
 استاد/اساتید مشاور استاد/اساتید راهنما  عنوان رساله  نام  و نام خانوادگی 

 - دکتر مظفر  -مهندس نقره کار باز منظر آموزه های اسالمی  - دکتر قائم مقامی  ارزیابی تحلیلی رضایت مندی شهروندان از معابر پیاده )مطالعه موردی سبسوار( مسیح اله معصومی 

 



و 

  چكيده

با رويكرد جديد شهرهاي پايدار،امكان حضور مجدد انسان و برگرداندن نقـش او در حيـات جوامـع بـشري از          
 نيازهاي واقعي انسان ضمن كمك بـه        ايجاد معابري تحت عنوان معابر پياده و توجه به        .جمله فضاهاي شهري مهيا گرديد    

  .تجديد حيات شهرها ، تعامالت اجتماعي افراد را نيز بهبود مي بخشد
ارزيابي تحليلي رضايتمندي شهروندان از معابر پياده با تاكيد بر شناخت روش و شيوه اي براي كشف  نيازهاي                   

طراحي و ساخت اينگونه معابر هـدف       مندي از   ميزان رضايت تشخيص   امكاناستفاده كنندگان و كيفيات محيط و همچنين        
جهت رسيدن به پاسخ يكي از خيابانهاي شهر سبزوار كه ازجمله شهر هاي منـاطق كـويري و گـرم و                     .رساله حاضر است  

اي بـا هـدف دسـته بنـدي نظريـات             ي كتابخانـه    در ايـن مـسير مطالعـه      .خشك ايران محسوب مي شود انتخـاب گرديـد        
آوري شده با موقعيت و جايگاه         و شناخت مفهوم رضايتمندي و مطابقت اطالعات جمع        صاحبنظران و متخصصان مربوط   

  .  شهروندان مبناي كار قرار گرفت ي نگرش هاي بومي برپايه حل ايران و شهر سبزوار و راه
وع و ن،مصاحبه اي ) پرسشنامه اي(ميداني مشاهدات روش جمع آوري اطالعات بر مبناي كتابخانه اي ،اسنادي و نيز 

براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم . تحليلي و پيمايشي بوده است_ توسعه اي و روش مطالعه اسنادي _تحقيق كاربردي
  .رگرسيون چند متغيره استنيز روشهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق . استفاده شده استspssافزار 

جهت تعميم به شهرهاي مشابه حاصل گرديد،       نتايج تحقيق كه بر اساس نگرش سنجي شهروندان سبزواري در           
نكته كه جهت بررسي شناخت ميزان رضايتمندي و انطباق آن بـا شـرايط موجـود ميتـوان از روش                    اين  ضمن رسيدن به    

پرسشنامه اي استفاده كرد،خود  گوياي تاثيرگذاري پارامترهايي از قبيل ميزان و نوع تجهيزات و مبلمان شهري بكار رفتـه    
ياده،توجه ويژه به كيفيت و نوع فضاي سبز و عناصر طبيعي اسـتفاده شـده در معابر،تاكيـد بـر كـف سـازي و                         در معابر پ  

 جهـت   مطالعـه ساخت بدنه ها و همچنين توجه به مفاهيم معماري در طراحي و سـاخت اينگونـه معـابردر شـهر مـورد                       
  .بودتشخيص ميزان رضايت استفاده كنندگان 
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