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استفاده از گسترش عملكرد كيفيت ( )QFDبه منظور انعكاس
خواستهها و تمايالت مردمي در فضاهاي شهري ،نمونه موردی :بوستان
مهدي در شهر قم
زهره داود پور*  -مهدی کلهر

**

تاریخ دریافت91/2/10 :
تاریخ پذیرش نهایی91/6/25 :

چکیده

فضای شهری قسمتی از بافت شهر است که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند و بستری برای فعالیتهای
انسانی و برقراری تعامالت اجتماعی است .از آنجایی که متعاملین مستقیم فضاهای شهری مردم میباشند ،تاکید بسیاری
بر مشارکت مردم در برنامهریزی ،طراحی و توسعه این فضاها وجود دارد .با این وجود تاکنون روش مدونی برای انعکاس
خواستهها و تمایالت مردمی در فضاهای شهری وجود ندارد .این پژوهش به کالیبره نمودن روش گسترش عملکرد کیفیت
به منظور جمعآوری و انعکاس خواستههای مردمی در فضاهای شهری میپردازد .به طور کلی گسترش عملکرد کیفیت
را میتوان روشی ساختار یافته برای ترجمه نیازهای مشتری به الزامات فنی مناسب در هر مرحله از فرآیند طراحی و
توسعه دانست .در پژوهش پیش رو ،بعد از کالیبره نمودن روش گسترش عملکرد کیفیت ،به عنوان نمونه بوستان مهدی
واقع در شهر قم مورد بررسی قرار میگیرد و با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت پس از جمعآوری و اهمیت یابی
خواستهها و تمایالت مردمی و بررسی راهکارهای فنی و مهندسی که بیشترین پاسخگویی را نسبت به این خواستهها
دارند به ارائه راهکارهایی پرداخته میشود .نتایج نشان میدهد که از میان  12مورد از خواستههای مردم ،موارد بهداشت
مربوط به قفسهای حيوانات ،مسدود نشدن لبههای کنار پارک توسط موتورسیکلتهای پارک شده و عدم وجود اسکيت
سواران در محيط عبوري داخل پارک از باالترین اهمیت برخوردار بوده و از میان  16راهکار ارائهشده ،نصب بيلبوردها با
محتواي آموزشي ،آموزش عمومي از طريق رسانههای جمعي محلي و ايجاد محوطههای خلوت جهت اسکيت در اطراف
پارک از بیشترین اهمیت برخوردار هستند.
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مقدمه

مشارکت فرآیند ارتباط متقابل بین توده جامعه و برنامهریزان ،طراحان و تصمیمگیرندگان جامعه است .بوازیر ،مشارکت
را به عنوان " بسیج انرژی خالق جامعه" و درک گسترده جمعیت از اهداف توسعه تعریف مینمایدOkly & Marson,( 1
 .)1991, p. 32با توجه به اهمیت برنامهریزی و طراحی شهری برخی از صاحبنظران مشارکت مطلوب مردمی در این
امر را مشارکتی میدانند که همه مراحل مطالعات ،هدفگذاری ،سیاستگذاری ،ارزیابی ،تأمین منابع ،اجرا ،نظارت و
ارزشیابی را در برگیرد ( .)Rezvani, 2004, p. 214با وجود این که برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری ،از مهمترین
انواع برنامهریزی و طراحی میباشد ،تا به حال هیچ روش خاصی برای جلب مشارکت ذهنی و انعکاس خواستهها و تمایالت
مردمی معرفی نگردیده است .با توجه به اهمیت مشارکت افراد و انعکاس خواستهها و تمایالت آنها در فضاهای شهری و
فقدان هرگونه روش مدونی برای این امر ،ضرورت انجام پژوهشی به منظور تدوین روشی نوین برای انعکاس خواستهها و
تمایالت مردمی در فضاهای شهری بیش از پیش احساس میگردد.
به این منظور در پژوهش حاضر سعی شده است که روش گسترش عملکرد کیفیت در فضای شهری ،کالیبره گردد تا با
استفاده از این روش بتوان به کشف خواستهها و تمایالت مردمی و انطباق آنها با ویژگیهای فنی مهندسی به منظور
انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در فضاهای شهری پرداخت.

 .1پیشینه موضوع
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"مشارکت مردمی" در قوانین روم به نام "سایوز" ،باالترین پایگاه اجتماعی را داشت .قبل از  212بعد از میالد ،مشارکت
مردمی به گروه ویژهای از افراد اختصاص داشت .پس از  212بعد از میالد برای نخستین بار حق مشارکت به همه ساکنان
امپراطور روم تعمیم داده شد ( .)Sefodini, 1997,148بعدها مشارکت با پشت سر گذاشتن مراحل گفتگو با مردم،
مشارکت مشروط استعمارگران ،مشارکت جهت اتحاد ،به صورت مشارکت جامع و چندجانبه مد نظر دولتها قرار گرفت
( .2)Terriff, 1999, p. 11میزان توجه به موضوع مشارکت در زمینههای مختلف تا حدی است که به نظر آگوو ،آیندهای
امیدوارکننده ،زمانی به وقوع خواهد پیوست که مردم مشتاق باشند در امر توسعه در زمینههای متفاوت مشارکت کنند
و منابعشان را در مسیر توسعه جامعهی خود به کار گیرند .از این رو ضروری است که دولت تالش کند تا مردم در همه
مراحل پروژههای پیشنهادی شرکت کنند ( .3)Agwu, 2005, p. 272سابقه تاریخی توجه به فضاهای شهری به عهد
باستان میرسد .در دوران باستان فضاهای شهری هم دارای جنبههای زیباشناسی و هم بستر حیات اجتماعی ساکنین
آن بوده است ( .)Zalnejad, 2009, p. 52فضاهای شهری به عنوان قلب شهر در طول تاریخ بشر و از دوران یونان باستان
همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی و پویشهای نهادین جامعه ،در نظر گرفته شده است (Rafian & Khodai,
 .)2010, p. 120این اهمیت و نقشها با وجود تغییرات ،به صورت کلی در طی زمان حفظ گردیدهاند بررسی تاریخی
شهرهای مغرب زمین شاهدی بر این ادعا است .امروزه علیرغم رواج پدیدههای نوین ارتباطی چون مطبوعات ،ماهواره و
اینترنت ،استفاده از فضای باز شهری نه تنها اهمیت خود را از دست نداده بلکه پس از مدتی کم توجهی مجدداً ،جایگاه
واقعی خود را بازیافته و مورد توجه واقع شده است زیرا نیاز به حضور در فضای شهری و ارتباط رودررو با سایر شهروندان
منبعث از ویژگیهای روانی انسانها است (.)Abbaszadegan, 2004, p. 39
مفهوم گسترش عملکرد کيفيت در سال  1966توسط آکائو ( )9مطرح گشت (Kahraman, Ertay, & Büyüközkan,
 .4)2006, p. 390هدف وی از این مفهوم ،توسعه يک روش اطمينان از کيفيت (تضمين کيفيت) که رضايت مشتري را
براي طرح محصول قبل از اين که توليد شود در نظر میگرفت ،بود ( .)Mansouri & Yavari, 2002, p. 72اين مفهوم
تا سال  1969گسترش يافت و در سال  1972به عنوان پيش الگوي يک سيستم منتشر شد .سپس اين سيستم به طور
گسترده در شرکتهای خصوصي (صنايع سنگين ميتسوبيشي ،تويوتا ،ساوادا) و صنایع مختلف به کار گرفته شد (Celik,
 .5)Cebi, Kahraman, & Er, 2009, p. 6228شرکت تويوتا توانست  %60هزینههای پیشتولید ابتدايي را از سال 1977
تا  1984کاهش دهد ( .)Kahraman et al., 2006, p. 390اين تکنيک در اوايل دهه  1980وارد آمريکا شد و در صنايع
خودروسازي آمريکا مورد استفاده قرار گرفت .اما به زودي ساير صنايع به خصوص صنايع خدماتي نيز از آن بهره گرفتند
و به طور گسترده به آن روي آوردند ( .)Kahraman et al., 2006, p. 391امروزه نيز گسترش عملکرد کيفيت يکي از
تکنيکهاي پرکاربرد به منظور انتقال و تأثیر خواستهها و تمايالت کاربران در تصميمات و برنامههای صنايع خدماتي و
توليدي میباشد.

 .2مفهوم فضای شهری و اهمیت آن در زندگی افراد

فضاهاي شهري بخشي از فضاهاي باز و عمومي شهرها هستند كه به همه مردم اجازه دسترسی و فعالیت را میدهد.
در این فضا رفتارهای مدنی ،اجتماعی جاری گردیده و روابط و مناسبات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موجود در بطن
جامعه شهری تبلور مییابد ( .)Zalnejad, 2009, p. 52فضاهای شهری دارای حیطه گسترده از عملکردها از جمله برخورد
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اجتماعی و تبادل افکار شهروندان ،وقوع حوادث و رخدادها ،ایجاد تصویر ذهنی و ادراک از سیمای شهر ،برقراری فعالیتها
و دادوستدها ،تردد و جابجایی ،وقوع هنجارهای اجتماعی ،توجه به عوامل موثر بر پایداری محیطزیست بوده (Rafian &,
 )Khodai, 2010, p. 92و نیازهایی همچون  -1راحتي -2 ،آسودگي -3 ،حضور غیرفعال در فضا -4 ،حضور فعال در فضا،
 -5كشف را برای شهروندان مرتفع مینماید ( .)Mostafa Abbaszadegan, 2005, p. 152همین امر باعث توجه بسیاری از
صاحبنظران ،برنامهریزان و طراحان مسائل شهری ،اجتماعی و روانشناسی مانند (Patrik Gedes, 1915. Gorden Kalen,
1959. Kevin Linch, 1961. Luis Mamford, 1961. Jin Jicob, 1961. Edmond Biken, 1973. Amous Rapaport,

1977 & 1978. Edward Kropat, 1985. Karolin Franswaz, 1988. David Herbert, 1981 & 1991. John Mont )gomeri, 1988. Yan Bentli, 1999به این فضاها ،کیفیت ،پویایی و موفقیت آنها شده است (Pourjafar, Sadeghi,
.)Khademi, & Ahmadi, 2009, pp. 28-29

تا به حال معیارها و عوامل متفاوتی برای بررسی کیفیت فضاهای شهری بیان گردیدهاند که میتوان آنها را در غالب
شش دسته مؤلفه کالبدی ،ادراکی یا معنایی ،مؤلفه اجتماعی ،مؤلفه بصری ،مؤلفه عملکردی و مؤلفه زمانی بررسی نمود
( .)Carmona, 2003, p. 105مبنی بر نظرات متفاوت میتوان شاخصهای گوناگونی را در کیفیت فضاهای شهری و ارزیابی
کیفیت آنها موثر دانست که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد .بر اساس مطالعهای که توسط موسسه پی پی
اس 11بر روي بيش از هزار فضاي عمومي شهري که در کشورهای مختلف جهان انجام داده شد ،مطالعه کنندگان به اين
نتيجه رسیدند که چهار عامل اساسي دسترسي و به هم پيوستگي ،آسايش منظر ،استفادهها و فعالیتها و اجتماعپذیری
در سنجش مطلوبيت کيفي وضعيت فضاهاي عمومي شهري از اهميت بيشتري برخوردارند (Rafian & Khodai, 2010,
 .)p. 106رفیعیان و خدایی کیفیت فضای شهری را در مواردی همچون ديد و هويت ،استراتژي فصلي ،جذابیتها و
مقاصد متنوع ،لبههای فعال ،مديريت ،تأمین منابع بودجه مختلف آن فضا معرفی مینماید (Rafian & Khodai, 2010,
 .)p. 59يکي از مشهورترين مجموعه کیفیتهای طراحي شهري مجموعه ارائهشده توسط يان بنتلي و همکارانش در
کتاب «محيط هاي پاسخده» است .اين  7معيار که بايد در ايجاد محیطهای پاسخده رعايت شوند عبارت از نفوذپذيري،
گوناگوني ،خوانايي ،انعطافپذیری ،تناسبات بصري ،غناي حسي و رنگ تعلق میباشند (Bahrami nejad, 2003, p.
 .)91میتوان فضاهاي عمومي شهري را داراي شاخصهایی دانست كه در ارزيابي و کنترل کیفیت آنها تأثیر دارند .اين
شاخصهای ارزيابي كيفيت را میتوان در مواردی همچون نظافت و پاكيزگي ،عملكرد و كاركردي ،دسترسي ،تمايز و
هويت مكاني ،جذابيت و مقبوليت پذيري ،ايمني و امنيت ،راحتي و آسايش ،سرزندگي و پويايي ،عموم پذيري و سالمتي
بررسی نمود (.)Pourjafar et al., 2009, p. 30
با بررسی مفاهیم مرتبط به کیفیت فضاهای شهری و نقش مهم مردم ،خواستهها و تمایالتشان در دستیابی به این امر
و نظر به این که متعاملین مستقیم فضاهای شهری و برنامهها و طرحهای تهیهشده برای آنها مردم میباشند ،سعی در
انطباق هر چه بیشتر آنها با خواستگاههای مردمی ،یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت این فضاها به نظر میرسد.

 .3مشارکت مردمی و اهمیت آن در برنامهریزی و طراحی شهری
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مشارکت ،به عنوان یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است ،که سبب همکاری آنها برای
دستیابی به یک هدف گروهی میشود ( .)Mohammadi, 1995, p. 18این درگیری ذهنی و عاطفی در سطوح متفاوت به
صورت گونههای مشارکت که شامل مشارکت انفعالی ،مشارکت دادن اطالعات ،مشارکت از طریق مشورت ،مشارکت برای
انگیزههای مالی ،مشارکت کارکردی ،مشارکت تعاملی و مشارکت بسیجی ،میباشد نمایان میگردد (Terriff, 1999, p.
 .)21به طور کلی پنج هدف که شامل مبادله اطالعات ،آموزش ،جلب حمایت ،کمک به تصمیمگیری ،رأیگیری و لحاظ
کردن رأی مردم در تصمیمگیری ( )Sefodini, 1997, p. 153در روشهای متفاوت مشارکت که مشارکت آگاهیبخش و
مشاورهایی ،مشارکت در تصمیمگیری و مشارکت اجرایی میباشند ،دنبال میشود ( .6)Stoker, 2002, p. 215از آنجا که
یکی از مهترین دالیل برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری ،فراهمسازی محیط و شرایطی ایده آل برای زندگی شهروندان
میباشد ،مشارکت افراد در سطوح متفاوت برنامهریزی و طراحی شهری ضروری به نظر میرسد (Okly & Marson, 1991,
 .)p. 32مبنی بر نظر برخی صاحبنظران ،مشارکت مردم در برنامهها و طرحهای شهری زمانی مثمر ثمر خواهد بود که
مشارکت عالوه بر دوره طراحی و برنامهها ،در همه مراحل مطالعات ،هدفگذاری ،سیاستگذاری ،ارزیابی ،تأمین منابع،
اجرا ،نظارت و ارزشیابی ،ادامه یابد ( .)Rezvani, 2004, p. 214با توجه به برنامههای مشارکتی (Jomepour, 2003,
 )p. 45و طرحهای شهری تهیهشده در کشورهای دیگر ،به نظر میرسد که میتوان انواع روشهای مشارکت افراد در
برنامهها و طرحهای مرتبط با فضاهای شهری را در سه دسته روشهای سنتی ،روشهای موثر بر تصمیمگیری و روشهای
خودیاری تقسیم نمود .جدول  1انواع روشهای هر یک از دستههای ذکرشده را نمایش میدهد.
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جدول  :1روشهای مشارکت مردم

جدول فوق انواع روشهایی که برای مشارکت مردمی استفاده شده است را نمایش میدهد
()Sefodini, 1997, p. 149

با در نظر گرفتن انواع روشهای مشارکت و همچنین با توجه به اهمیت باالی فضاهای شهری ،و برنامهها و طرحهای
تهیهشده برای این فضاها ،و نیز اهمیت مشارکت در موفقیت برنامهها و طرحهای تهیهشده برای این فضاها ،وجود یک
روش سیستمی برای انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در فضاهای شهری ضروری به نظر میرسد.از این جهت در
پژوهش حاضر سعی در کالیبره سازی روش گسترش عملکرد شده است.
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 .4گسترش عملکرد کیفیت

گسترش عملکرد کيفيت ،ابزاري براي پیادهسازی مهندسي همزماني و اعمال مديريت کيفيت جامع میباشد (Kahraman
 .)et al. 2006, p. 391همچنين عدهای آن را به عنوان يک روش توسعه محصول (سرویسدهی) براي ترجمه نيازهاي
کاربر به فعالیتها و سرويسها مطرح میسازند ( .7)Carnevalli & Miguel, 2008, p. 372مبني بر اين تعريف گسترش
عملکرد کيفيت ابزاري به منظور ترجمه نداي مشتريان به زبان مهندسان با ابزار خانه کيفيت میباشد (Kim & Kim,
 .8)2009, p. 2651با نگرش سيستمي میتوان گسترش عملکرد کيفيت را روشي براي برنامهریزی و توسعه سيستمي
و همچنين توانمندسازی و توسعه تيمي جهت پيشنهاد سامانه ایي قدرتمند براي برآورده کردن نیازها دانست (Utne,
 .9)2009, p. 725گسترش عملکرد کيفيت روشي سيستماتيک براي اطمينان از تکوين خصوصيات ،ویژگیهای محصول
و انتخاب و توسعه تجهيزات بر خواسته از تقاضاهاي مشتري میباشد.
به طور کلي تکنيک گسترش عملکرد کيفيت از سه عملکرد اساسي ذيل تشکيل شده است:
10
1 .1مشخص نمودن خواستهها و تمايالت مردم تحت عنوان صداي مشتري
2 .2تعیین مشخصات و لزومات تخصصي و مهندسي برنامهریزی و همچنين مشخصاتي که تأمینکننده خواستههای
مردمي تحت عنوان صداي مشتري باشد.
3 .3تعيين اهداف گسترش و تغييرات مورد نياز (.)Celik et al., 2009, p. 6228

استفاده از گسترش عملكرد كيفيت ( )QFDبه منظور انعكاس خواستهها و تمايالت مردمی در فضاهای شهری
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 -1-4مراحل انجام گسترش عملکرد کيفيت

گسترش عملکرد کيفيت شامل سه اقدام بنيادين است .اين اقدامات شامل  .1شناسايي مشتري  .2شناسايي آنچه مشتري
میخواهد  .3چگونگي برآورده ساختن آنچه مشتري میخواهد میباشد .مبني بر اين سه اقدام بنيادين ،اين روش بر سه
نوع ديدگاه و نگرش که توسط آکائو ،ماکابه و فوکوها مطرحشده ،رواج يافته است .ديدگاه ماکائو مشتمل بر تشکيل سي
ماتريس ،ماکابه شامل چهار ماتريس با عناوین خانه کيفيت ،طراحي محصول ،طراحي فرآيند و برنامهریزی کنترل فرآيند
و ديدگاه فوکاها شامل هجده ماتريس میباشد .از بين دیدگاههای مطرحشده دو ديدگاه چهارماتريسي و سي ماتريسي
از اقبال بيشتري برخوردار بودهاند ( .)Rezai, Hosseini ashtiani, Hooshyar, & Vaziri, 2005, p. 59تصویر  1نمايي از
نگرش گسترش عملکرد چهار مرحلهايي را نمايش میدهد.
تصویر  :1مراحل گسترش عملکرد چهار مرحلهای

در این چهار مرحله ویژگیهای مد نظر مشتری به ترتیب به مشخصات مهندسی ،مشخصات قطعات ،عملياتهای کلیدی فرآیند و
نیازمندیهای تولید ترجمه میگردد ()Park, Ham, & Lee, 2012, p. 325

 .5روش پیشنهادی کالیبره شده گسترش عملکرد کیفیت به منظور انعکاس خواستهها و تمایالت
مردمی در فضاهای شهری
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با توجه به خواستگاههای فضاهاي شهري ،میتوان مراحل ذيل را براي پیادهسازی تکنيک گسترش عملکرد کيفيت به
منظور انعکاس خواستههای استفادهکنندگان در روند طراحي و برنامهریزی فضاهاي شهري ،در نظر گرفت:
1 .1خانه کيفيت به منظور انعکاس خواستههای مردمي در ویژگیهای فني و مهندسي فضاي شهري
2 .2انعکاس ویژگیهای فني ،مهندسي در فضاي شهري
تصویر  2مراحل پيشنهادي پیادهسازی گسترش عملکرد کيفيت در فضاي شهري را نمايش میدهد.
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تصویر  :2دو مرحله پیشنهادی گسترش عملکرد کیفیت به منظور انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در فضای شهری

در طی دو ماتریس پیشنهادی خواستههای مردمی به ترتیب به ویژگیهای مهندسی و انعکاسهای کالبدی و برنامهریزی ترجمه میگردد.

از آنجا که نحوه عملکرد ماتریسها در مراحل مختلف ،تا حدود زيادي يکسان میباشد در اين قسمت به بررسي نحوه
عملکرد ماتريس خانه کيفيت پرداخته میشود .مراحل تشکیل ،ترسیم خانه کیفیت و ماتریس انعکاس در فضای شهری
به تربیت در جداول  4 ،3 ،2و  5مشاهده میگردد.
جدول  :2مراحل تشکیل خانه کیفیت
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خانه کیفیت اولین ماتریس در فرآیند پیادهسازی گسترش عملکرد کیفیت در فضای شهری میباشد.
()Rezai et al. 2005, p. 60

استفاده از گسترش عملكرد كيفيت ( )QFDبه منظور انعكاس خواستهها و تمايالت مردمی در فضاهای شهری
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جدول  :3مراحل ترسیم خانه کیفیت
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()Rezai et al., 2005, p. 62
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جدول  :4مراحل تشکیل ماتریس انعکاس در فضای شهری

ماتریس انعکاس در فضای شهری دومین ماتریس در فرآیند پیادهسازی گسترش عملکرد کیفیت در فضای شهری میباشد.
()Rezai et al., 2005, p. 63

جدول  :5مراحل ترسیم ماتریس انعکاس در فضای شهری
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()Rezai et al., 2005, p. 65

با توجه به میزان اهمیت هر یک از راهکارهای اجرایی ،که بیانگر میزان اهمیت آن راهکار در زمینه پاسخگویی به الزامات
فنی که در برآورده سازی خواستههای مردمی نقش بسزایی دارند ،میتوان به تدوین برنامه زمانی اجرایی برای پیادهسازی
راهکارهای پیشنهادی پرداخت.

 .6بهکارگیری روش کالیبره شده گسترش عملکرد کیفیت به منظور انعکاس خواستهها و تمایالت
مردمی در فضاهای شهری در بوستان مهدی واقع در شهر قم
 -6-1معرفی بوستان مهدی واقع در شهر قم به عنوان نمونه مورد مطالعه

بوستان مهدی یکی از بوستانهای واقع در منطقه یک شهر قم با مساحت  54716مترمربع میباشد .این بوستان از دو
طرف توسط دو خیابان نوزده دی و ساحلی و از یک طرف توسط امتداد اتوبان تهران ،قم محصور شده است .با توجه به

استفاده از گسترش عملكرد كيفيت ( )QFDبه منظور انعكاس خواستهها و تمايالت مردمی در فضاهای شهری
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مکان قرارگیری این بوستان (در ابتدای یکی از ورودیهای شهر قم) و موقعیت مذهبی و زیارتی شهر قم ،این مکان هر
روزه تعداد زیادی از مسافران و زائرین را پذیرا میباشد .از جمله فضاها و بخشهای این بوستان ،قفس حیوانات ،فضای
پاتوق فواره قو ،کتابخانه ،فضا و وسایل بازی کودکان میباشد.
با در نظر گیری شرایط بوستان مهدی و مبنی بر برداشتهای میدانی صورت گرفته از این بوستان برخی از کاستیها در
آن مشهود است که میتوان آنها را در غالب چهار دسته زیر تقسیمبندی نمود.
مدیریتی :عدم وجود سیستم مدیریتی مناسب در سطح پارک باعث بروز برخی از کاستیها در زمینههایی از جمله نظافت،
بهداشت و امنیت در سطح بوستان گردیده است.
طراحی :عدم درنظرگیری برخی از فعالیتهای موجود در پارک در طی فرآیند طراحی باعث بروز برخی از کاستیها از
جمله وجود اسکیت سواران با سرعت حرکت باال در سطح بوستان و عدم وجود محل کافی برای پارک موتورسیکلتها
شده است.
نگهداری :عدم وجود سیستم تعمیرات و نگهداری مناسب در بوستان مهدی باعث عدم بهرهبرداری مناسب از برخی از
امکانات بوستان از جمله المپها و محلهای نشستن و وسایل بازی کودکان گردیده است.
عدم تکمیل محوطهسازی قسمتهای انتهای پارک :عدم تکمیل محوطهسازی باعث بروز برخی از مشکالت از جمله
تخریب منظر و ایجاد گرد و خاک زیاد در سطح پارک گردیده است.
بعد از معرفی بوستان مهدی به پیادهسازی گسترش عملکرد کیفیت مناسب شده به منظور کشف و انعکاس خواستههای
مردمی در این بوستان پرداخته میشود.

 -6-2پیادهسازی گسترش عملکرد کیفیت کالیبره شده به منظور کشف و انعکاس خواستههای
مردمی در بوستان مهدی
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پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است و با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است .بدین منظور بعد از جمعآوری
خواستههای مردمی و تحلیل آنها با استفاده از طوفان فکری توسط تیم گسترش عملکرد کیفیت ،پرسشنامهای طراحی
شده است .حجم جامعه آماری بر اساس مصاحبه با مسئوالن پارک افرادی که بیشتر از  10دقیقه در بوستان توقف
مینمایند ،میباشد .نتایج پرسشنامهها در این پژوهش با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 12تحلیل شده است.
ابتدا تیم شش نفره گسترش عملکرد کیفیت تشکیل گردید که شامل متخصصین شهرسازی ،معماری ،ترافیک ،صنایع و
همچنین دو نفر از ساکنین در اطراف بوستان مهدی بودند .سپس جلسه طوفان فکری بین اعضای تیم گسترش عملکرد
کیفیت به منظور کشف خواستههای مردمی تشکیلشده و تعداد  29خواسته شناسایی گردید .مبنی بر نظر مسئوالن
پارک ،در هر ساعت  1000نفر در پارک بیشتر از یک دقیقه توقف داشته که این عدد به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.
بر اساس فرمول کوکران با در نظر گرفتن خطای تقریبی  %5حجم جامعه آماری  277نفر محاسبه شد و به همین تعداد
پرسشنامه که حاوی  35سؤال بسته به منظور بررسی میزان اهمیت خواستههای کشفشده از طریق طوفان فکری بین
اعضای تیم گسترش عملکرد کیفیت مبنی بر نظر استفادهکنندگان از بوستان مورد بررسی بود تهیه گردید .برای هر
سؤال پرسشنامه یک طیف پنج قسمتی مقیاس لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) در نظر گرفته شده
بود .به منظور سنجش روایی از نظرات  3نفر از متخصصان شهرداری منطقه  1قم ،در اصالح پرسشنامه استفاده شد .برای
سنجش پایایی ابزار اندازهگیری ،پیش آزمون انجامشده و تعداد  30پرسشنامه بین مراجعین پارک به صورت تصادفی
توزیع و جمعآوری شد .بر اساس نتایج نرمافزار اس پی اس اس ،ضریب آلفای کرونباخ آن  0.89به دست آمد که نشان
از پایایی باالی پرسشنامه بود .برای انجام نمونهگیری به صورت ترکیبی از روشهای تصادفی ساده و خوشهایی استفاده
شد .پرسشنامهها به ساعات بین  18-17 ،10-9روزهای شنبه ،سه شنبه و جمعه توسط استفادهکنندگان از پارک پاسخ
داده شد 29 .خواسته شناساییشده ،در قالب گروههای موارد بهداشتی ،فرهنگی ،کالبدی و طراحی ،امنیتی و ترافیکی
دستهبندی گردید .سپس به بررسي خواستههای مورد توجه برنامهریزی و طراحي در ديگر فضاهاي شهري و جستجوي
الزامات و راهکارهای فني و مهندسي در نظر گرفتهشده در برنامهها و طرحهای تدوینشده در ديگر فضاهاي شهري به
منظور پاسخگويي به خواستههای مطرحشده به صورت کتابخانه پرداخته شد .در گام بعدی بعد از تشکیل جلسه طوفان
فکری بین اعضای تیم گسترش عملکرد کیفیت 10 ،مورد الزامات فنی ،مهندسی ذیل در ارتباط با خواستههای مردمی
شناساییشده ،پیشنهاد گردید .سپس با توجه به مراحل تشکیل خانه کیفیت ،خانه کیفیت به صورت جدول  6تشکیل
گردید.

218
جدول  :6ماتریس خانه کیفیت
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خانه کیفیت اولین ماتریس روش گسترش عملکرد کیفیت پیشنهادی به منظور ترجمه و تطبیق خواستههای مشتری به
ویژگیهای فنی ،مهندسی میباشد.

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،دستههای بهداشتی ،ترافیکی و امنیتی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در
بین خواستههای مردمی میباشند .موارد بهداشتی حدودا ً  3/1اهمیت را به خود اختصاص داده و این امر وجود قفسهای
پرندگان و حیوانات و عدم توجه کافی به زمینههای بهداشتی توسط مدیریت پارک را نمایان میسازد .همان طور که
مشاهده میگردد ،دسته کالبدی و طراحی دارای کمترین وزن نسبی بوده و عدم توجه به فراهم بودن سایبان و سایه
با توجه به اقلیم دارای کمترین وزن بر اساس نظرات مردمی میباشد .وجود آالچیقهایی با طراحی مناسب در بوستان،
میتواند دلیل مناسبی برای این امر باشد.

استفاده از گسترش عملكرد كيفيت ( )QFDبه منظور انعكاس خواستهها و تمايالت مردمی در فضاهای شهری
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در مرحله دوم گسترش عملکرد مبنی بر نظر تیم گسترش عملکرد کیفیت ویژگیهای فنی ،مهندسی با وزن نسبی باالتر
از  7.5برای انتقال به ماتریس انعکاس در فضای شهری انتخاب شدند .بدین ترتیب  10ویژگی فنی مهندسی به ماتریس
انعکاس در فضای شهری منتقل شد .سپس به منظور روشهای انعکاس ویژگیهای فنی مهندسی 15 ،پیشنهاد با استفاده
از روش طوفان فکری بین اعضای تیم گسترش عملکرد کیفیت ،مطرح گردید .بعد از انجام گامهای رسم ماتریس انعکاس
ویژگیهای فنی مهندسی در فضای شهری ،ماتریس آن به صورت جدول  7ترسیم گردید.
جدول  :7ماتریس انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در فضای شهری

جدول  :8روشهای پیشنهادی انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در بوستان مهدی
شماره
اولویت
1
2
3
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ماتریس انعکاس در فضای شهری دومین ماتریس روش گسترش عملکرد کیفیت پیشنهادی به منظور ترجمه ویژگیهای
مهندسی به ویژگیهای کالبدی و برنامهریزی میباشد.
همان طور که جدول  7نشان داده شده است موارد ،مربوط به آموزش عمومی دارای وزن نسبی  23.5درصد از پیشنهادها
برای انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی در فضای شهری را در بر میگیرند و این امر نشان از اهمیت باالی آموزش
عمومی به منظور دستیابی به خواستهها و تمایالت مردمی میباشد .با توجه به اینکه وجود و حرکت اسکیت سواران با
سرعت درون بوستان ،موجبات ترس شدید خانوادهها را فراهم میآورد ،در نظر گرفتن فضاهایی خلوت در اطراف بوستان
به عنوان محل اسکیت از اهمیت ویژهایی برخوردار است .با توجه به امتیازهای نسبی هر یک از انعکاسهای پیشنهادشده
در جهت برآورده سازی خواستههای مردمی ،مواردی که وزن نسبی آنها باالتر از  3بود ،به عنوان روشهای بهینه
پیادهسازی انعکاس خواستههای مردمی در بوستان مهدی پیشنهاد گردید .جدول  ،8روشهای پیشنهادی را به ترتیب
اولویت نمایش میدهد.
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با توجه به اهمیت فضاهای شهری ،تا به حال روشهای متفاوتی به منظور مشارکت مردم در این فضاها پیشنهاد و
پیادهسازی شده است ،اما تاکنون روش نظامندی به منظور استفاده از مشارکت ذهنی افراد در قالب خواستهها و تمایالت
آنها و انطباق آنها با ویژگیهای فنی مهندسی برنامهریزی و طراحی پیشنهاد نگردیده است .بر اساس مشاهدات و
تحقیقات پیرامون فضاهای شهری و انواع خواستهها و تمایالت مردمی از این فضاها و همچنین ویژگیها فنی مهندسی،
برنامهریزی و طراحی ،این نتیجه حاصل گردید که با ترکیب تکنیک گسترش عملکرد کیفیت و علم برنامهریزی و طراحی
شهری ،میتوان به کشف خواستهها و تمایالت مردمی پرداخته و با در نظرگیری ویژگیهای فنی مهندسی برنامهریزی و
طراحی فضاهای شهری ،به ارائه پیشنهادهایی در زمینه روشهای بهینه تأمینکننده بیشترین خواست مردم با انعکاس
خواستههای مردمی در فضاهای شهری پرداخت.
مناسبسازی تکنیک گسترش عملکرد کیفیت به منظور انعکاس خواستهها و تمایالت مردمی و در فضاهای شهری و
پیادهسازی موفق این تکنیک بر روی فضای شهری بوستان مهدی واقع در شهر قم و ارائه پیشنهادهایی که به صورت
منطقی پاسخگوی بیشینه الزامات فنی مهندسی شهرسازی در راستای خواستههای مطرحشده مردمی باشد ،امکان
استفاده از این تکنیک در عرصه برنامهریزی و طراحی فضاهای شهری را ثابت میکند.
در حقیقت ،گسترش عملکرد کیفیت ،روشی برای برنامهریزی و طراحی در راستای خواستههای مردمی است که مقدار
قابلتوجهی از دادههای کالمی در ارتباط با خواستهها و تمایالت مردمی (که بررسی آنها بسیار پیچیده بوده و از دقت
کمی برخوردار است) دریافت ،طبقهبندی و در قالب اعداد و ارقام بررسی و تحلیل نموده و روشهای انعکاسهای آنها را
در فضای شهری اولویتبندی مینماید .این روش به جهات مختلف از جمله ،افزایش انطباق طراحی و برنامهریزی فضاهای
شهری با خواستههای مردمی که منجر به خلق فضاهای مطلوب تر میگردد ،ارائه راهکارهای اجرایی روشن به ترتیب
اولویت در جهت انعکاس تمایالت مردمی ،انتخاب نظامند کاراترین ویژگیهای فنی مهندسی پاسخگو به خواستههای
مردمی ،فراهمسازی امکان پایش مداوم خواستههای مردمی از فضاهای شهری ،فراهمسازی امکان بررسی نتایج تغییرات
کالبدی و برنامهریزی ناشی از طرحهای شهری در پاسخگویی به خواستههای مردم از فضاهای شهری و کاهش هزینههای
تحمیلی طرحهای بهسازی که گاه ناشی از عدم طراحی مناسب فضاهاست میتواند منجر به افزایش کیفیت طراحی و
برنامهریزی فضاهای شهری گردد.
از آنجایی که استفاده از گسترش عملکرد کیفیت در هر یک از مراحل برنامهریزی و طراحی ،اجرا و نگهداری طرحهای
مرتبط به فضاهای شهری میتواند فواید زیادی داشته باشد ،به نظر مناسب میرسد که گروهی تحت عنوان گسترش
عملکرد کیفیت در شهرداری هر منطقه تشکیلشده و به طور مداوم و زمانبندی شده به پیادهسازی گسترش عملکرد
کیفیت بر روی فضاهای شهری در منطقه مربوطه پرداخته و موجبات بهبود کیفیت فضاهای شهری را در هر یک از مراحل
برنامهریزی ،اجرا و نگهداری فراهم آورد.
امید است با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت به صورت مناسب شده به منظور انعکاس خواستهها و تمایالت
مردمی در فضای شهری بتوان گامی موثر در راستای برنامهریزی ،طراحی و نگهداری فضاهای موفق شهری برداشت.
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