   منظور ب 
 .فها اص
 یمشهارکت  یبنهه  تیه اولو و یاهسنجیی» ،(1386) یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش معاویت

 .«تهرا  17 منطق  نیساکن یاقتصاد ه یاجتماع مشکالت
 یاجتمهاع  و یبههاشهت  یاههایی یبررس» .(1386) یپزشک علوم دایشگا  یپژوهش معاویت

https://www.magiran.com/volume/67193
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 «.تهرا  ریشهردا 17 منطق  نیساکن

 17 منطقه   اه 11 محله   یاهسهنج یی» ،(1386) یپزشهک  علهوم  دایشهگا   یپژوهش معاویت
 «.تهرا  یشهردار

های ییاهسنجی  گزینی روش ب » ،(1398خنیفر، حسین ) و یوری، کمیل؛ یزدایی، حمیهرضا
ریههزی  دوفصههلنام  مطالعههات بریامهه  ،«TOPSISآموهشههی بهها اسههتفاد  اه تکنیههک 

 .96-120، صص، دور  هشت ، شمار  پایزد آموهشی
 ،یبههاشت یها ساهما  در یاهسنجیی ،(1383) سوسن ،یبهرامو  نیمحمهحس ا ،یمهارمحی

 .یپزشک علوم دایشگا  :اصفها  ،یآموهش و ،یدرمای
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