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                                                بسمی تعالی

 تاریخ :                                                                    1پرسشنامه طرح شهرسازی

 

 شهروند گرامی : 

محله ای است. باشد که با کمک شما  6-2هدف ما استفاده از نظرات شما برای شناخت مسائل محله 

 ایده آل بسازیم.

 

  

 مشخصات فردی :

  ............جنسیت:   زن           مرد                            سن : ........................            شغل : .........................

 لیسانس         فوق لیسانس و باالتر      تحصیالت: زیر دیپلم          دیپلم           فوق دیپلم        

 ...............................نام محله یا خیابان اصلی محل سکونت : .........................................................................................

 ..................مدت اقامت : .........................................                                              تعداد نفرات خانوار : .....

 تاریخی :

 نام قدیم و جدید محله و دلیل نام گذاری محله از نظر شما : (1

 از چگونگی پیدایش و شکل گیری محله چه میدانید؟ (2

 

 کالبدی. طبیعی و جغرافیایی:

آیا امکانات تفریخی و فضایی سبز محله کافی است؟ در صورت پاسخ منفی در چه نقاطی این نیاز وجود  (3

 دارد؟                 بله            خیر             ...............................................................

 را چه می دانید؟ ) محله را با چه نشانه ای میشناسید(.شاخص برجسته محله  (4

 آیا از وجود خیابان اصلی )یا کمربندی( در مجاورت محله خود رضایت دارید؟ (5

 خیر               تا حدودی               از محدوده محله خود آگاهید ؟                      بله  (6

 خیر              تا حدودی           از کیفیت سطح معابر موجود در محله رضایت دارید؟    بله         (7

 آیا از فضای سبز و پارک موجود در محله استفاده میکنید.   بله              خیر   (8
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 نوع مالکیت کاربری مسکونی شما )نحوه تصرف آن( : (9

 وقفی                   اجاره ای                   بالعوض                    شخصی              رهنی     

 به هنگام شنیدن نام محله خود چه مکان، فضا و ...... به یاد شما می آورد؟ (11

 

 از وضعیت خدمات رسانی شهرداری به محله تا چه میزان رضایت دارید؟ (11

 

 خیلی کم                کم             زیاد                خیلی زیاد         

در زمینه تًامین چه خدماتی در محله کمبود دارید و برای رفع این کمبودها به کجا مراجعه می کنید؟ )  (12

 لطفاً جدول زیر را تکمیل نمایید(.

        

 جمعیت و عوامل اجتماعی ، فرهنگی :

  

 به نظر شما مهمترین وجوه جالب و جاذب و زیبای محله در چیست ؟ (13

 آرامش               امکانات زیست                      ساختمانهای زیبا               هوای سالم  

 روابط اجتماعی مناسب               چشم انداز به طبیعت               سایر )با ذکر مورد( ..................

 به نظر شما مهم ترین مشکالت محله کدام است ؟ (14

 قلیه عمومی              عدم آرامش در محل       نبودن آسفالت مناسب                 کمبود وسیله ن

 سر و صدا                نبودن بهداشت                فقدان تاًسیسات درمانی و پزشکی          بو        

 عدم دسترسی به مراکز خرید             تراکم جمعیت          عدم دید و منظر به فضای باز و طبیعت       

 اشراف ساختمان های اطراف در محیط مسکونی                 فقدان کتابخانه         

 محل مراجعه کمبود ها در محله خدمات

 خیر بله

    خریدمراکز 

    مراکز آموزشی

    پارک و فضای سبز

    مراکز ورزشی

    مراکز فرهنگی ) کتابخانه، فرهنگسرا و....(
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 فقدان سینما و تئاتر                      سایر ) با ذکر مور د( ........

 نظر شما چه اقداماتی می تواند در ارتباط با بهبود شرایط محله صورت گیرد؟به  (15

 

1-                                                           2- 

3-                                                            4- 

 

 اوقات فراغت خانوار چگ.نه میگذرد؟  (16

 گردش در خیابان                اضافه کاری در محل کار             گردش در فضای سبز         

 مسافرت                           دید و بازدید                          رادیو و تلوزیون          

 سایر ) با ذکر مورد ( ..............

 دانید؟ نقاط نا امن محله خود را نام ببرید. آیا محله خود را محله ای امن می (17

 

 کدام قسمت از محله دارای معضالت بیشتری می باشد. (18

 

 ؟آیا در مشارکت های عمومی برگزار شده در محله خود شرکت می کنید (19

 

 ) برگزاری جشن ها، عزاداری ها و جلسه های کمک به شورای محله ...............(

 گاهی اوقات                                              خیر                                     بله   

 

 آیا از کاربری فرهنگی موجود در محله استفاده می کنید؟ چند ساعت در روز؟ (21

 

 پیشنهاد خود را برای بهبود وضع محله ذکر کنید. (21

 الف(

 ب(

 ج(

 د(

 ه(
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 کاربر گرامی:

این پرسشنامه رایگان می باشد و همه آیتم های پرسشنامه استاندارد را ندارد در صورتی که نیاز 

 مراجعه نمایید.سایت مادسیج پایایی دارید به -به پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی

 سایت مادسیجورود به 
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