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 (1398 تیر، تاريخ تصويب 1397 بهمن)تاريخ دريافت 

 چکیده

( GIS) ييایاطالعات جغراف يهاستمی. سدينمايم فايرا ا يانقش برجسته يمدرن و هوشمند، مشارکت شهروند يشهر تيريدر مد

منظور را به يتوانمند و مؤثر يمکان يمحور، بستر و ابزارها-مکان يشهر تيريدر مد ديجد کرديمفهوم و رو کيعنوان محور به-شهروند

ها آن ليتما زانیها، توجه به نگرش شهروندان و مسامانه نيا ي. قبل از اجراندينمايفراهم م يامور شهر ادارهشهروندان در  يمشارکت واقع

 يهانگرش شهروندان نسبت به سامانه يابيپژوهش حاضر به ارز رو،نيبرخوردار است. ازا ييباال تیها از اهمسامانه نينسبت به استفاده از ا

GIS نيا قياز طر يخدمات شهر افتيدر نیو همچن يها به مشارکت در حل مشکالت شهرآن ليتما زانیم يمحور و بررس-شهروند 

-مکان يها لیعالقه شهروندان نسبت به استفاده از داده ها و تحل زانیم يپژوهش به بررس نيا گر،يها، پرداخته است. به عبارت دسامانه

از  يکيعنوان تهران به 6راستا، منطقه  نیپردازد. در هم يمحور م-شهروند GIS يهاداده ها در قالب سامانه دیتول نیمحور و همچن

از آن است که  يحاک جي. نتاديگردعنوان منطقه موردمطالعه انتخابکه در مرکز شهر تهران قرار دارد، به يمناطق نياتريو پو نيترتیپرجمع

را دارند. با توجه به  يشهر يهايزيرو برنامه هايریگمیمتص ،يبه مشارکت در گزارش مشکالت شهر ليدرصد شهروندان تما 6/93

. از باشديها مسامانه نياستفاده از ا جيو ترو يسازروش فرهنگ نيبهتر يارسانه غاتیلدرصد شهروندان معتقدند تب 53پژوهش،  يهاافتهي

عامل  نيدرصد، مؤثرتر 6/44با  ستمیو جذاب بودن س ادهس ها،ستمیس نياستفاده از ا يدر شهروندان برا زهیانگ جاديعوامل مؤثر در ا نیب

 نيمانع در استفاده از ا نيتردرصد( مهم 9/56شهروندان ) تياکثر دهی. به عقباشديم هاستمیس نيمشارکت و استفاده از ا زهیانگ جاديدر ا

 6/93که  دهدينگرش شهروندان نشان م يابياثر و اعمال نظرات شهروندان است. ارز بیدر ترت هايعدم اعتماد به شهردار ها،ستمیس

 نيا قياز طر يشهر يهايزيرو برنامه هايریگمیتصم ،يکالت شهربه مشارکت در گزارش مش ليها )موافق و کامالً موافق( تمادرصد آن

 يمختلف شهر يهاوگو و تعامل با سازمانبه گفت ليدرصد از شهروندان، تما 8/70دهند که  ينشان م جينتا نیها را دارند. همچنسامانه

درصد از  6/89 کهيبطور ديدهندگان مواجه گردپاسخ ياز سو يبا استقبال خوب زیها نسامانه نيا قياز طر يدارند. ارائه خدمات شهر

 ها موافق و کامالً موافق هستند.سامانه نيا قياز طر ياز خدمات شهر ياریشهروندان با ارائه بس

 محور، مشارکت شهروندان، نگرش شهروندان-شهروند GIS ،يشهر تيريمد واژگان کلیدی:

                                                           
  نويسنده رابط 
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 مقدمه -1

الزم است  ،يشهر تيريمد نينو يهادگاهيبا توجه به د

و متمرکز  يسازمانمحور، بسته، درون-نگرش متخصص

داوطلبانه و  ،يباز، مشارکت تيريبه مد يشهر تيريمد

نظر از صرف يکرديرو نی. چنابدي رییمحور تغ-شهروند

گوناگون سبب تحول  ياسیو س يفرهنگ ،ياجتماع طيشرا

 تيريو مد يزيرو فنون برنامه هاشدر مفهوم، اهداف، رو

-مديريت شهروند ييترويج تفکر علمي و اجرا ،يشهر

مشارکت  قيو تشو جيمحور، ارتقا حقوق شهروندان، ترو

و  شتریجامعه، اعتماد ب يو آگاه ياریو ارتقا هوش يعموم

 طیمح تیفیو بهبود ک يدهمشارکت شهروندان در سازمان

 طیبودن مح دهیچیپ ه. با توجه بگردديم يشهر يزندگ

متمرکز  يشهر يهاها و برنامهعدم تطابق طرح ،يشهر

به  ازین ره،یشهروندان و غ يهاو خواسته ازهایها با نسازمان

و  يزيرمشارکت شهروندان در حل مشکالت، برنامه

  .[1] باشديم يشهر يهايریگمیتصم

 يشهر تيريرا در مد ينقش مهم يشهروند مشارکت

شدن  يبه سمت شهر ياندهيطور فزاکه به يو در جهان نينو

. هوشمند [2] کنديم فايا دارد،يهوشمند شدن گام برم ايو 

 يو فناور يکيزیف يهارساختيبر ز هیشهرها تنها با تک يساز

 زیصرفه نبهنبوده و مقرون ريپذاطالعات و ارتباطات، امکان

است که انسان هوشمند  ينکته ضرور ني. توجه به اباشدينم

 دیو درواقع تأک باشديشهر هوشمند م ياز ملزومات اساس

 يزندگ يهارساختيصرف بر فناوري اطالعات و ارتباطات و ز

ايده  توانديبدون توجه به شهروند هوشمند، نم کیالکترون

 يهاپروژه اکثرعالوه، . به[4و3]سازد شهر هوشمند را محقق 

 ستند،ین زیآمتیموفق روند،يم يکه ابتدا سراغ فناور يشهر

 نياز ا نهیو استفاده به يکه نظرات شهروندان در طراح رايز

يها را پاسخ نمآن میمستق يازهایو ن ستین لیدخ هايفناور

اطالعات و ارتباطات )مثالً  يهايفناور نکهيا رغمي. علدهد

( نقش کلیدي در رهیو غ  ایاش نترنتيفراگستر ، ا انشيرا

و توسعه  جادياند و موتور محرکه اتوسعه شهر هوشمند داشته

سبب  يمتعدد يعوامل ند،آي¬يشهر هوشمند به شمار م

 يهايدر کنار فناور اياند که شهر هوشمند عالوه بر و شده

هوشمند، از  يکيزیف يهارساختيزاطالعات و ارتباطات و 

استفاده  يادیمؤلفه مهم و بن کي عنوانهشهروندان هوشمند ب

 يکه فناور دينماي( بحث م2018و همکاران ) ولری. مدينما

هوشمند  يشهرها جاديا يحل برااطالعات و ارتباطات تنها راه

 نیشهروندان و همچن يبلکه مشارکت و همکار باشند،ينم

 يمحور راهگشا-شهروند يشهر تيريو مد يزيربرنامه

. [5] هوشمند هستند يدر تحقق شهرها التاز مشک ياریبس

دارد، شهروند هوشمند است و  تیآنچه در درجه اول اهم

 يبه شمارم هيثانو يااطالعات و ارتباطات مقوله يهايفناور

بر  يتفکر از شهر هوشمند مبتن رییتغ يعني کرديرو ني. انديآ

 ياطالعات و ارتباطات به شهر مبتن يهارساختيو ز هايفناور

هوشمند )مشارکت شهروندان(، منجر به  شهروندبر 

. [7و 6و 5]نسل دوم شهر هوشمند  شده است  يریگشکل

بر شهروند هوشمند است.  ينسل دوم شهر هوشمند مبتن

گزارش مشکالت و معضالت  ازها،ین انیشهروند هوشمند با ب

و انتقادات و مشارکت در  داتشنهایارائه پ ،يشهر

و  هايها و شهرداربا سازمان عاملت ،يشهر يهايریگمیتصم

شهروندان در خصوص  ريوگو با سابحث و گفت نیچنهم

و  نهیبه تيريبه مد نهيزمان و هز نيبا کمتر يمسائل شهر

 . کنديکمک م يکارآمد شهر

 يبه بستر ازیشهروندان ن يمشارکت از سو نيا تحقق

صورت هوشمند امن و کارآمد است تا شهروندان بتوانند به

کنند.  انیب يخود را در حل مشکالت شهر يهادگاهيد

مکان است؛ چراکه  يژگياز و يبانیبستر پشت نيالزمه ا

 يوابسته به مکان هستند. ابزارها وستهیپ يمسائل شهر

را فراهم  تیقابل نيا يمکان يهالیو تحل قشهمانند ن يمکان

 يصورت بصررا به يشهر يتا شهروندان رخدادها کننديم

اطالعات  ستمی. سندينما يبررس يباالتر يو با درک مکان

 يهوشمند برا يمناسب و بستر ي( ابزارGIS) ييایجغراف

. باشديم ياطالعات مکان شيو نما لیورود، پردازش، تحل

-شهروند GIS( 1395) يارکین يراستا، جلوخان نيدر ا

 تيريدر مد ديجد کرديمفهوم و رو کيعنوان محور را به

محور -شهروند GIS. [1] محور، مطرح نمود-مکان يشهر

 هايگذاراستیس ها،يفناور ها،سمیمکان م،یبه دنبال مفاه

که  باشديم ييمبنا-مکان افتهيساختار يو استانداردها

و  يزيربرنامه ت،يريدر مد هروندانبتواند امکان مشارکت ش

ها و اطالعات در داده دیتول ،يشهر يهايریگمیتصم

طور را به يبهبود، توسعه و حل مشکالت شهر يراستا

 يهااز مؤلفه يکي يمفهوم نی. چنديفراهم نما يریچشمگ

 .شوديم يهوشمند تلق يمهم شهرها

 يهادگاهيها و دسطح سواد، تجربه ن،یبا سن شهروندان

محور -شهروند GIS يهاسامانه يمتفاوت کاربران اصل

ابتدا توسط جامعه  ديبا هاستمیس نيا نيهستند؛ بنابرا
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 يگردند که برا يطراح ياگونهشده و به رفتهيپذ يشهروند

 يهادگاهيو د ازهایاستفاده بوده و نتمام اقشار جامعه قابل

 يمؤثر و کاربرد يورها لحاظ شود. بهرهشهروندان در آن

مستلزم اعتماد و اعتقاد مردم به  هاستمیس نيبودن ا

از  يانواع مختلف تواني. اگرچه مباشديها ماستفاده از آن

مختلف  يهامحور را در حوزه-شهروند GIS يهاستمیس

و  يشهرساز ،يمانند عمران و نوساز يشهر تيريمد

 ک،یونقل و ترافحمل ،يو توسعه شهر يزير، برنامهيمعمار

 رهیو غ افتيپسماند و باز ست،يزطیو مح يخدمات شهر

 هاستمیس نيا يو اجرا يسازادهیبکار گرفت، اما قبل از پ

 نيشهروندان نسبت به استفاده از ا يهادگاهيالزم است از د

جست.  يآگاه ،يمشارکت يشهر تيريدر مد هاستمیس

شهروندان را نسبت  ليقصد دارد عالقه و تما ضر،پژوهش حا

 يشهر تيريمحور در حوزه مد-شهروند GIS يهابه سامانه

نگرش شهروندان به  يابيارز يمنظور برا ني. بددينما يبررس

عنوان تهران به 6محور، منطقه -شهروند GIS يهاسامانه

 يدانیشده و از روش پژوهش ممنطقه موردمطالعه انتخاب 

 هاستمیس نيا يابيشده است. ارزپرسشنامه استفاده بدر قال

 زانیاز م يشده در پرسشنامه، برآوردت مطرحسؤاال قياز طر

محور -شهروند GIS يهاسامانه ييو کارا ياثرگذار ت،یموفق

منجر به  نیبوده و همچن يمشارکت يشهر تيريدر مد

 نيموجود در استفاده مؤثر از ا يموانع و راهکارها ييشناسا

 .گردديم هاستمیس

 قیتحق نهیشیپ -2

در  يعمده و اصل میاز مفاه يکيمشارکت شهروندان 

رود. مطالعات  يبه شمارم داريو توسعه پا يشهر تيريمد

 تيريدر مد يمشارکت شهروند گاهيو جا تیبه اهم يمتعدد

 ي( مشارکت را کنش1382تبار ) ياند. علوپرداخته يشهر

در جهت  افتهيسازمان شیوبآگاهانه، داوطلبانه، جمعي و کم

و  يانیسطوح کالن، م اهداف، نیازها و منافع جمعي در همه

( 1388و همکاران ) يي. تقوا[8]دينمايخرد شهر تعريف م

 يمنزلهمعتقدند که اگر شهروندان، مشارکت در شهر را به

کاري  يهامشارکت در سرنوشت خويش بدانند، در قالب گروه

و تقويت خصايصي نظیر خودرهبري و  يدهبه شکل

و زمینه را براي تغییر و  ورزنديمبادرت م ورزيخودمسئولیت

 .[9شهري آماده خواهند کرد] تيريتحول در مد

 يتوسط جلوخان نیاول يمحور برا-شهروند GIS مفهوم

 GIS شان،يا دهی. به عق[1]دي( مطرح گرد1395) يارکین

در نظر گرفت که از  يستمیس توانيمحور را م-شهروند

و  نديانميآن شهروندان در اداره امور شهر مشارکت م قيطر

يم جاديا هايشهروندان و شهردار نیب هيارتباط دوسو کي

مختلف  يهامحور در حوزه-شهروند GIS يهامانه. ساشود

 تيريمد ست،يزطیو کنترل مح شيازجمله پا يشهر تيريمد

و  يونقل، نوسازتوسعه حمل ،يبحران، توسعه گردشگر

 يکاربردها يدارا رهیو غ يفرسوده شهر يهابافت يبهساز

( a1395و همکاران ) يارکین ي. جلوخانباشنديم يمهم اریبس

بر وب  يمحور مبتن-بحران شهروند تيريمد مانهبا توسعه سا

GIS بحران پرداختند تيريها در مدسامانه نيبه کاربرد ا 

 نياز بزرگتر يکيعنوان . آنها به کمبود اطالعات به[10]

 يهابه داده ازین نیو همچن يبحران شهر تيريمشکالت مد

در شهر اشاره نمودند و  يبحران طيو به هنگام از شرا يآن

آن را در مشارکت داوطلبانه شهروندان در فراهم  لحراه

 تيريسامانه مد کي قيبحران از طر ينمودن اطالعات مکان

دانست تا امکان استخراج اطالعات  GISبر وب  يبحران مبتن

بحران  رانيمد يبرا يمکان دهیچیپ يهالیو انجام تحل دیمف

سامانه  کي( 1395و همکاران ) يرمحمدیفراهم گردد. م

انتخاب  يتحت وب را برا يمشارکت يمکان يریگمیتصم

در  يدائم يبهداشت يهاسيمکان جهت احداث سرو نيبهتر

 لوی. حاج[11] شهر مشهد، توسعه دادند 1سطح منطقه 

 يریگمیسامانه تصم يسازادهیو پ ي( به طراح1397)

 يابيمنظور ارزبه يمشارکت GISبر وب  يمبتن ارهیچندمع

 قیسامانه با تلف ني. ا[12] داختشهر، پر يپسند-سالمند

توسط  شدهنیی( تعارهای)وزن مع يارهایمع تیارجح

 ،يشهر طیمحور مح-شهروند يمکان يهاسالمندان و داده

 .دينمايم دیشهر را تول يپسند-نقشه سالمند

 تيريمشارکت شهروندان در مد يابيبه ارز ياديز مطالعات

اند. در رابطه با عوامل مؤثر بر مشارکت پرداخته يشهر

( در 1388و همکاران ) ييبه پژوهش تقوا توانيشهروندان م

. نتايج تحقیق [9] شهرداري تبريز، اشاره کرد 4  يمنطقه

که هر چه میزان رضايتمندي افراد از  دهدينشان م

يران شهري و احساس مالکیت بیشتر باشد، مد يرسانتخدما

به همان میزان تمايل به مشارکت در مديريت شهري افزايش 

 يزاده و صادق فيشده توسط شر. بر طبق مطالعه انجامابدييم

(، سودآور بودن فعالیت مشارکتي، اوقات فراغت، اعتماد 1388)

 شارکتاجتماعي مردم به يکديگر ازجمله عوامل مؤثر بر م
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و  ي. مظلوم خراسان[13] باشديندان در اداره امور شهر مشهرو

در تحقیقي در شهر مرودشت استان  زی( ن1391همکاران )

فارس میزان مشارکت اجتماعي شهروندان و عوامل مؤثر بر آن 

 .[14] اندرا بررسي کرده

ها به مشارکت نگرش يابيموضوع ارز گر،يد يسو از

 تیکارآمد اهم يزيربردن به نواقص و برنامه يپ يبرا يشهر

اقدام  ي( در پژوهش1381) يراستا، کلد نيدارد. در ا ياديز

تهران  7نگرش شهروندان منطقه  يابيبه سنجش و ارز

. [15] نموده است يشهر تيرينسبت به مشارکت در مد

به ابعاد مشارکت شهروندان و عوامل  قیتحق نيدر ا شانيا

ها نسبت به مشارکت پرداخته است. بر مؤثر بر نگرش آن

به  ليشهروندان تما ق،یتحق نيحاصل از ا جياساس نتا

داشته و  شنهادیو ارائه پ يمشارکت در ارائه کمک فکر

 وجودنيعمل و اجرا ندارند. باا طهیبه مشارکت در ح يليتما

نگرش شهروندان نسبت  يابيبر ارز يمبن ياتاکنون مطالعه

 يشهر تيريمحور در حوزه مد-شهروند GIS يهابه سامانه

اکثراً  زین يالمللنیانجام نشده است. مطالعات ب رانيدر ا

و  يمشارکت GIS يهاسامانه ييکارا يابيمعطوف به ارز

ها بوده مختلف در آن يبه ابزارها يازدهیامت

شهروندان  يهادگاهياز د يکل يو نگرش [19و18و17و16]

و  ي. هاکلدهنديها را ارائه نمسامانه نينسبت به ا

 GIS يهاسامانه يابي( معتقدند که ارز2003توبون)

 نيرا در بهبود و توسعه ا يمحور نقش مهم-شهروند

در  وتریکامپ-ها به تعامل انسان. آنکنديم فايها اسامانه

.منگ و [20] ندنمود دیتأک يمشارکت GIS يهاسامانه

 زانیم يابيبه ارز ،يوهش کمپژ کي( در 2010) يمالچفسک

ها نسبت به استفاده از مشارکت شهروندان و نگرش آن

 يهانگیپارک يابيمحور در مکان-شهروند GIS يهاسامانه

باگس و  ،يگري. در مطالعه د[21] پرداختند يعموم

 درمحور -شهروند GISوب  يابزارها ری( تأث2010همکاران )

  .[22] نمودند يرا بررس يمشارکت يشهر يزيربرنامه

3- GIS محور-شهروند 

 GIS يهاسامانه ن،ينو يهايو فناور هايبا ظهور تکنولوژ

 يتوجهقابل يهاشرفتیتحول و پ زین يشهر تيريدر مد
که استفاده از  می(. امروزه شاهد هست1اند )شکل داشته

و به سمت  افتهي تیعموم GIS يهاو پروژه هاستمیس
 نيآغاز ي. در گام هاابندييسوق م يمحور-شهروند

ها با داده يتمرکز بر رو ،يشهر تيريدر مد GIS يریبکارگ

 يآوردوره عمدتًا به جمع نيمتمرکز بوده است. ا يمعمار
 يهاها با استفاده از عکستوسط سازمان يمکان يهاداده
  GPSو  ياماهواره ريتصاو ،ينیزم يبردارنقشه ،ييهوا

 هاتیفعال نيبا ا يارتباط گونهچیپرداخته و شهروندان ه
مانند  ياریبس يهادوره، اقدامات و پروژه ني. در ااندنداشته

 يداده مکان رساختيو ز يداده مکان گاهيپا يو طراح جاديا
(SDIبه )صورت گرفته  يشهر تيريمنظور سهولت در مد

و متمرکز بوده و  يسازمان کرديرو يها دارااست. اکثر پروژه
يم يرشه ينهادها رانيها فقط کارشناسان و مدکاربران آن

و  يسازمانصورت درونپروژه ها که به ني. برخالف اباشند
استفاده  يبر رو شتریب GIS يبعد يمحور بوده، گام ها-داده

 دیتأک يشهر تيريها در مدو کاربرد آن يمکان يهااز داده
در بستر  يمتعدد GIS يهادوره، سامانه نيدارد. در ا

 دیو تول هادادهمنظور استفاده از به ليدسکتاپ، وب و موبا
شهروندان توسعه  يها و هم براسازمان ياطالعات هم برا

( 1: )يول افتهي تیعموم GISدوره،  ني. اگرچه در ااند¬افتهي

 نيمحدود بوده و کاربران ا هاستمیس نيتعامل شهروندان با ا
( 2) باشند،يسازمان م رانيتنها کارشناسان و مد هاستمیس

منظور دارند و به يو اختصاص ستهشکل ب هاستمیس نياکثر ا
 يهايریگمیو تصم يزيربرنامه ت،يرياز مد يبانیپشت

و به  دی( کاربران در تول3) شوند،يم جاديا يسازماندرون
 کنند،ينم فايا ينقش يها و اطالعات مکانداده يهنگام ساز

شارکت شهروندان در حل مشکالت، م هاستمیس ني( ا4)
( تنها 5) کنند،ينم يبانیپشت را يو توسعه شهر تيريمد

استفاده  هاستمیس نياز ا توانندياز جامعه م ياقشار خاص

را  گريکديتعامل شهروندان با  هاستمیس ني( ا6) ند،ينما
در  GIS يکاربردها ي. گام بعدرهیو غ کنندينم يبانیپشت
 ييمبنا-مکان يهايو فناور میبه دنبال مفاه يشهر رتيمد
و  تيريمشارکت شهروندان در مد انکه امک باشديم

. ديفراهم نما يریطور چشمگرا به يشهر يهايریگمیتصم
تحت عنوان  توانديمبنا م-GIS يشهر تيريمفهوم از مد نيا

GIS محور مطرح گردد. -شهروندGIS محور -شهروند
آن شهروندان در اداره امور  قياست که از طر ايپو يستمیس

شهروندان  نیب هيارتباط دوسو کيو  ندينمايشهر مشارکت م
با فراهم  هاستمیس ني[. ا1] شوديم جاديا هايو شهردار

الزم  يمکان لیو تحل شينما ياز ابزارها يانمودن مجموعه
و گزارش مشکالت  ييشناسا نهیمشارکت شهروندان، زم يبرا

منظور بهبود مسائل و موجود در شهر، ارائه راهکارها به
ها )مثالً با سازمان يهمکار وتعامل  ،يمشکالت شهر

 نییمانند زلزله، تع يشهر يهابحران تيري( در مديشهردار
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 ،يخدمات شهر يابيمختلف، ارز يهادر حوزه يشهر يازهاین
شهروندان  ريامل با ساو تع يشهر يهاپروژه ياثربخش يابيارز

يریگمیو تصم يزيربرنامه ،يحل مشکالت شهر يدر راستا
محور از -شهروند GIS. ندينمايم همرا فرا يشهر يها

 يهاارگان ريسا اي هايشامل شهردار يمختلف يهامؤلفه
، حسگرها GIS يها و ابزارهاشهروندان، داده ،يشهر تيريمد

 لیتشک ليو موبا نترنتيبستر ا (،رهیو غ نی، دوربGPS)مانند 

و  يتيرينظام مد جاديبا ا هاي(. شهردار2شده است )شکل 
 يهانهیزم ،يمتناسب با مشارکت شهر ياجتماع يساختارها

. خوشبختانه در کننديمشارکت شهروندان را فراهم م
مجهز به  ليموبا يهاياکثر شهروندان به فناور ر،یاخ يهاسال

روز ابزارها روزبه نيداشته و با ا يحسگرها و وب دسترس
ها در هر مکان و زمان به داده تواننديو م شونديآشناتر م

 داشته باشند. يدسترس GIS يو ابزارها ينمکا

 
 در مديريت شهري GISروند تکامل  -1شکل

 
  ]1 [محور-شهروند GISهاي مؤلفه -2شکل

 

ها در به داده يو دسترس دی)تول هاي وبقابلیت قیتلف
 GISاي( و هر مکان و زمان و توسط هر شبکه و وسیله

( ياطالعات مکان دیپردازش و تول ،سازيذخیره ،آوري)جمع
-شهروند GISهاي سامانه جاديا يرا برا يقدرتمند يابزارها

 GISهاي سامانهانواع مختلفي از نمايد. محور فراهم مي
اطالعات  ،1مشارکتي GIS هايسامانهنظیر  محور-شهروند

                                                           
1 Public Participation Geographic Information System (PPGIS) 

 3يگیري گروههاي تصمیمسامانهو  2داوطلبانه ييایجغراف
 ييایهاي اطالعات جغرافسامانهوجود دارند. براي مثال، 

هاي مکاني آوري دادهبستري مناسب براي جمع داوطلبانه
مفهوم،  نيبر اساس انمايند. توسط شهروندان را فراهم مي

توانند گانه خود مينجشهروندان با استفاده از حواس پ
اطالعات  ،بهتر از آن يحت ايو  يمصنوع يهمانند سنسورها

تر و با طور دقیقبه شتر،یب اتیخود را با جزئ يشهر طیمح

آوري طور هوشمند جمعمختلف به طيدر نظر گرفتن شرا
عنوان حسگرهاي پويا، توانند بهشهروندان مي[. 23]ندينما

پذير، محیط آگاه، سیار، توزيع مسئولیتگر، هوشمند، تحلیل
پذير شرايط پیرامون خود را رصد نموده و يافته و تعامل

هاي مکاني موردنیاز آوري دادهنقش بسیار مهمي را در جمع
گیري هاي تصمیمسامانههدف  مديريت شهري ايفا نمايند.

هاي مکاني مرتبط با ، تلفیق دادهمحور-شهروند يگروه
شده ني، معیارها و اهمیت معیارهاي مشخصهاي مکاگزينه

گیري و توسط شهروندان از طريق يک قاعده تصمیم

ها با باشد. اين سیستمها ميبندي گزينهدرنهايت اولويت
گیري هاي تصمیمو تحلیل GISهاي ترکیب قابلیت

چندمعیاره در بستر وب و موبايل، از مشارکت شهروندان در 
 [.28-26و  1]نمايندیباني ميهاي شهري پشتگیريتصمیم

 هامواد و روش -4

 قیروش تحق -4-1

 يپژوهش حاضر به لحاظ هدف، از نوع کاربرد تیماه
 يآوراست. روش جمع يلیو تحل يفیبوده و روش آن توص

شده است. انجام يدانیو م ياکتابخانه وهیاطالعات به دو ش
 گريافراد د يهااز تجارب و پژوهش يادر مطالعات کتابخانه

شده و در مطالعات  يریگبهره يو جهان يدر سطح مل
شده است. ابزار مصاحبه و پرسشنامه، استفاده از يدانیم

تهران هستند  6موردنظر، تمام مردم منطقه  يجامعه آمار
ها شده است. نمونهعنوان جامعه نمونه انتخابنفر به 200که 
ال س 15 ياعم از زن و مرد و افراد باال يصورت تصادفبه

تهران به  6محله از منطقه  14ها در هستند. پرسشنامه
اند. سؤاالت پرسشنامه در شده عيمحله توز تیجمع سبتن

 ييو روا هیمربوطه ته دیدو بخش توسط کارشناسان و اسات
قرار گرفت. بخش اول شامل مشخصات  ديیها مورد تأآن

                                                           
2 Volunteered Geographic Information (VGI) 

3 Collaborative/Group Spatial Decision Support System (SDSS) 
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بخش دوم  باشد؛يافراد م يفیو اطالعات توص يفرد
 نياست که نگرش شهروندان نسبت به ا يسؤاالت هرندیدربرگ

قسمت با استفاده از  ني. در اکنديم يابيارز اها رسامانه
 يو مبان اتیو مرور ادب نهیزم نيتجارب افراد متخصص در ا

مشارکت،  يبرا زهیانگ جاديحوزه، عوامل مؤثر در ا نيا ينظر
 يهاو روش هاستمیس نيموانع و مشکالت استفاده از ا

 نییتع ييهانهيدر قالب گز هاستمیس جيو ترو يسازفرهنگ

 يشهروندان ارائه شد. الزم به ذکر است که سامانه ها بهو 
GIS حيشهروندان تشر يمحور به طور کامل برا-شهروند 
شهروندان با استفاده از  يهاپاسخ ان،ي. در پادنديگرد
ها قرارگرفته و نگرش آن لیوتحلهيمورد تجز SPSSافزار نرم

  است. دهيگرد يها بررسنسبت به سامانه

 محدوده موردمطالعه -4-2

تهران  ياز مناطق شهر يکيتهران  يشهردار 6منطقه 
 ييایشهر با مختصات جغراف نياست که در مرکز ا

 واقع است شرقي 3994672/35شمالي و 7211186/35
از غرب  ،منطقه از شمال به بزرگراه همت نيا(. 3)شکل 

 ابانیاز شرق به بزرگراه مدرس و خ ،به بزرگراه چمران
انقالب محدود  ابانیاز جنوب به خ نیمفتح و همچن

 ازباشد. محله مي 14و  هیناح 6شامل  6 منطقه .شودمي
توان به منطقه مي نيواقع در ا يهاترين محلهمهم

 و آباد، بهجتآباديوسف رآباد،ینصرت، کشاورز، ام يهامحله
 يهااز بخش شتریمنطقه ب نياشاره کرد. بافت ا يساع
منطقه  نيجهت ا نیشده و به هم لیتشک يو تجار يادار
حساب تهران به يمدزااز مناطق درآ يکيعنوان به ربازياز د

موقعیت قرارگیري آن در مرکز اين منطقه به دلیل  .ديآيم
ترين از سوي ديگر استقرار مهمسو و شهر تهران از يک

ي مناسبي براي اجراي ، زمینهخدماتي-هاي اداريکاربري

 هاي مشارکت شهروندان را داراست.طرح

 
 محدوده موردمطالعه -3شکل

 مشخصات شهروندان -4-3

هاي تصادفي به دلیل ايجاد تعادل در جنسیت نمونه

 شده است.دهندگان تقريبًا برابر انتخابنظرات پاسخ

درصد(  49نفر ) 98درصد( و  51نفر زن ) 102بطوريکه 

درصد( در 34دهندگان عمدتاً )(. پاسخ1مرد هستند )جدول

هاي اين سال قرار دارند. به لحاظ ويژگي 30-40گروه سني 

منطقه و قرارگیري مراکز آموزشي و اداري مهم در آن، 

 رود اکثريت در اين گروه سني قرار داشته باشند.انتظار مي

 55دهد دهندگان نشان ميبررسي میزان تحصیالت پاسخ

داراي  درصد( 39نفر ) 78درصد( داراي ديپلم،  5/27نفر )

درصد( داراي مدرک کارشناسي  5/17نفر ) 35لیسانس و 

دهد از هاي تحقیق نشان ميارشد و باالتر هستند. يافته

درصد بیکار  42درصد شاغل و  58دهندگان میان پاسخ

نفر  27درصد( مشغول شغل اداري،  5/23نفر ) 47هستند. 

درصد(  21نفر ) 42ي خدماتي و درصد( درزمینه 5/13)

دهندگان داراي شغل آزاد هستند. میزان درآمد اکثر پاسخ

باشد که بیشتر به دلیل درصد میلیون تومان مي 1-0بین 

باشد. از میان افراد داراي شغل و باالي افراد بدون شغل مي

میلیون تومان،  2-1درصد( داراي درآمد  15نفر ) 30درآمد 

 35میلیون تومان و  3-2درصد( داراي درآمد  5/19نفر) 39

 میلیون تومان به باال دارند. 4درصد( درآمد  5/17نفر )

 دهندگان)درصد(مشخصات توصیفي پاسخ -1جدول

 جنسیت

 مرد زن

51 49 

 سن

و باالتر 40  30-40  20-30  15-20  

5/26  34   5/16   5/23  

 تحصیالت

کارشناسي 

 ارشد و باالتر

 زير ديپلم ديپلم لیسانس

5/17  39 5/27  16 

 شغل

 بیکار آزاد خدماتي اداري

5/23  5/13  21 42 

 درآمد

3-2 و باالتر 4   1-2   میلیون  0-1  

5/17  5/19  15 48 
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 و بحث جینتا -5 

سازی و ترویج استفاده های فرهنگروش -5-1

  هاسیستماز این 

درصد شهروندان  53پژوهش،  يهاافتهيبا توجه به 

 رهیروزنامه و غ ما،یمانند صداوس يارسانه غاتیمعتقدند تبل

ها سامانه نياستفاده از ا جيو ترو يسازروش فرهنگ نيبهتر

روش، کم  نيدرصد شهروندان معتقدند که ا 5/1بوده و 

و  مایصداوس کهيي. ازآنجا(2 جدول) باشديروش م نياثرتر

مورداستفاده  ياابزار رسانه نيشتریب ونيزيتلو مدهطور عبه

. ستیدور از ذهن ن جهینت نيا باشد،يتوسط شهروندان م

درصد  7/26 دهیبه عق يسازعامل اثرگذار در فرهنگ نیدوم

 نيا قياز طر ياز خدمات شهر ياریاز شهروندان، ارائه بس

از شهروندان آن را  درصد 4/13نیهمچن باشد؛يها مسامانه

-مکان کی. ارائه خدمات الکترونداننديروش م نياثرتر مک

اتوبوس و  ستگاهيا نيترکينزد افتنيمانند  يشهر يمبنا

 يآوراطالع از مکان جمع ،يابيریآن، مس دنیزمان رس

 يهاسامانه قياز طر يخدمات گردشگر ،يشهر يهازباله

GIS و  دیمف غیتبل توانديمحور به شهروندان، م-شهروند

صورت شهروندان به رايباشد؛ ز هاستمیس نيا يبرا يمؤثر

ها آشنا را مشاهده کرده و با سازوکار آن هاستمیس نيا ينیع

و  امکیپ ها،تيساوب قيمردم از طر يساز. آگاهشونديم

رتبه سوم را در عوامل اثرگذار بر  يمجاز يهاشبکه

درصد  8/17 کهيها داراست؛ بطورسامانه نيا يسازفرهنگ

درصد از  4/5روش و  نيآن را بهتر دهندگانخپاس

 تي. امروزه اکثرداننديم نيدهندگان آن را کم اثرترپاسخ

 هاتيساو وب يمجاز يهاشبکه نترنت،يشهروندان به ابزار ا

روش  توانديابزارها م نياستفاده از ا نيدارند بنابرا يدسترس

 يبرگزار ان،يفرهنگ باشد. در پا کياشاعه  يبرا يخوب

ها به مانند مساجد و کتابخانه يجلسات در مراکز عموم

يروش م نيدهندگان کم اثرتردرصد از پاسخ 7/78اعتقاد 

 ني. اداننديم يدرصد افراد آن را روش خوب 5/1و تنها  باشد

از افراد جامعه  ياماکن تنها توسط تعداد محدود

 يکمتر ليبعالوه شهروندان تما رد،یگيمورداستفاده قرار م

دارند؛  ياو منطقه يادر جلسات محله يکيزیحضور ف به

فرهنگ  غیو تبل يرساندر اطالع ياديز ریتأث جهیدرنت

تمام  يمحور برا-شهروند GIS يهااستفاده از سامانه

 شهروندان ندارد.

برای د انگیزه عوامل مؤثر در ایجا -5-2

 مشارکت شهروندی

 يدر شهروندان برا زهیانگ جاديعوامل مؤثر در ا نیاز ب 

ساده و جذاب بودن  ،(3 جدول) هاسیستم نياستفاده از ا

 زهیانگ جاديدرصد مؤثرترين عامل در ا 6/44با  ،ستمیس

باشد. برخالف ها ميسیستم نيمشارکت و استفاده از ا

و عوارض  اتیو کسر مال ينقد ازاتیامت ياعطاما،  انتظار

درصد از شهروندان قرارگرفته  3/17 امورد استقبال تنه

و  يبا سطح اجتماع يدر مناطق يابيارز نیاست. اگر هم

قطعًا  ،شدمنطقه انجام مي نيتري نسبت به اپايین يرفاه

مناطق منافع  نيدر ا رايز ؛دادرا ارائه مي يمتفاوت جينتا

 زهیانگ ينقد ازاتیدارد و امت يشتریب تیاهم يمال

با  يکند. در مناطقمي جاديرا در شهروندان ا يشتریب

باال مانند منطقه  يو سطح اجتماع التیسطح تحص

 يها دارااز آن يمیاز ن شی( که ب6موردمطالعه )منطقه

ها و باال هستند، نگرش نسبتاً و درآمد يدانشگاه التیتحص

و جذاب بودن و  يادگس کهيها متفاوت است؛ بطورخواسته

 ياثرگذار ياثر نظرات شهروندان دارا بیترت نیهمچن

مشارکت در حوزه موردعالقه شهري نیز  است. يشتریب

کمترين انگیزه را در شهروندان براي مشارکت در امور شهر 

نکته را در نظر گرفت که  نيا ديرو باازاينکند. ايجاد مي

محور بسته به طبقه -شهروند GISهاي استفاده از سامانه

و  التیتحص زانیم ،يمنطقه، محله، گروه سن ،ياجتماع

متفاوت  ،GISهاي سامانهسطح تجربه در استفاده از 

 يمحور تنها در صورت-شهروند GISهاي خواهد بود. پروژه

 ن،یقوان ،ياجتماع طيکه بر اساس شرا هستندموفق 

مناطق و ها، هاي موجود در محلهها و سیاستفرهنگ

-شهروند GIS ستمیس کيشهرها اجرا گردد. ممکن است 

 محور توسط 

امرا در  رد،یرمحله موردپذيرش قررار گ کيتمام شهروندان 

موضروع  نيرا [.24] شرود دطور کامرل ربره گرياي دمحله

 ازمنردین ج،ينترا نيرا میدهد کره تعمرصراحت نشان ميبه

 زانیررم ،يهرراي سررنبررا شررهروندان بررا گروه قیررتکرررار تحق

 يشررغل و درآمررد و سررطح اجتمرراع تیوضررع الت،یتحصرر

 باشد.مي يمناطق شهر ريمختلف در سا
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 محور-شهروند GISهاي سامانه سازي و ترويج استفاده ازفرهنگهاي درصد فراواني انواع روش -2جدول

 کم اثرترین روش

 )درصد(

 بهترین روش

 )درصد( 
 1سؤال  چیست؟ هاسازی و ترویج استفاده از این سیستمروش فرهنگبهترین 

5/1  الف ايتبلیغات رسانه 53 

4/13  7/26  ب هاارائه خدمات شهري از طريق اين سیستم 

4/5  8/17  ج هاي مجازيها و شبکهسايتوب 

7/78  5/1   د برگزاري جلسات در مراکز عمومي 
 

 محور-شهروند GISهاي سامانهان و استفاده از مشارکت شهروندبراي عوامل مؤثر در ايجاد انگیزه  -3جدول

 لکم اثرترین عام

 )درصد( 

 بهترین عامل

 )درصد(
 2سؤال  ان چیست؟مشارکت شهروندبرای عامل در ایجاد انگیزه مؤثرترین 

9/13  6/44  الف ساده و جذاب بودن سیستم 

4/9  7/33  ب هاگیريترتیب اثر نظرات شهروندان در تصمیم 

3/16  3/17  ج امتیازات مانند هديه نقدي، کارت تخفیف، کسر مالیات و ..  

4/59  5/3  د مشارکت در حوزه موردعالقه شهري 

 

 محور-شهروند GISهاي سامانهان در مشکالت و موانع مشارکت شهرونددرصد فراواني  -4جدول 

 کم اثرترین مانع

 )درصد( 

 ترین مانع مهم

 )درصد(

 GISهای سامانهدان در مشارکت شهرون مشکالت و موانعترین مهم

 چیست؟ محور-شهروند
 3سؤال 

5 9/56  الف شهروندان ها در اعمال نظراتعدم اعتماد به شهرداري 

3/16  8/16  ب عدم وقت کافي 

2/30  8/15  ج عدم آشنايي با ابزارها 

47 9/9   د اور به مشارکت شهروندي )تخصص محوري(بعدم  
 

 مشکالت و موانع مشارکت شهروندی -5-3

 تريندرصد( مهم 9/56به عقیده اکثريت شهروندان )

ها، عدم اعتماد به استفاده از اين سیستمدر  مانع

 ها در ترتیب اثر و اعمال نظرات شهروندان استشهرداري

رفت جلب اعتماد و طور که انتظار مي. همان(4 جدول)

ها بیشترين رضايت شهروندان در تداوم کار اين سیستم

اهمیت را دارد. اگر شهروندان بازخورد نظرات، گزارشات و 

ا از طريق اين سامانه دريافت کنند، پیشنهادات خود ر

ها را مؤثر دانسته و استفاده از اين طبیعتاً اين سیستم

يابد. از ديگر موانع و مشکالت موجود ها تداوم ميسامانه

ها براي مشارکت شهروندان، عدم وقت کافي آن

ها با اين ابزارها چنین عدم آشنايي آندرصد( و هم8/16)

رصد از شهروندان اعتقاد به د 9/9باشد. ( مي8/15)

تخصص محوري داشته و به مشارکت شهروندان در امور 

شهر باور ندارند. به رأي اين افراد، بايد افراد متخصص در 

هاي شهري گیريها و تصمیمريزيحوزه شهري، در برنامه

 مشارکت نمايند.

های تحلیل نگرش شهروندان به سامانه -5-4

GIS محور-شهروند 

، ارزيابي نگرش شهروندان نشان 5به جدول با توجه 

ها )موافق و کاماًل موافق( درصد آن 6/93دهد که مي

تمايل به مشارکت در گزارش مشکالت شهري، 

هاي شهري از طريق اين ريزيها و برنامهگیريتصمیم

 از درصد 8/70شويم ها را دارند. متوجه ميسامانه

به بحث و  لياتم )موافق و کامالً موافق(، شهروندان

حل  منظوربههاي مختلف وگو و تعامل با سازمانگفت

ي دارند. ارائه خدمات شهري از طريق اين مشکالت شهر

دهندگان ها نیز با استقبال خوبي از سوي پاسخسامانه

ارائه  اب درصد از شهروندان 6/89مواجه گرديد بطوريکه 

موافق و ها سامانه نيا قياز طر ياز خدمات شهر ياریبس

باال بودن درصد موافقت . کاماًل موافق هستند

 ليتمادهندگان در هر سه مورد حاکي از آن است که پاسخ

گیري تصمیم ،يمشکالت شهر ارشمشارکت در گز افراد به

وگو و تعامل ي، تمايل به بحث و گفتريزي شهرو برنامه
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را نیز در پي دارد؛ همچنین شهروندان  شهروندانبا ساير 

 قياز طر ياز خدمات شهر ياریبه ارائه بسبیشتري  ليتما

 اين ارقام حاکي از آن استطورکلي . بهدارندها سامانه نيا

از  که اکثريت جامعه نمونه نگرش مثبتي به مشارکت

 دارند. محور-شهروند GISهاي سامانه طريق

 

 محور-شهروند GISهاي سامانه از طريقنگرش شهروندان به مشارکت  -5جدول

 مخالف کاماًل مخالف
نظري 

 ندارم
 محور-شهروند GISهاي نگرش شهروندان به مشارکت در سامانه کاماًل موافق موافق

شماره 

 سؤال

 4سؤال  ريزي شهريگیري و برنامهگزارش مشکالت شهري، تصمیم ابزاري مناسب براي 6/38 55 5 1 0

 5سؤال  وگو و تعامل با شهروندان براي حل مشکالت شهريگفت ابزاري مناسب براي 8/19 51 3/21 9/5 5/1

 6سؤال  هامنظور ارائه بسیاري از خدمات شهري از طريق اين سامانهبهابزاري مناسب  6/42 47 9/7 2 0

 7سؤال  ها در مديريت شهري و ايجاد شهر عدالت محوراثرگذار بودن اين سامانه 8/18 50 7/25 4 1

 8سؤال  هاي شهريگیريکمک به حفظ حقوق شهروندان در تصمیم 4/13 5/49 2/31 4/5 0

 9سؤال  ها و عدم نیاز به دانش قبليساده بودن سامانه 4 4/59 7/25 4/8 2

 10سؤال  هاهاي کاغذي بجاي اين سامانهاستفاده از نقشه 0 1 5/4 5/54 6/39

 11سؤال  کندها مشکالت شهري را حل مياي بهتر از اين سامانهمحلهجلسات  2 4/12 3/22 1/44 8/18

 

نشان داده شده، بیش از نیمي از  5 همانگونه که در جدول

ها را در ايجرراد شررهر کارگیري ايررن سررامانهشررهروندان برره

اثرگرذار دانسرته و  محور و مديريت شرهري بهینره-عدالت

دهندگان با اين موضوع موافق و کامالً درصد از پاسخ 8/68

دهندگان درصرد از پاسرخ 9/62انرد. همچنرین موافق بوده

کارگیري ايررن )موافررق و کررامالً موافررق( معتقدنررد کرره برره

ها گیريها موجب حفظ حقوق شهروندان در تصمیمسامانه

دهندگان در ايرن درصد از پاسرخ 2/31که شود، درحاليمي

درصد افرراد معتقدنرد  8/59ري ندارند. همچنین رابطه نظ

ها ساده است و نیاز بره دانرش قبلري استفاده از اين سامانه

ندارد. با توجه به درصد باالي مخالفت شهروندان نسبت به 

درصررد برره صررورت  1/94هاي کاغررذي )اسررتفاده از نقشرره

 9/62اي )مخالف و کامال مخالف( و برگزاري جلسات محلره

(، نسربت بره ايرن ت مخالف و کامال مخرالفبه صور درصد

ها برا اسرتقبال خروبي يابیم که اين سرامانهها، درميسامانه

 نسبت به روش هاي ديگر مواجه خواهند شد.

 تحلیل همبستگی -5-5

هاي سؤاالت از شاخص براي بررسي روابط بین پاسخ

شده است. شاخص همبستگي  همبستگي اسپیرمن استفاده

صورت ها بهشود که دادهاسپیرمن در مواردي استفاده مي

اي بوده و همچنین رابطه خطي بین متغیرها وجود رتبه

هاي صورت گرفته رابطه نداشته باشد. با توجه به تحلیل

هاي سؤاالت پرسشنامه وجود خطي معناداري بین پاسخ

اي هستند. از بررسي ها از نوع رتبهندارد و همچنین داده

سازي و هاي مؤثر در فرهنگمیزان همبستگي میان روش

ها، عوامل مؤثر در ايجاد انگیزه ترويج استفاده از اين سیستم

مشارکت شهروندي و مشکالت، موانع مشارکت شهروندي، 

-شهروند GISهاي نگرش شهروندان به مشارکت و سامانه

انند سن، جنس، هاي توصیفي شهروندان ممحور با ويژگي

تحصیالت، شغل و میزان درآمد دريافتیم تنها میان تعداد 

، همبستگي 6محدودي از عوامل ذکرشده در جدول 

طورکلي میزان ضرايب همبستگي معناداري وجود دارد و به

دهنده همبستگي ( قرار دارند که نشان-17/0و  2/0در بازه )

في هاست. کمترين میزان همبستگي منضعیف میان آن

اعتقاد شهروندان  و "میزان درآمد"( و میان -17/0بوده )

موجب  يمشارکت در حوزه موردعالقه شهر "مبني بر

باشد. مي "استها سامانه نياستفاده از ا يبرا زهیانگ شيافزا

باالترين میزان همبستگي  "سن"و  "عدم آشنايي با ابزارها"

عدم  رفتن سن، بطوريکه با باال ( را دارند؛2/0مثبت )

ترين مانع در استفاده از اين عنوان مهمآشنايي با ابزارها به

در بررسي ديگري میزان  شود.ها شناخته ميسامانه

همبستگي میان سؤاالت مربوط به نگرش شهروندان نسبت 

. (7)جدول  محور بررسي شد-شهروند GISهاي به سامانه

دهند در اکثر نتايج حاصل از ضرايب همبستگي نشان مي

موارد میان سؤاالت رابطه معناداري وجود دارد. اما در مورد 

سؤال آخر مبني بر اينکه در کنار هم نشستن در يک جلسه 

کند؛ همبستگي منفي با اي بهتر مشکالت را حل ميمحله

ساير موارد وجود دارد بطوريکه با افزايش میزان تمايل به 

ودن اين ها و اعتقاد به اثرگذار بگیريمشارکت در تصمیم
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ها در ايجاد شهر عدالت محور، میزان اعتقاد بر سامانه

يابد. در اي کاهش ميتخصص محوري و لزوم جلسات محله

باشد، رابطه  05/0و  01/0 از شتریب p-valueمواردي که 

نتايج آزمون ضريب  معناداري بین متغیرها وجود ندارد.

، 5 با سؤال 4دهد میان سؤال همبستگي اسپیرمن نشان مي

که با افزايش طوريهمبستگي بااليي وجود دارد. به 8و  7، 6

میزان تمايل شهروندان به مشارکت در گزارش مشکالت 

ها به بحث ها، تمايل آنريزيها و برنامهگیريشهري، تصمیم

يابد. نیز افزايش مي هاوگو از طريق اين سامانهو گفت

اين  همچنین تمايل به ارائه خدمات شهري از طريق

يابد. باالترين میزان همبستگي ها نیز افزايش ميسامانه

(55/0 r= میان سؤال )باشد. مي 8و  7 

 سطح معناداري b ضريب همبستگي و aدهندگان: ضريب همبستگي و سطح معناداري سؤاالت پرسشنامه با مشخصات پاسخ -6جدول

 سؤاالت سن جنس تحصیالت درآمد
شماره 

 سؤال

  

0/15a 

 

هاي شهري موجب افزايش گیريترتیب اثر و اعمال نظرات شهروندان در تصمیم

 شود.ها ميانگیزه براي استفاده از اين سامانه

 2سؤال 

 0/03b )ب(

 

15/0  

  

ها ها موجب افزايش انگیزه براي استفاده از آنساده و جذاب بودن سامانه

 شود.مي

 2سؤال 

02/0 )الف(  

17/0-  

   

موجب افزايش انگیزه براي استفاده از اين  مشارکت در حوزه موردعالقه شهري

 شود.ها ميسامانه
 )د( 2سؤال 

01/0  

   

2/0 ترين مانع براي مشارکت و استفاده از اين عنوان بزرگعدم آشنايي با ابزارها به 

 شود.ها تلقي ميسیستم

 3سؤال 

006/0 )ج(  

 

14/0-  

  

ترين مانع براي مشارکت و استفاده از اين عنوان بزرگبه عدم وقت کافي

 شود.ها تلقي ميسیستم

 3سؤال 

03/0 )ب(  

13/0-  

   
 9سؤال  ها براي شهروندان ساده است و نیاز به دانش قبلي ندارد.استفاده از اين سامانه

04/0  

 همبستگي سؤاالت پرسشنامه با يکديگر -7جدول

 سؤاالت 4سؤال  5سؤال  6سؤال 7سؤال  8سؤال  9سؤال  10سؤال  11سؤال 

08/0-  262/0-  194/0  408/0  303/0  354/0  5/0  1a 
 4سؤال 

259/0  0 006/0  0 0 0 0 0b 

179/0-  152/0-  154/0  316/0  327/0  282/0  1 5/0  
 5سؤال 

011/0  031/0  029/0  0 0 0 . 0 

147/0-  236/0-  232/0  167/0  294/0  1 282/0  354/0  
 6سؤال 

038/0  0 001/0  018/0  0 0 0 0 

314/0-  1/0-  193/0  555/0  1 294/0  327/0  303/0  
 7سؤال 

0 158/0  006/0  0 0 0 0 0 

072/0-  144/0-  244/0  1 555/0  167/0  316/0  408/0  
 8سؤال 

307/0  042/0  0 0 0 018/0  0 0 

135/0-  192/0-  1 244/0  193/0  232/0  154/0  194/0  
 9سؤال 

056/0  006/0  0 0 006/0  001/0  029/0  006/0  

121/0  1 192/0-  144/0-  1/0-  236/0-  152/0-  262/0-  
 10سؤال 

087/0  0 006/0  042/0  158/0  0 031/0  0 

1 121/0  135/0-  072/0-  314/0-  147/0-  179/0-  08/0-  
 11سؤال 

0 087/0  056/0  307/0  0 038/0  011/0  259/0  

 

ها باعث کارگیري اين سامانهشهرونداني که معتقدند به

شود، محور مي-بهبود مديريت شهري و ايجاد شهر عدالت

به میزان بااليي با حفظ حقوق شهروندان از طريق اين 

 ها، موافق هستند.سامانه
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 گیرینتیجه -6 

هاي اند که با برنامهو جهان نشان داده رانيتجارب ا

از  يو بدون مداخله و نظرخواه نيی، از باال به پاجانبهيک

 نی. چنيک مديريت شهري بهینه داشتتوان نمي ،مردم

مردم،  تيو رضا ستيز طيجاي بهبود شرابه يهايبرنامه

ي مطلوب امور نسبت به اداره يدیاعتمادي و ناامبي سبب

 نیلذا با توجه به چن. ]25[میان شهروندان مي گردندشهر 

و  يمشارکت يدارد که از راهکارها يجا ،ياتیواقع

 ،يردولتیغ يروهایو ن ياجتماع محل يتوانمندساز

. مدد جست رهیو غ نیمالک ،يشهروندان، بخش خصوص

 سیستم هاي پويايي محور-شهروند GISهاي سامانه

 بین مبنابا ايجاد يک ارتباط دوسويه و مکان که هستند

 در شهروندان امکان مشارکت ها،شهرداري و شهروندان

ها ماهیتي اين سامانه .کنندمي را فراهم شهر امور اداره

ها به مردمي دارند و شهروندان از کاربران اصلي آن

ها نسبت به شمارمي آيند. لذا، لزوم توجه به نگرش آن

ها در حل مشکالت شهري از اهمیت استفاده از اين سامانه

 بااليي برخوردار است.

 6تحقیق حاضر به ارزيابي نگرش شهروندان منطقه 

محور از طريق - شهروند GISهاي هتهران نسبت به سامان

طورکلي، نتايج اين تحقیق نشان پردازد. بهپرسشنامه مي

دهد که شهروندان نگرش مثبتي به مشارکت و استفاده مي

ها در حوزه مديريت شهري دارند. با توجه با از اين سامانه

، روش مؤثري براي "ايتبلیغات رسانه"هاي تحقیق يافته

باشد. همچنین ها ميه از اين سیستمسازي استفادفرهنگ

نسبت به ساير موارد،  "هاساده و جذاب بودن سیستم"

ها ايجاد انگیزه بیشتري را براي استفاده از اين سیستم

ترين مانع و مشکل در استفاده از اين کند. مهممي

ها در اعمال نظرات عدم اعتماد به شهرداري"ها، سامانه

صوص میزان تمايل افراد براي باشد. در خمي "شهروندان

دهد که درصد بسیار بااليي از مشارکت، نتايج نشان مي

تمايل به مشارکت در گزارش مشکالت  دهندگانپاسخ

وگو و تعامل با ساير شهروندان شهري، بحث و گفت

پیرامون مشکالت شهري و ارائه خدمات شهري از طريق 

ها بیش از ها دارند. همچنین، بر اساس يافتهاين سامانه

ها را در کارگیري اين سامانهدهندگان بهنیمي از پاسخ

محور و کمک به حفظ حقوق شهروندان -ايجاد شهر عدالت

 دانند.مؤثر مي

بايد به اين نکته توجه داشت که نتايج تحقیق حاضر 

باشد و تهران( مي 6مربوط به منطقه موردمطالعه )منطقه 

ناطق، شهرها و يا توان اين نتايج را به ساير منمي

کشورهاي ديگر تعمیم داد. پذيرش و استقبال از 

هاي اجتماعي، محور با ويژگي-شهروند GISهاي سامانه

هاي موجود در آن منطقه اقتصادي، قوانین و سیاست

تنها در مناطقي با ارتباط مستقیمي دارد. اين نتايج نه

هاي اجتماعي و سیاسي مختلف متفاوت است بلکه ويژگي

ها نیز کارگیري انواع مختلفي از اين سامانهر رابطه با بهد

 نیازمند مطالعات متفاوتي مي باشد.

 پیشنهادات -7

با توجه به نتايج پژوهش حاضر، مي توان پیشنهادات 

 روش ،"ايرسانه تبلیغات" مختلفي را بیان نمود. ازآنجايیکه

 GISهاي سامانه از استفاده سازيفرهنگ براي مؤثري

رسانه ها به  از گیري محور مي باشند، لذا بهره-شهروند

شهروندان و همچنین معرفي  آگاهي منظور افزايش

 جمله از محور به شهروندان،-شهروند GISهاي سامانه

 ساختار در بايد که فعالیت هايي است ضرورترين

همچنین  .گیرد قرار توجه مورد شهري سیاستگذاري

شهري و  رويدادهاي و ها جشنواره نمايشگاهها، برگزاري

 گروه يک حضور در يا و مطبوعات در سخنراني، مصاحبه

 نهاد،-مردم هاي سازمان مثال، عنوان به) يافته سازمان

 و رساني اطالع آگاهي، افزايش براي( غیره و محلي مساجد

محور نقش مهمي را در -شهروند GISهاي آموزش سامانه

محور ايفا -شهروند GISهاي نهادينه و معرفي نمودن سامانه

مي نمايند. با توجه به اينکه ارتباط مستقیمي میان سادگي 

سیستم و انگیزه استفاده از آن وجود دارد، لذا طراحان 

محور را حداالمکان ساده، -هاي شهروندسیستم بايد سامانه

باال توسعه دهند. روش هاي مختلفي براي جذاب و با کارايي 

ارزيابي سادگي و جذابیت اين سامانه ها موجود مي باشند. 

به عنوان مثال، مي توان به منظور تحلیل رفتار تعامل 

شهروندان با سیستم، از روش هاي مبتني بر نظرات 

شهروندان )پرسش نامه فیزيکي و يا آنالين( و يا روش هاي 

رل فعالیت هاي شهروندان در حین اتوماتیک ثبت و کنت

( Web loggingاستفاده از سیستم )مانند روش هاي 

 در موانع ترينبا توجه به اينکه يکي از مهم استفاده نمود.

 در هاشهرداري به اعتماد عدم" ها،سامانه اين از استفاده
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 و شهر باشد، لذا شوراهايمي "شهروندان نظرات اعمال

 به دادن اهمیت تماد سازي واع با بايد شهرداري ها

 شهروندان در نظرات و همکاري ها، ايده پیشنهادات،

 اين از شهري، استفاده هاي ريزي برنامه و مشکالت

ها را ترويج دهند. شهروندان مي توانند اثربخشي سامانه

-نظرات خود در حل مشکالت شهري را به صورت مکان

امر سبب  محور از طريق سامانه مشاهده نمايند، که اين

اعتماد سازي و ترغیب آنها به استفاده از سیستم مي گردد.
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