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 چكیده

وسالمندان سطح منطقه  نیلمعابر جهت تردد معلو یبهساز یو فرهنگ یاجتماع راتیتاث یابیمقاله حاضر ارز یهدف اصل

پژهش  نیباشد. روش انجام ا یآب م یها یجو یبا دو دستک محافظ بر رو یفلز یاست که شامل احداث پل ها13

نفر از معلوالن و  222اطراف پروژه و از  نیننفر از ساک 222از  یاست، که در بخش کم یفیو ک یکم یبیروش ترک

با  ییهم مصاحبه ها یفیشده است و در بخش ک یجمع آور یاطالعات ابزار پرسشنامه قیسالمندان منطقه از طر

 ،یو افراد شاخص انجام شده است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار صور ،ییمنطقه، عوامل اجرا یشهردار رانیمد

در حال اجرا بوده  از آنجا که پروژه، انیپایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. و در پا تعیینو به منظور 

اطراف پل،  یدر رنگ دستک ها ییبایمعلوالن وسالمندان در محله، ز شتریب تیمانندحضور وفعال یمثبت راتیاست، تاث

توسط دستک ها ونرده  تیامن شیافزا ،یعبور یها نیدر برابر ماش تیامن شیدر طرح وشکل دستک ها ، افزا ییبایز

 یواتوبوس، دسترس یتاکس ستگاهیراحت به ا یآمدن از منزل، دسترس ونریها، کاهش اضطراب واسترس در هنگام ب

مانند قطع درختان در هنگام اجرا،  یمنف راتیزنان وکودکان و تاث یامکان استفاده برا د،یخر یراحت به مغازه ها برا

 شیآن پ یبرا ناینایناب یتوسط سد معبر و عدم امکان استفاده برا تیتوسط موتور سواران، کاهش امن تیکاهش امن

 شد. ینیب

 .معلولین و سالمندان، برااجتماعی و فرهنگی، بهسازی مع، ارزیابی تاثیرات کلمات کلیدی:
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 مقدمه -3

 و است شهری مواهب از آنها وری بهره زیربنای شهری فضاهای به شهروندان همه مناسب دسترسی تأمین       

 های گروه برای مسئله این. شود می تلقی شهری جامعه زندگی و عمومی های عرصه توسعه در انکارناپذیر ضرورتی

 این دسترسی بطوریکه ، شده تبدیل حاد شکلی به اند مواجه حرکت در بسیاری محدودیتهای با که اجتماعی تر محروم

 غیرممکن شهری، فعالیت و زندگی امکانات از مندی بهره نتیجه در و شهری عمومی فضاهای از بسیاری به را گروه

 احتساب با و جامعه سنی هرم توجه با موضوع اجتماعی فراگیری دیگر جانب از(. معلوالن برای خصوص به)است ساخته

 که است نکته این مبین ، ای حادثه و مادرزادی معلولین و جانبازان سالمندان، موقت، بیماران باردار، زنان خردساالن،

 مدیر)شوند می شامل را ای مالحظه قابل درصد قلحدا شهروندان از برشمرده گروه این جمعیتی پوشش

 (.1931342روستا،

 وسالمندان معلولیت دارای افراد دسترسی به ویژه توجه و سازی مناسب امر پیشرفته، کشورهای در تفاسیر این با      

 صورت در و مکنغیرم آن از عدول که طوری به باشد، می االجرا الزم و قانونی ضوابط الینفک جزء امکانات، این به

 مناسب امر به توجه لحاظ همین به. شد خواهد شاکی اشخاص به خسارت پرداخت و سنگین جرایم شامل تخطی

 همان،)گیرد می صورت خود خودبه و بوده الزامی تجاری و عمومی های ساختمان و اماکن به همگان دسترسی و سازی

 (.19 ص

 منظور به عمومی فضاهای و اماکن فیزیکی موانع رفع ویا مرمت ت،ساخ عام تعریف در ،(بهسازی) سازی مناسب      

 برای موجود اقتصادی و اجتماعی های فرصت تعدیل و امکانات از وری بهره هدف با عمومی دسترسی سهولت ایجاد

 که نحوی به مانع بدون محیط ایجاد و فیزیکی محیط ساختاری اصالح به خاص مفهوم در و باشد می جامعه افراد تمام

 اطالق یابند دست اطرافشان محیط عمومی امکانات به کمک بدون و تنهایی به بتوانند آسانی به سالمندان و معلوالن

 (.2231324 بهزیستی، سازمان) شود می

 سال در تهران گانه 22 مناطق به ترافیک شهرداری تهران معاونت سوی از ای بخشنامه صدور پی در بنابراین     

 را دستورالعمل این تدریجی صورت به سال همان از 13 منطقه وسالمندان، معلولین برای معابر بهسازی بر مبنی 1329

 سال در نابینایان ومرور عبور برای ها رو پیاده و منطقه معابر از درصد 22 حدود که طوری به. آورد در اجرا مرحله به

 آب های جوی روی بر سازی سطح هم های لپ احداث نیز آن از بزرگی بخش است، که شده سازی مناسب  1321

 در تر گسترده صورت به محافظ دستک با سازی همسطح های پل ایجاد طرح  1342سال که طوری به است، بوده

 کنار ودر پیاده، عابر خط دارای های تقاطع در و آمد و رفت پر نقاط در طرح این در. است آمده در اجرا به منطقه سطح

 شده نصب آنها کنار در محافظ های دستک با فلزی های پل آب های جوی روی بر  آمد، و ترف وپر مهم های مکان

 .گیرد صورت بیشتری امنیت با و راحتی به معلوالن و جانبازان ومرور عبور تا.است

 از قیمنط ارزیابی اقدامی، هر از پیش کنند،می پیدا ارتباط شهروندان با نحوی به که هاییسازمان همچنین همه     

 .بردارند گام خود اهداف تحقق راستای در ریزی،برنامه ضمن آن، اساس بر تا دارند الزم را هدف جامعه هاینیازمندی

توسط معاونت  13بنابراین ضرورت انجام مطالعه ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی)اتاف( بهسازی معابر منطقه 



 

 رفع برای شهرکه سطح های راه پیاده و معابر بهسازی و صالحاجتماعی وفرهنگی منطقه احساس شده است زیرا ا

 زندگی بهبود بر عالوه شود،می اجرا متنوع انواع و مختلف ابعاد در وسالمندان معلولین خصوص به شهروندان مشکالت

 و اقتصادی پیامدهای و آثار همچنین و شود می منطقه در تردد و زندگی جریان ساماندهی و اصالح باعث آنان،

 ذینفعان شناخت. داشت خواهد همراه به ای مقیاس منطقه در هم و محلی مقیاس در هم متعددی فرهنگی-اجتماعی

 در شهرداری عملکرد به پروژه به نسبت آنها هایواکنش و پروژه محلی اجتماع در احتمالی متضررین و پروژه این

 تواندمی اتاف مطالعات که است ضرورتی پروژه از برداریبهره و اجرا فرایند مناسب مدیریت منظور به پروژه این احداث

 .باشد آن پاسخگوی

 راهکار ارائه و پروژه مثبت پیامدهای و اثرات شناخت3 شامل که باشد می اهدافی نیز دارای حاضر همچنین مطالعه    

 شناخت آنها، تعدیل ای حذف جهت در راهکار ارائه و پروژه منفی پیامدهای و اثرات شناخت آنها، وتحکیم تقویت جهت

 در آنان نظرات از استفاده و مردمی مشارکت جلب گرفت، قرارخواهند تاثیر تحت پروژه این اجرای بواسطه که ذینفعان

 .پروژه اجرای

 ودر نهایت مطالعه حاضر در پی پاسخگویی به سواالت زیر می باشد3     

 های تقویت آنها کدامند؟باشند؟ و راهکارتاثیرات مثبت پروژه چه تاثیراتی می -1

 باشند؟ و راهکارهای حذف یا تعدیل آنها کدامند؟تاثیرات منفی پروژه چه تاثیراتی می -2

 ذینفعان پروژه که به واسطه اجرای پروژه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت چه کسانی خواهند بود؟ -3

 روژه کدامند؟های جلب مشارکت مردمی و استفاده از نظرات آنان در اجرای پراه -9

 

 ایتوصیف اقدام مداخله-2

 معرفی اقدام -2-3

 پل یک شامل که باشد می آب های جوی روی بر سازی سطح هم های پل شامل مطالعه مورد مداخله ای اقدام     

 از فلزی های نرده ، پیمانکار ، ها پل ساخت در. باشد می آن دوطرف در محافظ دستک عدد ودو( فلزی نرده)فلزی

 پل از کدام هر احداث برای. نماید می اقدام آن نصب به ساعت یک طی در کارگر دو با و آورده محل به را ساخته پیش

 . است نیاز شهری ریزی برنامه ،کارشناس ترافیک مهندس مانند متخصصانی به ها

 



 

 

 محافظ دستک با همسطح های پل احداث الگوی:  1شکل

 منطقه، این در معابر بهسازی 13 منطقه شهرداری کارشناسان با متعددهای  مصاحبه اساس بر همچنین        

 سال در تهران گانه 22 مناطق به ترافیک  معاونت سوی از ای بخشنامه صدور پی در13بهسازی معابر منطقه 

 .ندا شده پروژه تدریجی اجرای به موظف سنجی امکان بر تکیه با مناطق بخشنامه، این اساس بر. است آغازشده1329

 وسی امامت، ، پیروزی مانند اصلی معابر سازی سطح هم به سال همان در فوق، دستورالعمل دریافت با 13 منطقه

 . نماید می اقدام متری

 وفنی نظارت مسئول محبی خانم پروژه ناظر و قورچی مهندس مدیریت به سهند کاران دقیق شرکت پروژه پیمانکار     

. باشد می تومان میلیون 222 پروژه پیمانکار گفته به بنا پروژه به داده اختصاص بودجه. باشد می منطقه ترافیک

 (.42 ماه دی پیمانکار، با اتاف تیم مصاحبه)

 با پل 112 تعداد اکنون وهم. است شده اجرا 13 منطقه 9و ، 3، 2 نواحی در سازی سطح هم های پل احداث     

 پر های مکان در سازی سطح هم های پل همچنین. است شده گذاشته ،کار منطقه سطح در محافظ، ونرده دستک

 با مصاحبه. ) شود می احداث باشد می پیاده عابر کشی خط دارای که هایی تقاطع در و عمومی های ومکان وآمد رفت

 (.42 ماه دی منطقه، وترافیک مهندسی اداره رئیس

 پشتیبانی اداره رئیس با اتاف تیم مصاحبه.) باشد می مکان بودن شطرنجی بافت علت به ،2 ناحیه در پروژه تمرکز     

 (.1342 ماه دی منطقه، ترافیک



 

 

 محافظ دستک با شده احداث های پل از نمایی: 2 شکل

 مطالعات تجربی  -1

  .تهران 31 منطقه در جانبازان و معلوالن برای معابر احداث پروژه اجتماعی پیامدهای ارزیابی -1-3

 رویا خانم علمی مدیریت با( تاچ) چاالک اندیشان توسعه المللی بین شرکت توسط 1342 سال رد پژوهش این       

 3است شده انجام زیر اهداف با نظر مورد پژوهش.است شده انجام عنبری موسی دکتر نظارت و عراقی نجم

 .جامعه مختلف های بخش در معلول افراد فعال مشارکت توسعه  -

 .جانبازان و معلوالن درمیان انگیزه، نفس، عزت تقویت -

 .جامعه در موثر های نقش احراز واسطه به معلول افراد اجتماعی پایگاههای سطح افزایش -

 .اجتماعی توسعه فرایند تسهیل در معلول افراد پنهان های قابلیت و ها خالقیت از استفاده -

 معلولین توانان، کم با عمیق مصاحبه 3ملشا که باشد می وکیفی کمی ترکیبی روش نظر مورد پژوهش انجام های روش

 .اسنادی مطالعات, عابران و ساکنان از پیمایش سکنه، و نابینایان، ویلچری،

 3باشد می زیر موارد شامل حاضر طرح در شده شناسایی های پیامد ترین مهم     

 .ها پل وجود واسطه به مردم عموم آمد و رفت تسهیل -

 .نابینایان و ویلچری، معلوالن توانان، کم ساکنان، از اعم افراد هکلی در امنیت احساس افزایش -

 .محله اماکن در سالمندان حضور افزایش -

 .سالمندان رضایت افزایش -

 .شکل U های میله نصب دلیل به شهروندان رضایت افزایش -



 

 از توان می آن مطالعه با که ،است حاضر پژوهش  با ومکانی موضوعی اشتراک نقاط مطالعه این در توجه قابل نکته     

 با که است حاضر مطالعه با شده یاد مطالعات و بررسی شیوه  مشابهت، دیگر نکته همچنین. کرد امتناع ها کاری دوباره

 .برد کار به را آن لزوم صورت در شد آگاه آنها وضعف قوت نقاط از توان می آنها مشاهده و مقایسه

 .تهران 31 منطقه حمزه خیابان در معلولین برای مناسب معابر ایجاد اجتماعی تاثیرات ارزیابی  -1-2

 جمع برای کیفی و کمی روشهای از پژوهش این در. است شده انجام عراقی مصطفی آقای توسط حاضر پژوهش      

 از و کسبه و عابرین ، سکنه نظرات آوری جمع برای پیمایشی روش از اساس این بر است شده استفاده اطالعات آوری

 دست به نتایج. است شده گرفته بهره محله مطلع افراد و شورایاران معلولی، نظرات کسب برای گروهی مصاحبه روش

 می پرداخته آن از ای خالصه به زیر در باشدکه می پروژه این در شده ایجاد ومنفی مثبت پیامدهای از حاکی آمده

 . شود

 3اجتماعی پیامدهای حوزه

 3 از عبارتند است بوده مدنظر اجتماعی پیامدهای حوزه در که مواردی     

 کودکان تردد در تسهیل)ج عابرین تردد در تسهیل)ب معلولین تردد در تسهیل عدم)الف

 می ها پل جمله از آن امکانات از برخی لکن است شده انجام معلولین آمد و رفت در تسهیل منظور به پروژه این گرچه

 ارائه که نظراتی اساس این بر. گیرد قرار استفاده مورد نیز سالمندان و کودکان خصوص به نعابری تردد تسهیل در تواند

 که بودند کرده بینی پیش پاسخگویان حتی و است داشته تاکید سالمندان و کودکان برای معابر این تسهیل بر بود شده

 نه که بودند شده مواجه مشکالتی با لینمعلو لکن پذیرد انجام معلولین تردد تسهیل جهت در تواند می امکانات این

 مجریان است الزم که بود کرده ایجاد آنها تردد در جدیدتری مشکالت بلکه بود نکرده رفع را آنها قبلی مشکالت تنها

 (.1342 عراقی،.)نمایند اقدام پروژه اشکاالت ترمیم به آنها نیازهای از بیشتری اطالع با پروژه

 افیکیتر و ایمنی پیامدهای حوزه

 کودکان و معلولین و سالمندان تردد3 از عبارتند است بوده مدنظر ترافیکی و ایمنی پیامدهای حوزه در که مواردی      

 به شده بیان نظرات به توجه با روز طول در معلولین و در عابران تردد ، روز طول در کودکان و سالمندان تردد ، شب در

 تردد مشکل صورتیکه در است، شده بهتر روز طول در کودکان و سالمندان صخصو به عابران تردد که رسد می نظر

 حذف که رسد می نظر به. نماید حل را مشکل این نتوانسته آنان برای معابر ایجاد و پابرجاست همچنان معلولین

 معلولین تردد همچنین. نماید حل را مشکل این از بخشی تواند می. .. و موتورسیکلت اتومبیل، نخاله همچون موانعی

 تردد امنیت برای تاریک بخشهای در روشنایی های شبکه ایجاد رسد می نظر به که پابرجاست همچنان شب در

 .است بسیارضروری معلولین

 

 

 

 



 

 

 چارچوب نظری -4

مدل نظری و مدل مفهومی گزارش حاضر برگرفته از مدل سلسله مراتب نیاز های پیاده روی آلفونزو می باشد ،       

زو در پی آن است که نشان دهد عوامل محیطی چگونه بر تصمیم گیری افراد برای پیاده روی تاثیر می گذارند. آلفون

وی یک چارچوب برای ساماندهی دامنه وسیعی از متغیر های محیطی تاثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری برای قدم 

 (.Alfonzo.2221. 222-238زدن ارایه نموده است)

ر گام نخست بر این نکته تاکید می کند که برای تحقق فعالیت پیاده روی ، سلسله مراتبی از نیاز ها آلفونزو د      

 لذت بخشی. -1آرامش و آسایش  -9ایمنی  -3دسترسی  -2امکان پذیری -1وجود دارد که عبارتند از3 

ای تر( در سلسله مراتب نیاز تر)پایهبایست درجه ای از رضایت را نسبت به نیازهای پایین براساس این مدل، فرد می     

های پیاده روی پیدا کند تا نسبت به رفع نیاز های باالتر گام بردارد. این مدل تصریح می کند در فرآیندتصمیم گیری 

 عابر پیاده، پنج رده تاثیر گذار وجود دارد که از رده مهم ترین نیاز شروع و به ترتیب اهمیت ادامه می یابد.

های ابتدایی شکل بگیرد. البته الزم نیست همه نیاز )لذت بخشی( بایستی درجه ای از رضایت از رده آخرین مرحله 

 های یک رده معین از مدل به طور کامل رفع شود تا رده های باالترمحقق شوند.

 ن.امکان پذیری3 انجام پذیر بودن فعالیت پیاده روی برای گروهی خاص از قبیل کودکان، سالمندان ومعلوال -

 دسترسی3 در نظر گرفتن میزان فاصله تا مقصد مورد نظر برای عابر پیاده. -

 ایمنی3 امن بودن در مقابل تصادف ، جرم وجنایت و تهدید و سایر عوامل خارجی. -

 مندی فرد از سطحی از راحتی، رفاه و رضایت مندی. آرامش3 بهره -

 .(1328حضور در محیط از خود پیدا می کند)احمد زاده، لذت بخشی3 میزان جذبه و اشتیاق مضاعفی که فرد با  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدل مفهومی  -۵

 

      خروجی                                                                            ورودی             

  بتپیامد های غیر مستقیم مثبت                                      پیامد های مستقیم مث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامد های مستقیم ومنفی               پیامدهای غیرمستقیم ومنفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی 3شکل 

 

  

 

 اقدام توسعه ای

 )بهسازی معابر(

روانیکاهش فشار های عصبی و  

 

 بهبود منظر شهری

 

ار وسایل بردر  افزایش امنیت 

 نقلیه

 

امکان استفاده برای سایر اقشار 

 خاص )کودکان، زنان(

 دسترسی راحت به اماکن مهم

 
افزایش رضایت 

 سالمندان ومعلوالن

 افزایش لذت بخشی

 افزایش ایمنی

 آرمشافزایش 

 افزایش دسترسی

 افزایش امکان پذیری

 

ماعیافزایش ارتباطات اجت  

عدم امکان استفاده برای 

بینایاننا  

نکاهش امنیت توسط موتور سوارا  

 

 کاهش امنیت توسط سد معبر

 

کاهش رضایت 

 سالمندان ومعلوالن

 کاهش امکان پذیری

 کاهش ایمنی

 کاهش لذت بخشی

ز بین رفتن فضای سبزا  



 

 

 شناسیروش  -1

دردرجه اول از نوع مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی است. ارزیابی تأثیرات  نوع مطالعه در این پژوهش     

ها یا پردازد، که الزاماً این تأثیرات به معنای برون دادهبه بررسی تغییرات پایداردرزندگی مردم میاجتماعی وفرهنگی 

دهد. که چه بسا پس از های فوری پروژه یا برنامه نیست، بلکه تغییرات پایدار و ماندگاری را مورد مطالعه قرار میمعلول

 ای رخ داده است.راه اندازی اقدام توسعه

 است. روش کاربردی هدف نظر از و بوده مسیر، توصیفی نظر از ،پژوهش این چنین جنبه دیگر مطالعه درهم        

 .بود خواهد اسنادی و نیز، میدانی اطالعات گرداوری برای استفاده مورد

ت. شده اس گردآوری نظر مورد پروژه و مطالعه مورد مکان خصوص در موجود واطالعات اسنادی، مدارک بخش در       

 عمده، شناسایی های کاربری بررسی و اکتشافی، مشاهده های مصاحبه قالب در موجود وضع نیز میدانی بخش ودر

در جدول زیررویکردها، تکنیک ها   شود.می ختم نظر مورد هاینامه پرسش گردآوری به نهایت در و مردمی های گروه

 ت.وروش های به کار گرفته شده در مقاله حاضر بیان شده اس

 : مشخصات روشی اقدام توسعه ای1جدول

 سطح تحلیل تکنیک/ابزار روش ها رویکردها مراحل ردیف

 نظام  فرد کنش

 -اسنادی اکتشافی تدوین طرح نامه 1

 اکتشافی

     فیش برداری

اسنادی  توصیفی ایتوصیف اقدام مداخله 2

 مشاهده

فیش برداری، مشاهده، 

 مصاحبه

    

دامنه توصیف اجتماع و  3

 یابی

 -اسنادی توصیفی

 میدانی

 بحث گروهی

مصاحبه، پرسشنامه، 

 مشاهده

    

 -تطبیقی تبیینی برآورد پیامد ها 9

 سناریونویسی

 

مصاحبه  -بحث گروهی

با کارشناسان 

 مشاهده -ومتخصصان

     

      بحث گروهی مشارکتی انتقادی کاربست 1

 

 

 

 

 



 

 

 3دهند می شکیلت گروه 2 را طرح این آماری جمعیت

 می تشکیل تهران شهرداری 13 منطقه و9 و3 و2 نواحی در ساکن باالی، به سال 11 شهروندان را گروه یک -   

 (.13 منطقه شهرداری ازسایت برگرفته)باشد می نفر هزار 222942 جمعا آنها جمعیت دهندکه

 گروه و.باشد می نفر 18124 ،1321 درسال اآنه جمعیت که تهران، 13 منطقه سال 82 باالی سالمندان را دیگر گروه-

 می( نفر192)اند-درآمده منطقه معلوالن کانون عضویت به که معلوالنی باشد،می منطقهمعلوالن دیگر

 (.2131342توحیدی،)باشند

 : مصاحبه ها2جدول 

 

 به باشد، می((  ای مرحله چند گیری نمونه))  منطقه شهروندان پیمایش برای مطالعه این در گیری نمونه شیوه     

 بدین ، مراحل این از هریک.یافت دست واقعی نمونه به تدریج به متفاوت، مراحل طی است گردیده سعی که طوری

 3است شرح

 13 منطقه ادن د قرار مبنا با که صورت بدین.باشد می( ای طبقه) صورت به گیری ونهنم شیوه اول، مرحله در     

 .گرددمی تقسیم 9 ،3 ،2ناحیه دسته سه به نظر مورد نمونه

 12 حدود ها، بلوک تعداد و خانوار حجم حسب بر( نمونه حجم با متناسب)   pps گیری نمونه شیوه طریق از دوم،    

 مشخص از پس واقع در. است شده استفاده سیستماتیک گیری نمونه روش از سوم مرحله در. گردید انتخاب بلوک

  خانوار 22 بلوک هر در  محقق، تجربه از استفاده با. آید می عمل به مصاحبه و شده مشخص ها خانواره ها، بلوک شدن

 در نمونه های خانوار نتخابا با. است ساده تصادفی گیری نمونه روش چهارم مرحله در. گیرد می قرار بررسی مورد

 کار این همچنین کرد انتخاب(سال 11 باالی) شرایط واجد افراد تمامی بین از را پاسخگو بایستی ، ها بلوک از هریک

 نمود توجه آن به باید گیری نمونه آغاز از قبل و کار ابتدای در آنچه  است. گرفته صورت وسنی جنسی نسبت رعایت با

 استفاده آنها ترین مهم از یکی که دارد وجود متعددی های روش منظور این برای. باشد می ونهنم حجم کردن مشخص

 روش سپس و کوکران فرمول از ، افراد گیری نمونه بحث در که است صورت بدین کار روند.است کوکران فرمول از

 تعداد گروه زیر مصاحبه های گروه

 مصاحبه

مدیران شهرداری 

 منطقه

رافیک رئیس اداره پشتیبانی معاونت حمل ونقل وت -معاون اجتماعی وفرهنگی -

روژه منطقه  ، رئیس اداره مهندسی معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه ، ناظر پ

 ، رئیس کانون معلوالن منطقه

1 

 1 پروژه پیمانکار اجرایی عوامل

 2 معلوالن  و سالمندان منطقه شاخص منطقه افراد

 نفر13 جمع کل3 ------



 

 آن با مرتبط یا گیری نمونه بر موثر ملعوا میان رابطه. است شده آورده زیر در آن فرآیند که ایم کرده استفاده تصادفی

 3است زیر شرح به

N  𝑡2pq

N  d2 + t2pq
=148       222   

d=2022                 t=1048              q= 2/1       P=2/1 N= 222942     

 به باشند می خاص اقشار جزء که ازآنجا. شود می منطقه ومعلوالن سالمندان شامل که نیز دوم گروه مورد در      

 هر در که صورت این به شود می عمل باال مانند به نیز سالمندان نمونه انتخاب برای. شوند می انتخاب گونه دو صورت

 حجم گرفتن نظر در با همچنین آن از بعد و شده انتخاب بلوک 12 حجم با متناسب گیری نمونه به توجه با ناحیه سه

 نمونه های خانوار انتخاب با. است ساده تصادفی گیری نمونه روش بعد مرحله در.  شود می خابانت خانوار 11 بلوک هر

 .کرد انتخاب(سال 82 باالی سالمند) شرایط واجد افراد تمامی بین از را پاسخگو بایستی ها، بلوک از هریک در

 خانواری به محقق که صورتی در شد خواهد اجرا سال 82 باالی سالمندان روی فقط پرسشنامه قسمت، این در      

 .کند انتخاب را بعدی خانوار فاصله، رعایت با باید نداشتند سال 82 باالی سالمند و کرده مراجعه

 3بود خواهد زیر صورت به کوکران فرمول به توجه با نیز سالمندان نمونه حجم انتخاب

N  𝑡2pq

N  d2 +  t2pq
=112        

d=2022                 t=1048              q= 2/1       P=2/1 N= 18124      

 نمونه از کرد تهیه منطقه معلوالن کانون توسط معلولین از لیستی توان می که آنجا از نیز معلولین نمونه انتخاب در     

 3شد خواهد انتخاب زیر صورت به که.شد خواهد استفاده سیستماتیک گیری

𝑁

n
= 

192

12
 

 12) شده انتخاب نمونه حجم بر(  نفر192) جمعیت حجم تقسیم با سیستماتیک گیری نمونه فرمول به توجه با     

 به ابتدا لیست در که معنی این به. باشد می 3 حدودا فرمول این در که. آید می دست به گیری نمونه نسبت( نفر

 تا روال این که شود می انتخاب بعدی نفر فاصله نفر سه با بعد شود می انتخاب یکی اول نفر 3 بین از تصادفی صورت

 .داشت خواهد ادامه کار اتمام

 

 

 

 



 

 

 یافته ها -۷

 ای پرداخته شده است.در این قسمت به بررسی دامنه یابی و پیامدهای اقدام توسعه     

 دامنه یابی-۷-3

ماعی تاثیرات پروژه شامل موارد جدول با توجه به مطالب مطرح شده در پروژه مورد مطالعه دامنه جغرافیایی و اجت     

 باشد.زیر می

 : دامنه جغرافیایی واجتماعی اقدام توسعه ای3جدول 

 بر ها پیامد برآورد

قلمرو   مبنای

 جغرافیایی

 

 تاثیرات

 

 فراگیر بالفصل مداخله

مستقیم
غیر مستقیم 

 

ی
انباشت

مستقیم 
غیر مستقیم 

 

ی
انباشت

مستقیم 
غیر مستقیم 

 

ی
انباشت

 

 ارتباطات ایشافز

 اجتماعی

 وفعالیت حضور

 محله در بیشتر

            

 رنگ در زیبایی شهری منظر بهبود

 های دستک

 پل اطراف

            

 طرح در زیبایی

 دستک وشکل

 ها

            

 امنیت افزایش امنیت افزایش

 ماشین برابر در

 عبوری های

            

 امنیت افزایش

 دستک توسط

 ها ونرده ها

          --- 

 های فشار کاهش

 وروانی عصبی

 اضطراب کاهش

 در واسترس

 بیرون هنگام

 منزل از آمدن

            

 به راحت دسترسی

 مهم اماکن

 راحت دسترسی

 ایستگاه به

 واتوبوس تاکسی

            



 

 راحت دسترسی

 ها مغازه به

 خرید برای

            

 برای استفاده امکان

 خاص اقشار سایر

 استفاده امکان

 زنان برای

 وکودکان

            

 امکان عدم

 برای استفاده

 نابینایان

            

 امنیت کاهش امنیت کاهش

 موتور توسط

 سواران

            

 امنیت کاهش

 معبر سد توسط

            

 فضای رفتن بین از

 سبز

 درختان قطع

 اجرا هنگام در

            

 

 پیامدها -۷-2

 امدهای بهسازی معابر پرداخته شده است.در این قسمت به برآورد پی     

 برآورد پیامد ها بر مبنای شدت، نوع وماهیت تاثیر -

 

 : برآورد پیامد ها بر مبنای شدت، نوع وماهیت تاثیر4جدول 

برآورد پیامد ها بر 

مبنای نوع شدت، نوع 

 وماهیت تاثیر

 تاثیرات

 

 نوع و ماهیت تاثیر شدت تاثیر وقوع

معلوالن 

 وسالمندان

 منفی مثبت شهروندان

افززززایش ارتباطزززات 

 اجتماعی

    %12 %1201 حضور وفعالیت بیشتر در محله

زیبایی در رنگ دستک های  بهبود منظر شهری

 اطراف پل

1101% 1201%    

    %9101 %1901 زیبایی در طرح وشکل دستک ها 

افزایش امنیت در برابر ماشین  افزایش امنیت

 های عبوری

12% ----    

فزایش امنیت توسط دستک ها ا

 ونرده ها

19% 8101%    

    ---- %11کاهش اضطراب واسترس در کززاهش فشززار هززای 



 

 هنگام بیرون آمدن از منزل عصبی وروانی

دسترسززی راحززت بززه 

 اماکن مهم

دسترسی راحت به ایستگاه 

 تاکسی واتوبوس

1101% 91%    

دسترسی راحت به مغازه ها برای 

 خرید

11% 9301%    

مکان اسزتفاده بزرای ا

 سایر اقشار خاص

امکان استفاده برای زنان 

 وکودکان

12% 13%    

    %3801 --- عدم امکان استفاده برای نابینایان

کاهش امنیت توسط موتور  کاهش امنیت

 سواران

1201% 9801%    

    %9101 %1901 کاهش امنیت توسط سد معبر

از بززین رفززتن فضززای 

 سبز

    %8 %401 ام اجراقطع درختان در هنگ

 

 برآورد پیامد ها بر مبنای احتمال وقوع و زمان تاثیر-

 
 : برآورد پیامد ها بر مبنای احتمال وقوع و زمان تاثیر5جدول 

ها بر مبنای برآورد پیامد

احتمال وقوع و زمان 

 تاثیر

 تاثیرات

 

 زمان تاثیر احتمال وقوع

)قبل، بعد، حین 

 اجرا(
از نگاه 

معلوالن 

 ندانوسالم

ازنگاه 

 شهروندان

افزززززایش ارتباطززززات 

 اجتماعی

 بعد اجرا زیاد زیاد حضور وفعالیت بیشتر در محله

زیبایی در رنگ دستک های  بهبود منظر شهری

 اطراف پل

 بعد اجرا متوسط زیاد

 بعد اجرا متوسط زیاد زیبایی در طرح وشکل دستک ها 

افزایش امنیت در برابر ماشین  افزایش امنیت

 ی عبوریها

 بعد اجرا ---- زیاد

افزایش امنیت توسط دستک ها 

 ونرده ها

 بعد اجرا زیاد زیاد

کاهش فشار های عصبی 

 وروانی

کاهش اضطراب واسترس در 

 هنگام بیرون آمدن از منزل

 بعد اجرا ---- زیاد

دسترسززی راحززت بززه 

 اماکن مهم

دسترسی راحت به ایستگاه تاکسی 

 واتوبوس

 رابعد اج متوسط زیاد



 

دسترسی راحت به مغازه ها برای 

 خرید

 بعد اجرا متوسط زیاد

امکززان اسززتفاده بززرای 

 سایر اقشار خاص

 بعد اجرا زیاد زیاد امکان استفاده برای زنان وکودکان

 بعد اجرا کم --- عدم امکان استفاده برای نابینایان

 بعد اجرا متوسط زیاد کاهش امنیت توسط موتور سواران کاهش امنیت

 بعد اجرا متوسط زیاد کاهش امنیت توسط سد معبر

 حین اجرا خیلی کم خیلی کم قطع درختان در هنگام اجرا از بین رفتن فضای سبز

 

 اولویت بندی تاثیرات -۷-1

 تاثیرات طرح حاضر بر مبنای جدول زیر اولویت بندی شده است.

 

 : اولویت بندی تاثیرات6جدول 

 

 

 نمره از به ترتیب گزینههر استفاده شده است،که لیکرت مقیاس و طیف از احتمالی تأثیرات به دهینمره منظور به       

 دهد.اختصاص می خود به را تأثیر ماندگاری و وقوع احتمال و اهمیت شدت، حسب بر 1 تا 1

 

 گرفته انجام امتیازبندی و : رتبه بندی7جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اهمیت

 1 9 3 2 1 نمره

 تنمره اولوی نام تاثیر ردیف

 1 افزایش امنیت در برابر وسایل نقلیه 1

 9 کاهش فشار عصبی و روانی 2

 3 افزایش ارتباطات اجتماعی 3

 2 خاص امکان استفاده برای سایر اقشار 9

 1 دسترسی راحت به اماکن مهم 1



 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -۸

دام توسعه ای پرداخته می شود. نظام کاربست شامل نظام کارآمد ارتباطی، در این قسمت به بحث نظام کاربست اق     

 نظام بیامد اجرا، و نظام هوشمند پایش می شود که در زیر به آن اشاره شده است.

 

 نظام کارآمد ارتباطی -۸-3

 مختلف مراحل رد دارد ضرورت که کسانی همه و مشارکت مداخله برای ارتباطی کارآمد نظام تدوین و طراحی        

 باشد. نمایند، می و مشارکت مداخله واکنش، .. پایش اجرا، ریزی،برنامه ای، اقدام مداخله

 نحوه آموزش، اطالع رسانی و مشارکت مردمی - 

شاه بیت جلب مشارکت مردمی همانا اطالع رسانی فعال به مردم و آموزش های پی در پی به آنها است. هرگاه       

ای قرار نگیرند، ی تغییر هستند، در جریان فعال اقدام توسعهای که دریافت کنندهمنطقه و محلهمردم ساکن در 

گیرند که مسئولین مربوطه اند، آنها نتیجه میکنند که از سوی متولیان امر به حساب نیامده و دیده نشدهاحساس می

 ند.ارسانی به آنها درصدد تغییر محیط زندگی آنها برآمدهبدون اطالع

نفع رفتار نمایند که آنها را با اجرای طرح همراه ای با شهروندان ذیبنابراین مسئوالن ذیربط الزم است به گونه     

 ای را فراهم آورند. نمایند و موجبات احساس تعلق خاطر شهروندان به اقدام توسعه

ولیت آنها نسبت به محله و جامعه را های شهری احساس مسئاز سوی دیگر، افزایش مشارکت شهروندان در طرح     

های اجتماعی در سطح محله و ها و کجرویها، ناهنجاریتوان انتظار کاهش، آسیبکند، بدین صورت میتقویت می

ای سبب افزایش همکاری منطقه را داشت.همچنین توجه مسئوالن به منافع شهروندان در جریان اقدامات توسعه

های گردد. با وجود این روشی فکری و فرهنگی منجر مید. این خود به افزایش مبادلهگردمردمی با آن اقدامات می

 کار برده شده برای جلب مشارکت عمومی در انجام مطالعه اتاف بهسازی معابر، عبارتند از3به

 های بومی محله(.برقراری ارتباط با مطلعین محلی )شورایاری و آدم  -1

 وجه به مسائل و مشکالت مردم وسعی در کاهش آنها .ایجاد اعتماد از طریق ت -2

 مصاحبه عمیق با مسئوالن شهرداری، مطلعین محلی، شورایاران و مردم. -3

 های اطراف  انجام مصاحبه با کسبه -9

 انجام پیمایش بر روی جامعه آماری مردم محلی اطراف پروژه مورد مطالعه. -1

 کنندگان از پروژه) معلوالن وسالمندان( مورد مطالعه.ی استفادهانجام پیمایش بر روی جامعه آمار -8



 

 

 

 

 نظام بسامد اجرا -۸-2

تعدیل و جبران بر سه اصل استوار است، کوشش برای اجتناب از کلیه تاثیرات منفی، تدوین راهبردهایی که       

 ارد شده به ذینفعان.تاثیرات منفی را به حداقل برساند، در پیش گرفتن راه هایی برای جبران خسارت و

 

 : نظام بسامد اجرا8جدول 

اجتناب از  برنامه های تاثیرات ردیف

 تاثیرات منفی

برنامه های حداقل رسانی 

 تاثیرات منفی

برنامه های جبران تاثیرات 

 منفی

کاهش امنیزت  1

توسزززط سزززد 

 معبر

فرهنگ سازی  صزحیح در -

زمینززه عززدم سززد معبززر  در 

 .جلوی پل ها

و  وجززود نظززارت صززحیح-

هشدار در زمینه سزد معبزر 

 .در جلوی پل هاکردن 

استفاده از نظرات معلوالن  -

وسالمندان در مکزان نصزب 

 پل ها.

نصب تابلو های هشدار دهنده -

برای آگاهی مردم از سزد معبزر 

 .نکردن جلوی پل ها

جریمززه هززای نقززدی بززرای  -

ماشین هایی کزه جلزو پزل هزا 

 پارک می کنند.

ر رفع انواع موانعی کزه بز-

سر راه بعضی از پل ها قرار 

دارد ماننزززد باجزززه هزززای 

تلفززن، تیززر چززرا  بززرق 

 صندوق پستی و...

از بززین رفززتن  2

 فضای سبز

احداث پل ها در مکان -

های بدون فضای سبز در 

 صورت لزوم.

استفاده از نظرات   -

کارشناسی در مکان های 

تعبیه پل ها به صورتی که 

به فضای سبز صدمه وارد 

 نشود.

غییر مکان احداث پل هایی ت -

که هنوز به مرحله اجرا در 

نیامده به مکان هایی غیر از 

 فضای سبز.

جبران مکان هایی که  -

به دلیل احداث پل ها 

منجر به تخریب فضای 

سبز شده است با ایجاد 

فضای سبز در حاشیه و 

 کنار پل ها.

کاهش امنیزت  3

توسززط موتززور 

 سواران

فرهنززگ سززازی  صززحیح  - 

ینه عدم عبور و مزرور در زم

 موتور سواران بر روی پل ها.

وجود نظارت صحیح و  -

نصززب تززابلو هززای هشززدار --

دهنززده بززرای آگززاهی موتززور 

سززواران مبنززی بززر عززدم عبززور 

 ومرور بر روی پل ها.

در نظر گرفتن مسیر  -

های ویژه برای عبور و 

 مرور موتور سواران.

 



 

 

 نظام هوشمند پایش -۸-1

تواند مجری راه اندازی نظام نظارت و پایش نیز باشد، یابد. تیم اتاف میطرح اتاف با نظام نظارت و پایش خاتمه می      

لیکن این دیگر  مرحله ای عملیاتی است که به معنای محقق ساختن دست آوردهای اتاست. مفروض آن است که نظام 

های اتاف را تشخیص دهد و تواند ضرورت تکرار برخی بخشراحی شده به حدی منعطف است که مینظارت و پایش ط

در صورتی که در جریان مدیریت تاثیرات، ضرورت انجام مطالعات جدید احساس شود، این کار صورت خواهد گرفت. 

کل اتاف خواهد داشت همچنین کیفیت طراحی نظام نظارت و پایش تاثیر زیادی بر عملیاتی شدن و ثمر بخشی 

 .(14231324)فاضلی

 باشد3بهسازی معابر شامل موارد زیر می از های پس مراقب هدف با پایش هوشمند نظام ین تدو و بنابراین طراحی      

اطراف  محالت شهروندان با را خود پروژه،  تعامل ریزانبرنامه و مسئولین شودمی پیشنهاد  :اهالی مشارکت جلب -

 منظور این نمایند. برای جلب پروژه منفی اثرات کاستن در را آنان مشارکت و نموده بیشتر را آنها شورایارهای و پروژه

 و امالک صاحبان محل، اهالی به ویژه پروژه نفعذی های گروه نمایندگان با جلساتی ای دوره طور به تا شودپیشنهاد می

 در نها آ همکاری با مشارکتی هایبرنامه ارائه با آنان، نظرات و تنکا شنیدن با و دهند تشکیل گروههای اجتماعی سایر

 نمایند. پروژه اقدام اثرات کاهش جهت

عدم عبور هشدار در زمینه 

و مرور موتور سواران بر روی 

 .پل ها

 

جریمه های نقدی برای  -

روی پل  موتور هایی که که از

 ها عبور ومرور می کنند.

عزززدم امکزززان  9

اسززتفاده بززرای 

 نابینایان

استفاده از نظر کارشناسان  -

 معلول  قبل از اقدام.

برنامه ریزی صحیح و نگاه  -

عادالنه به همه اقشار جامعه 

هدف در مرحله برنامه 

 ریزی. 

 

رفع انواع موانعی که بر سر   -

راه بعضی از پل ها قرار دارد 

مانند باجه های تلفن، تیر چرا  

برق صندوق پستی  که تا 

حدودی برای نابینایان قابل 

 استفاده شود.

پیش بینی پل ارتباطی حد  -

متر الزامی  122اکثر در هر 

 .است

کف سازی پیاده رو ها  -

با موزاییک های زرد وقرمز 

ص نابینایان که آنها مخصو

را به طرف پل ها هدایت 

 .کند

محل ارتباط پیاده رو با  -

سواره رو باید دارای عالیم 

حسی قابل تشخیص برای 

نابینایان و کم بینایان 

 باشد.

ایجاد خط کشی عابر  -

پیاده با عالمت بین المللی 

افراد معلول، در محل تردد 

معلوالن و در مکان های 

 است.خاص آنها الزامی 



 

 نماید فراهم را مختلف نفعان ذی مشارکت زمینه اجتماعی، مشاور گروه یک کمک به شهرداری تا شودمی پیشنهاد      

 .باشد تراصولی آن اجرای روش و ماندگارتر این همکاری اثرات تا

 بهره و اجرا زمینه در خود اقدامات شهرداری تا می شود پیشنهاد  :دیگر مرتبط نهای سازما و نهادها مشارکت جلب  -

 همکاری های این .کند هماهنگ هستند، ارتباط در پروژه با نوعی به که نهادهایی سایر همکاری با از پروژه را برداری

 کمک نیز پروژه منفی اثرات جبران در می تواند، بلکه باشد مؤثر پروژه تر ریعس اجرای در تواند می نه تنها بخشی بین

 .نماید

 برنامه با جاست به است، پروژه ساخت دوره از ناشی پروژه منفی اثرات از برخی که آنجایی از  :پروژه اجرای در تسریع -

 بازدهی تنها نه امر این .گردد تسریع آن اجرای در و خارج رکود حالت از پروژه الزم، مالی منابع تأمین و تر ریزی اصولی

 .رفت خواهد بین از پروژه ساخت از ناشی منفی اثرات آن کار یافتن پایان با بلکه دهد. می را افزایش پروژه مالی

تا حد ممکن سعی شود، از نظرات و پیشنهادات سالمندان ومعلوالن استفاده شود زیرا معلوالن و سالمندن قشرهای  -

 و آسیب پذیر می باشند و باید در این زمینه دقت کافی شود. حساس

 استفاده از نظرات معلوالن و سالمندان در شناسایی نقاط جدیدی که نیاز به بهسازی دارند.  -1

 و تعدیل و منابع تخصیص در کل نگری بر مبتنی حامیان سوی از پیامدها تعدیل و و در آخر می توان گفت، جبران     

 طرح اهداف به دستیابی برای احداث سوله ورزشی ، خصوص در 2منطقه اینکه شهرداری به توجه با باشد، اوممد جبران

 ذینفعان برای هزینه هایی طرح، این اجرای قبل از و کند می آن دفاع اجرای از محلی ساکنان مشکالت رفع و تفصیلی

 قیمت افزایش یا کاهش  مثالً گردد. جبران و رساکنان تفسی زندگی کلیت دل در که است الزم لذا گیرد، می شکل

 از امکان حد در و شود گرفته نظر در الزم مکانیسمهای باید مشکالت نوع این محدوده پروژه. برای در مسکن و زمین

 گردد. همجوارجلوگیری محالت ساکنان به زیان و ضرر ایجاد

 پیشنهادات -۹

 ه است.پیشنهادات پایانی در جدول زیر ارائه شد    

 پایانی پیشنهادات: 9جدول 

 فاز مربوطه شرح اقدام و مالحظه

 )طراحی/اجرا/بهره برداری(

سازمان/معاونت/اداره 

 متولی

 افراد به سازی فرهنگ و رسانی اطالع های کارگروه تشکیل

محالت در زمینه رعایت حقوق  سراهای در جامعه عادی

ی هم معلوالن و سالمندان و آگاه سازی آنان از احداث پل ها

 سطح سازی.

 

هنگام بهره  -حین اجرا

 برداری

 

معاونت اجتماعی 

 وفرهنگی

 

نصب تابلو های هشدار دهنده برای آگاهی مردم از سزد معبزر 

 نکردن جلوی پل ها و رعایت حقوق معلوالن و سالمندان.

معاونت حمل ونقل و  هنگام بهره برداری

ترافیک منطقه، اداره 

 راهنمایی ورانندگی



 

 یزا بزرق هزای تزرانس قبیزل از موانزع برخی ابجاییج یا رفع

 .مرتبط های سازمان همکاری با ها پل عبور محل از درختان

هنگام بهره  -حین اجرا

 برداری

معاونت حمل ونقل 

وترافیک منطقه و 

 معاونت امور شهری

شزب  تزاریکی در ها پل نمودن روشن جهت هایی چرا  ایجاد

 برای جلوگیری از خطرات احتمالی.

معاونت حمل ونقل و  نگام بهره برداریه

ترافیک و معاونت امور 

 شهری 

 و بهتر وری بهره جهت نابینا معلولین نظرات از استفاده

 مانند معلوالن از قشر این برای تر مناسب معابر احداث

کند  هدایت ها پل طرف به را نابینایان که مسیرهایی

 عالیم دارای دبای رو سواره با رو پیاده ارتباط همچنین محل

 .باشد بینایان کم و نابینایان برای تشخیص قابل حسی

 ونقل حمل معاونت اجرا حین و طراحی هنگام

 وترافیک،

 از جلزوگیری جهزت ها پل سطوح زبرسازی و کردن برجسته 

 پل. سطح عبوراز هنگام سالمندان و معلولین سرخوردن

 بهره هنگام -اجرا حین

 برداری

معاونت حمل ونقل و 

 رافیک منطقهت

 اطالع کارفرما جهت توسط ای دوره نظارتی های طرح اجرای

شده و نظارت مستمر بر آنها و  انجام اقدامات وضعیت از

 تعمیر مداوم پل هایی که نیاز به تعمیر دارند.

 و ونقل حمل معاونت برداری بهره هنگام

 منطقه ترافیک

 ورمر و عبور عدم زمینه در هشدار و صحیح نظارت وجود

 دهنده هشدار های تابلو ها و نصب پل روی بر سواران موتور

 روی بر ومرور عبور عدم بر مبنی سواران موتور آگاهی برای

 .ها پل

 و ونقل حمل معاونت برداری بهره هنگام

 منطقه ترافیک

 شناسایی منظور به وسالمندان معلوالن از نمایندگانی انتخاب

 از بعد که هایی پل مایشآز همچنین و استاندارد غیر های پل

 .شد خواهد نصب این

معاونت حمل ونقل  هنگام بهره برداری

 وترافیک 

 

ها و نهاد های ذینفزع ماننزد کزانون  برقراری تعامل با سازمان

سالمندان و معلوالن بزرای اسزتفاده از نظزرات و پیشزنهادات 

 همکزاری آنان در زمینه احداث و بهره برداری مناسب تر. این

 کمزک پروژه منفی اثرات جبران در تواند می بخشی ینب های

 نماید

معاونت حمل ونقل و  برداری بهره هنگام

ترافیک شهرداری نواحی  

و کانون معلوالن 

 وسالمندان

نظارت و مراقبت در جلوگیری از به سرقت رفتن دستک های 

پل ها با همکاری نیروی انتظامی و توجیه کسبه های اطزراف 

 پل ها.

 ونقل حمل معاونت برداری هرهب هنگام

 وترافیک

 نیروی انتظامی
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 تهران، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. 

 و بزرج محزدوده سزاماندهی معزابر و هندسزی اصزالح طزرح اجتماعی پیامدهای (، ارزیابی1341ز)ابوالحسنی، مهنا[2]    

 2میالد تهران، معاونت اجتماعی وفرهنگی منطقه  بیمارستان

 194( ، مهندسی ارزش در حمل ونقل شهری، تهران دانش شهر  ،شماره 1341پوررضا، محمدو همکاران)[3]   

های اجتماعی، ترجمه هادی جلیلزی ، تهزران3 آمدالمللی برآورد پی(3 راهنمای بین1322)بکر، هنک و فرانک ونکلی [9]   

(. 1322) ناشر دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. دفتر مطالعات اجتمزاعی و فرهنگزی شزهرداری تهزران

 گی..فرهنگی. کارگاه ارزیابی اجتماعی و فرهن –دستورالعمل ارزیابی و پیوست اجتماعی 

 (. ارزیابی تاثیر پروژه، ترجمه حسن چاوشیان. تهران ، نشر اختران.1322روچ، کریس، )[1]   

 آبادی ، مجله تفصیلی ، طرحهای تغییرات کنترل برای ابزاری ترافیکی ، تأثیرات (3 سنجش1329محمدرضا) زریونی،[8]   

 هفدهم شماره·

ریزی  برنامه مطالعات مرکز باقری ، فرهنگ عیسی ترجمه ترافیک ، یبرنامه ریز و (3 طراحی1323سوبهاش) ساکسنا،[2]   

 کشور. وزارت شهری

 (1342،تهران ،) 13شهرداری تهران، سند راهبردی توسعه محالت شهرداری منطقه [2]   

 فرهنگی و اجتماعی مطالعات کل ادار تهران ، شهرداری اجتماعی ، تأثیرات (3ارزیابی1324محمد) فاضلی،[4]   

 تهران دانشگاه انتشارات بحرینی ، حسین سید دکتر ترجمه شهر ، خوب شکل (3 تئوری1328کوین) لینچ، [12]   

 ( ،تحوالت اجتماعی در روستا های ایران ،شیرا، نشر نوید.1382لهسایی زاده ،عبدالعلی ،) -[11]   

 و جانبازان جهت شریعتی دکتر خیابان معابر سازی مناسب ( ، پروژه1342مدیر روستا، فاطمه )[12]   

 تهران. شهرداری 2 منطقه معلوالن

 (3شهرهای پیاده مدار ،تهران، نشر آذرخش1342معینی، سید مهدی)-[13]   

وضعیت مناسب سازی ساختمان ها و مکان های عمومی ، محیط فیزیکی و مبلمان شهری در کشور ؛ سازمان [19]   

 (.1324بهزیستی کشور )

زاده ،  منزادی حزائری ،بهزروز رضزا محمد حسامیان ، فرخ شهر ،ترجمه و اجتماعی عدالت (13283د)دیوی هاروی، [11]   

 شهری برنامهریزی و پردازش شرکت انتشارات
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