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 چكيده

ه طبيعات باراند تاا    رناسي و يشق ب هاي رقري بايد يالوه بر تأكيد بر بعد يملكردي، همسو با حس زيبايي طرح

رضايت رقروندان را فراهم آورند. از سويي، رضايت هر جامعه به اين بساتگي دارد كاه تماام ايضااي آن جامعاه      

اند. مشاركت راقروندان در   احساس كنند در آن مشاركت و سقم دارند و از جريان يادي جامعه كنار گذارته نشده

هاي مديريت رقري است. با  ها و به ثمر رسيدن تالش قيت برنامهنيازهاي اساسي براي موف ادارة امور رقر از پيش

توجه به اهميت دو مقولة مشاركت رقروندي و زيباساازي راقري، ايان پاژوهش باه بررساي ميازان مشااركت         

رقروندان در زيباسازي رقري اختصاص دارد و رابطة مشاركت با يوامل مؤثر بار آن را باه منظاور بقباود منظار      

باا اساتفاده از   آوري اطالياات   اسات و جماع   تحليلاي  -يفيصا تو تحقياق،  روش كناد.  ليل ميرقري تجزيه و تح

باود و   تقران 6ة منطقانجام گرفت. جامعة آماري تحت مطالعه در فرايند پرسشگري رامل رقروندان  نامه پرسش

ياز بود كه تقيه نامه مورد ن پرسش 384نفر(، بر اساس روش كوكران  225290تقران ) 6با توجه به جمعيت منطقة 

-tهااي   و با استفاده از آزماون  SPSSافزار  نامه در نرم هاي حاصل از پرسش و توسط رقروندان تكميل گرديد. داده

test, crosstabs, chi square  وSpearman         تجزياه و تحليال رادند.  نتاايا تحقياق نشاان داد كاه مشااركت ،

ميان متغيرهاي سواد، جنس، ارتغال، تأهل، آگاهي و وظااي    رقروندي در وضعيت نامطلوب قرار دارد. طبق نتايا،

راود. باا توجاه باه      با ميزان مشاركت رابطة معنادار وجود دارد، ولي رابطة معناداري بين سن و مشاركت ديده نمي

سازي  هاي جمعيتي و مفاهيم نرم مثل فرهنگ نتايا تحقيق نياز است توجه اساسي به مسائل زيرساختي مثل ويژگي

 آگاهي رقروندي مبذول رود.و 
 

 آگاهي رقروندي، سازمان زيباسازي، مشاركت رقروندي، منظر رقري، وظاي  رقروندي. ها: كليدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 نامة كارشناسي ارشد است. اين مقاله برگرفته از پايان. 1

 E- mail: apoura@ut.ac.ir :نويسندة مسئول  
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 مقدمه

محل تبلور اين هنرنرد. امرروزه    در کنار یکدیگر و شهرها ها انسانشهرنشینی در واقع عبارت است از هنر زیستن 

(. برا گسرترش   5: 1389زاده،  فررد و علري   گيرد )صرالحي  مي ف مدنيت صورتشهرها با رشد سريع جمعيت، بر خال ةتوسع

امرروز   ريرزي  برنامره براي شهر بي  از پري  ضررورت يافتره و در نظرام      ريزي برنامهشهرها و پيچيدگي زندگي شهري 

يكري از  (. مشراركت شرهروندي   3: 1389زاده،  فررد و علري   آيرد )صرالحي   مري  شمار مشاركت يكي از اركان بسيار مهم به

براي دستيابي به اهرداف  اي  و وسيله (Jonoski, 1998: 8) است شهرهاي پيشرفته پارامترهاي اساسي در شهرها و كالن

آيد. در اجراي هر طرح كه مرردم در مراحلري از    مي جوامع شهري به حساب ةانساني و يك ارزش مستقل در توسع ةتوسع

ين عامل تر مهمشود و به همين دليل مشاركت مردم به عنوان  مي ت حاصلآن مشاركت فعاالنه داشته باشند، غالباً موفقي

هراي اخيرر بره     موضوع مشاركت شهروندان در امور شهري در دهره  .(2: 1390آيد )رجبي،  مي شمار بهها  در موفقيت طرح

هرا و اجرراي    ريرزي  بايد در برنامره  هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته است. مديران شهري عنوان عامل اساسي در بررسي

اي از شهر  هاي شهرداري بايد نمايه ها و طرح برنامه ،به عبارت ديگر .ها و نيازهاي مردم را در نظر بگيرند خواست ،ها طرح

طور كه مهندس ساختمان سليقه و خواست مالك را در ايجاد ساختمان مورد توجره قررار    مورد نظر شهروندان باشد. همان

شهر مورد نظرر شرهروندان را ترسريم     ةن شهر بايستي بر اساس خواست مجموع شهروندان نقشمديران و طراحا ،دهد مي

. در تا فضاهاي شهري با نيازهاي شهروندان مطابقت كند و رضايت آنها را در پي داشته باشرد  (149: 1389)كاميار،  كنند

ه دليل شراي  اجتماعي، تاريخي و سياسي، شود، زيرا جامعة ما ب جامعة ما ايران نياز به مشاركت بي  از پي  احساس مي

ويرژه   هاي متعددي را پشت سر گذاشته است و در ادوار پيشين به داليل گوناگون در رسيدن به توسرعة پايردار، بره    بحران

(. مديريت شهري در ايران فاقد 2: 1387هاي زيادي را متحمل گرديده است )رباني و ديگران،  توسعة پايدار شهري مرارت

ريرزان شرهري در ايرران همرواره در جهرت       ريزي شهري مبتني بر مشاركت شهروندان است. برنامره  نهادي برنامه الگوي

اند، اين الگوها به دليل تضاد با فرهنگ و مقتضيات اجتماعي فرهنگ  كاربرد الگوهاي تجربي جوامع پيشرفته گام برداشته

از طرف ديگر، مرديران شرهري در ايرران مشراركت شرهروندان را      اند.  دنبال نداشته  جامعة ما در عمل موفقيت چنداني به

 (.4: 1388الهاشم،  تابند )رضوي كنند و آن را برنمي تهديدي براي قدرت خود تلقي مي

 ذاتاً زيبايي را دوسرت دارنرد و بره آن عشرق    ها  (. انسان3: 1389ترين نيازهاست )متولي،  ناشناخته ونياز به زيبايي جز

حس زيبايي و عشرق بره طبيعرت باشرند ترا       ةدهند شهري عالوه بر بعد عملكردي بايد رواجهاي  ن طرحورزند، بنابراي مي

 تحرت زيباسازي شرهري همرواره از دو بعرد كراركردي و بصرري       (.63: 1386 رضايت ساكنان را فراهم آورند )هيراسكار،

بنرابراين   .(1392دانر ،  ) ن در ارتباط استبعد كاركردي با جسم انسان و بعد بصري با روح انسا كه گيرد مطالعه قرار مي

هاي رضايت شرهروندان را فرراهم آورد، در واقرع توانسرته سرالمت جسرم و روح انسران را         زماني كه منظر شهري زمينه

فضراهاي شرهري سربب     مهم در امر زيباسازي محي  اين است كه مجمروع عوامرل كيفري در ظهرور     ةنكتتضمين كند. 

مسرئوليت و   احساس تعلق خاطر به مكان و دوست داشتن محي  زندگي شرده و احسراس   هايي نظير گيري احساس شكل

مشاركت شهروندان  ةاين احساس دلسوزي و مسئوليت زمين، (1392دان ، ) دلسوزي نسبت به آن مكان را به دنبال دارد

 حاصرل  ايي منظرر شرهري  و زيبر محري    روزافزون كيفيت يآورد و روندي از ارتقا را فراهم ميي در امور زيباسازي شهر
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يي بره نيازهراي روحري و روانري شرهروندان در      گرو  پاسرخ زيبايي شهري امرري اسرت در جهرت     ةتوجه به مقول. شود مي

پررداختن بره ايرن     ،زندگي و ظهور نيازهاي جديدهاي  در جهان امروز به سبب تغيير شيوه شهري كه خصوصاًهاي  محي 

تهرران بره عنروان قلرب تهرران و يكري از        6 ة(. منطقر 1390جهانشراهي،  ) رسرد  مي گذشته الزم به نظر بي  از مسئله

روز است كه با توجه به دسترسي باالي آن، از نظر منظر شهري با مشركالت زيرادي    طول ترين مناطق تهران در متراكم

شرهر   النحال كه شاهد مشكالت زيرادي در كر  رو است.  ه)تبليغات محيطي، اشتغال غيررسمي، فرسودگي بافت و ...( روب

آيد كه چره راهكارهرايي برراي كراه       ويژه در زمينة منظر شهري و زيبايي شهري هستيم، اين سؤال پي  مي تهران به

حلي مناسب در اين زمينه باشد؟ چه عواملي بر كراه    تواند راه ريزي مشاركتي مي مشكالت شهري وجود دارد؟ آيا برنامه

ها، اين پژوه  به بررسري وضرعيت مشراركت     راستاي پاسخ به اين پرس  يا افزاي  مشاركت شهروندي تأثير دارند؟ در

ها،  ها و فرصت پردازد تا ضمن شناخت چال  شهروندي در امر زيبايي شهر و عوامل مهمي كه در مشاركت تأثير دارند، مي

، زان مشراركت مرردم  مير  ةانجام اين تحقيق اطالعراتي دربرار   باراهكارهايي را براي بهبود مشاركت شهروندي ارائه دهد. 

 كارشناسران سرازمان  آيرد.   دست مري  و چگونگي رواب  اين متغيرها به  ي، چگونگي عملكرد سازمانميزان آگاهي شهروند

هراي   فرصرت  هرا و  ، چال ها ظرفيت ،ها آسيب، آيد دست مي اين پژوه  به نتايجي كه از استفاده از با توانند مي زيباسازي

 ها و راهبردهاي مناسبي اتخاذ كنند. ، سياستشراي  موجود بهبود و براي شناخته رامربوط 

 

 تحقيق ةپيشين

 در به اشكال گوناگون و به امروز از دوران يونان باستان تا طوالني دارد و غني وة مدني سابق ةجامع مشاركت شهروندي و

يونان باستان بوده است )ملكواين، شهر آتن در  و خاستگاه آن دولت كرده است ها بروز ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان

ريزي توسعة اقتصرادي و بره دنبرال     اما مفهوم مشاركت و توسعة مشاركتي به منزلة مفهومي مهم در برنامه. (169: 1377

( و ارنشتاين در زمرة اولين افررادي برود كره مشراركت     48: 1387نژاد،  هاي اقتصادي مطرح گرديد )موسي شكست برنامه

پيرروزي   قبرل از  ايران تا در(. 2: 1380كار گرفت )شريفيان ثاني،  با تعبير قدرت شهروندي به 1969ل شهروندي را در سا

 ،فرمران مشرروطه   صردور  دست شاه برود. برا   تمام قدرت در و صورت سلطنت استبدادي بود مشروطيت شكل حكومت به

 خود امور ةادار در افراد همةت مشاركت حكوم و برداشته شد شهر امور ةادار جهت مشاركت شهروندان در نخستين گام در

اي  بره شركل گسرترده    شرهر  امرور  ةادار مشاركت در ةزمين ،پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي از را حق آنان دانست. بعد

برا وجرود    هراي اخيرر   سرال  در(. اما 3: 1387نيا و موسوي،  حكمتترين آن تشكيل شوراها بوده است ) كه مهم دآمفراهم 

ايم  ندرت شاهد مشاركت فعال و واقعي مردم در ادارة امور شهرها بوده براي مشاركت مردمي شده است، به هايي كه تالش

صرورت كلري    مشاركت انجرام گرفتره اكثرراً بره     ةاخير دربارهاي  (. تحقيقاتي كه در سال56: 1390)غفاري و جمشيدزاده، 

كه هر كردام   دارند  هايي سازمانها  حالي كه شهرداري در ؛مديريت شهري و شهرداري را مد نظر قرار داده است ةمجموع

. در اين پژوه ، با توجه به مهجور مانردن بحر    دطلب اي مي از آنها تحقيقات جداگانه يك و هر اي دارند وظايف جداگانه

موضروع  ايرن   برارة گرفته در مطالعه قرار گرفت. تحقيقات انجام تحتزيباسازي در شهرها و اهميت آن، سازمان زيباسازي 

 بيان گرديده است. 1طور خالصه در جدول  به
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 ه با رويكردهاي نوينگرفت برخي مطالعات و تحقيقات انجام .1جدول 

 خالصة نتايج عنوان پژوه  پديدآورنده

 (1383الشوكي )

بررسي عوامرل مرؤثر برر مشراركت     
اجتمررراعي مشررراركت اجتمررراعي   
شهروندان در ادارة امور شهر )منطقة 

 (شهرداري تهران 6

دهد كه ميان متغيرهراي سرن،    نتايج پژوه  نشان مي
قدرتي با متغير مشاركت رابطة  مندي و بي احساس فايده

معناداري وجود دارد، ولي ميان متغيرهاي سواد و جنس 
 با متغير مشاركت رابطة معناداري وجود ندارد.

 (1389تاج )
مرؤثر برر مشراركت     بررسي عوامرل 

 يشهروند

دهرد برين دو عامرل احسراس      نتايج تحقيق نشان مري 
 مالكيت نسربت بره شرهر و نگررش مثبرت نسربت بره       

مثبرت و   ةمديريت شهري با مشاركت شهروندي رابطر 
متغيرهراي  كره   معناداري وجود دارد. اين در حالي است

احساس تعلق اجتمراعي، رضرايت از خردمات شرهري،     
ترأثير معنراداري برر     اعتقاد به تقدير و اعتماد اجتمراعي 

 .دان ندارندمشاركت شهرون

 (1389ميرشكار )

شناسايي عوامل مرؤثر برر افرزاي     
مشاركت شهروندان در حفظ محي  

شهرداري  21زيست شهري )منطقة 
 تهران(

نتايج تحقيق حاكي ار آن بود كره هرم عوامرل فرردي     
)آگاهي شهروندي، رضايت، درآمد و ...( و هرم عوامرل   

هررا،  سررازماني )آمرروزش شررهروندي، برگررزاري جشررن 
ها و ...( باع  مشراركت شرهروندان در    ت رسانهمساعد

شروند و در ايرن ميران     حفظ محي  زيست شهري مري 
تأثير عوامل فرردي برر مشراركت شرهروندي بري  از      

 عوامل سازماني است.

 (1390مالكيان )

هرراي  بررسرري رابطررة بررين ويژگرري 
شرررهروندان و مشررراركت آنررران در 

 22شررهرداري منطقررة  137سررامانة 
 تهران

دهد كه ميان متغيرهراي سرن و    ق نشان مينتايج تحقي
جنس با متغير مشاركت رابطة معناداري وجرود نردارد و   

منرردي و عوامررل   ميرران متغيرهرراي سررواد، رضررايت  
شناختي هوش هيجراني و عرزت نفرس برا متغيرر       روان

مشاركت رابطة معناداري وجود دارد و اين رابطه مثبرت  
ش است. يعني افرادي كه داراي عزت نفرس براال، هرو   
 هيجاني بيشتر و سواد بيشترند، بيشتر مشاركت دارند.

 مرتضوي
(1391) 

بررسرري موانررع مررؤثر در زيباسررازي 
 شهري

به بررسي عوامل و موانع موثر در زيباسازي اين تحقيق 
 اسرت. شرهروندان پرداختره   هدف افزاي  مشراركت   با

رضررايت  مشرراركت، بررينكرره دهررد  نتررايج نشرران مرري
 معنراداري وجرود   ةرابطر  شهروندان و زيباسازي شهري

 شده و بهترسازمان  مشاركت، عملكرداي  افز با و دارد
 .يابد وضعيت زيباسازي بهبود مي

 1393منبع: نويسندگان، 

 

 اهداف تحقيق

 بررسي ميزان مشاركت شهروندان در زيباسازي منطقه. 1

 جمعيتي و آگاهي(هاي  بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت شهروندان )مثل ويژگي. 2
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 زيباسازي شهري ةبررسي وضعيت آگاهي شهروندان در زمين .3

 7بررسي چگونگي عملكرد سازمان زيباسازي .4

 شهري. افزاي  مشاركت شهروندان براي بهبود منظر 5

 

 تحقيق هاي هفرضي

 مشاركت شهروندان در امر زيباسازي شهري در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. .1

 هروندان با ميزان مشاركت آنها وجود دارد.معناداري ميان آگاهي ش ةرابط .2

 شوند. مي تر با افزاي  مشاركت، شهروندان در انجام تكاليف خود مصمم .3

 

 مباني نظري

 مشاركت رقروندي

(. در واقرع  5: 1388)زيراري و ديگرران،    اسرت  مشاركت از حي  لغوي به معناي درگيري و تجمع براي منظور خاص ةواژ

نظرر شخصري و اعمرال مراقبرت در      طوري كه اظهار به ؛گيري را گويند ر گرفتن قبل از تصميممشاركت مورد مشورت قرا

مشراركت عمرومي    (.5: 1389تروان،   جريان اجرايي اين تصميم و تحول نتايج آن امكان داشرته باشرد )نيرومنرد و واحرد    

كند و در همان زمان فرصتي  وانا ميشان )ارتباط، همكاري و گفتار عالقه( ت هاي شهروندي شهروندان را در توسعة مهارت

(. بعضري از  (Anne et al., 2013: 106برودن را تمررين كننرد     آورد ترا شرهروند فعرال    را براي شرهروندان فرراهم مري   

افرزاي  ظرفيرت دموكراتيرك اسرت. از ايرن ديردگاه،       اي براي  كنند كه مشاركت عمومي وسيله نويسندگان استدالل مي

ود مردم است. در واقع مشاركت فرصتي براي يادگيري مسئوليت اجتمراعي و شرهروندي   مشاركت عمومي ارزشي براي خ

صرورت   توانند بره  گيرندگان ديگر نمي معتقد است كه اين روزها، تصميم Runhaar. (Petts, 2003: 146)آورد  فراهم مي

انرد كره    دارنرد، زيررا ايرن شرهروندان    مراتبي جامعه را هدايت كنند و آنها براي ادارة شهر به حمايت شهروندان نياز  سلسله

  كنترل منرابع حيراتي ماننرد زمرين، مسرتغالت و امرالت را در اختيرار دارنرد و همچنرين آنهاينرد كره توانرايي اعترراض             

شود ساكنان بتوانند در  هاي شهري باع  مي گيري ها و تصميم مشاركت مردم در فعاليت . (Runhaar, 2009: 206)دارند

وجودآمدن دستاوردهايي از جمله حفظ بهتر محي  زيست، براال   گير و فعال شوند و در نتيجه باع  بهفرايندهاي توسعه در

نفس شهروندان و افزاي   هاي مالي، افزاي  اعتمادبه   جويي رفتن روحية شهروندان، افزاي  رضايتمندي شهروندان، صرفه

 .(Mahdavinejad and Amini, 2011, 407)شود  ها مي  اعتماد به سازمان

 

 با مشاركت هاي مرتبط  تئوري

 رناختي مشاركت ديدگاه جامعه

شناختي مشاركت، بر فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي، نهادهاي خانوادگي و نظرام تعلريم و تربيرت تأكيرد      در ديدگاه جامعه
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گيري مشاركت مفيد و  شود. در واقع اين رويكرد بر عوامل بيروني و محيطي تأكيد داشته و عوامل اجتماعي را در شكل مي

يابد كره افرراد بتواننرد از قيرد و بنردهاي       داران اين ديدگاه، زماني مشاركت در جامعه تحقق مي داند. از نظر طرف مؤثر مي

اي  شود كه افراد بره گونره   هاي جمعي( رهايي يابند و اين خود باع  مي فكري )از طريق آموزش و پرورش، سواد و رسانه

 و به اصطالح آگاهانه انتخاب كنند.ديگر به جهان بنگرند 

 

 رناختي مشاركت ديدگاه روان

كننده و ديگري، ميزان آگراهي فررد نسربت بره عمرل مرورد        هاي ترغيب در اين ديدگاه، مشاركت از دو جنبه، يكي انگيزه

شخصريت افرراد   مشاركت، داراي اهميت است. اين ديدگاه افزاي  مشاركت در جامعه را ناشي از تغيير در نگرش، افكار و 

داند. در اين ديدگاه، تأكيد بر الگوي تغيير در سيستم اعتقادات و خصوصيات شخصيتي است. مردم بايد از نظر روانري،   مي

توانرد آنهرا را بره افررادي فعرال در جامعره تبرديل كنرد.          انگيزة كسب موفقيت بيشتر را داشته باشند و همين انگيزه مري 

هاي فردي  كنندة نگرش هاي شخصيتي به عنوان عوامل تعيين ل انگيزه، سابقه و ويژگيداران اين ديدگاه بر سه عام طرف

 (.50-54: 1391كنند )موسوي،  هاي اجتماعي تأكيد مي  در مبادرت ورزيدن به فعاليت

 

 نظريه هانتينگتون و نلسون

كننرد.   بي  از همه تأكيد ميتوسعه بر دو عامل  در بررسي علل گسترش مشاركت در جوامع درحال 1هانتينگتون و نلسون

هرايي از   عامل اول، نگرش نخبگان سياسي در قبال مشاركت است. نخبگان براي تحكيم قردرت خرود مشراركت بخر     

كنند. عامل دوم ميزان آگاهي گروهي و انسجام اجتماعي در خرود ايرن جوامرع     جامعه را در سياست، تسهيل و تشويق مي

تواند باع  گسرترش مشراركت شرود. يكري از ايرن       اقتصادي از طريق دو مجرا مي است. آنها معتقدند توسعة اجتماعي و

هاي باالتر اجتماعي به نوبة خرود در فررد احسراس توانرايي      مجاري تحرت اجتماعي است. به اين معني كه كسب منزلت

هاي  ند در ميان منزلتشود. آنها معتقد هاي عمومي را موجب مي گيري دستگاه هاي تأثير بر تصميم كند و نگرش ايجاد مي

اجتماعي، ميزان سواد فرد بيشترين تأثير را بر مشاركت دارد. دومين مجرا مجراي سازماني است. بدين معني كه عضرويت  

هراي اجتمراعي و سياسري را بيشرتر      هاي اجتماعي احتمال مشاركت در فعاليت ها و سازمان و مشاركت فعال در انواع گروه

 (.55-56: 1375كند )رضايي،  مي

ه با شهرداري ممكن است نقشي فعال يا منفعل داشته باشند كه بستگي به متغيرهراي  ههر يك از شهروندان در مواج

مشاركت شرهروندان و  ، نهادينه شدن فرهنگ شهروندي ،لزوم گسترش رواب  ميان شهرداري و شهروندان .گوناگون دارد

قروق و وظرايف شرهروندي، نهادينره شردن فرهنرگ، مشراركت        ح ،. بنرابراين رود شمار مي بهاز حقوق شهروندي  ،آگاهي

ضمانت دولت براي تحقق شهروندي و آگراهي شرهروندي بايرد در روابر  ميران شرهرداري و شرهروندان در         شهروندي،

افزاي  مشاركت شهروندي از يك سو باع  سبك شدن وظايف مديران شهري  .مورد توجه قرار گيردهاي گوناگون  حوزه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Huntington & Nelson 
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يت بيشتري كررده و  مسئولشود شهروندان در قبال مسائل شهري احساس دلسوزي و  مي وي ديگر، باع و از سگردد  مي

ها و تحقيقات دربارة مشاركت نشان داده است كره   . نتايج مطالعه و بررسي تئوريتر گردند در انجام تكاليف خوي  مصمم

و كاه  آن سهم دارند. در صورتي كره ايرن   عوامل زيادي در مشاركت شهروندي مؤثرند و هر يك به نوعي در افزاي  

شود كه در نهايت منجر به بهبود افزاي  مشاركت  وجودآمدن دستاوردهايي مي صورت مثبت عمل كنند، باع  به عوامل به

گويي مديران شهري خواهد شد. نتايج مطالعات و تحقيقات انجرام گرفتره توسر  محقرق، مردل       و بهبود عملكرد و پاسخ

 (.1وجود آورده است )شكل  را به نظري اين پژوه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1393)منبع: نويسندگان  مشاركت رقروندي .1 ركل

توان به مروارد زيرر اشراره كررد:      توسعه نيز مي در زمينة مشكالت مربوط به مشاركت شهروندي در كشورهاي درحال

هاي زمراني، تقاضرا برراي نترايج      حدوديتالمللي، فقدان فرهنگ دموكراتيك و جامعة مدني، فقر گسترده، م فشارهاي بين

 .(Denhardt et al., 2009:1268) هاي نهادي  سريع و محدوديت

 

 آگاهي رقروندي

 ترالش برراي تحقرق حقروق و     قبال شرهروندان و  شهرداري در وظايف حكومت ونسبت به به معناي شناخت شهروندان 

 شود مشاركت شهروندان در حقوق شهروندي باع  مي ازآگاهي  (.17: 1387)باغستاني برزكي،  اجراي تعهدهايشان است

مثمر ثمرتر گرردد. آگراهي شرهروندي     و باشددار رپذيري بيشتري برخو مسئوليت مراتب پايداري، استمرار و امور شهري از

: 1388شرود )پرورعزت و ديگرران،     و باع  افزاي  مشاركت شهروندي مي دآور فراهم مي انجام وظايف دوجانبه را ةزمين

ريزي شرهري   هاي مديريت و برنامه (. اين رابطه دوطرفه است و به عبارت ديگر، بيشتر شدن مشاركت مردم در فعاليت13

هراي   شرود. از ايرن طريرق شرهروندان برا امكانرات و محردوديت        هاي عمومي آنران مري   سبب بيشتر شدن سطح آگاهي

ريرزي سربب    هراي برنامره   مردم با امكانات و محدوديتگردند و طبيعي است كه آشنا شدن  ريزي و طراحي آشنا مي برنامه

ها با واقعيت، انطبراق بيشرتري خواهرد يافرت.      گردد و لذا اهداف طرح و برنامه ها و توقعات آنان مي تر شدن خواسته واقعي

تررين   طور كلي دربارة ميرزان آگراهي شرهروندي سره ارزش اساسري بره عنروان مهرم         (. به119-121: 1379)كسااليي، 

وردهاي مشاركت مطرح شده است: سهيم شدن مردم در قدرت و اختيرار، راهيرابي مرردم بره نظرارت برر سرنوشرت        دستا

 (.22: 1382هاي پايين جامعه )رستمي،   هاي پيشرفت براي مردم در رده   خوي ، ايجاد فرصت

 

 رضایتمندی
انگیزۀ 

 درونی

تصور فرد از 

 پیامدهای مشارکت
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 رقري زيباسازي

سازي، موسيقي، تئاتر، رقص و معماري  ، مجسمهشناسي معموالً با طبيعت، معنا و تحسين هنرهاي زيبا مانند نقاشي زيبايي

بره معنراي ادرات كرردن و     aisthanesthaiشناسري( از لغرات يونراني كالسريك      )زيبرايي  shatehtseaة واژ ارتباط دارد.

aisthteta عبارت اسرت از اقردامات    (. زيباسازي شهري88: 1382شده مشتق شده است )بل،  به معناي موضوعات ادرات

نما، نورپردازي، گرافيك محيطي، فضراهاي شرهري مررتب  كره باعر        شهري، احجام هنري، آب ةاثاثي ةزمينآگاهانه در 

بزرگ ماست و ما شهروندان حق داريرم برا    ة(. شهر خان1390)جهانشاهي، گردد  مي كيفي محي  شهري يتلطيف و ارتقا

انديشره و خالقيرت    ةهايي كه درست و به پشرتوان  و ... و مكانها  ها، نماها، خيابان ديدن منظر خوب شهري اعم از ميدان

اند، در شرهر خودمران احسراس لرذت، خوشرايندي، آرامر  و امنيرت كنريم. طراحران شرهري بايسرتي برا              طراحي شده

برا توجره بره جايگراه زيبرايي و زيباشناسري در حيرات انسراني و نيازهراي كامرل           اي و  اجتمراعي و حرفره  هاي  يتمسئول

ريزان  احترام، تعلق، كاربردي بودن و عشق، شهر را طراحي كنند. محصول نهايي طراحان و برنامهحاكي از  ةشد بندي طبقه

شهر و شهروندان و حتي مشاوره با نماينردگان واقعري آنهرا صرورت      نسبت بهشهري بايد مبتني بر درت و شناخت جامع 

 (.10 :1391)معتضدي،  گيرد تا به سوي زيباسازي و بهبود كيفيت منظر گام بردارد

 

 روش تحقيق

انجرام گرفتره    نامره  پرسر  ابرزار  صورت پيمايشي با استفاده از  بهبوده و  يفي تحليليصدر اين تحقيق تو كار رفته به روش

صورت  گيري به روش نمونه .است تهران 6ة منطقاست. جامعة آماري تحت مطالعه در فرايند پرسشگري شامل شهروندان 

نفر(  225290تهران ) 6نه با استفاده از مدل كوكران برآورد شد. با توجه به جمعيت منطقة تصادفي ساده بوده و حجم نمو

 نامه مورد نياز بود كه تهيه و توس  شهروندان تكميل گرديد. پرس  384با استفاده از روش كوكران 

T=1.96     p=0.50          q=0.50         d=0.05             

 (1391)زياري، . فرمول كوكران 1فرمول 

 .شدندتجزيه و تحليل  SPSSافزار  با استفاده از نرم نامه پرس  هاي حاصل از دادهسؤال است و  23نامه حاوي  پرس 

و در  8/0نامه از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده گرديد كه ميرزان پايرايي آن برابرر برا      براي محاسبة پايايي سؤاالت پرس 

استفاده شده است. در اين پژوه  دو نروع متغيرر    t-testرسي وضعيت متغيرها از آزمون سطح قابل قبولي است. براي بر

استفاده شرد و برراي بررسري     Spearmanاسمي و ترتيبي داشتيم كه براي بررسي رابطة بين متغيرهاي ترتيبي از آزمون 

بردين گونره كره ابتردا جردول       استفاده شرد؛  Chi-Squareو  Crosstabsرابطة بين متغيرهاي اسمي و ترتيبي از آزمون 

 تجزيه و تحليل شدند. Chi-Squareو  Crosstabsوسيلة آزمون  شدن به Recodeها بعد از   توافقي ايجاد شد و داده
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هراي جامعره اسرتفاده     ترين آزمون آماري پارامتريك است كه آزمرون فررض دربرارة ميرانگين     مهم t: آزمون tآزمون 

 (.267: 1392گيري است )دالور،  صلة ميانگين جامعه با نقطة تحت نظر قابل اندازه، فاtشود. در واقع در آزمون  مي

بستگي گشتاوري  اي كه توس  اسپيرمن تهيه و تدوين شده است، شكل خاصي از هم بستگي رتبه روش اسپيرمن: هم

اي باشند )دالور،  صورت رتبه شده از متغيرهاي تحت مطالعه به آوري هاي جمع رود كه داده كار مي پيرسون است و زماني به

1382 :211.) 

رود  كرار مري   اي بره  هراي اسرمي و رتبره    هاي ناپارامتريك است كه براي داده روش كا اسكوئر: شكل خاصي از آزمون

 (.272: 1392)دالور، 

ل يرك جردو  رود. در واقرع   كار مري  جدول توافقي: جدول توافقي براي بررسي رابطة بين متغيرهاي اسمي و ترتيبي به

و شغل وي است يرا خيرر )بايزيردي و     ، تأهلفرد وابسته به جنس رضايت يا مشاركتكه آيا ميزان  دده توافقي نشان مي

 (.58: 1388ديگران، 

 

 معرفي محدودة تحت مطالعه

 ايرن  گيررد.  مري  درصد از سطح شهر را در بر 2/3 كيلومتر مربع، حدود 2/21با مساحتي معادل شهرداري تهران  6 ةمنطق

خود جاي داده و بره   دولتي و خصوصي را درهاي  درصد ساختمان 30محله تقسيم شده و بي  از  18ناحيه و  6قه به منط

درصرد جمعيرت    81/2 نفر 225290با جمعيت  6ة مركزي شهر تهران واقع است. منطق ةلحاظ موقعيت جغرافيايي در حوز

دارد. البته در طول روز، رقم جمعيت در اين منطقره بره يرك     نوزدهم قرار ةشهر را در خود جاي داده و از اين نظر در رتب

 (.2)شكل  (1392، 6 ة)شهرداري منطق رسد مي ميليون نفر هم

 

 (1393منبع: نويسندگان، )رقرداري تقران  6 ةمنطق .2ركل 
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 ها يافته

 هاي اجتمايي  مؤلفة بنيان

نفرر   95گويران كارمنرد،    نفرر از پاسرخ   141بودنرد.   نفر زن 187نفر مرد و  207شهروندي كه از آنها پرس  شد،  384از 

گويران متأهرل و    نفرر از پاسرخ   226نفر ساير بودند.  45نفر بيكار و  12دار،  نفر خانه 52نفر داراي شغل آزاد،  39دانشجو، 

داني، نفرر كرار   52نفر كارشناسي،  65نفر كارشناسي ارشد،  42نفر در مقطع دكتري،  11نفر مجرد بودند. تحصيالت  158

نفر برين   99سال،  20تا  10نفر بين  78سواد بود. از نظر سن،  نفر بي 10نفر ابتدايي و  16نفر سيكل،  43نفر ديپلم،  145

نفر نيز  11سال و  70تا  60نفر  11سال،  60تا  50نفر  27سال،  50تا  40نفر  60سال،  40تا  30نفر  98سال،  30تا  20

 سال سن داشتند. 80تا  70

 

 سي مؤلفة مشاركت رقرونديبرر

نامره مخرتص    پرسر   23تا  15سؤال استفاده شد. سؤاالت  9براي بررسي ميزان مشاركت مردم در زيباسازي شهري، از 

هراي گونراگون متفراوت اسرت كره       دهد، ميزان مشراركت در زمينره   نشان مي 2گونه كه جدول  همين مؤلفه است. همان

كراري جلروي منرازل و     هاي سازمان و بيشترين ميرزان در زمينرة درخرت    اخوانكمترين ميزان آن در زمينة شركت در فر

گيرري در برابرر    كراري و موضرع   هراي درخرت   جز زمينره  شود. مشاركت شهروندي به هاي جلوي پنجره مشاهده مي گلدان

ر مجمروع ميرزان   شود، د مشاهده مي 3طور كه در جدول  ها در وضعيت نامطلوبي قرار دارد و همان سازمان، در ديگر زمينه

تر از ميانگين قرار دارد )تأييد فرضية اول(. براي آگاهي از علت پايين برودن مشراركت    مشاركت شهروندان در سطح پايين

هاي مردمري در سرازمان    اي با آقاي مهندس محمد طلوعي )رئيس بخ  مشاركت مصاحبه 6در زيباسازي شهري منطقة 

ي پرايين برودن مشراركت شرهروندان در زيباسرازي را مشركل آمروزش        زيباسازي( صورت گرفت كه ايشان علرت اساسر  

هاي زيادي دربارة مشاركت شهروندان صورت گرفته )كره آخررين آن پرروژة     شهروندي ذكر كردند. ايشان فرمودند پروژه

ن از پالت بهاري بوده است و در اين پروژه از شهروندان خواسته شد در زيباسازي نمراي خرود ترالش كننرد و در ازاي آ    

هرا   گونره طررح   سازمان جايزه دريافت كنند.(، اما به دليل آگاهي پايين شهروندان و ضعف آموزشي، استقبال زيادي از ايرن 

كننرد   شود. در ادامه، ايشان از فرهنگ شهروندان تهراني صحبت كردند و گفتند شهروندان تهراني بيشرتر سرعي مري    نمي

گرا است و  دهند اما اين زيبايي درون توان گفت شهروندان به زيبايي اهميت مي درون منازل خود را زيبا كنند. بنابراين مي

هايي حس زيبايي بيروني را در آنها تقويت كنيم. در پايران ايشران برراي گسرترش      ما بايد با آموزش كافي و ايجاد مشوق

ا بايرد در ابتردا دربرارة مفهروم     رواب  متقابل سازمان و شهروندان تأكيد زيادي بر آموزش شهروندي كردند و فرمودنرد مر  

زيباسازي شهري و چگونگي اجراي آن بره شرهروندان آمروزش دهريم و در ايرن راسرتا بايرد بودجره و امكانرات زيرادي           

هاي عمومي مثل راديو و تلوزيون( در اختيار سازمان قرار گيرد تا سازمان بتواند فرهنگ شهروندي را در اين زمينره   )رسانه

 نهادينه كند.
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 . مشاركت رقروندي2 جدول

 شهرونديمشاركت 

 يفراوان

 ميانگين
ارزش 
 ميانگين

T كامالً  معناداري
 موافق

 مخالف نظر بي موافق
كامالً 
 مخالف

 024/0 -226/2 3 84/2 105 49 92 80 58 هزينه براي شهر

هاي  شركت در فراخوان
 سازمان

17 49 69 121 128 23/2 3 816/12- 000/0 

 558/0 -586/0 3 29/2 80 58 80 129 37 رشاد ديگران راهنمايي و ا

 000/0 338/6 3 39/3 30 74 63 151 66 كاري  تالش براي درخت
كاري  گيري در برابر كم موضع

 سازمان
88 134 89 42 31 54/3 3 841/8 000/0 

ها و  مشاركت در هماي 
 ها جشنواره

34 43 97 131 79 54/2 3 625/7- 000/0 

 000/0 -686/3 3 74/2 97 85 59 105 38 شورها و كاتالوگمطالعة برو
 006/0 -764/2 3 8/2 85 69 73 69 61 شركت در جلسات سازمان
دادن نظر و طرح براي 
 زيبايي شهري 

68 97 89 68 62 11/3 3 57/1 117/0 

 1393منبع: نويسندگان، 

 سازي نمرة متغيرها براي مشاركت رقروندي . يكسان3جدول 

 درجة آزادي معناداري T ارزش ميانگين ميانگين شده تركيب

 383 027/0 -218/2 27 14/26 مشاركت
 1393منبع: نويسندگان،   

 

 هاي اجتمايي و مشاركت رقروندي  بررسي ارتباط ميان بنيان

د، از آزمرون  انر  براي بررسي ارتباط ميان متغيرهاي سن و تحصيالت با متغير مشاركت كره هرر دو نروع از متغيرهراي ترتيبري     

Spearman  .شرده از متغيرهراي تحرت     آوري هاي جمرع  رود كه داده كار مي اي )اسپيرمن( زماني به بستگي رتبه هماستفاده شد

نتايج تحقيق نشان داد كه ميان متغير تحصيالت با متغير مشاركت رابطرة   (.211: 1382اي باشند )دالور،  صورت رتبه مطالعه به

يابد. طبق نتايج، رابطة معنراداري ميران    ا افزاي  ميزان تحصيالت، ميزان مشاركت شهروندي افزاي  ميمعنادار وجود دارد و ب

 (.4سن و مشاركت وجود ندارد. اين بدان معني است كه سنين مختلف افراد، تأثيري بر ميزان مشاركت آنان ندارد )جدول 

 . ارتباط ميان متغيرهاي سن، تحصيالت و متغير مشاركت4جدول 

 بستگي اسپيرمن آزمون هم مشاركت سن حصيالتت

 بستگي ضريب هم 000/1 063/0 218/0

 معناداري --- 215/0 000/0 مشاركت

384 384 384 N 
 1393منبع: نويسندگان،               
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 روشز )متغير ترتيبري( ا  مشاركتو شغل )متغيرهاي اسمي( با متغير  ، تأهلمتغيرهاي جنس ميان ارتباطراي بررسي ب

كه آيرا ميرزان    دده يك جدول توافقي نشان مي. با استفاده از جدول توافقي استفاده شدكاي اسكوئر  آزمونو  كراس تب

نترايج آزمرون    (.58: 1388و شغل وي است يا خير )بايزيردي و ديگرران،    ، تأهلفرد وابسته به جنس رضايت يا مشاركت

( و ميرزان مشراركت   5غير مشاركت ارتباط معنرادار وجرود دارد )جردول    كاي اسكوئر نشان داد ميان متغيرهاي جنس با مت

 (.6مردان بيشتر از زنان است. به عبارت ديگر، مردان در زيباسازي شهري مشاركت بيشتري نسبت به زنان دارند )جدول 

 آزمون كا اسكوئر براي ارتباط ميان جنس و مشاركت. 5جدول 

 آزمون كاي اسكوئر ارزش  معناداري

 كا اسكوئر -پيرسون 743/22 000/0

 نسبت احتمال 933/22 000/0

 1393منبع: نويسندگان،  

 آزمون كراس تب براي ارتباط ميان جنس و مشاركت. 6جدول 

 آزمون كراس تب مشاركت زياد مشاركت متوس  مشاركت پايين

 تعداد 34 131 41
 مرد

 درصد 5/16% 6/63% 9/19%
 تعداد 28 76 74

 زن
 درصد 7/15% 7/42% 6/41%
 جمع درصد 1/16% 9/53% 9/29%

 1393منبع: نويسندگان،  
 

( و ميزان مشاركت متوس  بره براال   7طبق نتايج، ميان متغير تأهل و متغير مشاركت ارتباط معنادار وجود دارد )جدول 

 (.8در افراد مجرد بيشتر از افراد متأهل است )جدول 

 اط ميان تأهل و مشاركتآزمون كا اسكوئر براي ارتب. 7جدول 

 آزمون كاي اسكوئر ارزش  معناداري

 كا اسكوئر -پيرسون 617/24 000/0

 نسبت احتمال 349/25 000/0

 1393منبع: نويسندگان،  

 آزمون كراس تب براي ارتباط ميان تأهل و مشاركت. 8جدول 

 آزمون كراس تب مشاركت زياد مشاركت متوس  مشاركت كم

 تعداد 40 99 87
 أهلمت

5/38% 8/43% 7/17%  درصد 
 تعداد 22 108 28

 مجرد
7/17% 4/68% 9/13%  درصد 
9/29% 9/53% 1/16%  جمع درصد 

 1393منبع: نويسندگان،  
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دار،  ترتيب مربوط به افرراد خانره   (. كمترين ميزان مشاركت به9در متغير اشتغال نيز رابطة معناداري وجود دارد )جدول 

ترتيب مربوط به كارمندان و دانشرجويان   هاي آزاد و ساير است و بيشترين ميزان مشاركت به داراي شغلافراد بيكار، افراد 

 (.10است )جدول 

 آزمون كا اسكوئر براي رابطة رغل و مشاركت. 9جدول 

 آزمون كاي اسكوئر ارزش  معناداري

 كا اسكوئر -پيرسون 917/60 000/0

 نسبت احتمال 498/72 000/0

 1393سندگان، منبع: نوي 

 

 متغير رغل و مشاركت ارتباط ميانآزمون كراس تب براي . 10جدول 

 آزمون كراس تب مشاركت زياد مشاركت متوس  مشاركت كم

 تعداد 40 74 27
 كارمند

 درصد 4/28% 5/15% 1/19%

 تعداد 17 57 21
 دانشجو

 درصد 9/17% 60% 1/22%

 تعداد 0 30 15
 ساير

 درصد 0% 7/66% 3/33%

 تعداد 5 17 30
 دار خانه

 درصد 6/9% 7/32% 7/57%

 تعداد 0 23 16
 آزاد

 درصد 0% 59% 41%

 تعداد 0 6 6
 بيكار

 درصد 0% 50% 50%

 جمع درصد 1/16% 9/53% 9/29%

 1393منبع: نويسندگان،  

 

 آگاهي رقروندي ةبررسي مؤلف

آگاهي از حقوق و وظايف خود،  ةال اول دربارؤده است. دو سآگاهي شهروندي از پنج سؤال استفاده ش ةبراي بررسي مؤلف

آگاهي از قوانين و مقررات اسرت. نترايج نشران     ةآگاهي از حقوق و وظايف سازمان و سؤال آخر دربار بارةدو سؤال دوم در

نين و دهد كه آگاهي از حقوق خود، در وضعيت مناسب، آگاهي از حقوق سازمان در وضعيت متوسر  و آگراهي از قروا    مي

 (.11مقررات در وضعيت بسيار نامناسب است. در مجموع اين متغير كمي باالتر از سطح متوس  قرار دارد )جدول 
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 آگاهي رقروندي .11جدول 

 آگاهي شهروندي
 فراواني

 Test ميانگين

value 
T Sig كم خيلي كم متوس  زياد بسيارزياد 

 000/0 726/11 3 70/3 21 53 51 155 104 ميزان آگاهي از وظايف خود 

 000/0 325/5 3 36/3 43 69 68 116 88 آگاهي از حقوق خودميزان 
 000/0 064/6 3 38/3 32 74 65 143 70 آگاهي از وظايف سازمانميزان 

 .000 -813/4 3 70/2 74 119 71 90 30 آگاهي از حقوق سازمانميزان 
ها، قوانين و  نامه آگاهي از آيينميزان 

 انمقررات سازم
21 80 52 103 128 38/2 3 410/9- 000/0 

 1393منبع: نويسندگان، 

 سازي و تركيب نمرة متغيرها براي آگاهي رقروندي . يكسان12جدول 

Compute Mean Test value T Sig 

 000/0 035/2 15 51/15 آگاهي شهروندي
 1393منبع: نويسندگان،  

 

 نديمشاركت رقروآگاهي رقروندي و  ميانبررسي روابط 

طبق نتايج تحليل رابطة معنادار و مثبت ميان مشاركت و آگاهي شهروندي وجود دارد و با افزاي  آگاهي ميزان مشاركت 

مناسربي برراي افرزاي     هاي  بنابراين سازمان در جهت افزاي  مشاركت بايد سياستيابد )تأييد فرضية دوم(.  افزاي  مي

 .(3)شكل  آگاهي شهروندان اتخاذ كند

 رقروندي مشاركت. ارتباط ميان آگاهي رقروندي و 13جدول 

 بستگي اسپيرمن آزمون هم مشاركت آگاهي شهروندي

 بستگي ضريب هم 000/1 530/0

 معناداري --- 000/0 مشاركت

384 384 N 

 1393منبع: نويسندگان،  

 

 . رابطة آگاهي رقروندي و مشاركت3ركل 
 منبع: نويسندگان 
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 رونديتكالي  رق ةبررسي مؤلف

هرا و در قبرال    دهد شهروندان وظايف خود را در بيشتر زمينه شود، نشان مي نيز مشاهده مي 14نتايج تحليل كه در جدول 

هراي   دنبرال كرردن برنامره    ةامرا در زمينر   ،ارنرد زگ دهند و به حقوق و قوانين سازمان احترام مي خوبي انجام مي سازمان به

 آگاهي آنان است.نارساني سازمان و  تقدند اين عامل ناشي از ضعف در اطالعسازمان ضعف وجود دارد كه شهروندان مع

 . تكالي  رقروندي14جدول 

 شهرونديتكاليف 
Frequency 

 Test ميانگين

value 
T Sig  ًكامال

 موافق
 مخالف نظر بي موافق

كامالً 
 مخالف

 000/0 751/77 3 78/4 0 0 5 76 303 مهم بودن زيبايي شهر

 000/0 342/33 3 28/4 5 0 40 175 164 اي زيبايي شهرتالش بر
احترام به حقوق و قوانين 

 سازمان
184 164 26 5 5 35/4 3 125/34 000/0 

 000/0 626/14 3 9/3 20 38 67 93 166 پرداخت عوارض

نگهداري از فضاي سبز و 
 گياهان

146 107 47 62 22 76/3 3 776/11 000/0 

اي ه     دنبال كردن برنامه
 سازمان

44 70 71 111 88 66/2 3 993/4- 000/0 

تماس با سازمان براي رفع 
 مشكل

83 97 78 76 50 23/3 3 319/3 000/0 

تالش براي زيبايي نماي 
 ساختمان

171 150 31 27 5 18/4 3 576/24 000/0 

 000/0 811/22 3 97/3 0 21 76 180 107 برداشت زباله از زمين
پاسخ به نظرسنجي و 

 رخواهينظ
147 85 99 31 22 79/3 3 930/12 000/0 

 1393منبع: نويسندگان، 

 سازي نمرة متغيرها براي تكالي  رقروندي . يكسان15جدول 

Compute Mean Test value t Sig 

 000/0 174/33 30 91/38 تكاليف
 1393منبع: نويسندگان،  

 

 وظاي  رقروندي و مشاركت رقروندي ميانبررسي روابط 

ساس نتايج تحليل رابطة معنادار و مثبتي ميان مشاركت و وظايف شهروندي وجود دارد )تأييد فرضية سوم( و بره ازاي  بر ا

يابد. يعني هر چقدر شهروندان مشاركت بيشتري  واحد افزاي  مي 660/0افزاي  يك واحد متغير مشاركت، متغير وظايف 

 (.4)شكلشوند  تر مي داشته باشند، در انجام وظايف خود مصمم
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 رقروندي و تكالي  رقروندي مشاركت. رابطة ميان 16جدول 

 بستگي اسپيرمن آزمون هم مشاركت تكاليف شهروندي

 بستگي ضريب هم 000/1 660/0

 معناداري --- 000/0 مشاركت

384 384 N 

 1393منبع: نويسندگان،  

 

 رقروندي و تكالي  رقروندي مشاركت. ارتباط ميان 4ركل 

 نويسندگانمنبع:  

 گيري نتيجه

امروزه يكي از اهداف اوليه در هر طرح، افزاي  مشاركت شهروندي است و ايرن امرر يكري از عوامرل مهرم در موفقيرت       

گيررد و دليرل آن    هاي شهري ايرران مشراركت مرؤثر صرورت نمري      شود؛ اما عمالً در طرح هاي شهري محسوب مي طرح

هراي   به مسائل زيرساختي و نبود مشاركت مؤثر باع  شده است در طرح توجهي توجهي به مسائل زيرساختي است. بي بي

ها موفقيت حاصل شود، بايرد   هاي زياد آن موفقيت چنداني حاصل نشود. اگر بخواهيم در طرح شهري ايران به رغم هزينه

ته امرا مهرم ماننرد    سعي كنيم ميزان مشاركت را باال ببريم و براي افزاي  ميزان مشاركت بايد به مسرائل ريرز و ناشرناخ   

تهران  6وضعيت سواد، سن، جنس، آگاهي شهروندان، موقعيت منطقه و ... توجه كنيم. با توجه به موقعيت مركزي منطقة 

و مشكالتي كه در زمينة زيبايي شهري در اين منطقه وجود دارد، در اين پژوه  سعي شده مشاركت شهروندي در زمينة 

بتواند راهي مناسب براي حل مشكل زيبايي اين منطقه باشد. تحقيقرات زيرادي در    زيباسازي شهري بررسي شود تا شايد

حرل   طور جداگانه انجام گرفته است؛ اما در اين پژوه  از مشراركت بره عنروان راه    زمينة مشاركت و زيباسازي شهري به

اتفراق افتراده اسرت. در     ندرت هاي آكادميك به مشكل زيباسازي شهري استفاده شده است؛ امري كه تا كنون در پژوه 

تحقيقاتي كه شهرداري در اين زمينه انجام داده، فق  ميزان مشاركت سنجيده شده است؛ در حالي كه به عوامل تأثيرگذار 

نشان داد كه ميزان مشاركت هايي كه در اين منطقه صورت گرفت،  و بررسي نتايج تحليلبر آن هيچ توجهي نشده است. 

گوناگون و افراد مختلرف  هاي  تهران در سطح نامطلوبي قرار دارد و اين امر در زمينه 6 ةي منطقشهروندان در امر زيباساز

ميزان مشاركت  وميان متغيرهاي سواد، جنس، اشتغال، تأهل، آگاهي و وظايف  يمعنادار ةمتفاوت است. طبق نتايج، رابط



 319 تقران( 6)مطالعة موردي: منطقة  سنجش ميزان مشاركت رقروندان در زيباسازي رقري

مشاركت با افزاي  سطح سواد و آگاهي شهروندي  معنادار وجود ندارد. ميزان ةوجود دارد، ولي ميان سن و مشاركت رابط

طبرق نترايج، زنران نسربت بره      شوند.  مي تر شان مصمم يابد و با افزاي  مشاركت، شهروندان در انجام تكاليف مي افزاي 

مردان و افراد متأهل نسبت به افراد مجرد مشاركت كمتري در اين زمينه دارند. در متغير اشتغال كمترين ميزان مشراركت  

دار و افراد بيكار است و بيشترين ميزان مشاركت مربوط به كارمندان و دانشجويان است. نتايج نشران   مربوط به افراد خانه

داد كه بيشترين ضعف در مشاركت شهروندان در امر زيباسازي مربوط به پايين بودن سطح آگراهي و عملكررد نامناسرب    

ها را پوش  دهد، در واقرع   هاي مناسب اين ضعف مان بتواند با سياستهاي فرهنگي است. اگر ساز سازي سازمان در زمينه

 توانسته تا حد زيادي ميزان مشاركت را افزاي  دهد.

 

 پيشنقادها

 زدايي و اصالح آنها . توجيه نهادهاي باالدست براي بررسي قوانين و مقررات در جهت ابهام1

 خصوص تلويزيون و راديو( اني بيشتر )بهرس . استفاده از ابزارهاي مناسب تبليغاتي براي اطالع2

 هاي مناسب هاي فرهنگي از طريق سياست . بهبود و گسترش زمينه3

 هاي زيبايي شهري پذيري مردم در تهيه، اجرا و نظارت طرح هايي براي مشاركت . ايجاد سياست4

 هاي تشويقي براي گسترش رواب  شهروندان با سازمان . ايجاد سياست5

 مناسبهاي  و سياستها  ي مردم با داشتن برنامهافزاي  آگاه .6

و هرا   برنامره  مقرررات،  بارةشهروندان به شهرداري در هايو انتقاد هاپيشنهاد ةارائهاي  وجودآوردن سازوكارها و زمينه به .7

 اقدامات در حال اجرا
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 منابع

 و ييگرو  پاسرخ  و فعرال  يشرهروند  ةتوسرع  بر يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه ريتأث يبررس(. 1387) ؛هيحور ،يبرزك يباغستان

 .تهران دانشگاه ،يشهر امور مديريت ةرشت ارشد، يكارشناس نامه انيپا ،تهران يشهردار تيشفاف

 .تهران ،عابد انتشارات ،SPSS (PASW)18 افزار نرم كمك با يا نامه پرس  يها داده ليتحل(. 1388) ؛گرانيد و يزديبا

 .تهران تهران، دانشگاه انتشارات اول، چاپ زاده، نيام بهناز مترجم. نديفرا و ادرات الگو، :منظر(. 1382) ؛مونيسا بل،

 يعلم ةفصلنام ،سازمان تيشفاف و ييگو پاسخ با يشهروند حقوق از شهروندان يآگاه ةرابط(. 1388) ؛گرانيد و اصغر يعل پورعزت،

 .38 ةشمار دهم، سال ،ياجتماع رفاه يپژوهش

 ،يشرهر  امرور  تيريمرد  ةرشرت  ارشرد،  يكارشناسر  ةنامر  انيپا ي،شهروند مشاركت بر مؤثر عوامل بررسي(. 1389) ؛نيحس ديس تاج،

 .تهران دانشگاه

: تيسا قيطر از يدسترس قابل ي،شهرساز در تيخالق -يباسازيز(. 1390) ؛محمد ،يجهانشاه

http://articlepersian.persianblog.ir/post/84. 

 قاتيتحق ةفصلنام ،رانيا يشهرها امور ةادار در شهروندان مشاركت از يخيتار ليتحل(. 1387) ؛رنجفيم ،يموسو ؛حسن ا،ين حكمت

 121-136 ،8 ةشمار ،ييايجغراف

: تيسرررا قيرررطر از يدسترسررر قابرررل ،شرررهر همگرررونة توسرررع ضررررورت ،يشرررهري باسرررازيز(. 1392) ؛جرررابر دانررر ،

http://www.memarnet.com/node/409. 

 .تهران ، يرايو نشر ،چهارم  يرايو. ونهم يس چاپ ي،تيترب علوم و يشناس روان در قيتحق روش(. 1392) ي؛عل دالور،

 .تهران ،رشد انتشارات ،دوم چاپ ي،اجتماع و يانسان علوم در پژوه  يعلم و ينظر يمبان(. 1382) ؛----------

 رفراه  ةفصرلنام  ي،شرهر  امور در شهروندان مشاركت با ياجتماع رفاه يرماديغ و يماد ابعاد ةرابط(. 1387) ؛گرانيد و رسول ،يربان

 .91-105 ،32 ةشمار نهم، سال ،ياجتماع

 ،18 ةشرمار   ،يمحر   يآمرا  يياير جغراف ةفصلنام ي،شهر ةتوسع يندهايفرا در يشهروند مشاركت يها وهيش(. 1390) ؛تايآز ،يرجب

116-101. 

 فرالرد  بخر  : يمورد ةنمون) ديجد و يسنت مشاركت بر ديتأك با ييروستا ةتوسع در يردمم مشاركت نق (. 1382) ؛كاظم ،يرستم

 .تهران ،مدرس تيترب دانشگاه ي،شهر يزير برنامه و ايجغراف ةرشت ارشد، يكارشناس ةنام انيپا(. لردگان شهرستان

، تهران ،اطالعات مؤسسه ي،اقتصاد و ياسيس اطالعات ةماهنام ،توسعه زاراب اي هدف ياجتماع مشاركت(. 1375) ي؛عبدالعل ،ييرضا

 .109-110 ةشمار

 يشهر تيريمد يزير برنامه يالگوها يطراح در يشهروند اركتمش( swot) ليتحل(. 1388) ؛ثميم ،ييموسا ؛بهزاد الهاشم، يرضو

 .161-195 ،47 ةشمار ،ياجتماع علوم ةفصلنام(. تهران شهر: يمورد ةمطالع)

 ةرشرت  ارشرد،  يكارشناسر  مقطرع  ،يا و منطقره  يشرهر  يزير ر برنامره  يهرا  كيتكن درس يكالس ةجزو(. 1391) ؛اهلل كرامت ،ياريز

 .تهران دانشگاه ،يشهر يزير برنامه

: يمرورد  ةنمونر ) كوچك يشهرها يشهر تيريمد در آن نق  و يشهروند مشاركت يبررس(. 1388) ؛گرانيد و اهلل كرامت ،ياريز

 .211-233 ،13 ةشمار ،يا هيناح ةتوسع و ايجغراف ةمجل ،(دجيه و ورزنه دار، گله يشهرها

 .42-55 ،8 ةشمار ،يشهر تيريمد يةنشر ي،شهر تيريمد و يشهر يحكمران يشهروند مشاركت(. 1380) ؛ميمر ،يثان انيفيشر

http://www.memarnet.com/node/409
http://www.memarnet.com/node/409
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 ةمطالع ، «شهر امور ةادار در شهروندان ياجتماع مشاركت» ياجتماع مشاركت بر مؤثر عوامل يبررس(. 1383) يي؛حي ديس ،يالشوك

 .تهران دانشگاه ،ياجتماع علوم ةرشت ارشد، يكارشناس ةنام انيپا ،تهران يشهردار 6 ةمنطق :يمورد

 روز يبازارهرا  برر  ديتأك با يشهر خدمات بهبود در يشهروند مشاركت اثرات يبررس(. 1389) ؛دانا ديس زاده،يعل ؛محمد فرد، يصالح

 .تهران دانشگاه ارشد، يكارشناس ةنام انيپا(. مشهد شهر: يدمور ةمطالع)

 .تهران اول، چاپ فرهنگ، و جامعه انتشارات ي،شهر امور و يمردم يها مشاركت(. 1390) ؛ميابراه دزاده،يجمش ؛غالمرضا ،يغفار

 .مجد انتشارات تهران، چهارم، چاپ ي،شهرساز و يشهر حقوق(. 1389) ؛غالمرضا ار،يكام

 (،سيپرد ديجد شهر: يمورد ةنمون) ديجد يشهرها يشهر تيريمد در يمشاركت تيريمد نق  و گاهيجا(. 1379) ؛نيافش ،ييكساال

 .رازيش دانشگاه ،يشناس جامعه ةرشت ارشد، يكارشناس ةنام انيپا

 شرهر  سبز يفضا و ها پارت سازمان پژوه  و آموزش معاونت ترجمة ،منظر و  يمح يطراح با ييآشنا(. 1379) .؛ل. جان ماتالت،

 .تهران ،تهران شهر سبز يفضا و ها پارت سازمان انتشارات ،دوم جلد ،تهران

 ،تهرران  22 ةمنطقر  يشرهردار  137 ةسرامان  در آنان مشاركت و شهروندان يها يژگيو نيب ةرابط يبررس(. 1390) ؛احسان ان،يمالك

 .تهران دانشگاه ،يياجرا تيريمد ةرشت ارشد، يكارشناس ةنام انيپا

 ريمسر  يمرورد  ةنمونر  ،يمتوال يها دهيد مفهوم اساس بر يشهر رظمن در ييبايز تيفيك سنج  و يبررس(. 1389) ؛مسعود ،يمتول

 .123-139 ،5 ةشمار آرمانشهر، ،تهران بادآدار يگردشگر

 ةشمار مدرس، تيترب هدانشگا ،مدرس ةمجل ي،ازنداه يعيبد مرجان ةترجم ،توسعه يايجغراف و يمدن ةجامع(. 1377) ي؛كت ن،يملكوا

 .تهران ،8

 .8 -10 ،40 ةشمار ،شهرنگار ي،شهر يطراح در يشناس ييبايز گاهيجا(. 1391) ؛اقبال ،يمعتضد

 .تهران ،اول چاپ ،شناسان جامعه انتشارات ي،اجتماع مشاركت بر يدرآمد(. 1391) ؛رظاهريم ،يموسو

 خروب  يشرهر  يحكمروانر  يالگو اساس بر تهران يشهر تيريمد در مردم مشاركت زانيم يبررس(. 1387) ؛محمدجواد نژاد، يموس

 .تهران دانشگاه ،ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،(تهران يشهردار 6 ةمنطق يشهردار: يمورد ةمطالع)

 ةمطالعر ) تهران يشهر ستيز  يمح حف  در شهروندان مشاركت  يافزا يراستا در مؤثر عوامل ييايشنا(. 1389) ي؛عل رشكار،يم

 .تهران دانشگاه ،يياجرا تيريمد ةرشت ارشد، يكارشناس ةنام انيپا(. تهران يشهردار 21 ةمنطق: يمورد

 .219-236 ،12 ةشمار ،يا رسانه مطالعات ي،شهروند مشاركت نينو يها روش و ها رسانه(. 1389) ؛عارف واحدتوان، ؛اليل رومند،ين

 اول، چراپ  فررد،  يكران ي احمدرضرا  و ،يمانيمحمرد سرل   ترجمرة  ي،شهر يزير برنامه يمبان بر يدرآمد(. 1386) ي؛ك يج راسكار،يه

 .تهران ،معلم تيترب دانشگاه
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