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 ارتبعاط و از تالقی  استاجتماع  بین دانش وتنیده از ارتباط درهم شبكه ای شهر . داردمرتبط  پژوهش هایبا  اختالف زیادیشهرها 

ه باشد به صورت منفعل عمل معی کنعد و ایعن    داشت اجتماعی که از دانش نوین شهری اطالعات کمتری .فرهنگ زاده می شود ، آن

سطح زندگی از طریق بكعارگیری  ارتقای کیفیت  درجهتحرکت به سوی شهر دانش بنیان به دنبال دارد. در شهرها  تبعاتی را مقوله

ور و مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف اجرایی را نمی دهعد.  ضن حدانشی که محدود به مراکز علمی باشد امكا ،است اماعلوم نوین 
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 مقدمه -1

 یها یتفعال یالزم برا يشهروند با دانش و آگاه یانشهر دانش بن

چه خوب و  ، ما یشهر ها يکنون یتطلبد. وضع يرا م يجمع يا یفرد

تاريخ حیات د. معاصر هستن يعودانش ما از و قا يآگاه ی ينهبد آ يا

انسان تاريخ همكاری و مشارکت است. زماني که نخستین بار انسان 

بحث دريافت که مي تواند با تجمیع توان خود بر مشكالت فائق آيد 

امروزه حضور مردمي در زمینه های مختلف  .مشارکت مطرح شد

ه با عوامل ناپايدار در مقابل دیپذيری شهرون مسئولیتنشانگر حس 

محیط زيست است. جنبش سه شنبه های بدون خودرو نمونه ای از 

مديريت شهری، متخصصان شهری و . استمردمي اين نوع مشارکت 

ستها دائما ابزارهای جديدی برای بهبود سیستمهای حمل و تكنولوژي

 کردن ترمحیطي، بهبود ارتباطات، کمزيست نقل، کاهش آلودگي

اند، اما خدمات شهری و ساير نیازمنديها ارائه کردهای مربوط به هزينه

نار توجه به انسان، مسئله اين است که بايد همه اين دستاوردها در ک

شهروندان زندگي سطح  کیفیتبهبود در  تا وده شهدف قرار دادمورد 

ه و پیشبرد امور شهری، و تقويت مشارکت مردمي در ادار .محقق شود

در شهر های  .از عوامل دستیابي به اين مهم استضای زيست مدني ف

، علم، فناوری، نوآوری عوامل موثر بر رشد و توسعه آنان بنیاندانش 

ای اخیر کسب کارهای جديدی قلمداد مي شوند از طرف ديگر در ساله

و  به عنوان کسب و کارهای دانش بنیان به عنوان مولد اقتصاد

اما  .يافته در حال شكل گیری هستند کارآفريني در کشورهای توسعه

نكته مهم برای محقق شدن اين اهداف ايجاد ارتباط بین شهروند با اين 

موزشهای علوم نوين است. اين علوم به دلیل جديد بودن نیاز به آ

به بهبود عملكرد با استفاده از اين روش شهروندی مرتبط دارد تا بتوان 

 دانش تولیدی کمك کرد.
فارابي در کتاب انديشه های اهل مدينه فاضله با ذکر مدينه فاضله 

 "تسالم"وضرورت اجتماعي بودن افراد درهچنین مدينه ای از واژه 

آمیز است و به طور استفاده مي کند که به معني همزيستي مسالمت 

کند وافراد را ملزم به زندگي با  بالقوه برموضوع مشارکت تاکید مي

تعاون با يكديگر مي داند و به پیشبرد امور مردم را محتاج  مشارکت و

به معاونت و کمك امت وملت به يكديگر مي داند. به اين ترتیب 

 د.ضرورت زندگي اجتماعي ايجاب مي کند که با يكديگر تسالم کنن

در ارتباط با نظريات فارابي و مشارکت شهروندی . (51: 1354،)فارابي 

کسي از اين زاويه به صورت کامال تخصصي نگريسته است. اما به کمتر 

 پژوهشگران طور کلي مي توان ردپای اين بحث را در برخي از آثار

 مشاهده کرد. 

 

 

  یقتحق یشینهپ -2
هستند  ياز جمله مباحث ،يو مشارکت مردم آموزش یرچند دهة اخدر 

سازمانها مورد توجه جمله مديريت شهری  حوضه های مختلف ازکه در 

. اين مطلب به دلیل ارتباط است قرار گرفته مرتبطپژوهشگران و  و

در جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتي مستقیم  باکاربران و علوم تولیدی 

 در حوضه اجرايي نقش بسزايي دارد

مفهوم،  يحو تشر یلبا عنوان با تحل يژوهشدر پ شو همكاران يصراف

 یو مقررات شهر ینآن را در قوان يگاهجا ی،و خاستگاه شهروند یشینهپ

 یینتبرا  ریشه يريتو ارتباط آن با مد یواکاورا کشور  ييريتمد و

 .اند کرده

در منطقه  یحقوق شهروند يدر مقالة به بررس شپورعزت و همكاران   

و  ييو پاسخگو یو رابطة فعال شهروندشهر تهران پرداخته  هشت

 يها نشان م يافتهاند که  کرده يرا بررس یشهردار یسازمانها  یتشفاف

 یادا یآنها برا یشترمردم، موجب مشارکت ب گاهيآ يشافزا دهد

و توسعة  شود يو توسعة شهروند فعال م یدر امور شهر یفتكال

 ي شود.بهبود وضعیت حاکم مجو و فعال موجب  شهروند مشارکت

 -با عنوان سفارش مرکز مطالعات و برنامه يدر کتاب يو فالح یکالنتر

 یینو تب یفکتاب را شناخت، توص ينااصلي هدف  ،شهر تهران  يزیر

شانزده نوشتار  درکتاب که  ين. ادندان يشهر تهران م يمسائل اجتماع

از آن به مسأله  يجداگانه توسط افراد مختلف نوشته شده، در بخش

شهروند را در دوران  يتكامل یرو شهروند فعال پرداخته و س یدشهرون

آن به مفهوم مشارکت و  يگرو بخش د کند يجست و جو م يپسامل

 . پردازد يضرورت توجه به آن م

 یزانبا عنوان با هدف سنجش م یا در مقاله شو همكاران ياریز  

 یرشه ینو قوان یاز حقوق شهروند یرانشهرشهروندان پ يعموم يآگاه

و مقررات، با  یناز قوان يدهایگز ييمحتوا یشهر ینقوان یلو با تحل

 ينشهروندان ا يآگاه یزانبه سنجش م یدانياز مطالعات م فادهاست

 یزاناز آن است که م يپژوهش حاک ينا های يافته. ندشهر پرداخته ا

 ینو قوان یحقوق شهروند ینةدر زم یرانشهرپ یجامعة آمار يآگاه

با شغل افراد  (يآگاه) است و شاخص مذکور يینيادر سطح پ یشهر

شاخص  ينافراد بر ا يدانشگاه یالتدارد، اما تحص یارتباط معنادار

عوامل نشانگر آن است که  يننداشته است. مجموعة ا يخاص یرتأث

با  يحقوق یريهایدرگ يانو در جر يافراد آگاه به صورت تجرب یشترب

در مشاغل مرتبط با امور  یتعالدر اثر ف يا ی،مختلف شهردار یبخشها

 .اند الزم را به دست آورده يآگاه ی،شهر

https://www.google.nl/search?q=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJrtDY2uTQAhXDORQKHap-AlgQvwUIGSgA
https://www.google.nl/search?q=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjJrtDY2uTQAhXDORQKHap-AlgQvwUIGSgA


 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

 روش پژوهش: -3

منابع و اسناد کتابخانهه ای در جمهع آوری اطالعهات    از  حاضر پژوهش

تحلیلهي بهرای تبیهین      -روش توصهیفي و همچنهین  از  کهرده  استفاده 

در  یشههروند  مشهارکت  یهل و تحل یفتوصه لهزوم  به موضوع مورد نظر 

   یامهور شههر   آن بها عملكهرد   و رابطهبرد اهداف شهر دانش بنیان پیش

  .پردازد يم

 بنیان نظری برنامه مشارکتی-4
مشارکت را فرايند سهیم شدن مردم در قدرت جهت « آرنشتاين» 

تاثیرگذاری بر رفتار دولت مي داند. از نظر وی مشارکت توزيع مجدد 

آرنشتاين هشت سطح قدرت است که در سطوح مختلف اتفاق مي افتد. 

نردبان مشارکت » مشارکت شهروندان را بر روی نردباني موسوم به 

پله  (1379 زن، هويي اوست)  .از يكديگر تفكیك مي کند« آرنشتاين

.کنترل 1تشكیل شده است؛ ی ذيلهای نردبان آرنشتاين ،از بخش ها

. 5. تسكین بخشیدن. 4. شراکت. 3.قدرت تفويض شده. 2شهروندی. 

اه آگ. . دستكاری وظاهر فريبي8درمان. . 7. اطالع رساني. 6ه. مشاور

خصوص اگر طوری طراحي شده ب ،کردن شهروندان از حقايق موجود

باشد که جريان اطالعات يكسويه نباشد،گامي مثبت در جهت حرکت 

 مي آيد. به سوی جلب مشارکت شهروندان به شمار

 مفهوم و معنای مشارکت مردمی  -5
اولیة دنیا، همچون دموکراسي آتن، تبلور مشارکت  ایدموکراسهیهه

مشارکت در بستر  شهروندان در تعیین سرنوشت خود بود. امروزه

گیهرد.  جامعهای دموکراتیك و مدني صهورتي نهادينهه بهه خهود مهي

عمل يا واقعیت »را به عنوان  فرهنگ انگلیسي آکسفورد مشارکت

دانسته « تشكیل دادن شرکت کردن، بخشي از چیزی را داشتن يا

شده در سه بستر جامعة  نهادينه مشهارکت .(1377است.)رهنما، 

 مدني، شهروندی و دموکراسي شكل گرفته است. بر همین اساس،

انتقال دانش نوين شهری  رکت عمومي شهروندان در فرايندافزايش مشا

ادارة امور جامعه .از اهمیت بااليي برخوردار استدر شهر دانش بنیان 

های مهم در  ای و ملي، يكي از شاخص سطوح محلي، منطقه رد

 شناسهي مشهارکت مهي گونههدر. پیشرفت جوامهع دموکراتیهك اسهت

مشارکتهای اجتماعي، سیاسي، اقتصادی و فرهنگي  تهوان بهه انهواع

 (. 1389، همكاران)منوريان و  .اشاره کرد

ارکت را مشو  توسعه ی اجتماعي ،متحد موسسه تحقیقاتي ملل  

کوشش های سازمان يافته برای افزايش کنترل بر منابع و نهادهای »

 .(138۰)غفاری،. کرده است تعريفنظم دهنده در شرايط اجتماعي 

 

 

 

بر مبنای اين تعريف توانمند سازی گروههای محروم و جدا افتاده  

جهت ورود آنها به فرايند مشارکت در تصمیم سازی و نظارت بر امور 

ه خود، از اهمیتي فزاينده بر خوردار است. مجید رهنما با مربوط ب

رويكردی توسعه ای ورود مردم به عرصه ی تصمیم سازی و کنترل را 

شامل: غلبه بر « مشارکت مردمي»مستلزم توجه به پیش فرضهای 

موانع موجود در مسیر مشارکت مردم در توسعه، ترجیح راهبرد 

 امكان سازمان يابي مردم در و مشارکت بر ساير راهبردهای توسعه،

مشارکت  ( همچنین1377)رهنما،جهت تامین مقاصد خويش، مي داند.

احساس تعلق به گروه »را فرايندی دانسته اند که طي آن فرد از طريق 

به طور ارادی به فعالیت اجتماعي « و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در آن

ن شهروندان يك مشارکت کنشي است که از رهگذر آ» دست مي يازد. 

 (1384)تاجیك،.« جامعه،شرايط تحقق انتظارات خود را مهیا مي سازند

است که به « تعهدی فعاالنه، آزادانه و مسئوالنه»بر اين مبنا مشارکت 

عنوان يكي از سازوکارهای اعمال قدرت از درون جامعه برمي خیزد. 

 (.1379)کائوتری،

مشارکت درگیری »ه اند؛گروهي نیز مشارکت را اين گونه تعريف کرد 

ذهني و عاطفي اشخاص در موقعیت های گروهي است که آنان را بر 

مي انگیزد تا برای دستیابي به هدف های گروهي، يكديگر را ياری 

مشارکتي کنشي   (.137۰دهند و در مسئولیت کار شريك شوند.)طوسي،

 در جهت هدفي معين،بين حداقل دو موضوع،تحت تأثير محرک هاي محيطي

گیری مشارکت به معنای بها دادن به نقش و نظر مردم در تصمیماست. 

اوکلي ومارسدن های سیاسي و دسترسي آنان به منابع قدرت است.)

مشارکت با مفهوم شانس يا احتمال  ،در مكتب ماکس وبر .(88 :137۰،

همراه مي باشد، معنای اين سخنان اين نیست که مشارکت افراد در 

وماً خصلت ناپايدار و موقتي دارد، بلكه منظور اين زندگي اجتماعي لز

است که امكان دارد از میزان اين شانس در شرايط مختلف و بنا به 

اين  عوامل مختلف کاسته شود ياحتي در مواردی کامالً منتفي گردد.

غیبت دارد که افراد انتظارات معیني از رفتار ديگران  شانس تا هنگامي

طور عیني همواره تحقق يابد يا برآورده گردد بنا اين انتظار به  داشته و

بر اين تا زماني که انتظارات افراد در بطن اجتماعي بر آورده گردد 

تداوم خواهد  مستقر است نظم به آنها باور همان که مشارکت افراد

ندی موارد ذکرشده، مشارکت ب با جمع .(4۰ :1382توسلي،) يافت.

دخالت و  ي و تمايهل مهردم درمیهزان آگهاه»توان  عمومي را مي

مشیهای عمومي، ادارة امور عمومي و تعیین  اثرگذاری بر خط

 . تعريف کرد« طور جمعي خود به سرنوشهت خهود و کشهور

 

 



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران1396، اردیبهشت ماه، 3

آموزشهای شهروندی  پایدار از طریق توسعه -6

 دانش بنیان علوم نوین شهرانتقال در راستای 
 دهه در و داشته بدنبال را پايدار شهری توسعه مفهوم شهرها با ارتباط

 داده اختصاص خود به را شهری مطالعات از وسیعي بخش های اخیر

 شكلي از"  هال پیتر از نقل به پايدار شهری توسعه اصلي مفهوم .است

 شهری جوامع و شهرها مردم توسعه توان که است امروزی توسعه

 به توان را مي پايدار شهری توسعه ."کند مي تضمین را آينده نسلهای

 اکولوژيكي و اجتماعي سالمت که نمود تعريف ای توسعه عنوان

   .بخشد مي بهبود را شهرها بلندمدت

 های زمینه بايد شهری پايداری اصلي ، راستاهایاريفتع اين اساس بر  

 بیشتر، دسترسي و کمتر اتومبیلهايي مثل  کارايي و فشرده کاربری

 سیستمهای احیاء کمتر، زائد مواد و آلودگي ،ازمنابع استفاده در کارايي

 اقتصاد سالم، اجتماعي اکولوژی خوب، زندگي محیط و مسكن طبیعي،

 داشته دربر را محلي، درايت و فرهنگ حفظ مردم، مشارکت پايدار،

ريزان، بسیاری از طراحان و برنامه. (138۰ ،مكنون و بحريني) .باشد

توسعه پايدار از ابعاد سرمايه اجتماعي را به عنوان ابزاری مهم برای 

محیطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی دانسته و توجه خاصي روی اين 

های موضوع دارند و عمال سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار را از جنبه

رشد توانايي های اساسي بشر . مي دانندمختلف مكمل و مرتبط به هم 

بشر در باروری نیروی از جمله شأن و منزلت انساني و مسئول ساختن 

آگاهي الزم در مسايل و تصمیم گیری و عملي که سنجیده و از روی 

  (1382باشد.)توسلي،مشكالت 

 بینتعامالت  درایجاد مراکز آموزشینقش  -7
  شهروند شهر و

ارزش و غني در کشورهای پیشرفته از جايگاه ويژه ای  ازمراکز  اين

به صورت در زمینه های مختلف با آموزش برخوردارند. در اين مكان ها 

شهروندان آموزش . برای شهروندان صورت مي گیردمشارکت اجتماعي 

توانند در توسعه شهر مطلوب سهم بسزای داشته باشند. ديده، مي

برهمین اساس آموزش فرهنگ شهروندی باعث ارتقای دانش و شناخت 

از تواند امری مهم در برون رفت تدريجي شهروندان شده و اين مي

وضع موجود شود. شهروندان آگاه از علوم روز حس مسؤلیت پذيری 

بیشتری نیز نسبت به تاريخ و گذشته نشان مي دهند و ارتقای حس 

های توان باعث کاهش آسیبمسؤلیت پذيری در بین شهروندان مي

توان گفت که آموزش شهروندی محیط زيست شود. بر همین اساس مي

های طح کیفي زندگي و کاهش آسیبدر اين حوضه باعث ارتقای س

 شود.محیط زيستي در شهرها مي

 شهروندی ریزی مشارکتیبرنامهاهداف وجنبهای  -8

 شهر  در

هايي که هر جامعه در هر دورة زماني موافق مقتضیات خود از انسان

عضو آن هستند مطالبات معیني دارد که از ذات زندگي اجتماعي 

های هدفمند و مجموعه فعالیتگیرد. لذا در پرتو سرچشمه مي

سنجیده جامعه سعي بر آن دارد که فرد مورد پسند خود را به عنوان 

هايي نمايد که او بتواند در شهروندان امروز و فردا مجهز به مهارت

(. 3:1385عرصة زندگي فردی، اجتماعي، نقش مؤثری ايفا کند.)آقازاده،

اده شود، و به همین ای آموزش داگر فرهنگ شهروندی به نحو سنجیده

تواند ها را به شهروندان متذکر گردد، ميتناسب حقوق و مسئولیت

های شهروندان را باال برده و سطح زندگي اخالقي را ها و ارزشمهارت

ارتقاء دهد. به باور برخي از کارشناسان، هنگامي که شهرنشینان به 

بال شهر و های خويش در قحقوق يكديگر احترام گذارده و به مسؤلیت

اجتماع عمل نمايند. مفهوم شهروندی )که شامل اکتساب در مقابل 

انتساب است( به معنای برخورداری از حقوق و پذيريش تكالیف در 

ازای زندگي در شهر و ايفای نقش شهروندی است. اين حقوق گاه به 

صورت نوشته شده قانون و گاه قوانین نوشته نشده مورد وثوق اکثريت 

کند بايد نسبت به شد. شهروندی که در شهر زندگي ميباعرف مي

قوانین، مقرارت، حقوق و تكالیف خود در شهر آگاهي داشته و قبال 

پذيری پذير باشد، به عبارت ديگر، حس مسؤلیتشهر خود مسؤلیت

ز طريق آموزش بايست در شهروند شكل گیرد و اين مهم جزء امي

بايست ندی را مينیست. آموزش شهرو فرهنگ شهروندی میسر

هايي دانست که با ها و ارزشها، مهارتدربرگیرنده آموزش دانش

ساالری مشارکتي همخواني های اداره يك نظام مردمماهیت و شیوه

ای برای پرورش احساس دارد. آموزش شهروندی عمالً به عنوان وسیله

تعلق به جامعه و داشتن هدفي در زندگي، برای اعضای آن مورد 

 يفاراب ياتموضوع مشارکت و ارتباط آن با نظرگیرد. ده قرار مياستفا

  يدر چاپ دوم فالمك یمبه صورت مستق شهروندی یروس يدر اثر فاراب

مشارکت و  یان( ذکر شده است که در آن نحوه ارتباط م1385) 

فاضله  ينهحرکت مردم در مد يچگونگ يقاز طر یشترب يفاراب ياتنظر

 کند. يم یدانمود پ

 مشارکت واسطه به فرهنگی و اجتماعی رمایهس-9
توسعه پايدار، سالمتي محیط و نیل به »معتقدندکه سراگیلدين و گروتر 

های محلي برای رسیدن پايداری از طريق مشارکت شهروندان و سازمان

به تولید دانش اجتماعي و فرهنگي بدست خواهد آمد،که اين نوع 

 ،سراگیلدين و گروتر(شود.مي ی اجتماعي نیزمشارکت منجر به سرمايه

139۰(  
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   فرهنگی
پیشینه فرهنگي است که حامل تمدن و فرهنگ تعامالت اجتماعي، 

ديرينه ، است که خصوصیات و عناصر فرهنگي خود را در خود  زندگي

ما آنچه جهان ارزشمند است. اجای داده و از اين نظر برای مردم تمام

است. اين  تعامالت اجتماعيفرهنگ نقش پیشینه در حائز اهمیت است 

ها و باورها نوع زندگي ای از هنجارها، ارزشفرهنگ است که با مجموعه

با اجرای اعمال فیزيكي در فضای  و کندتعیین مي اجتماعانسان را در 

 ، نمادهايي را با معاني خاص برای شهرنشینان تداعي کرده،اجتماع

مندی از و احساس رضايت هاحس تعلق و خاطره انگیزی را در آن

که با  شهریفضاهای  کند.خود ايجاد مي محیط اجتماعيزندگي در 

  .هدف تعامالت اجتماعي پديد آمده اند

الگوهای پیچیده ای از عملكردها و دربردارنده مفاهیم و معاني    

الزم برای شناخت و نیازمند آموزش های متنوعي هستند که اين روابط 

وارزش دانش تولیدی است کیفیت  درک بهتر شهروندان برای باالبردن

تأثیرگذار باشد. شناخت کافي از انسان و  تا بتواند در کیفیت فضاها نیز

تواند در شكل دهي محیط  نحوه ارتباطش با سايرين و چگونگي آن مي

فضاهای  .(1987)لنگ, برای برقراری بیشتر تعامل و ارتباط مؤثر باشد

هويتي با توجه به شرايط زمان  -شهری با تمهیدات خاص فرهنگي

اين امكان را به افراد مي دهند که نسلهای مختلف با و طراحي شده اند 

هم حضور داشته باشند و باعث بسترسازی و اعتالء فرهنگي و اجتماعي 

 شوند. 

گي افراد گونه فضاها زماني که با هويت فرهنگ و بستر نوع زنداين   

همراه باشند امكان انگیزش و انتخاب آزاد میان رفتارها، حرکت ها و 

اکتشافات بعدی را برای تعداد معني داری از افراد که با آن فضا ارتباط 

مؤلفه هايي که در نظر  .(1972)لینج, خاصي دارند فرآهم مي آورد.

بستر ساز و که مي تواند  ی شهریبیشتر متخصصان در خصوص فضا

اينگونه بیان مي شود: اختالط کاربری،  يرای تعامالت اجتماعي باشدپذ

سرزندگي، زيبائي بصری، نگهداری و مراقبت از فضا به طور خاص، 

مناسب،  راحتي کالبدی، امكان نشستن، امكان توقف کردن، دسترسي

)بهزادفر و امنیت، تناسب و خوانائي، تنوع و همگاني بودن فضا. 

ن عوامل جزء عوامل قابل لمس و تاحدی عمقي اي  .(1392طهماسبي, 

بحث فضاهای تعامالت اجتماعي به شمار مي روند که بحث توجه به 

هر پیشینه نوع فرهنگ زندگي از عوامل بسترساز به حساب مي آيد. 

 خاص خود را تعامالت اجتماعي اقلیم و موقعیت جغرافیايي فرهنگ

 طلبد . د را نیز ميو به تبعیت از آن ، فضا و مكان خاص خو دارد

 (1354شولتز ,  )نوربرگ

 شهربا  فرهنگ ارتباطشهروند فعال و -11

شهروندان در بهبود عبارت از تبادل نظر بین با شهر ارتباط  فرهنگ

تبادل ارتباطات به ندرت متعادل است. تجربه نشان  اينگونه امور شهر.

قش تبادل ارتباطات درمحیطهای مذهبي و عبادی ننوع داده اين 

ارتباطات در بین مردمي که دارای زمینه های  موثرتری ايفا مي کند.

مشترک ) اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي ( دانش، تجربه زبان و سبك 

ارتباطات  .ترک هستند، آسانتر صورت مي پذيردهای ارتباطي مش

محصول فرهنگ ، و فرهنگ مشخص کننده رمز، ساختار، فضا و زمینه 

هیچ فرهنگي بدون ارتباطات قادر  و ت مي گیردارتباطي است که صور

 یاست که در امور شهر یشهروند شهروند فعال به بقا نیست.

 يندارد و از ا يشموثر و فعال در اجتماع خو یمشارکت نموده و حضور

 .نمايد ينظارت م یشهر يريتبر مد يقطر

 

 نتیجه گیری
 نش بنیانشهرهای دااست و  یو تكنولوژ یتجمع یرتحت تاث ینکره زم

اين عوامل چنانچه عملكرد  .دو موضوع هستند اط طالقي ايننق

ذکرشده ازهم گسسته شود هر يك کارايي خودرا ازدست مي دهد 

شهر به عنوان  شد. دمواجه خواهیبهای مختلف آس وشهرهايمان با

 يستبا يسكونت، م یبرا يمحل وه برالدستاورد بشر، ع ينبزرگتر

های دانش پژوهش از اين رو  ا فراهم کندر شهرونداني و راحت يشآسا

شهر های آينده بشمار مي  از ويژگیهای شهرهایبنیان در اين زمینه 

 یست،ن ينای نو يدهشهروندان در ادارة امور شهرها پدمشارکت  رود.

 یوندانسان ها پ ي اجتماعيبا ابعاد مختلف زندگ يخبلكه در طول تار

 شهروندان فقط گیرنده که اين مقوله نشانگر ان است و داشته است

رويدادهای زندگي شهری نیستند بلكه رويدادهای اطراف خود را تجزيه 

کنند و براساس تحلیلي که خود از فرايندهای بیروني دارند و تحلیل مي

 زنند. دست به واکنش مي

توان نتیجه گرفت که با آموزش دادن شهروندان و باال بردن پس مي   

آنها نسبت به رويدادهای زندگي سطح دانش  قدرت تجزيه و تحلیل

زيستي های محیط باالتر رفته و به همین تناسب ازآسیب شهروندی

بهبود زيرساخت تكنولوژيك کاسته خواهد شد.  يمانوغیره.... در شهرها

ايد در و خدمات شهری، نه بدون مردم ممكن است و نه اين اقدامها ب

های جديد اجتماعي، شپیدايش جنب خدمت چیزی جز مردم باشند.

 هايي کههای جديد در آدمیان عصر مدرن و ناخرسندیبروز خواسته

برای افراد در محیطهای شهری پديد آمد، نیازها و مطلوبهای ديگری 

  برای محیطهای شهری و انسانهای حاضر در آن خلق کرد.
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و  یممستق ةدهد که رابط ينشان مر ضحا های حاصل از پژوهش يافته

شهر و بهبود  ةتوسع يريتمشارکت شهروندان درمد یانی مادارمعن

 ينا بنابر وجود دارد.های دانش بنیان شهر توسعه در  يداریسطح پا

در  دانش بنیان شهرحرکت به سوی  يزیاست که برنامه ر يهيبد

 ييهايندبه فرا توجه مستلزم ،بهبود وضعیت شهرها و هراستای توسع

حوزه های گوناگون خالق آنها  زم دربا آموزشهای الاست که شهروندان 

دانش شهر آرمانهایها در راستای  يندفرا اين به يهستند و جهت ده

 شهروندان درمشارکت فعاالنه و آگاهانه و آموزش  یازمندن بنیان

 است. یاندانش بنشهر  پیشبرد اهداف اجرايي در اداره
 مراجع

تربیت شهروندی و  (. اصول و قواعد حاکم بر فرايند1385) آقازاده، احمد [1]

در کشور ژاپن.  ها های اين گونه آموزشبررسي سیر تحوالت و ويژگي

 .1385، سال پنجم، پايیز 17فصلنامه نوآوريهای آموزشي، شماره 

ريزی و  ،مشارکت شهروندان در طرح)1377اوست هويي زن، اندرياسر ) [2]

 معماری و شهرسازی، ي شهری، ترجمه ناصر برکپور، مجلهتوسعه نواح

 .49و 48شماره 

رهیافتهای مشارکت در توسعه روستايي. ترجمه .(137۰و مارسدن، ) اوکلي [3]

 .م. محمودنژاد. تهران: مرکز تحقیقات و بررسي مسايل روستايي

(بررسي میزان مشارکت دانشجويان در واحدهای 1379آتش بار،مهین ) [4]

بر  فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد و شناسايي عوامل مؤثر

 .پايان نامه ی)کارشناسي ارشد(،دانشگاه فردوسي مشهد آن،

(. توسعه پايدار.ازفكر تا عمل. 138۰رضا. ) , سید حسین. مكنون , بحريني [5]

 .41 -6۰ , 27پژوهشي محیط شناسي شماره   -نشريه علمي

 شناسايي و ارزيابي مؤلفه .(1392) ارسالن ,طهماسبي و مصطفي بهزادفر، [6]

  .نظر باغ :تهران يتعامالت اجتماعهای تأثیرگذار بر 

شهروندان از حقوق  ي(  رابطة آگاه1388اصغر و همكاران ) يپورعزت، عل [7]

رفاه  يپژوهش ي: سازمانها، فصلنامة علمیتو شفاف ييبا پاسخگو یشهروند

 .38 سال دهم، شمارة ي،اجتماع

،کاهش مشارکت بحران ساز (1384)خرداد  22تاجیك، محمد رضا، [8]

 ايران،تهران.است،روزنامه 

،نگاهي نو به مفاهیم توسعه، مترجم : فريده فرهي و ( 1377)رهنما، مجید  [9]

 .مرکزتهران وحید بزرگي، تهران: انتشارات 

،نگاهي نو به مفاهیم توسعه، مترجم : فريده فرهي و ( 1377)رهنما، مجید  [1۰]

 . وحید بزرگي، تهران: انتشارات مرکز

شهروندان  يعموم یهایآگاه یزانم يياب، ارز(1388کرامت اهلل  ) ياری،ز  [11]

 یاجغراف ی: پژوهشهایشهر ینو قوان یاز حقوق شهروند یرانشهرپ

  .1، شمارة8دورة  ی،شهر يزیبرنامهر

و  یمفهوم شهروند یل( ، تحل1387)يعبداله یدمظهر و مج ي،صراف   [12]

کشور، فصلنامة  یشهر يريتمقررات و مد ین،آن در قوان يگاهجا يابيارز

 .18شمارة  یايي،غرافج یپژوهشها

 
مرکز : تهران مشارکت در مديريت مالكیت،،) 137۰ (طوسي،محمدعلي [13]

 .آموزش مديريت دولتي

موثر بر مشارکت  يه فرهنگ يموانع اجتماع يغالمرضا.  بررس ی،غفار  [14]

 ييها( در جامعه روستا NGO)در قالب  يافتهسازمان  یه اقتصاد ياجتماع

 .138۰دانشگاه تهران/ تهران  ياجتماع یقات/ موسسه مطالعات و تحقيرانا

.فارابي وسیر شهروندی در ايران. چاپ دوم. (1385) فالمكي محمد منصور.  [15]

 تهران: نشر فضا.

. انديشه های اهل مدينه فاضله.ت:سید جعفر سجادی. 1354فارابي.  [16]

 تهران:کتابخانه طهوری.

 ، بهرامي اردشیر و کريمي طیبه همكاری با محمد؛ فاضلي،  [17]

 .تیسا :تهران شهری، دانش توسعه و شهری مديريت(3139)

در  يي(، نوشتارها1394) یالنيگ يو روح اهلل فالح ینعبدالحس ی،کالنتر  [18]

شهر  يزیتهران: مرکز مطالعات و برنامه ر ی،باب مشارکت و حقوق شهروند

 .چاپ اول : تهران

، مشارکت در توسعه،ترجمه ی هادی (1379) کائوتری، هوئین و ديگران، [19]

 مرکز. انتشارات :غبرائي و داود طبائي، تهران

زيبايي شناسي در معماری. ترجمهي .) 139۰(گروتر، يورگ کورت.  [2۰]

 .شهید بهشتي دانشگاه  بدالرضا همايون.تهران: انتشاراتجهانشاه پاکزاد و ع

مطالعة نقش عدالت زباني (.1389 )واثق، منوريان و نرگسیان و فتهاحي و  [21]

 .مي و مشارکت عمومي شهرونداندر ارتقای اعتماد عمو

دانشگاه  :,حافظي تهرانی .هستي، فضا و معمار ..(1354)نوربرگ شولت  [22]

 .تهران
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