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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Cultivating and teaching the concepts of the 
sustainable neighborhood to different groups of people has been one of the executive 

goals in order to achieve sustainable development in different countries. Therefore, the 
educational content presented in the form of sustainability topics in architecture and urban 
planning faculties, that are considered as the most important educational context of the 
concepts of “sustainable city and neighborhood” to future owners of these professions, is 
very important. The present study seeks to compare the perceptions of architecture and 
urban planning students from the sustainable neighborhood to be used in providnig the 
educational content of courses related to the residential complex and neighborhood design 
in these fields. The results of this analysis can be used in architecture and urban planning 
faculties to improve the different aspects of “sustainable neighborhood” for students and 
in architectural and urban planning projects. The main question in this regard is: What 
are the similarities and differences between architecture and urban planning students in 
prioritizing sustainable development aspects and indicators and using examples to achieve 
a sustainable neighborhood?

METHODS: In this study, after reviewing the literature, 14 indicators in the form 
of 5 categories were selected as the indicators of a sustainable neighborhood. 

The questionnaire was comprised of open and closed questions, which were answered 
by 27 architecture students and 27 urban planning students at Shiraz University in one 
semester. The data obtained from the collected questionnaires were analyzed with two 
quantitative and qualitative approaches for spectral and descriptive questions. In order 
to analyze the quantitative data after transfering it to SPSS software, the “Friedman” and 
“Mann-Whitney U Test” were used to rank the indicators in each group and examine the 
differences between the two groups. Qualitative data were also qualitatively analyzed 
after their categorization and the formation frequency table.

FINDINGS: According to urban planning students, the indicators of “vegetation and 
green space,” “social interactions,” and “attention to pedestrian-based transportation” 

are the most important in achieving a sustainable neighborhood, and indicators of 
“indigenous culture patterns,” “clean energy” are the least important indicators in the 
lists. In the process of planning and designing a sustainable neighborhood, these students 
also pay the most attention and the least attention to the indicators of “pedestrian-
based transportation,” “providing security,” and “promoting social solidarity” in the 
neighborhood. Architecture students mostly focused on the realization of sustainable 
neighborhoods according to the indicators of “privacy,” “security,” “social interactions,” 
and “pedestrian transportation.” According to architecture students, the indicators 
of “mixed user model” and “local employment” were the least important in realizing a 
sustainable neighborhood. In the design process, the least attention has been paid to 
these two indicators. These students also paid the most attention to the characteristics 
of “privacy,” “vegetation and green space,” and creating a “sense of belonging” in the 
design. Urban planning students focused more on functional and economical aspects in 
achieving sustainability, while architecture students paid more attention to the “cultural” 
aspects. The architecture and urban planning students both considered the indicators 
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of “social interactions” and “security” in recognizing the social indicators of sustainable 
neighborhoods. Also, in the environmental aspects, “vegetation and green space” in 
realizing a sustainable neighborhood were recognized as important aspects and they were 
considered by both groups. In general, paying attention to the physical dimensions and 
especially the details of space design among architecture students and paying attention 
to functional and non-physical dimensions among urban planning students is evident in 
case studies.

CONCLUSION: Although a part of the differences between architecture and urban 
planning students is due to the nature and the view of these two disciplines to the 

concept of “sustainable neighborhood,” the consideration of neglected indicators and 
sustainable aspects in each discipline can contribute to the improvement of students’ 
perception of the sustainable neighborhood. Therefore, paying more attention to the 
physical aspects and design details and the application of cultural sustainability indicators 
in teaching sustainable neighborhood design to urban planning students can be effective. 
In addition, paying more attention to the functional aspects of sustainable neighborhoods 
and the application of functional indicators in sustainable neighborhood architecture is 
effective for architecture students. In planning the course of architectural design 5 for 
architecture students, strengthening the “functional” and “activity” dimensions of the 
sustainable neighborhood according to the scale and the nature of the discipline and 
the practical exercises can help the the students to have a comprehensive view of the 
“sustainable neighborhood.” Urban planning students need to further study and explain 
the “cultural” dimension of the sustainable neighborhood and especially its indigenous 
dimensions. Paying more attention to physical and aesthetic details in the design, apaprt 
form the general and functionalist view can lead to a better understanding of sustainable 
neighborhood.

HIGHLIGHTS:
- The difference between the approach of architecture and urban planning students to the 
sustainable neighborhood has been studied quantitatively and qualitatively.
- Urban planning students paid more attention to the functional and economic dimensions 
of sustainable neighborhood.
- For architecture students, the cultural dimensions of sustainable neighborhood have 
been more priority and importance.
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نکات شاخص

ــرار  ــه صــورت کّمــی و کیفــی مــورد بررســی ق ــدار ب ــه پای ــه محل - تفــاوت رویکــرد دانشــجویان معمــاری و شهرســازی ب
گرفتــه اســت.

- دانشجویان شهرسازی به ابعاد عملکردی و اقتصادی محله پایدار توجه بیشتری نشان داده اند.
- برای دانشجویان معماری ابعاد فرهنگی محله پایدار اولویت و اهمیت بیشتری داشته است.  

روســتا، مریــم و دانشــمند، ســارا. )1400(. مقایســه رویکــرد دانشــجویان کارشناســی رشــته های مهندســی معمــاری و شهرســازی بــه »محلــه پایــدار« )مطالعــه مــوردی 
دانشــجویان دانشــگاه شــیراز(، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 12)1(، 175-189.

نحوه ارجاع به مقاله

 وســیع بــودن حــوزه مفهومــی »پایــداری« و ابعــاد زیســت محیطی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
آن، رویکردهــای مختلفــی بــه ایــن مفهــوم ایجــاد نمــوده کــه بــر اولویت بنــدی راهبردهــا در طرح هــا 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــذار ب ــه تأثیرگ ــاس محل ــه در مقی ــازی از جمل ــاری و شهرس ــای معم و برنامه ه
پژوهــش بــه دنبــال بررســی رویکردهــای دانشــجویان رشــته های معمــاری و شهرســازی بــه مفهــوم 
ــن  ــزی اســت. رویکــرد ای ــه منظــور طراحــی و برنامه ری ــدار« در فرآینــد تصمیم گیــری ب ــه پای »محل
پژوهــش، توصیفــی- تحلیلــی اســت و از راهبردهــای آمیختــه کّمــی و کیفــی بــه منظــور پیش بــرد 
ــرده اســت. بــه منظــور انجــام پژوهش،تعــدادی از دانشــجویان کارشناســی  اهــداف پژوهــش بهــره ب
در رشــته های مهندســی شهرســازی و مهندســی معمــاری دانشــگاه شــیراز  پــس از فرآینــد انجــام 
ــه  ــدار، ب ــه پای ــا در طراحــی محل ــای آن ه طــرح 5 در رشــته های خــود، انتخــاب شــده و  اولویت ه
کمــک پرسشــنامه بــا ســؤاالت بــاز و بســته مــورد بررســی قــرار گرفــت. داده هــای کّمــی حاصــل از 
ایــن مرحلــه بــه کمــک نرم افــزار SSPS و آزمون هــای فریدمــن و مــن- ویتنــی مــورد تحلیــل قــرار 
گرفــت. یافته هــا نشــان می دهــد دانشــجویان شهرســازی در فرآینــد برنامه ریــزی محلــه پایــدار، بــه 
شــاخص های بعــد عملکردی)اختــالط کاربــری و تراکــم( و بعــد اقتصــادی )تأمیــن اشــتغال محلــی( 
ــرای دانشــجویان معمــاری شــاخص های بعــد  ــل، ب اهمیــت و توجــه بیشــتری نشــان داده و در مقاب
فرهنگــی محلــه پایــدار )محرمیــت و حــس تعلــق( اولویــت بیشــتری داشــته اســت. رویکــرد »کلــی« 
و »عملکردگــرا«ی دانشــجویان شهرســازی و در مقابــل نــگاه »جزیــی« و زیباشناســانه و نیــز رویکــرد 
ــج ایــن پژوهــش اســت کــه  ــدار« از نتای ــه پای ــه موضــوع »محل »فرهنگــی« دانشــجویان معمــاری ب
ــه جبــران خألهــا در ادراک  ــوت، ب ــت نقــاط ق ــا ضمــن تقوی ــه مدرســین کمــک کنــد ت ــد ب می توان

»محلــه پایــدار« در چهارچــوب مقیــاس و ماهیــت هــر یــک از ایــن دو رشــته بپردازنــد.
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مقدمه مقدمه 
ــند  ــه س ــدار« ب ــعه پای ــث »توس ــمی مباح ــاز رس آغ
در   »21 کار  »دســتور  و   )1987( برانتلنــد  کمیســیون 
ایــن  می شــود.  داده  ارجــاع    )1992( ریــو  اجــالس 
و   )1997( کیوتــو  کنفرانــس  در  آن  از  پــس  مفهــوم 
اجــالس ژوهانســبورگ )2002( و نیــز در اجــالس مجــدد 
ریــو +20 )2012( توســعه و تکامــل یافــت. در دهــه 1990، 
توســعه پایــدار بــه مســائل شــهری  گــره خــورد و عبــارت 
 Blowers & Pain,( شــهرهای پایــدار« مطــرح گردیــد«
225 :1999(. رویکــرد اولیــه توســعه پایــدار بــه بعــد 
ــع  ــب مناب ــا و تخری ــش آلودگی ه ــی و کاه ــت محیط زیس
زیســتی اشــاره داشــت امــا بــا ورود ایــن مفهــوم بــه حــوزه 
مباحــث شــهری، ردپــای توســعه های شــهری بــر محیــط 
زیســت مــورد توجــه قــرار گرفــت و مباحثــی چــون 
مدیریــت ضایعــات شــهری، بازیافــت، رویکردهــای جدیــد 
بــه حمــل و نقــل بــه منظــور کاهــش تــردد خــودرو محــور 

ــد.  ــرح گردی و ... ط
اجتماعــات  توســعه  رهیافــت  اخیــر  ســال های  در 
ــرد  ــا رویک ــهری ب ــداری ش ــر پای ــد ب ــا تأکی ــه ای ب محل
محلــه محــوری در مدیریــت شــهری جایــگاه ویــژه ای 
اعتقــاد دارد محله هــا  ویلیــس )2006(  اســت.  یافتــه 
بهتریــن نقطــه بــرای شــروع حرکــت بــه ســمت پایــداری 

 .)Willis, 2006: 9( می شــوند  محســوب 
ــی  ــزی و طراح ــاد برنامه ری ــه ابع ــت ب ــن پرداخ بنابرای
بایســتی در  و  مقیــاس »محلــه« می توانــد  پایــدار در 
و  اجرایــی  و  حرفــه ای  الیه هــای  مدیریتــی،   ســطوح 
ــورد  ــط م ــته های مرتب ــی رش ــای آموزش ــز در محیط ه نی

ــرد.   ــرار گی ــژه ق ــد وی ــه و تأکی توج
پایــدار  محلــه  مفاهیــم  آمــوزش  و  فرهنگ ســازی 
ــی در  ــداف اجرای ــی از اه ــردم یک ــف م ــار مختل ــه اقش ب
ــف  ــورهای مختل ــدار در کش ــعه پای ــق توس ــتای تحق راس
 Mohammadpour Zarandi &( هســت  و  بــوده 
میــان،  ایــن  در   .)Tabatabaei Mazdabadi, 2015
محتــوای آموزشــی ارائــه شــده در قالــب موضوعــات 
پایــداری دردانشــکده های معمــاری و شهرســازی بــه 
عنــوان مهم تریــن بســتر آموزشــی مفاهیــم »شــهر و 
محلــه پایــدار« بــه صاحبــان آینــده ایــن حرفه هــا، 
بســیار حائــز اهمیــت اســت. ایــن مهــم کــه در کشــور مــا 
 Hosseini, Mofidi( ــدارد ــرار ن ــگاه الزم ق ــوز در جای هن
 Shemirani & Madi, 2008, Ahmadi,  Faizi &
ــتر  ــای بیش ــام پژوهش ه ــرورت انج Ahmadi, 2016(، ض
ایــن  راســتای  در  می دهــد.  نشــان  را  بــاب  ایــن  در 
ضــرورت، پژوهــش حاضــر در پــی بررســی مقایســه ادراک 
ــه  ــک محل ــاد ی دانشــجویان معمــاری و شهرســازی، از ابع
پایــدار بــه منظــور کاربســت در تدویــن محتــوای آموزشــی 
و محله هــای  بــا طراحــی مجموعه هــا  مرتبــط  دروس 
از  حاصــل  نتایــج  رشته هاســت.  ایــن  در  مســکونی 
و  معمــاری  دانشــکده های  در  می توانــد  تحلیــل  ایــن 
ــن  ــجویان ای ــاء ادراک دانش ــور ارتق ــه منظ ــازی، ب شهرس
ــدار« و نحــوه تحقــق  رشــته ها از ابعــاد مختلــف »محله پای

ــتفاده  ــورد اس ــازی م ــاری و شهرس ــای معم آن در طرح ه
قــرار گیــرد. پرســش اصلــی مــورد نظــر در ایــن راســتا بــه 
ــباهت ها و  ــه ش ــه؛ چ ــت ک ــده اس ــرح ش ــورت ط ــن ص ای
تفاوت هایــی میــان دانشــجویان معمــاری و شهرســازی در 
اولویــت بنــدی ابعــاد و شــاخص ها و اســتفاده از مصادیــق 
ــن  ــه ای ــود دارد؟ ب ــدار وج ــه پای ــق محل ــور تحق ــه منظ ب
ــر  ــوع و تکث ــل تن ــه دلی ــات، ب ــرور ادبی ــس از م منظــور پ
ــی  ــد آموزش ــه در فرآین ــا ک ــدادی از آن ه ــاخص ها، تع ش
طراحــی و برنامه ریــزی محلــه پایــدار تأثیــر بیشــتری 
داشــتند انتخــاب شــده اند کــه در ادامــه فرآینــد آن شــرح 
ــق و  ــش، روش تحقی ــن بخ ــس از ای ــد. پ ــد ش داده خواه
یافته  هــای حاصــل از جمــع آوری و تحلیــل داده هــا در 
ــت.  ــده اس ــش آم ــش های پژوه ــه پرس ــخ ب ــتای پاس راس

پیشینه پژوهش پیشینه پژوهش 
تــا کنــون پژوهش هــای بســیاری در حــوزه شــهر 
ــدار و  ــه پای ــاس محل ــاص در مقی ــور خ ــه ط ــدار و ب پای
 Power, 2004,( شــاخص های آن انجــام شــده اســت
 Barton,2000, Roseland, 2005, Raco,2007,
کتــاب  در  فریدمــن   .)Condon,2010, Carter, 2010
بنیان هــای محلــه پایــدار، فــرم محلــه، ارتبــاط بــا طبیعــت، 
حمــل و نقــل پیاده محــور، منظــر مطلــوب و اجتمــاع 
ــن  ــدار را مهم تری ــکن پای ــت مس ــدار و در نهای ــی پای محل
 .)Friedman, 2014( وجــوه یــک محلــه پایــدار می دانــد
ــگار در پژوهــش  خــود از خاســتگاه طراحــی  کــوروش کل
شــهری، مــدل مــکان پایــدار را در ســه مؤلفــه عملکــردی،  
ــد  ــن می کن ــناختی و زیســت محیطی تبیی ــی- زیباش تجرب

.)Golkar, 2001(
ــق  ــد تحق ــا در فرآین ــی پژوهش ه ــان برخ ــن می در ای
»آمــوزش  شــهری،  محله هــای  و  شــهر  در  پایــداری 
مــورد   ، رویــه ای  و  فرآینــدی  نــگاه  بــا  را  پایــداری« 
 Hum & Barry,2015, Holm,( ــد ــرار داده ان ــی ق بررس
 Sammalisto, Grinsted and Vuorisalo, 2015,
.)Azeiterio, Nicolau, Caetano and Caerio, 2014

مهـــدی  داخلـــی،  پژوهش  هـــای  میـــان  در 
خـــود،  دکتـــری  رســـاله  در   ،)1388( سیدالماســـی 
ضمـــن بررســـی اهمیـــت پرداختـــن بـــه آمـــوزش 
ــن  ــه ایـ ــور، بـ ــگاه های کشـ ــدار در دانشـ ــاری پایـ معمـ
ـــرورش  ـــه پ ـــد ب ـــن فرآین ـــه ای ـــت ک ـــیده اس ـــه رس نتیج
ـــاری  ـــش معم ـــه دان ـــر و آگاه ب ـــص و ماه ـــای متخص نیروه
پایـــدار منجـــر خواهـــد شـــد و بـــر پایـــداری محیـــط 
ــه  ــر بـ ــه تأثیـ ــاد و جامعـ ــداری اقتصـ ــت پایـ و در نهایـ
 .)Seyed Almasi, 2009( ســـزایی خواهـــد گذاشـــت
ــدف  ــا هـ ــود، بـ ــه خـ ــی در مقالـ ــور و طباطبایـ محمدپـ
شـــناخت و فهـــم جایـــگاه آمـــوزش در توســـعه پایـــدار 
ــتای  ــوزش در راسـ ــوالت آمـ ــاد تحـ ــه ابعـ ــهری، بـ شـ
توســـعه پایـــدار شـــهری و نیـــز مســـیرها و راهکارهـــای 
 Mohammadpour Zarandi( ــد ــق آن پرداخته انـ تحقـ
ایرانمنـــش   .)& Tabatabaei Mazdabadi, 2015
و خواجه پـــور، پنـــج راهبـــرد اساســـی در آمـــوزش 
ــری«،  ــی«، »جامع نگـ ــدار را »فطری گرایـ ــاری پایـ معمـ
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»زمینه گرایـــی«، »تکیـــه بـــر قابلیـــت« و »گرایـــش 
 Iranmanesh( می داننـــد  بنیـــادی«  الگوهـــای  بـــه 
در  و همـــکاران  Khajehpour, 2014 &(.  حســـینی 
ـــدار  ـــوزش پای ـــزوم آم ـــاب ل ـــود، در ب ـــش خ ـــج پژوه نتای
ـــنایی  ـــه آش ـــد ک ـــاره دارن ـــران، اش ـــدار در ای ـــاری پای معم
ـــطحی و  ـــران، س ـــدار در ای ـــاری پای ـــا معم ـــجویان ب دانش
نظـــری اســـت. آن هـــا بـــر لـــزوم تـــداوم آموزش هـــای 
ـــی و کارگاهـــی  ـــه دروس نظـــری، عمل ـــدت در در الی بلندم
بـــرای دانشـــجویان در راســـتای تحقـــق توســـعه پایـــدار 
تأکیـــد دارنـــد )Hosseini et al., 2008(. احمـــدی 
و همـــکاران نیـــز در پژوهـــش خـــود، ضمـــن بررســـی 
ـــران  ـــگاه های ای ـــاری در دانش ـــته معم ـــاختار دروس رش س
بـــا ســـه دانشـــگاه مطـــرح در جهـــان، در نتیجـــه ای مشـــابه، 
ـــداری در مباحـــث دوره کارشناســـی  ـــد آمـــوزش پای معتقدن
معمـــاری جایـــگاه الزم را نداشـــته و بازنگـــری دروس در 
 Ahmadi et( ـــد ـــر می رس ـــه نظ ـــروری ب ـــتا ض ـــن راس ای

 .)al. 2016

مبانی نظریمبانی نظری
ابعاد محله پایدار 

بعد کالبدی عملکردی محله پایدار

کالبــد و عملکــرد محلــه در راســتای حصــول پایــداری 
ــا  ــن واحــد در پژوهش ه ــی ای ــوان چارچــوب فضای ــه عن ب
مــد نظــر اســت. در اصــول کالبــدی محیطــي محلــه پایــدار 
بــه مــواردي چــون طراحــي مناســب انــواع فضاهــاي ســبز، 
شــبکه حمــل و نقــل، سیســتم هــاي آب و فاضــالب، هــم 
چنیــن اصــالح کاربــري اراضــي موجــود، دسترســي هــاي 
پیــاده و دوچرخــه و حفــظ محیــط زیســت و نظایــر 

.)Wheeler, 2005: 23( ــود ــي ش ــه م ــا توج این ه
کارتــر، اختــالط کاربری هــا، تراکــم و جابه جایــی، 
ــن  ــداری را از مهم تری ــاخت و پیاده م ــای س ــوع گونه ه تن
پایــدار  محلــه  یــک  فضایــی  کالبــدی-  ویژگی هــای 
ــری  ــوب، کارب ــد )Carter, 2010: 56(. تراکــم مطل می دان
ــت، ســطح فضــای  ــی باف ــی و بیرون ــط، اتصــال درون مختل
بــاز و حمــل و نقــل غیرموتــوری  بــه عنــوان شــاخص های 
محیطــی در پژوهشــی در مالــزی عنــوان شــده اســت 
 Yigitcanlar, Kamrozzaman & Tesriman, 2015:(

.)2582

عملکــردی  مولفــه  نیــز  داخلــی  پژوهش هــای  در 
محلــه پایــدار بــا شــاخصهای ایمنــی و امنیــت، ســازگاری 
فعالیــت بــا فضــا و زمــان، ســازگاری بــا پیــاده و ســواره و 
 Hosseini,( حمــل و نقــل عمومــی بررســی شــده اســت
 Rezazadeh, Bagheri, Azemati & ganbaran,
یــک  ویژگی هــای   مهم تریــن  عزیــزی   .)2010: 173
محلــه پایــدار را هویــت و ســرزندگی، پویایــی و ســازگاری، 
تنــوع، دسترســی، تراکــم و ظرفیــت محلــه می دانــد 
ــوب،  ــم مطل ــر، تراک ــای دیگ )Azizi, 2006: 37(.  در ج
شــبکه معابــر مناســب و خدمــات در دســترس بــه عنــوان 
شــاخص های کالبــدی محلــه پایــدار معرفــی شــده اســت 
خوانایــی،  ســازگاری،   .)Azimi Amoli, 2017: 374(

ــه  ــکاران ب ــد و هم ــش موح ــی در پژوه ــوع و دسترس تن
عنــوان شــاخص های کالبــدی محلــه پایــدار معرفــی 
 Movahed, Kamanroodi, Sasanpur( اســت  شــده 
و  مفیــدی   .)& Ghasemi Kafrudi, 2014: 544
ســاخت،  گونه هــای  تنــوع  بــاال،  تراکــم  مضطــرزاده، 
ــی  ــی مناســب، پویای ــای عموم ــا، فضاه ــالط کاربری ه اخت
و ســازگاری و شــبکه ارتباطــی بــه هــم پیوســته را از 
می داننــد  پایــدار  محلــه  یــک  کالبــدی  ویژگی هــای 
 .)Mofidi Shemirani & Moztarzadeh, 2014: 65(
در مجمــوع در الیــه کالبــد و فــرم، »تراکــم و فشــردگی« 
و در الیــه عملکــرد، »اختــالط کاربــری« و »حمــل و نقــل 
در  پرتأثیــر  و  پرتکــرار  شــاخص های  از  پیاده محــور« 
ــدار اســت کــه در جــدول شــماره یــک  ــه پای تحقــق محل

ــت. ــده اس ــدی آم ــورت جمع بن ــه ص ــز ب نی
بعد اجتماعی محله پایدار

ــود در  ــروری خ ــش  م ــی در پژوه ــیرازی و کیوان ش
دانشــگاه آکســفورد، ضمــن مــروری گســترده بــر موضــوع 
ــد در  ــوع« ، معتقدن ــط مصن ــی و محی ــداری اجتماع »پای
ــاس  ــوزه، از مقی ــن ح ــا در ای ــر پژوهش ه ــال های اخی س
»واحــد  و  محلــی«  »اجتمــاع  مقیــاس  بــه  »شــهر« 
ــن موضــوع، نشــان  ــه اســت و ای ــر یافت ــایگی« تغیی همس
ــد  ــه واح ــایگی ب ــد همس ــی و واح ــاع محل ــد اجتم می ده
ــداری اجتماعــی  ــرای پژوهش هــای پای ــن ب ــی بنیادی فضای
 Shirazi & Keivani, 2017:( اســت  شــده  تبدیــل 

.)1528

یانــگ و همکارانــش، جوهــره پایــداری اجتماعــی 
را در ســه شــاخص »انســجام اجتماعــی«، »تعامــالت 
 Yung,( می داننــد  زندگــی«  »کیفیــت  و  اجتماعــی« 
و همکارانــش در  Chan & Xu, 2011: 99(. دمپســی 
ــن  ــف و تبیی ــتای تعری ــال 2011 در پژوهشــی، در راس س
»پایــداری اجتماعــی شــهری« شــاخص های فیزیکــی 
دســته،  دو  در  را  اجتماعــی  پایــداری  غیرفیزیکــی  و 
ــازی  ــته بندی، شهرس ــن دس ــد. در ای ــدی نموده ان طبقه بن
دسترســی پذیری،  پایــدار،  شــهری  طراحــی  مناســب، 
ــت،  ــای مســکونی باکیفی ــی جــذاب و پهنه ه قلمــرو عموم
واحــد همســایگی پیاده دوســت در زمــره شــاخص های 
فیزیکــی پایــداری اجتماعــی آمــده اســت. از آن ســو، 
تعامــالت  اجتماعــی،  ســرمایه  اجتماعــی،  عدالــت 
اجتماعــی، مشــارکت اجتماعــی،  انســجام اجتماعــی، 
امنیــت و ســنت های فرهنگــی در زمــره شــاخص های 
 Depmsey( غیرفیزیکــی پایــداری اجتماعــی آمــده اســت
 , Brown, Raman, Porta, Jenks, Jones & Braley,

 .)2011: 27

ــی از  ــود در یک ــش خ ــکاران، در پژوه ــی و هم همان
شــهرهای هندوســتان، ایــن اجــزاء را بــرای پایــداری 
ــرای  ــوده و ب ــوان نم ــهری عن ــای ش ــی در محله ه اجتماع
هــر یــک شــاخص هایی برمی شــمرند: تعامــالت اجتماعــی 
ــق  ــس تعل ــل، ح ــاد متقاب ــی، اعتم ــبکه های اجتماع / ش
و افتخــار بــه مــکان، مشــارکت اجتماعــی/ مشــارکت 
امنیــت و  از جــرم/ احســاس  جوامــع محلــی، تــرس 
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پایــه  امکانــات و تجهیــزات  بــه خدمــات،  دسترســی 
)Hemani, Das & Chowdhury, 2016: 168(. آرنــدل 
و رونالــد، شــاخص های پایــداری اجتمــاع محلــی را در 
ســه دســته عامــل خالصــه کرده انــد؛ »شــاخص های 
ســرمایه اجتماعــی«، »شــاخص های حــس تعلــق بــه 
ــکونت«  ــت از س ــاخص های رضای ــی« و »ش ــاع محل اجتم

.)Arundel & Ronald, 2015: 37(
 )2009,  2132( همکارانــش  و  بریملــی  پروفســور 
دو  در  را  محلــه  در  اجتماعــی  پایــداری  شــاخص های 
ــی«  ــری اجتماع ــد: »براب ــدی می کنن ــی طبقه بن ــد کل بع
 Bramley, Dempsey,( »و »پایــداری اجتمــاع محلــی
 Power, Brown & Watkins, 2009: 2132, Bramley

 .)  & Power, 2009: 34

حــوزه  در  کــه  شــاخص هایی  محلــه،  مقیــاس  در 
را  باشــد  راهبردســازی  قابــل  برنامه ریــزی  و  طراحــی 
»هم بســتگی  نمــود؛  جمع بنــدی  این گونــه  می تــوان 
ــت اجتماعــی«، »تعامــالت اجتماعــی«  اجتماعــی«، »عدال
کــه  پژوهش هایــی  و  شــاخص ها  ایــن  »امنیــت«.  و 
ــک  ــماره ی ــدول ش ــز در ج ــوده نی ــاره نم ــا اش ــه آن ه ب

جمع بنــدی شــده اســت. 
بعد فرهنگی – هویتی محله پایدار

و  طراحــان  بی توجهــی  نقــد  ضمــن  راپاپــورت، 
ــات  ــردم، مطالع ــنت های م ــه س ــی ب ــزان محیط برنامه ری
ــن  ــردم را از مهم تری ــنت های م ــه س ــه ب ــی و توج تاریخ
بــه  نظم دهــی  و  طراحــی  در  توجــه  مــورد  نــکات 
 .)Rapaport, 1976( می دانــد  زیســتی  مجتمع هــای 
او هم چنیــن وجــود نشــانه های معنــادار در محیــط را 
ــذار  ــی تأثیرگ ــن ویژگ ــط و مهم تری ــش محی ــل خوان عام
ــد  ــش می دان ــل خوان ــط و عام ــا محی ــل انســان ب ــر تعام ب
نقــش  بریســتول  کنفرانــس  در   .)Rapaport, 1990(
محله هــا و هویــت فرهنگــی آن هــا عامــل مهمــی در 
ــداری در محله هــای شــهری شــناخته  ــاء پای ایجــاد و ارتق

.)Wheeler, 2005: 11( اســت  شــده 
عظیمــی آملــی هویــت را از ارکان اجتماعــی- فرهنگــی 
 Azimi Amoli,( می دانــد  پایــدار  محلــه ای  توســعه 
ــه عنــوان  ــر، »پاســخ دهندگی فرهنگــی« را ب 2017(. کارت
یکــی از شــاخص های محلــه پایــدار بــر می شــمرد و 
اشــاره دارد کــه یــک محلــه پایــدار بایســتی بــرای بســتر 
ــود  ــزی ش ــی و برنامه ری ــود طراح ــی خ ــی و تاریخ فرهنگ

.)Carter, 2010: 64(
در پژوهــش مفیــدی و مضطــرزاده، »هویــت محلــه ای 
فرهنگــی  ویژگــی  مهم تریــن  عنــوان  بــه  شــاخص« 
 Mofidi( یــک محلــه پایــدار برشــمرده شــده اســت
Shemirani and Moztarzade, 2014(. هویــت و تعلــق 
خاطــر مکانــی در پژوهــش موحــد و همــکاران بــه عنــوان 
ــی شــده  ــدار معرف ــه پای ــد فرهنگــی محل شــاخص های بع
مجموع»حــس  در   .)Movahed et al., 2014( اســت 
تعلــق« و »توجــه بــه ســنت و فرهنــگ بومــی« کــه مــورد 
توجــه پژوهش هــای بســیاری در ایــن بــاب بــوده اســت را 

ــداری  ــر پای ــذار ب ــوان دو شــاخص تأثیرگ ــه عن ــوان ب می ت
فرهنگــی محلــه عنــوان نمــود. در عیــن حــال، »محرمیت« 
ــگاه  ــا جای ــی کشــور م ــگ بوم ــه خصــوص در فرهن ــز ب نی
قابــل توجهــی دارد و در چارچــوب نظــری مقالــه در جدول 

ــت.  ــده اس )1( آورده ش
بعد اقتصادی محله پایدار

کنفرانــس بریســتول )2005(، رشــد اقتصــادی را عامل 
ــد.  ــدار می دان ــای پای ــت محله ه ــاد و تثبی ــی در ایج مهم
در اصــول اقتصــادی توســعه پایــدار محلــه ای بــه  توســعه 
اقتصــادی بــر پایــه محلــه پرداختــه می شــود کــه راه حــل 
 Wheeler, 2004:( خودکفایــی محله هــای شــهری اســت
10(. تعــدد گونه هــای تجــاری در ســطح محله در پژوهشــی 
ــه عنــوان مهم تریــن شــاخص بعــد اقتصــادی  ــزی ب در مال
 Yigitcanlar et al.,( محلــه پایدار برشــمرده شــده اســت
2575 :2015(. بارتــون نیــز فرصت هــای شــغلی محلــی و 
ســرزندگی اقتصــادی را از ویژگی هــای یــک محلــه پایــدار 

.)Barton,2000: 43( ــد می دان
ــه از  ــطح محل ــی در س ــاری کاف ــای تج ــود واحده وج
ســوی عظیمــی آملــی بــه عنــوان یــک شــاخص پایــداری 
 Azimi( اقتصــادی محلــه ای معرفــی گردیــده اســت
ــتغال  ــاء اش ــد و ارتق ــاء تولی Amoli, 2017: 374(. ارتق
ــه ای  ــاس محل ــدار در مقی ــاد پای ــم اقتص ــاخص مه دو ش
ــتغال و  ــت )Karimi, 2009: 85(. اش ــده اس ــمرده ش ش
ــوان  ــه عن ــکاران ب ــن در پژوهــش موحــد و هم ارزش زمی
شــاخص های اقتصــادی محلــه پایــدار معرفــی شــده اســت 
محــالت  ســطح  در   .)Movahed et al., 2014: 547(
ــر  ــد می بایســت از حداکث ــاد مشــاغل جدی ــا ایج ــدار ب پای
پتانســیل ها در ســطح محلــه بهره بــرداری و اســتفاده 
ــی و  ــای محل ــر و کارگاه ه ــاد دفات ــه ایج ــب ب ــرد. ترغی ک
ــه  ــادی ب ــداف اقتص ــد از اه ــی می توان ــای خانگ فعالیت ه
 Mofidi Shemirani( منظــور تحقــق محلــه پایــدار باشــد

.)and Moztarzade, 2014: 63

ــش پژوهــش، شــاخص  ــه منظــور اســتفاده در پیمای ب
»اشــتغال محلــی« در قالــب محاســبه نســبی میــزان 
در  شــغلی  فرصت هــای  تمهیــد  و  محلــه  در  اشــتغال 
قالــب کالبــد و عملکــرد، می توانــد یکــی از مهم تریــن 

شــاخص های مــد نظــر باشــد. 
بعد زیست محیطی محله پایدار

از دیــدگاه بارتــون، طراحــی پایــدار هــر محلــه، بازتابــی 
بــا  از توجــه بــه بســتر زیســت محیطی آن و تطابــق 
اکوسیســتم ها در مقیــاس محلــی، یعنــی منظــر، اکولــوژی، 
آب و انــرژی اســت )Barton, 2000: 65(. حمایــت از 
ــر  ــب حفاظــت از آب و دیگ ــاي زیســت پذیر در قال محله ه
ــی در  ــت محل ــرژی و بازیاف ــی ان ــع اکولوژیکــي، کارآی مناب
ــد  ــورد توجــه و تأکی ــادا م ــر در کشــور کان ســال های اخی
بــوده اســت )Institute of Social Policy, 2003(. در 
ــق کاهــش  ــرژی از طری ــره وری ان ــز به ــر نی پژوهــش کارت
انرژی هــای تجدیدناپذیــر و حساســیت  بــه  وابســتگی 
از طریــق مدیریــت منابــع و کاهــش  بــه منابــع آب 
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هدررفــت آب، از ویژگی هــای اکولوژیکــی یــک محلــه 
پژوهش هــای  در   .)Carter, 2010: 48( اســت  پایــدار 
از  تقویــت کیفیــت محیطــی، حفاظــت  نیــز  داخلــی 
ــه  ــه ای ب ــع طبیعــی و کاهــش انتشــار گازهــای گلخان مناب
ــدار  ــه پای ــت محیطی محل ــد زیس ــاخص های بع ــوان ش عن
معرفــی گردیــده اســت )Karimi, 2009: 83(. در تبییــن 
ســاختار محلــه پایــدار نیــز، بهــره وری انــرژی و اســتفاده از 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، طراحــی حســاس بــه منابــع آب، 
کیفیــت هــوا و خــاک، اســتفاده از منابــع و مصالــح محلــی، 
ــای زیســت محیطی  ــر از معیاره ــای بای اســتفاده از زمین ه
اســت  شــده  برشــمرده  پایــدار  محله هــای  ســاختار 
 .)Mofidi Shemirani and Moztarzade, 2014: 62(
توجــه بــه خرده اقلیــم، وجــود فضــای ســبز در محلــه 
ظرفیــت  و  محیطــی  آلودگی هــای  از  عاری بــودن  و 
زیســت محیطی  شــاخص های  از  محلــه  تحمــل  قابــل 
 Azimi Amoli, 2017:( اســت  پایــدار  محلــه  یــک 
 372, Movahed et al., 2014: 54, Hosseini et al.,

 2010: 175, Norouzi & Bahmanpour, 2014: 72,
Alinasab & Suzanchi, 2013: 53(.حفــظ و ارتقــاء 
پوشــش گیاهــی، اســتفاده از انرژی هــای پــاک در فرآینــد 
ــع طبیعــی  طراحــی و برنامه ریــزی و نیــز حفاظــت از مناب
)آب و خــاک و ..( از مهم تریــن توجهاتــی اســت کــه 
ــد زیســت محیطی طراحــی و  ــب بع ــی رود در قال انتظــار م

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــدار  در نظ ــه پای ــزی محل برنامه ری
ــدار در  ــه پای ــب محل ــاخص های منتخ ــدول )1(، ش ج
ــورد نظــر و پژوهش هــای مرجــع  ــه م ــاد پنج گان ــب ابع قال
ــترده  ــع و گس ــه جام ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــا آم آن ه
بــودن حیطــه شــاخص های محلــه پایــدار، انتخــاب و 
ــتدالل و  ــه اس ــدول ب ــن ج ــاخص ها در ای ــدی ش جمع بن
ــرار،  ــاخص های پرتک ــان ش ــندگان، از می ــخیص نویس تش
ــد  ــق در فرآین ــی و تحق ــکان تجل ــن ام ــر گرفت ــا در نظ ب
طراحــی و برنامه ریــزی محلــه پایــدار از ســوی دانشــجویان 
ــزار  ــه منظــور کاربســت در طراحــی روش تحقیــق و اب و ب

ــوده اســت. ــش ب پیمای
Tab.1- Sustainable Neighborhood; Dimensions and Criteria 

 
Dim Indexes Researches 

Social Social Cohesion (Colantonio & Dixon, 2011) 
Social Equity (Yiftachel  & Hedgcock ,1993), (Barton,2000),(Hemani & Das, 2015), 

(Hemani et al, 2016), (Keivani & Shirazi, 2017) 
Social Interaction (Bramley & Power, 2009), (Bramley et al, 2010), (Dempsey et al, 2010), 

(Dave, 2011), (Yung et al, 2011), (Bacon et al, 2012), (Hemani & Das, 
2015), (Hemani et al, 2016), (Mouratidis, 2018) 

Safety (Barton,2000),(Bramley & Power, 2009), (Bramley et al, 2010), 
(Dempsey et al, 2010), (Colantonio & Dixon, 2011), (Dave, 2011), 
(Karuppannan & Sivam, 2011), (Hemani & Das, 2015), (Hemani et al, 
2016), (Keivani & Shirazi, 2017) 

Economic Local Employment (Barton, 2000), (Wheeler, 2004), (Yigitcanlar et al., 2015), (Mofidi 
Shemirani et al., 2014), (Movahed et al., 2014), (Karimi, 2009), (Azimi 
Amoli, 2017) 

Environmental Natural Context (Barton, 2000), (Carter, 2010), (Azimi Amoli, 2017), (Movahed et al., 
2014), (Hosseini et al., 2010), (Norouzi et al., 2014), (Alinasab et al., 
2013), (Mofidi Shemirani et al., 2014) 

Vegetation (Barton, 2000), (Azimi Amoli, 2017), (Movahed et al., 2014), (Hosseini 
et al., 2010), (Norouzi et al., 2014), (Alinasab et al., 2013), (Mofidi 
Shemirani et al., 2014) 

Clean Energies (Barton, 2000), (Institute of Social Policy, 2003), (Carter, 2010), 
(Karimi, 2009), (Mofidi Shemirani et al., 2014) 

Physical- 
Functional 

Density & Compactness (Barton, 2003), (Dempsy et al, 2010), (Hemani & Das, 2015), (Hemani 
et al, 2016), (Mouratidis, 2018), (Mazumdar et al, 2017), (Institute of 
Social Policy, 2003), (Carter, 2010), (Yigitcanlar et al., 2015), (Azizi, 
2006), (Mofidi Shemirani and Moztarzade, 2014), (Azimi Amoli, 2017) 

Walkable Transportation (Barton, 2003), (Wheeler, 2005), (Institute of Social Policy, 2003), 
(Yigitcanlar et al., 2015), (Carter, 2010), (Hosseini et al., 2010),  (Mofidi 
Shemirani et al., 2014), (Movahed et al., 2014), (Azimi Amoli, 2017) 

Mixed Use (Porta1 & Renne, 2005), (Dempsy et al, 2010), (Hemani et al, 2016), 
(Mouratidis, 2018), (Institute of Social Policy, 2003),  
(Yigitcanlar et al., 2015), (Carter, 2010), (Wheeler, 2005),  
(Mofidi Shemirani and Moztarzade, 2014) 

Cultural Local Culture (Wheeler, 2005), (Carter, 2010), (Mofidi Shemirani and Moztarzade, 
2014), (Movahed et al., 2014), (Azimi Amoli, 2017) 

Sense of Belonging (Bramley & Power, 2009), (Bramley et al, 2010), (Dempsey et al, 2010), 
(Yung et al, 2011), (Hemani & Das, 2015), (Arundel & Ronald, 2015), 
(Hemani et al, 2016), (Mazumdar et al, 2017), (Keivani & Shirazi, 2017), 
(Movahed et al., 2014), (Mofidi Shemirani and Moztarzade, 2014) 

Privacy (Mofidi Shemirani et al., 2014), (Majd Ara, 2014), (Moradi, Bani Asadi 
& Bahrami, 2014) 

Table 1. Sustainable Neighborhood; Dimensions and Criteria
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روش پژوهشروش پژوهش
در ایــن پژوهــش، پــس از مــرور ادبیــات، 14 شــاخص، 
در قالــب 5 دســته بــه عنــوان شــاخص های منتخــب 
ــدند.  ــاب ش ــش گری انتخ ــور پرس ــه منظ ــدار ب ــه پای محل
ایــن شــاخص ها در جــدول )1( آمــده اســت. پــس از 
آن بــه منظــور مقایســه ادراک دانشــجویان معمــاری 
دانشــجویان  پایــدار،  محلــه  مفهــوم  از  شهرســازی  و 
کارشناســی مهندســی در ایــن دو رشــته از دانشــگاه 
شــیراز بــه عنــوان جامعــه آمــاری مــد نظــر قــرار گرفتنــد. 
ایــن دانشــجویان در ســال تحصیلــی 1397-1398 در 
ــاری« و »کارگاه  ــج معم ــرح پن ــدن درس »ط ــال گذران ح

ــد. ــازی« بودن ــج شهرس پن
 وجــه مشــترک ایــن دو درس نظــری- عملــی، در 
ــوده  ــکونی« ب ــه مس ــک محل ــی ی ــده »طراح ــرم یادش ت
ــد  ــات و فرآین ــورد نظــر و جزیی ــاس م اســت. اگرچــه مقی
طراحــی در ایــن دو درس در میــان دانشــجویان دو رشــته 
ــتراک در  ــا اش ــت ام ــاوت اس ــازی متف ــاری و شهرس معم
کلیــات اهــداف در ایــن دو درس، می توانســت مــورد 
مناســبی بــرای مقایســه و ارزیابــی باشــد. بــه ایــن 
منظــور، پرسشــنامه حــاوی شــاخص های منتخــب در 
انتهــای نیم ســال و پــس از پایــان فرآینــد طــرح )دی 
مــاه 97(، در محیــط آتلیــه، در اختیــار همــه دانشــجویان 
ایــن دو دوره )29 دانشــجوی شهرســازی و 34 دانشــجوی 
ــنامه های  ــذف پرسش ــس از ح ــت. پ ــرار گرف ــاری( ق معم
ناقــص و مخــدوش، تعــداد 27 پرسشــنامه از دانشــجویان 
ــه  معمــاری و 27 پرسشــنامه از دانشــجویان شهرســازی ب

ــد.   ــی مان ــی باق ــور بررس منظ
ــورد  ــاخص دو م ــر ش ــرای ه ــنامه، ب ــن پرسش در ای
»میــزان اهمیــت شــاخص از دیــدگاه دانشــجو« و »میــزان 
توجــه بــه شــاخص در فرآینــد طراحــی«، در قالــب 
ــرار  ــش گری ق ــورد پرس ــرت م ــه ای لیک ــج گزین ــف پن طی
گرفــت. هم چنیــن در ذیــل ایــن دو پرســش بــه ازای هــر 
شــاخص، مصادیــق توجــه بــه آن در فرآینــد طراحــی بــه 

ــود.  ــع شــده ب ــورد ســؤال واق صــورت تشــریحی م
جمــع آوری  پرسشــنامه های  از  حاصــل  داده هــای 
شــده، بــا دو رویکــرد کّمــی و کیفــی بــرای ســؤاالت 
ــرای  ــت. ب ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــریحی م ــی و تش طیف
ــزار  ــه  نرم اف ــال ب ــس از انتق ــی پ ــای کّم ــل داده ه تحلی
SPSS، از دو آزمــون »فریدمــن«1 و »من–ویتنــی«2 بــرای 
ــروه و  ــر گ ــه در ه ــورد توج ــاخص های م ــدی ش رتبه بن
ــد.  ــتفاده ش ــروه اس ــان دو گ ــای می ــی تفاوت ه ــز بررس نی
داده هــای کیفــی نیــز پــس از دســته بندی و تشــکیل 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــی م ــه صــورت کیف ــی ب جــدول فراوان

ــت.  گرف

تحلیل داده هاتحلیل داده ها
داده های کّمی 

همان گونــه کــه اشــاره شــد بــه منظــور مقایســه 
دانشــجویان دو گــروه معمــاری و شهرســازی از جنبه هــای 
»میــزان اهمیــت« هــر شــاخص بــه منظــور تحقــق محلــه 

پایــدار در نــگاه آن هــا و »میــزان توجــه« بــه آن شــاخص 
در فرآینــد طراحــی و برنامه ریــزی، از آزمــون من-ویتنــی 
اســتفاده شــده اســت. میانگیــن رتبــه، آمــاره مــن ویتنــی 
و میــزان معنــاداری در جــدول )2( گــزارش شــده اســت. 
ــدول )2(،  از  ــده در ج ــه ش ــام ارائ ــه ارق ــه ب ــا توج ب
لحــاظ »میــزان اهمیــت شــاخص« در تحقــق محلــه 
ــاوت  ــای 1، 2، 5، 9 و 11 و 14تف ــاخص ه ــدار در ش پای
و  شهرســازی  دانشــجویان  نظــرات  بیــن  معنــاداری 
هم بســتگی  شــاخص ها؛  ایــن  دارد.  وجــود  معمــاری 
ــی،  ــتغال محل ــن اش ــی، تأمی ــت اجتماع ــی، عدال اجتماع
ــری مختلــط و  تراکــم و فشــردگی مطلــوب و الگــوی کارب
حــس تعلــق بــوده اســت. دانشــجویان شهرســازی اهمیــت 
ــی،  ــت اجتماع ــی، عدال ــتگی اجتماع ــاخص های هم بس ش
ــوب و  ــردگی مطل ــم و فش ــی و تراک ــتغال محل ــن اش تأمی
ــاداری در  ــور معن ــه ط ــط را ب ــری مختل ــوی کارب ــز الگ نی
تحقــق محلــه پایــدار بیشــتر از دانشــجویان معمــاری 
دانســته اند. در حالی کــه دانشــجویان معمــاری، بــرای 
ــاداری  ــور معن ــه ط ــه ب ــه محل ــت« ب ــاخص »محرمی ش
بیشــتر از دانشــجویان شهرســازی اهمیــت قائــل بوده انــد.  
ــاخص در  ــه ش ــه ب ــزان توج ــاظ »می ــن از لح  همچنی
ــای 5، 6،  ــاخص ه ــه« در ش ــزی محل ــی و برنامه ری طراح
11، 13 و 14 تفــاوت معنــاداری بیــن نظــرات دانشــجویان 
شهرســازی و معمــاری وجود دارد. دانشــجویان شهرســازی، 
ــت  ــی«، »حفاظ ــتغال محل ــن اش ــاخص های »تأمی ــه ش ب
ــط«  ــری مختل ــوی کارب ــن« و »الگ ــی زمی ــتر طبیع از بس
بــه طــور معنــاداری بیشــتر از دانشــجویان معمــاری 
حالی کــه  در  نموده انــد  توجــه  طراحــی  فرآینــد  در 
ــق«  ــس تعل ــاخص های »ح ــه ش ــاری ب ــجویان معم دانش
ــتری در  ــه بیش ــاداری توج ــور معن ــه ط ــت«  ب و »محرمی

ــد.  ــان داده ان ــزی نش ــی و برنامه ری طراح
ــه  ــت و توج ــدی در اهمی ــام رتبه بن ــور انج ــه منظ ب
ــون  ــک، از »آزم ــه تفکی ــروه ب ــر گ ــاخص ها در ه ــه ش ب
ــن  ــل از ای ــج حاص ــت. نتای ــده اس ــتفاده ش ــن« اس فریدم
ــون در  ــاداری آزم ــز معن ــاری و نی ــروه معم ــون در گ آزم

ــود.  ــده می ش ــداول)3( و )4(، دی ــروه در ج ــن گ ای
جــدول)4(،  در  شــده  داده  نشــان  نتایــج  طبــق 
شــاخص های  بــه  ترتیــب،  بــه  معمــاری  دانشــجویان 
»محرمیــت«، »امنیــت«، »تعامــالت اجتماعــی«، »حمــل 
و نقــل پیاده محــور« مهم تریــن شــاخص ها در تحقــق 
دانشــجویان  ایــن  دیــد  از  و  هســتند  پایــدار  محلــه 
»تأمیــن  و  مختلــط«  کاربــری  »الگــوی  شــاخص های 
ــه  ــق محل ــت را در تحق ــن اهمی ــی« کمتری ــتغال محل اش
نیــز کمتریــن  فرآینــد طراحــی  و در  پایــدار داشــته 
ــن  ــوده اســت. ای ــن دو شــاخص ب ــه ای توجــه، معطــوف ب
دانشــجویان هم چنیــن بیشــترین توجــه را در طراحــی بــه 
ــای  ــی و فض ــش گیاه ــت«، »پوش ــاخص های »محرمی ش

ســبز« و نیــز »حــس تعلــق« داشــته اند.
مــورد  در  فریدمــن  آزمــون  از  حاصــل  نتایــج 
ــزارش  ــداول )5( و )6(، گ ــازی در ج ــجویان شهرس دانش
ــجویان  ــر دانش ــداول، از نظ ــن ج ــق ای ــت. طب ــده اس ش
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شهرســازی شــاخص های »پوشــش گیاهــی و فضــای 
ســبز«، »تعامــالت اجتماعــی« و نیــز »توجــه بــه حمــل و 
نقــل پیاده محــور« بیشــترین اهمیــت را در تحقــق محلــه 
پایــدار دارنــد و شــاخص های »الگوهــای فرهنــگ بومــی«، 
در  شــاخص ها  کم اهمیت تریــن  پــاک«  »انرژی هــای 

ــتند.  ــت هس لیس

ــزی  ــد برنامه ری ــن در فرآین ــجویان هم چنی ــن دانش ای
و طراحــی محلــه پایــدار، بــه شــاخص های »حمــل و نقــل 
پیاده محــور«، »تأمیــن امنیــت« و »ارتقــاء هم بســتگی 
ــن توجــه  ــه بیشــترین توجــه و کمتری اجتماعــی« در محل
ــای  ــردگی« و »الگوه ــم و فش ــاخص های »تراک ــه ش را ب

ــته اند. ــی« داش ــگ بوم فرهن

Tab.2-Results from Mann–Whitney U test 
 

  Group Rank Sun of 
Ranks 

Mann Whitney Z P-Value 

Social 
Cohesion 

1-a Urb 31/33 846/00 261/0 -2/005 0/045 
Arch 23/67 639/00 

1-b Urb 30/07 812/00 295/0 -1/281 0/200 
Arch 24/93 673/00 

Social Equity 2-a Urb 32/54 878/50 228/5 -2/483 0/013 
Arch 22/46 606/50 

2-b Urb 28/22 762/00 345/0 -0/351 0/726 
Arch 26/78 723/00 

Social 
Interaction 

3-a Urb 27/11 732/00 354/0 -0/203 0/839 
Arch 27/89 753/00 

3-b Urb 30/56 825/00 282/0 -1/518 0/129 
Arch 24/44 660/00 

Safety 4-a Urb 28/57 771/50 335/5 -0/581 0/561 
Arch 26/43 713/50 

4-b Urb 27/78 750/00 357/0 -0/140 0/888 
Arch 27/22 735/00 

Local 
Employment 

5-a Urb 34/09 920/50 159/5 -3/541 <0/001 
Arch 19/63 510/50 

5-b Urb 33/78 912/00 168/0 -3/344 0/001 
Arch 19/96 519/00 

Natural 
Context 

6-a Urb 30/30 818/00 289/0 -1/401 0/161 
Arch 24/70 667/00 

6-b Urb 31/93 862/00 245/0 -2/163 0/031 
Arch 23/07 623/00 

Vegetation 7-a Urb 27/81 751/00 356/0 -0/163 0/870 
Arch 27/19 734/00 

7-b Urb 29/22 789/00 318/0 -0/883 0/377 
Arch 25/78 696/00 

Clean Energies 8-a Urb 29/98 809/50 297/5 -1/221 0/222 
Arch 25/02 675/50 

8-b Urb 28/43 767/50 339/5 -0/448 0/654 
Arch 26/57 717/50 

Density & 
Compactness 

9-a Urb 31/46 849/50 230/5 -2/243 0/025 
Arch 22/37 581/50 

9-b Urb 30/37 820/00 260/0 -1/705 0/088 
Arch 23/50 611/00 

Walkable 
Transportation 

10-a Urb 29/54 797/50 309/5 -1/082 0/279 
Arch 25/46 687/50 

10-b Urb 28/37 766/00 341/0 -0/441 0/660 
Arch 26/63 719/00 

Mixed Use 11-a Urb 34/69 936/50 116/5 -4/202 <0/001 
Arch 17/66 441/50 

11-b Urb 32/41 875/00 178/0 -3/052 0/002 
Arch 20/12 503/00 

Local Culture 
 

12-a Urb 27/85 752/00 355/0 -0/171 0/864 
Arch 27/15 733/00 

12-b Urb 24/94 673/50 295/5 -1/231 0/218 
Arch 30/06 811/50 

Sense of 
Belonging 

13-a Urb 25/30 683/00 305/0 -0/903 0/367 
Arch 28/77 748/00 

13-b Urb 22/35 603/50 225/5 -2/345 0/019 
Arch 31/83 827/50 

Privacy 14-a Urb 23/96 647/00 269/0 -1/781 0/075 
Arch 31/04 838/00 

14-b Urb 23/61 637/50 259/5 -1/906 0/057 
Arch 31/39 847/50 

 

Table 2. Results from Mann–Whitney U test
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Table 5. Significance of Friedman Test
(Urbanism Students)

داده های کیفی

ــجویان،  ــان دانش ــده می ــع ش ــنامه های توزی در پرسش
ــز  ــاز و تشــریحی نی ــک ســؤال ب ــه ازای هــر شــاخص، ی ب
ــه  ــق و نحــوه توج ــه در آن مصادی ــود ک پرســیده شــده ب

Table 3. Significance of Friedman Test
(Architecture Students)

Tab.3- Significance of Friedman Test (Architecture Students) 
 

Importance Attention 
Num 23 23 
Chi-square 86/875 87/200 
df 13 13 
P-Value <0/001 <0/001 

 
Table 4. Results from Friedman Test

(Architecture Students)

 
Tab.4- Results from Friedman Test (Architecture Students) 

 

Importance Rank Attention Rank 
14 9/50 14 10/15 
4 9/39 7 10/11 
3 9/35 13 9/46 
10 9/35 10 9/37 
13 9/22 4 9/20 
7 8/89 3 8/72 
1 8/37 1 8/11 
6 7/48 6 7/41 
8 7/41 12 6/85 
12 6/72 2 6/04 
2 6/11 8 5/65 
9 4/70 9 5/24 
5 4/28 11 4/37 
11 4/24 5 4/33 

Table 6. Results from Friedman Test
(Urbanism Students)

 
Tab.5- Significance of Friedman Test (Urbanism Students) 

 
Importance Attention 

Num 23 23 
Chi-square 48/526 94/725 
df 13 13 
P-Value <0/001 <0/001 

 

 
Tab.6- Results from Friedman Test (Urbanism Students) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab.7- Results from Content Analysis of Open Questions 

Importance Rank Attention Rank 
10 9/33 7 10/24 
4 9/24 3 9/78 
1 8/78 10 9/74 
3 8/50 6 9/37 
7 8/30 4 9/00 
2 8/09 1 8/43 
6 7/94 5 7/65 
11 7/06 14 6/81 
13 6/94 11 6/50 
8 6/89 9 6/28 
5 6/57 2 6/09 
14 6/00 13 5/89 
9 5/91 8 4/94 
12 5/44 12 4/28 

ــه هــر شــاخص در طراحــی و برنامه ریــزی مــورد ســؤال  ب
ــود. پاســخ های داده شــده پــس از تحلیــل  ــه ب ــرار گرفت ق
ــی در  ــمارش فراوان ــته بندی و ش ــذاری، دس ــوا، کدگ محت

جــدول )7(، آمــده اســت.
در بعــد اجتماعــی و شــاخص »هم بســتگی اجتماعــی« 
ــه طراحــی فضاهــای  ــروه ب ــر دو گ بیشــترین توجــه در ه
ــت.  ــوده اس ــی ب ــجام اجتماع ــاء انس ــت ارتق ــی جه عموم
ــتا،  ــن راس ــه در ای ــی محل ــازمان فضای ــی س ــوه طراح نح
ــورد  ــق م ــه اســت. مصادی ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م کمت
ــان  ــی« در می ــت اجتماع ــق »عدال ــت تحق ــه در جه توج
بــوده  فراوان تــر  و  متنوع تــر  شهرســازی،  دانشــجویان 
ــز  ــات مرک ــه خدم ــی ب ــعاع دسترس ــه ش ــا ب ــت. آن ه اس
ــجویان  ــل، دانش ــته اند. در مقاب ــژه داش ــاره وی ــه اش محل
معمــاری از یکسان ســازی جزییــات فــرم، حجــم و نمــا بــه 
منظــور تحقــق عدالــت اجتماعــی در محلــه یــاد کرده انــد.  
در مــورد »تعامــالت اجتماعــی« نیــز توجــه بــه جزییاتــی 
ماننــد طراحــی مبلمــان مناســب جهــت بهبــود تعامــالت، 
از مصادیــق ذکــر شــده ویــژه توســط دانشــجویان معمــاری 
ــجویان  ــت«، دانش ــاخص »امنی ــورد ش ــت. در م ــوده اس ب
ــت  ــن امنی ــری تأمی ــدی و بص ــاد کالب ــه ابع ــاری ب معم
ماننــد محصوریــت و رؤیت پذیــری فضــا توجــه داشــته اند. 
ــل  ــت« را عام ــازی، »فعالی ــجویان شهرس ــل، دانش در مقاب
ــی  ــزی و طراح ــته اند و در برنامه ری ــت دانس ــن امنی تأمی
فعالیت هــای  و  مختلــط  کاربری هــای  تأمیــن  خــود، 
ــد.  ــال نموده ان ــت دنب ــول امنی ــور حص ــه منظ ــبانه را ب ش
ــه کــه در تحلیــل داده هــای  بعــد اقتصــادی، همان گون
کّمــی نیــز حاصــل شــده بــود، بیشــتر مــورد توجــه 
ــن مصــداق  ــوده اســت. مهم تری ــازی ب دانشــجویان شهرس
ــی  ــتغال زای محل ــای اش ــه کاربری ه ــه ب ــده، توج ــر ش ذک
ــن،  ــاس تمری ــاوت مقی ــه نظــر می رســد تف ــوده اســت. ب ب
ــد  ــن بع ــه ای ــاری ب ــجویان معم ــی دانش ــل کم توجه عام

ــوده اســت.  ب
ــای  ــای فض ــظ و احی ــت محیطی«، حف ــد »زیس در بع
ســبز طبیعــی موجــود در ســایت، از مصادیــق مــورد توجــه 
ــه  ــازی، ب ــجویان شهرس ــت. دانش ــوده اس ــروه ب ــر دو گ ه
حفــظ توپوگرافــی زمیــن اشــاره بیشــتری داشــته اند، 
»حفــظ و بهبــود فضــای ســبز« مــورد توجــه هــر دو 
گــروه بــوده اســت امــا دانشــجویان معمــاری بــه اســتفاده 
ــام و  ــد جــداره، ب ــن موضــوع مانن ــدی ای ــات کالب از جزیی
نمــای ســبز اشــاره نموده انــد. در مــورد نحــوه اســتفاده از 
ــه  ــادی ب ــاره زی ــروه اش ــر دو گ ــز ه ــاک  نی ــای پ انرژی ه
ــرد  ــاوت رویک ــته اند. تف ــات داش ــری قطع ــوه جهت گی نح
ــاخص ها در  ــق ش ــردی در تحق ــرد عملک ــدی و رویک کالب
ــورد؛  ــه چشــم می خ ــز ب ــد نی ــن بع ــروه در ای ــان دو گ می
ــه و  ــبکه دوچرخ ــی ش ــه طراح ــازی ب ــجویان شهرس دانش
ــه طراحــی منظــر  ــژه ب ــه طــور وی دانشــجویان معمــاری ب
ــای  ــرف انرژی ه ــش مص ــور کاه ــه منظ ــخت ب ــرم و س ن

تجدیدناپذیــر تأکیــد کرده انــد.  
در بعــد »کالبدی-عملکــردی«، طراحــی متراکــم و نیــز 
ــجویان  ــان دانش ــتر در می ــط، بیش ــری مختل ــوی کارب الگ
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Table 7. Results from content analysis of open questions 
Arch Urb Express examples in presenting the plan Index Dim 

2 2 How to arrange residential plots (introverted design) Social Cohesion  
 

1 Social 
2 - Creating sub-neighborhoods (alleys and barren) in 

adjacent residential areas 
1 8 Pay attention to the design and location of the 

neighborhood center 
15 14 Public spaces and green space at the neighborhood 

and sub-neighborhood scale 
2 7 Pay attention to pedestrians 
- 5 Design with mixed user pattern and population-

absorbing uses 
3 9 Provide equal access of residents to the center of the 

neighborhood (access radius) 
Social Equity 
 

2 

4 7 Design of various types of housing for different 
socio-economic classes 

2 2 Design of different levels of neighborhood space in 
zones 

2 2 Establish required services in all areas 
4 9 Designing the center of the neighborhood and sub-

neighborhoods as places for social interactions 
Social Interaction  3 

11 14 Design of cultural-leisure uses (academy, park, etc.) 
-- 4 Design of green spaces in different scales 
-- 2 Design with mixed user pattern 
4 2 Walkable Design 
2 - Design of urban furniture to promote social 

interactions 
3 5 Walkable spaces / pedestrian separation from carriage Safety 4 
2 6 Proper lighting design 
6 1 Proper confinement of spaces 
6 1 Visibility of spaces 
- 3 Active uses at night 
3 2 How to design the mass and space in order to activate 

the edges and improve security 
6 20 Create a variety of uses for local businesses Local Employment 5 Economic 
2 17 Floodway and pay attention to it in the design Natural Context 

 
6 Environmental 

3 11 Attention to topography in zoning and design 
1 2 Pay attention to the geometry of the site design in the 

design 
7 6 Preservation and restoration of natural green space 
1 - Use of materials compatible with the substrate in 

landscaping 
4 8 Green path and axis design Vegetation 7 
5 19 Design of parks and green spaces in different scales 
2 1 Preserve and strengthen natural green space 
2 - Use green walls and facades 

13 10 Pay attention to the orientation of the parts in order to 
properly use the radiation and wind 

Clean Energies 
 

8 

- 6 Bicycle and pedestrian network design for 
neighborhood-wide clean mobility 

8 - Use a soft and hard perspective suitable for energy 
absorption and shading 

- 9 Dense design suitable for uses Density & 
Compactness 

9 Physical- 
Functional 5 9 Design of compression hierarchies in zones: low 

density / medium density / high density 
4 1 Provide high population density 

21 25 Pedestrian access and roadblock restrictions Walkable 
Transportation 

10 
3 1 Access to public transport stations 
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Table 7. Results from content analysis of open questions
Arch Urb Express examples in presenting the plan Index Dim 

- 3 Linear markets Mixed Use 
 

11 
1 7 Neighborhood center design with mixed user pattern 
- 9 Mixed user design throughout the neighborhood 
4 2 Mixed design at the edges 
1 2 Personalization to the facade of buildings (urban 

walls) 
Local Culture 

 
12 Cultural 

5 8 Paying attention to indigenous patterns in the design 
of residential and commercial spaces and types 

4 - Use of local materials in the design of walls 
2 - Designing spaces for sightseeing and recreation in 

nature according to the culture of the people of Shiraz 
- 4 Local and attractive uses (cafes, flower and plant 

exhibitions) 
Sense of Belonging 

 
13 

3 2 Designing a neighborhood / neighborhood center 
with an approach to increase the sense of belonging 

1 1 Paying attention to design details with a native 
pattern in order to increase the sense of belonging 

- 3 Religious use (mosque) in order to increase the sense 
of belonging 

2 2 Branding for the neighborhood through designing the 
form and facade to identify and identify it 

7 6 Design and installation of key elements in the 
neighborhood 

4 1 Installation of small-scale and semi-public spaces 
8 7 Creating traffic privacy in traffic) with the help of 

access network design 
Privacy 14 

4 10 Examining the aristocracy of houses to each other in 
the arrangement of parts and the realm of nobles 

- 6 Separation and creation of hierarchy and suitable 
location for villas, apartments and complexes 

9 - Ensuring privacy from inside and outside residential 
units 

 
 

ــال،  ــن ح ــت. در عی ــوده اس ــه ب ــورد توج ــازی، م شهرس
ــه دسترســی پیاده محــور و محدودســازی  هــر دو گــروه، ب

ــته اند.   ــراوان داش ــاره ف ــواره، اش ــیرهای س مس
ــان  ــق در می ــس تعل ــاد ح ــی«، ایج ــد »فرهنگ در بع
دانشــجویان شهرســازی، بیشــتر از طریــق کاربری هــا 
مــد نظــر بــوده اســت و دانشــجویان معمــاری بیشــتر بــه 
ــن  ــق ای ــور تحق ــه منظ ــازی ب ــدی و فضاس ــق کالب مصادی
ــد. اســتفاده از مصالــح و الگوهــای  موضــوع اشــاره نموده ان
ــی در  ــگ بوم ــق فرهن ــور تحق ــه منظ ــی ب ــاری بوم معم
ــورد توجــه  ــاری م ــان دانشــجویان معم ــز در می ــه نی محل
ــز،  ــت« نی ــورد شــاخص »محرمی ــوده اســت. در م ــژه ب وی
محرمیــت ترافیکــی و محــدود نمــوده عبــور و مــرور 
ــت.  ــوده اس ــروه ب ــر دو گ ــاره ه ــورد اش ــا، م غیرمحلی ه
دانشــجویان معمــاری بــه تأمیــن محرمیــت و حــذف 
اشــراف در مقیــاس واحدهــای مســکونی از درون و بیــرون 
دانشــجویان  ســو،  آن  از  داشــته اند.  بیشــتری  توجــه 
نحــوه  طریــق  از  را  محرمیــت«  »تأمیــن  شهرســازی، 

ــته اند.  ــر داش ــد نظ ــات م ــان قطع چیدم

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری
ــد،  ــن برمی آی ــون فریدم ــج آزم ــه از نتای ــه ک همان گون
بــه  توجــه  و  اهمیــت  در  شهرســازی  دانشــجویان 

ــاد عملکــردی  ــه ابع ــدار، ب ــه پای شــاخص های تحقــق محل
و بــه خصــوص شــاخص »اختــالط کاربــری« و نیــز 
ــتر از  ــی« بیش ــتغال محل ــن اش ــب »تأمی اقتصــادی در قال
ــن موضــوع  ســایر ابعــاد و شــاخص ها توجــه داشــته اند. ای
ــده در  ــه ش ــی ارائ ــوای آموزش ــل محت ــه دلی ــد ب می توان
دوره کارشناســی مهندســی شهرســازی و تأکیــد بــر وجــوه 
عملکــردی و اقتصــادی در فرآینــد برنامه ریــزی و طراحــی 
شــهری باشــد. اگرچــه ماهیــت درس »طــرح پنــج« 
دانشــجویان شهرســازی نســبت بــه دانشــجویان معمــاری، 
ــد  ــز می توان ــن، نی ــر در تمری ــدوده بزرگ ت ــاس مح و مقی
دلیلــی بــرای توجــه بیشــتر بــه ابعــاد عملکــردی در میــان 
ــه  ــی«، توج ــد »فرهنگ ــد. بع ــازی باش ــجویان شهرس دانش
و اهمیــت کمــی را از ســوی دانشــجویان شهرســازی 
ــد  ــه دانشــجویان معمــاری در بع داشــته اســت در حالی ک
ــت« و  ــاخص های »محرمی ــوص ش ــه خص ــی« و ب »فرهنگ
ــه  ــته اند. ب ــوف داش ــیاری معط ــه بس ــق« توج ــس تعل »ح
نظــر می رســد بعــد »فرهنگــی« در فرآینــد آموزشــی 
ــداری  ــاد پای ــایر ابع ــه س ــبت ب ــاری نس ــجویان معم دانش
بیشــتر مــورد تأکیــد و توجــه بــوده اســت. از طرفــی ابعــاد 
عملکــردی و اقتصــادی در میــان ایــن دانشــجویان کمتــر 
مــورد توجــه و اهمیــت بــوده اســت. یکــی از دالیــل ایــن 
ــه ماهیــت رشــته »معمــاری« و نیــز درس  موضــوع نیــز ب
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ــداف آموزشــی  ــه در اه ــته اســت ک ــن رش ــج ای ــرح پن ط
ــد  ــاخص هایی مانن ــش ش ــی بی ــدی و معنای ــاد کالب آن ابع
ــه اســت.  ــورد توج ــری م ــالط کارب ــا اخت ــل ی ــل و نق حم
ــه ابعــاد »عملکــردی« و  ــا ایــن وجــود تأکیــد و توجــه ب ب
مصادیــق آن در مقیــاس محلــه می توانــد بــر ارتقــاء فهــم 
ــد.  ــذار باش ــدار تأثیرگ ــه پای ــوع محل ــجویان از موض دانش

ــه  ــه ب ــته در توج ــجویان دو رش ــتراک دانش ــه اش وج
شــاخص های اجتماعــی محلــه پایــدار و بــه خصــوص 
ــت.  ــت« اس ــی« و »امنی ــالت اجتماع ــاخص های »تعام ش
هم چنیــن در بعــد زیســت محیطــی، توجــه بــه »پوشــش 
گیاهــی و فضــای ســبز« در تحقــق محلــه پایــدار از ســوی 
هــر دو گــروه مــورد اهمیــت و توجــه واقــع شــده اســت. 
در مجمــوع، توجــه بــه ابعــاد کالبــدی و بــه خصــوص 
جزییــات طراحــی فضاهــا در میــان دانشــجویان معمــاری 
ــان  ــدی در می ــردی و غیرکالب ــاد عملک ــه ابع ــه ب و توج
دانشــجویان شهرســازی، در بیــان مصادیــق مشــهود اســت. 
ــرم منظــر شــهری  هم چنیــن طراحــی عناصــر ســخت و ن
ــد  ــه بع ــژه ب ــه وی ــاری و توج ــجویان معم ــوی دانش از س
ــی  ــازی در بررس ــجویان شهرس ــوی دانش ــادی از س اقتص
ــان  ــوان بی ــن رو، می ت ــل توجــه اســت. از ای ــق، قاب مصادی
ــی در  ــای کیف ــل از تحلیل ه ــج حاص ــده نتای ــت عم داش
و در  از داده هــای کّمــی  یافته هــای حاصــل  راســتای 

ــت.  ــن آن هاس ــد و تبیی تأیی
اگرچــه بخشــی از تفاوت هــای میــان دانشــجویان 
معمــاری و شهرســازی، ناشــی از ماهیــت و مقیــاس نــگاه 
ایــن دو رشــته بــه مفهــوم »محلــه پایــدار« اســت، توجــه 
ــته  ــر رش ــول در ه ــاخص های مغف ــاد و ش ــه ابع ــتر ب بیش
ــجویان از  ــت دانش ــت ادراک و دریاف ــه جامعی ــد ب می توان
ایــن موضــوع کمــک کنــد. بنابرایــن، لــزوم توجــه بیشــتر 
ــت  ــز کاربس ــی و نی ــات طراح ــدی و جزیی ــاد کالب ــه ابع ب
تدریــس  فرآینــد  فرهنگــی در  پایــداری  شــاخص های 
ــان دانشــجویان شهرســازی  ــدار در می ــه پای طراحــی محل
ــه  ــردی محل ــاد عملک ــه ابع ــتر ب ــه بیش ــزوم توج ــز ل و نی
ــاری  ــردی در معم ــاخص های عملک ــت ش ــدار و کاربس پای
محلــه پایــدار در برنامه هــای درســی دانشــجویان معمــاری 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــد نظ ــش م ــش از پی ــد بی می توان
ایــن پژوهــش، در پــی بررســی ادراک دانشــجویان 
ــدی  ــدار و اولویت بن ــه پای ــازی از محل ــاری و شهرس معم
شــاخص های آن هــا در فرآینــد طراحــی و برنامه ریــزی 
ــل از  ــج حاص ــت  نتای ــور کاربس ــه منظ ــدار ب ــه پای محل
ــن دو رشــته  ــوای دروس مرتبــط ای ــن محت ــان در تدوی آن
بــوده اســت. بــه ایــن منظــور بــه شــیوه پیمایــش و توزیــع 
ــاری و  ــجویان معم ــروه دانش ــان دو گ ــنامه در می پرسش
شهرســازی کــه در یــک ســال تحصیلــی مشــغول تمریــن 
ــرات  ــی نظ ــه بررس ــد، ب ــی بوده ان ــج کارشناس ــرح پن ط
ــات  ــتخرج از ادبی ــاخص های مس ــدی ش ــان و اولویت بن آن
ــده  ــه ش ــان پرداخت ــوی آن ــدار« از س ــه پای ــری »محل نظ
ــی و  ــرد کیف ــا دو راهب ــه ب ــل ک ــای حاص ــت. داده ه اس
کّمــی جمــع آوری و تحلیــل شــده اســت، تفــاوت رویکــرد 
دانشــجویان ایــن دو رشــته را در اولویت بنــدی شــاخص ها 

ــه  ــد. اگرچ ــان می ده ــا نش ــه آن ه ــورد توج ــق م و مصادی
ــاس و  ماهیــت  ــاوت مقی ــه تف ــا، ب ــن تفاوت ه برخــی از ای
ایــن دو رشــته و رویکردهــای مــورد تمرکــز در هــر رشــته 
ــه  ــر توج ــاد کمت ــا و ابع ــد خأله ــا می توان ــردد، ام برمی گ
ــان  ــته نش ــر  رش ــدار را در ه ــه پای ــن محل ــده در تبیی ش

دهــد. 
 تحلیــل داده هــا بیان گــر توجــه کمتــر بــه ابعــاد 
فرهنگــی و نیــز جزییــات طراحــی بــه منظــور تحقــق محله 
ــی  ــازی و کم توجه ــجویان شهرس ــان دانش ــدار در می پای
ــدار در میــان  ــه پای ــه ابعــاد عملکــردی و اقتصــادی محل ب
دانشــجویان معمــاری اســت. رویکــرد »کالبــدی- بصــری« 
ــاری، در  ــجویان معم ــوی دانش ــی« از س ــاس »جزی و مقی
ــگاه  ــه منظــور تحقــق محلــه پایــدار، و ن بیــان مصادیــق ب
»عملکردگــرا« و »کلــی« دانشــجویان شهرســازی بــه ایــن 

ــود.  ــل توجــه ب ــا  قاب موضــوع،  در تحلیــل داده ه
معمــاری،  دانشــجویان   5 طــرح  برنامه ریــزی  در 
ــدار  ــه پای ــی« محل ــردی« و  »فعالیت ــد »عملک ــت بع تقوی
ــی  ــای عمل ــته و تمرین ه ــت رش ــاس و ماهی ــد مقی در ح
ــجویان  ــگاه دانش ــت ن ــه جامعی ــد ب ــار، می توان ــورد انتظ م
ــان  ــد. در می ــدار« کمــک کن ــه پای ــه »محل ــته ب ــن رش ای
ــن  ــه و تبیی ــه مطالع ــاز ب ــز نی ــازی نی ــجویان شهرس دانش
بیشــتر در بعــد »فرهنگــی« محلــه پایــدار و بــه خصــوص 
ابعــاد بومــی آن و نیــز توجــه بــه جزییــات کالبــدی 
و  کلــی  نــگاه  عیــن  در  در طراحــی،  زیباشناســانه  و  
عملکردگــرا می توانــد محصــول بهتــری از درک محلــه 

ــد.  ــه نمای ــدار ارائ پای
ایــن پژوهــش می توانــد بــا جامعــه آمــاری گســترده تر 
در ســطح دانشــگاه های کشــور بــه منظــور حصــول نتایــج 
ــری در  ــای دقیق ت ــه راهکاره ــده و ب ــام ش ــر انج عمیق ت
ــود و اصــالح ســرفصل ها و  ــه منظــور بهب ــی ب ــاس مل مقی
برنامه هــای  آموزشــی رشــته های مهندســی معمــاری و 
ــدار« دســت  ــه پای مهندســی شهرســازی در مفهــوم »محل

یابــد.

پی نوشتپی نوشت
1. آزمــون فریدمــن )Friedman Test( بــرای مقایســه میانگیــن رتبه بنــدی 
ــر  ــترین تأثی ــاس بیش ــر اس ــا ب ــدی متغیره ــا اولویت بن ــف ی ــای مختل گروه ه

بــر متغیــر وابســته بــه کار مــی رود.   
2. آزمــون یــو من-ویتنــی )Mann- Whitney U Test( یــک آزمــون 
ناپارامتــری اســت کــه بــه بررســی تفــاوت بیــن دو گــروه مســتقل در خصــوص 

ــردازد.  ــی می پ ــا ترتیب ــه ای ی ــای رتب ــر دارای داده ه ــک متغی ی

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
از دانشــجویان ورودی مهــر 1395  مقطــع کارشناســی 
رشــته های مهندســی معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
ــه پرسشــنامه،  ــا مشــارکت در پاســخگویی ب ــه ب شــیراز ک
ــی  ــتند، قدردان ــکاری داش ــن پژوهــش، هم در پیشــبرد ای

می شــود.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.
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