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 ارتقاء تعامل جامعه  یهوشمند برا یادغام برنامه ها 

 

 چکیده 

بشر مشاهده   ی زندگ یی ازهادر بخش ی راتیی، تغجهی نت در ه است،بود  عیسربسیار ی ، توسعه فناور گذشته  یدهه ها یط

های توسعه شهری  به انجام برنامه  د یجد 2ی هاکه برنامه  یی، جا است1فضایی    یز یرها برنامهبخش  نیاز ا  یکی.  شده است

در    حضور مردم به منظور  ی برای  شتریب  زه یبه انگ   ازی، نیشهرساز  ه ی در رو  یدر بخش مشارکت عموم   کند. کمک می

دهد یها را ارائه م  ده ی، اکند یم  جاد ی، نقشه ها را اکند ی شرکت کننده فعال که اطالعات را جمع م  کیبه عنوان    تحقیق 

   وجود دارد.،  ردیپذ یرا م  ی طرح طراح ک یو سرانجام ، 

  .نقش دارند   یشهر  ی زیدر ارتقاء مشارکت جامعه در برنامه ر   د یجد   ی ها  یکند که چگونه فن آور   ی م  یبررس   ، مقاله  نیا

کنندگان  شرکت   ی زیردر برنامه  شرفته یپ  3ی کاربرد   یهارود برنامه  ی را که انتظار م  ی ر یدارد تاث  ی مقاله سع  ن ی، اهمچنین

و سپس    یالملل   نیب  اتیادب  ابتدا  ، موضوعات فوق  یمنظور بررس   به د.مورد مطالعه قرار ده،  داشته باشد   یدر جامعه محل

  ی مطالعات مورد   و  قاتی، تحقن یبر ا  عالوه   .رد یگ یقرار م  یدر سطح اروپا مورد بررس   در این باره  مشی و مطالعاتخط 

را اجرا   ها که آن  دیگری   در جوامع  مشابه   یهااستیکه س   یرات یتأثبررسی  و  خط مشی    در   یی راهنما  جادیبه منظور ا

کمک    ونان یدر    یی هاهویش   نی کاربرد چن  ی ابیموارد فوق در ارز  همه  د.ریگی ، مورد استفاده قرار مگذاشته اند   اند کرده

 .خواهد بودموثر چقدر   یونان  کشور  یی فضا ی ز یربرنامه درادغام آنها   یکه سودمند   میابی، تا درکند یم
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 معماری. علم اطالعات کلمات کلیدی:

 

 قدمه . م1

مورد    2000و    1990آن در طول دهه    کیدموکرات  تیو ماه  یبا توجه به اثربخش  ،4(یعقالن   را) گ  خرد   یز یر  برنامه

و    ت یناگوار جامع  یبا ادعاها"،   (2002)  5واسن هوون   ، مطابق گفته   70و    60آن در دهه    ظهور   انتقاد قرار گرفت.

از    یآن در فازها   ی ، اجرایز یربرنامه  ک یستمیس   کردیرو  نی( در واقع ، با استفاده از ا30)ص    " همراه بود  یعلم  تینیع

به صورت   د یدهند با  ی م  لیشهر را تشک  که   ی عناصر  ن یکه همه ااین    رش یپذ   .د ش   ی انجام م   ی شده و نظر   ن ییتع  شیپ

  های ارائه شده، شنهادیپن  یو بنابرا  شد میاشتباه    ی ها  ینی بشیپمنجر به    ، اغلب   رند یقرار گ   ی هماهنگ مورد بررس 

،   (2009)  7آلمندینگر   نظر   مطابق  6(.2015،    تدای)جورجال و کروم   نبودشهروندان هر منطقه    از ینی  منعکس کننده

، به    8(2007،    نوس ی)آراانت  رواج داشت  1950دهه پس از سال    3جامع که حداقل    یعقالن   یز یبرنامه ر  هی نمونه اول

استفاده    دمور   شنهادیها ، که اغلب ، در پاز داده  یادیمقدار ز  یبه شدت مورد انتقاد قرار گرفت: )الف( تقاضا  لیدو دل

 فوق با   لیدال  (.2015،    دایکروم  ؛ جورجاال و  2007،    نوس ی)آراانت   گرفت و )ب( مشارکت متعارف مردم  یقرار نم

منجر به کنار گذاشتن آن    9(2005،    تون ی)کرا یو فناور  یاس ی، س   ی، اجتماع  ی اقتصاد   دیگری همچون دالیل  لیدال

مسئله    ن یو ااست    معروف (  1996)  11هال  جمله دراین زمینه    شود.   ی م  10ک یاستراتژ  یزیبرنامه ر   ی مدل و گذار به الگو 

  ک ی  طراحی های خودشده بود در  ل یکه تازه فارغ التحص یمعمول   زیبرنامه ر  ک ی،  1955در سال " دهد:   یرا نشان م 

از    وتر یکامپ  د یتول  لیو تحل  هی، او در حال تجز   1965کرد. در سال    یم   هیرا ته  نیمورد نظر زم  یها  یاز کاربر  طراحی
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  ی خصمانه در خارج از کشور سازمانده  ی روهای، همان شخص در تالش بود تا با ن   1975بود. در سال    ک یتراف  یوهاالگ 

 " کند. جامعه صحبت  یکند و با گروهها

 د ی د  ل یتکم  یبرا  ید یجد   یهاوه ی نبود ، بلکه ش   یعقالن  یزی ربرنامه  نیگزیبه طور کامل جا  کیاستراتژ  یز یربرنامه  

  ی ژگ یو ک یها  وهیش  نی( ا2007) نوس یآراوانت  طبق نظر  ارائه شد. ی شهر ی زیعملکرد برنامه رتر در استدالل و عیوس 

ها،  واقع، با گذشت سال  در   آورد.یرا فراهم م  یز یربرنامه  که امکان مشارکت شهروندان درو آن این است  مشترک دارند  

)پوزوک  یمیمفاه  ی رایپذ   ی شهر  یز یربرنامه است  محور  انسان  مطالعات    .12(2000،    دویاست که عمدتاً  بیشتر  در 

به حساب   ی از دموکراس   ی ، که گوشه ا یریگ میو مشارکت فعال آنها در تصمشهروندان   یبه اطالع رسان  زیادی   تیاهم

م،  د یآ  یم همکاران،  ،2002والستوس،)شودیداده  و  استراتژ2015کائوکاالس  و  کرومیدا    ن یبنابرا  .13(2017،یا، 

  15و همکاران   لسونیبه گفته و   .14(2016،    گویاست )پر  یکیتر از مورفولوژ یاجتماع  ،مدرن  یشهر  یز یبرنامه ر  تیشخص

 به همراه آورد.  یدر جوامع محل   یاریبس یایتواند مزا ی م ی زیدر برنامه ر 16شهروند  یصدا تی( تقو 2017)

سال به    30از    ش یکه ب  یو مشارکت  ی ارتباط  ی ز یبرنامه ر  یها  ی در مورد تئور   ی امروزه که برنامه ا  ی ، حتحال  نیبا ا

، دست  افتهیتوسعه    یصورت دانشگاه باال  یابیاند  ا  یاز مشارکت عموم  ییبه درصد  و    لسونی)و  .ستین  یکار ساده 

  ، ا  یعوامل.  (2017همکاران  تأ  تیواقع  نیکه  ، رو  یم   د ییرا  تع  یها  ه ی کنند  ،    نیی کامالً  که در    عواملی شده است 

 ن ی و از ب   یساالر  وان ی، د  یعدم فرهنگ مشارکت  ل یهستند و به دل  یمعمول   ی ، معموالً موارد  ونان یمانند    ییکشورها

در  17.(2010؛گادو و کازی،2011) گیرینگ،شوند. یمشخص م  ی و مقامات محل استمدارانیبه س  ی رفتن اعتماد عموم

، هاشود ، مانند مشاوره  ی استفاده م  ونان ی  ی زیر برنامه  ستمیعمدتاً در س   ی مشارکت سنت  یهاکی تکن  نکه یا  ل ی، به دلواقع

 قات ی تحق  ئت یه  ی نظرسنج  مطابق  گذرانند. یجلسات جامعه نم  ن یشرکت در چن  ی مردم و عمدتاً جوانان وقت خود را برا 

از    ی کی  ی مشارکت عموم  ی کمبود وقت برا  )  2011در سال    BRT  ی زیر برنامه  ی متحده )در راهنما  االتیا  حمل و نقل 
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 ای توانند اصطالحات    ی نم  مردم موارد ،    شتر یب  در  با آن روبرو شوند.  د یبا  زان یراست که برنامه  یی هاچالش  نیتریاصل

آنها   نیاست. بنابرا  زیناچ  اریبالقوه مردم بس  یرگذاریتأث  زانیوجود دارد که م  یقو  ای  دهیرا درک کنند و عق  ند یفرآ

 تی که ماه  ی و در حال   .د یبوجود آ  و عدم اعتماد به روند   ی عموم  یبدگمان   که می تواند به شرکت در روند ندارند.  یلیتما

با ،  وجود   نیشده است ، با ا  لی تشک  ی ز یشهروندان به شرکت در برنامه ر  ب یپارامتر مهم به منظور ترغ  ک یها از    ه یرو

  ی تالی جید  ر یمشارکت غ  یروش ها  استفاده از  وسواس در ه،  عجام در  تعامل موجود    یمدرن هاهای  از ابزار    یار یوجود بس

 آنالین موجود در: مقاله    (.182015همکاران ،  لدانتک و )وجود دارد ،.  - شود  یگفته م  " یسنت"که اغلب به آن  -

 https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/public-participation/challenges-to-

public-participation [March 9, 2019].   

  داریپا  ی برنامه ها  ی ارائه شده است. در اقدامات خاص که در چارچوب اجرا  ییابزارها  نی چن   یق یتحق  ی مقاله   ن یدر ا

م  یتحرک شهر ،    یاعمال  هاشود  )  هی اتحاد  ی مطابق دستورالعمل  م  ی ا  ژهیو   د یتأک(  EUاروپا  که    رد یگ  یصورت 

باال مردم  ییمشارکت  کنند  از  همکاران،را طلب  و  به جمع  نیا  .19( 2018)باکوجیانیس  مربوط  نظرات    ی آورابزارها 

   است.نرم افزارهای خاص داده ها با استفاده از اوری  جمع ن یو همچن تهایوب سا ق یشهروندان از طر

ارتقاء   ی هوشمند برا  یهااستفاده از برنامه  یخوب در مورد چگونگ   ی ها  وه یراهنما از ش یک    جاد ی، اپژوهشاین  از    هدف

در جهت  یمشارکت عموم  شی افزا  یدر مورد چگونگ  یشنهاداتیمقاله به ارائه پ  نای  است.  یمشارکت   ی زیربرنامه  ند یفرا

است   ز یچالش برانگ  ی زیراز ابتکارات برنامهکه   (SUMP)یشهر داریتحرک پا ی توسعه و برنامه ها یها برنامه یاجرا

مرتبط با حمل    ت ،  به مشکالتوسعه  د یجد   ی هابرنامه، همراه با  (SUMP  ی) تحرک شهر  داریپا  ی هابرنامه  پردازد.  ی ، م 

در    یزندگ  تیفی بهبود ک  ی، برا  ب یترت  نیبه ا  و  .20(2016)پاپایونا و همکاران ،. می پردازدتر  داریپا  یو نقل را با روش 

هوشمند تا چه   ی است: استفاده از برنامه ها نیدر پاسخ به آنها وجود دارد ا  یکه سع یسؤاالت پژوهش ونانی یشهرها

  ییابزارها  نیتوان از چن  یکمک کرده است؟ چقدر م  یبهبود رفاه و توسعه اجتماع  جهیمشارکت و در نت  شیبه افزا  زانیم

 کرد؟ استفاده   یز ی ربرنامه ند یدر فرآ  صراًمنح
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 نظریه. 2

  ر یی تغ  یریرا به طور چشمگ   گری کد ی، نحوه ارتباط مردم با  گذشته  ی هاسال  ی در ط  یاجتماع  ی هاو رسانه  2وب    ظهور

عمدتا مربوط به عملکرد    رییتغ  نای  21. (2017، گرینیر و کودو،2016،اسپیت و همکاران،2010)کوبیکک،داده است.

  شی را افزا ی مشارکت ه یسرما نترنتیاستفاده از ا"که   شودمی  د یتأک. است  د یجد  یهایفناور  ق یارتباطات از طر یلیتکم

،  22استراتژیاکند )  یدرک بهتر مسائل مربوط به فضا را فراهم م   یی، تواناآسان به اطالعات  ی، دسترس واقع  در  ."دهد یم

که از    ییابزارها  ق ی، از طریمشارکت  ی زیربرنامه  ییاست. با شکوفا  یاجتماع  یهابلوغ گروهباعث      ن یو بنابرا  (2015

 ند.  شویکشف م ید یجد  یهاکنند ، فرصت یم  ی بانیپشت یکیو مشارکت الکترون ی کیالکترون یز یربرنامه

 اطالعات  ی هاستمی. س ردیگیمورد استفاده قرار م  شتریو ب  شتریاز ابزارها ب  یار یاز زمان توسعه بس  یکیمشارکت الکترون

ها  کند، که با استفاده از نقشهی مردم را فراهم م  یکیفرصت مشارکت الکترون  (  PPGIS  )23ی مشارکت عموم  ییایجغراف

)کریگ و  شود.یعموم مردم انجام م  مشارکت ، با  یمکان  یهادهدا  یآورجمع  ن یو همچن  ی بهبود اطالعات عموم  یبرا

.  ند یآ   ی در م شیبه نما25 جمع سپاریو  (    (VGI)   ییای، اطالعات داوطلبانه جغرافآن چارچوب  در  .24( 2002همکاران

شده توسط کاربر را    د یتول  ییفضا   یی ایجغراف  ی محتوا،    VGI،  26( 207چیلد)گود    ی گفته ها  طبق   (2007،    لد ی)گود

  یاجتماع  ی شبکه ها  نی، تجارت و اقتصاد و همچنمختلف بشر مانند اداره  ی ازهایبرآوردن ن  ی کند که برا  ی م  ف یتعر

جمع از    ی ااز نسخه(،  VIG) ییایاطالعات داوطلبانه جغراف  ،  27( 2002گود چیلد و لی) یها گفته  مطابق   شود.   ی م  د یتول

،    ی شفاه  حات یهمراه با توض  بر نقطه و خط   ی مبتن  ی در اکثر موارد ، شکل داده ها  رایشده است ، ز   ل یتشکپاری  س 

حل مسئله    ند یاست که در فرا  یاز کاربران   ی جمع  تی، جمعسپاریجمع  ی هابرنامه  در  است.  کوتاه    ی ها  لمیف  ایها  عکس
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باهوش هستند و اغلب باهوش   اریها بسمناسب، گروه  ط یتحت شرا "28(2004ساروسکی)گفته    طبق   کنند. یشرکت م 

 ."هاافراد در آن  نیترر از باهوش ت

در سطح برنامه  (.2011)اسچویزر،.ردیگی مورد استفاده قرار م  شتر یو ب  شتر یگذشته ب  یهاسال   یها طوهیش   نیدر اروپا ا

طرح    ک یارائه    ن یمختلف و همچن  ی هاها و بخشاس یدر مق  ی مناطق شهر  یفعل   تیوضع  ل یو تحل  ه یتجز  ی شهر  یزیر

تر  ساده  ی مشارکت  یابزارها  یا استففاده از    ی خاص شهر  یاز فضا   یکیدر    ی حت  ایدر سطح شهر و محله    ی شدهطراح

 است. 

مورد استفاده قرار    یمناطق شهر  یفعل   تیوضع   ل یتواند در تحل  ی که م  ی طیمح  ستیاطالعات ز  ی به منظور جمع آور

برنامه خاص شامل    نیا .29(2016و همکاران ،    دو ی)موتزتوسعه داده شده است  HackAirمانند    یی ، برنامه ها  رد یگ

به    ریو شهروندان )تصاو  یاز جمله منابع آزاد رسم  یهوا را از منابع مختلف   ت یفیک  یپلتفرم آزاد است که داده ها  کی

دستگاه  ده یکش  ر یتصو و  آسمان  از  هز  ی هاشده  کم  خو  نهیسنجش  مردم  سازند که  می  آور دشان  جمع  ی م   ی ( 

  ، شودیم  ین یب  شی، پیاز سهم آن در مطالعه بهتر مشکالت مناطق شهر  جدا  .30(2018و همکاران ،    کسمیدیس) ند.ک

  ی مردم کمک کند تا بتوانند به راحت  یست یز  ط یمح  یداده مناسب به آگاه  گاهیپا  جادیا  ن یاستفاده از برنامه و همچن

 . 31( 2016و همکاران ،    ساتسیوشوند. )  ی زیر برنامه  ر یو به صورت فعال درگ  میهوا را تنظ  تیفی ک  شیپا  یهاشبکه

  ده یمختلف جهان به اتمام رس   یمتناسب در شهرها  یها(اشاره کردند، پروژه2016)  و همکاران  دویکه مومتز  همانطور

  CITI_SENSEو برنامه    AirTrick  برنامه   ،32شهروندان هوشمند آمستردام   شگاهیآزما  :بارز   ینمونه هامانند  است. ،  

 .باشند می

توجه به    با  است.  (زینوصدا)  زانیضبط شده است ، م  یشهر  ی زیرهبرنام   ند یکه در فرآ  یطی مح   یاز پارامترها  گرید  یکی

از سر    ی خود نظارت کنند ، نقشه بردار  ی ، بر سر و صداهایصوت   ینقشه ها  جادیبزرگ موظفند با ا  یتنها شهرها  نکهیا

 
28 Surowiecki,2004 
29 Moumtzidou et al., 2016 
30 Kosmidiset al., 2018 
31 Satsiou et al., 2016 
32 Amsterdam Smart Citizens Lab 



های  ز دادهاستفاده ا .33(2015و همکاران.  مارگتیز،    2016،آلتا و همکاران     )است.  یگرید   نیگزیجا  یتیجمع  یو صدا

  برای نظارت بر میزان سر و صدا بسیار اساسی است. حاصل از جمعیت

 .34(2016، نیوون هاسیزن؛2003)لین،ارائه شده است. یز یردر برنامه یعینقش عوامل طب  ر یجدول ز در

  ی داده ها   شود.  یمعمول استفاده م  یاز ابزارها  نیو مصارف زم  یکیتراف  یداده ها درباره بارها  یجمع آور   یمعموالً برا

و    ک یبه محاسبه تراف  بیترت   نیبه هم   "Open-StreetMap”و"  "GoogleMaps  یعامل ها  ستمیحاصل از س 

از    ی، به جز نقشه بردار  "Open-StreetMap”موارد،  یبرخ   در   کنند.   ی کمک م  یاراض   یتوسعه کاربر   نیهمچن

ن  ییروشنا  ی)ستون ها  یشهر  زاتیمانند تجه   ژه یو  35یی داده ها  منطقه، در هر    یاراض  یکاربر ، چراغ    مکتی،  ها 

و    وکایدهد. )باس   ی ساختمان ارائه م   یها   یژگ یدر مورد و  ز یرا ن  فراداده هایی( و  رهیو غ  لچر یو  ی ، رمپ ها  ییراهنما

 36(.2015همکاران ، 

بحث و گفتگو در مورد شهروندان    جادیاز بستر وب به منظور ا  ی گرید  نوع ،تاطالعا  ی جمع آور  ی ، ابزارهانیفراتر از ا

است که در    37Nexthamburg  ها،از ین برنامه  نمونه یک    شده است.  جاد یشهر ا  ندهیدر مورد آ  یشهر  زان یو برنامه ر

  پلتفورم مشابه   بر شهروندان است.   ی مستقل مبتن  ی اقدام فکر  ک ی که   ،  38( 2015،    وی)آناستاس    آغاز شد.  2009سال  

  یگذاران برا ه ی، انجمن ها ، مشاغل و سرما  نفعان یذ  برای  کای آمر  یاز شهرها  یار یاست که در بس  CoUrbanize  دیگر،

 .39(2016)سیانگلیولو،مورد استفاده قرار گرفت. ،اند شده اجراشهرها  نیکه در ای ا خود در مورد پروژه یهادهیا انیب

تواند   ینوآورانه م  یمشارکت  یدهد که استفاده از ابزارها  ی، نشان مکه در باال ارائه شد   ییهاتجربه به دست آمده از مثال

آسانتر کند. شهروندان به طور فعال در    ی موفق شهر  یفضاها د یتول   ی و شهروندان را برا   رندگان یگ   م یتصم ن یارتباط ب

 
33 Aletta et al. 2016, Margaitis et al.2015 
34 Lein ،2003 ،Nieuwenhusijsen2016 

35 Metadata 
36 Basiouka et al., 2015 

37  NextHamburg  تعداد   ن یشتریو تعهد ب  ت یخالق جادی هامبورگ ، ا  یشهر است. هدف بعد ندهی اتاق فکر مستقل و مستقر در شهر هامبورگ در مورد آیک

 .است یتوسعه شهر یممکن از شهروندان برا
38 Anastasiou, 2015 
39 Siangliulue et al., 2016 



کاهش  ارائه شده در باال شرکت کرده اند که منجر به کاهش زمان و    ی قاتی تحق  یهاارائه شده در مقاله  یپرونده ها

 شود.  یم  یشهر  یز یرروش برنامه  نهیهز

  ل یتکم  نه یدر زم  ی ابزار مشارکتکندکه از  ی م  ی بررس   ونانیرا در    یمورد طالعه  دو مبعدی    بخش  ، موارد فوق  براساس  

 استفاده شده است. (  (SUMPs یشهر داریتحرک پا ی برنامه ها

 

 آزمایش. 3

ی  اخالق  ته یکم  د ییمورد تأ  ق یتحق  ن یبه ذکر است که ا  الزم  است.  ونان یدر    ی و کوزان  ته یکالهای  شهر  در  ی مطالعات مورد

در    یو کوزان  تهیکال  ی ها  ی: شهرداریمطالعات مورد   وجود نداشت.  یا  ته یکم  نیچن  قیدر زمان انجام تحق  رایز،  ستین

شده    لیتشک  2018طبق قانون در سال    ونانیدر    یاخالق  یها  تهیکه کم  یانجام شد ، در حال  2017در سال    ونانی

 (. 26،    22،    21، مواد  3/2/2018خیبه تار  A38دولت شماره    یمنتشر شده در روزنامه رسم  4521/2018)قانون    اند.

،  حقوق بشر، استقالل شرکت کنندگان، کامالً به  ی مطالعات مورد  قاتی که تحق  م یاعالم کن  می دار  فهیحال ، ما وظ  نیبا ا

محققان به تمام    نیهمچن گذارد.یاحترام م  ی و فرهنگ   یعیطب  ط یبه حفظ مح  از ین  نیآنها و همچن  ی شخص  ی داده ها

 کردند. را حفظ  یعلم یارهایگذارند و تمام معیاحترام م  ق یاصول تحق

مکان    ،1شکل   ا  ونان ینقشه  گونه  به  شده  م  ی اصالح  نشان  )تقر  ی را  که  کوزانباًیدهد  محل  کال   ی (  نشان    ته یو  را 

واقع شده است و طبق    رئوس ی آتن و پ  نیشهر به طور موقت ب  نیاز منطقه کالن شهر آتن است. ا  یبخش  تهیکال دهد.

در   ی است. کوزان ونانی شهر نی تر  تیدهد و پر جمع  یم لینفر را تشک 100.641ساکن   تی، جمع یسرشمار نیآخر

 ( است.2011سال  یرشمارس طبق  نفر ) 41.066آن  تیواقع شده و جمع  ونانی  یغرب ه ی منطقه مقدون

، با  دهد یم   ر ییرا تغ  ی که بازار محل  یخارج  ی اقتصادها  جادی ها و ایگذار  ه ی، با انباشت سرمایدولت محل   ی هاتیبا فعال

 رود.  یم  شیپ عتریسر یمحل  ی ، توسعه اقتصاد یمحل  ی ها تیتوسعه فعال



  یفرهنگ ،  یاجتماع  وج شرایط شده ممکن است به ا  یطراح  یتوسعه سالم و به درست   استی س   قیاز طر  یبعالوه ، شهردار 

، شوند   یم   جاد یا  ید یجد   ی، استانداردهاباشد مرتبط    د یجد   یها  ده یبا ا  شهروندان  التی اگر سطح تحص  ی، حتبرسد 

 زنند یم  یو خود شهروندان دست به ابتکارات شخصشود  می د یجد  ی روند زندگ

 
نگاه   اضافه شده است. ی، به نقشه اصل ته ی و کال ی کوزان تی. به منظور نشان دادن موقع وناننطقه ی . نقشه م1شکل 

 کنید به آدرس اینترنتی: 

: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greece_location_map.svg#filelinks 

و    یاس ی، س ی. تحوالت اقتصاداستبرخوردار    یا  ژه یو  تیها خواسته شده است از اهم  یکه از شهردار   یامروزه نقش   

   کند. ت یتقورا  ی و جوامع محل جامعه و اقتصاد د یبا ی کیتکنولوژ

 :د به صورت زیر باشد یبا ونان ی ی محل تیریمد  یهااستیس  یاساس  یبا توجه به مطالب فوق ، محورها  

 .شود یشهروندان م یکه باعث ارتقاء سطح زندگ د یارائه خدمات جد  - ی زندگ ت یفیک ✓

 .یو شهر  یعی، طبستی ز ط یمح ی و بهساز حفاظت ✓

  ی شهردار   یهاییها و تواناتیکه اولو  ابد ی  یظهور م  د یبه عنوان مطالبات جد   ی، آموزش مداوم و فناوربر آموزش   د یتأک ✓

 .دهد یم  ر ییها در ارائه خدمات را تغ



 .کند   نیشهروندان را تأم  یاساس   یازهایکه در واقع ن  یشبکه اجتماع  کی  جادیو ا  یالزم اجتماع  یها  رساختیز  جادیا ✓

که بخش    ی و ارائه خدمات  یها با استفاده از منابع محلیگذارهی سرما  یسالم و اجرا  ینیکارآفر   ت یآوردن به فعال  ی رو ✓

 .40( 2018  )دلیتو، ورزدی امتناع م د یجد  یهاشغل نگونهیا جادیاز ا یخصوص

 

 منطقه مطالعه  . 3.1

در حال    ( (SUMPsیشهر  داریتحرک پا  ی برنامه هاها  در آن  است که  یانتخاب شده دو شهردار   ی مطالعات مورد

 : چون است یزیربرنامه  یبرا  یابزار  یطرح نیچن  رایشده است ز یابیمهم ارز اریبس ار یمع نیا انجام است.

 است ،  افتهی شیآن افزا ی اجرا  یبرا یمحل یو نرخ بهره در نهادها  افتهی( ارتقا EUاروپا )  هی )الف( توسط اتحاد 

 ، اجرا شود. آن  یدر مراحل مختلف اجرا  یمشارکت  یندها یفرآ ق یاز طر د ی)ب( با 

 است.  یو اجتماع ی، اقتصاد داریپا یتوسعه مناطق شهر  آن( هدف  ج 

به    اتیبا خصوص  یاز دو شهردار  استفاده  است.  های شهردار   وقعیت، م مورد استفاده  یارهایاز مع  گرید  یکی مختلف 

 در مجموعه متروپولیتن  ی شهرداریک  ،    نیبنابرا.  کند   ی از آنها کمک م   ک یهر    ی برا  تفاوت م  یها   یر یگجه یاستخراج نت

  یی تعامل فضا  نیو همچن   یکه در سطح شبکه مسکون  یاز اختالفات  گذشته  انتخاب شد.    یاستان  یشهردار  ک یآتن و  

است    یشهر  ته یل ک  یشهردار  رایشود ، ز  یمشاهده م   تیدر تراکم و ساختار جمع  زیوجود دارد ، تما  کی با مناطق نزد

 باشد.   ی م 41یشهرپیشا  نیو همچن ی شهر  مناطق شامل ی کوزان  یکه شهردار  ی در حال

 

 تحقیق روش  . 3.2

  کی ، از    42آتن   یمل   یدانشگاه فن  داریذکر شده توسط واحد تحرک پا  ی دو شهردار  یبرا  SUMPs  یاجرا   نهی زم  در

 استفاده شده است: یز یبرنامه ر یدر دو مرحله اصل  ی بیترک یمشارکت  ی زیرروش برنامه

 
40 Delitheou,2018 

41 Pri-urban 
42 Sustainable Mobility Unit of the National TechnicalUniversity of Athens 



تحل مرحله  می لی)الف(  تالش  آن  در  که  ها  شود  ی ،  فرصت  و  گیرد    ، منطقه  ی مشکالت  قرار  مطالعه   ها داده   و مورد 

 مورد ارزیابی قرار گیرند.  و  شوند  آوری جمع

  و   شود   می  انجام   گیرندگان  تصمیم  دید   از   فضایی  مرحله ای که در آن برداشت،  (یشنهادیپپروپورال)  )ب( مرحله   

 . شوند ، ارائه میکند  می   برآورده را ینساکن رضایت همه از بیش  که خاصی های  حل راه  همچنین

 زیست های  داده آوری جمع در  خود هوشمند  هایتلفن از استفاده با تا شد  خواسته  ساکنان از اول،  مرحله در بنابراین،

  که   خواست  ساکنان  از   تحقیق  تیم  دوم،  مرحله  در.  کنند   مشارکت  )نویزدار(صدایی  های  داده  ترخاص   طور  به  و  محیطی

صفحه    یک   در  شده  آوری جمع  اطالعات.  دهند   ارائه   خود  منطقه  در  شده  مشاهده  مشکالت  اساس   بر   را  خود   هایایده

  نقشه   روی را مکان آن  و  دهد   ارائه  تصویر   یا متن  قالب در  را خود ایده تواند  می  شهروند  هر  آن  در  که وب گذاشته شد 

  و   باکوژیاننیس)گیردمی  انجام  43کلمه   روش رایانش ابری  از  استفاده  با  شده،  آوریجمع  کیفی   اطالعات  .کند   مشخص

  است  ذکر  به  الزم.  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  ساکنان  های  خواسته   و  نیازها  تشخیص  منظور  به  و  44(  2018  ،  همکاران

 45اند. شده  ایجاد wordclouds.com سایت  وب  طریق  از ابری  که نمودار 

  نتیجه   استخراج   امکان  شده،  آوری  جمع  اطالعات  همچنین  و  عمومی  عالقه   با صرف زمان،  فوق،  مراحل  اجرای  نحوه 

پاسخ داده    های تحقیقبه پرسش  فوق،  فرایندهای  طریق  از   .آورد  می   فراهم   را   یونان  در  آنها  کاربرد  مورد  در   گیری 

 دهند.را ارائه می   ها  SUMP  اجرای  برای  خوبی  های که روش   شودایجاد می    مشارکتی   فرآیندهای  کاتالوگ  و  شودمی

 

 ها یافته . 3.3

  در   شده  دعوت   داوطلبان   .کردند   استفاده   خود  هوشمند   هایتلفن  از   ها   داده  آوریجمع   برای  داوطلبان   اول،  مرحله   در

گرفته، تعداد   صورت آزمایشی  صورت به شهر دو هر در تحقیق اینکه با .نداشتند  بینایی و  شنوایی مشکل  تحقیق هیچ

کوزانی داوطلب شرکت در تحقیق    شهرداری  در  نفر   سه  و  تهکالی  شهرداری  در  شهروند   تعداد هفت  داوطلبان کم بودند.

 
43 word clouds method 
44 (Bakogiannis et al., 2018c) 
45 (https://www.wordclouds.com/) 



  به   توجه   با  .شد   انجام  کردند، می  استفاده  خود   هوشمند   هایتلفن  از   که  ی داوطلبان  کمک  با  هاداده  آوری جمع.  بودند 

  سنی   میانگین  با(  نفر   7  کل  از)  زن  سه  و  مرد  چهارکه    ،  کالیته   در  پژوهش  در  کننده  شرکت  داوطلبان  مشخصات

  بازنشسته   نفر  دو  ،بودند   کار  به  مشغول  خصوصی  بخش  در(  ٪ 57)   آنها  از  نفر  چهار.  کردند   شرکت  مطالعه  در  سال7/36

  منطقه   این  در  اکنون   هم  و  اند   شده  بزرگ  کالیته  در(  ٪57)  آنها  از  مورد  . چهار(٪ 14)  دانشجو  یک نفر دیگر  و(  29٪)

  حال،   این   با  .هستند   ساکن  مجاور  هایشهر  در   اکنون   هم  و  اند   شده  بزرگ   یته کال   در(  ٪29)  داوطلب  دو.  دارند   سکونت

  بزرگ   یته کال  در   داوطلب   یک   فقط .  روند می  کالیته   به (  هفته  در   بار  4- 3)   منظم   بطور   ،   ایحرفه   یا  شخصی   دالیل   به   آنها

  مدرک   دارای  ٪43  ،  داوطلبان  تحصیلیمدرک    مورد  در  سرانجام،.  است  ساکن  مطالعه  منطقه  از  خارج  در  و  نشده

در حال تحصیل   دانشگاه در  ٪14 که   حالی در ، هستند  دانشگاه از کارشناسی  التحصیل  فارغ  ٪43 ، ارشد  کارشناسی

  تحقیق  در   شده  دعوت   داوطلبان.  کردند   شرکت  تحقیق  در(  مرد  یک  و   زن   2)   جوان  داوطلب  سه  ،   کوزانی  در.  هستند 

  .نداشتند  بینایی  و  شنوایی  مشکل هیچ

  متر   200  متر  200  بصورت  برداری  نمونه  نقاط  .گرفت  صورت  منظم  گیری   نمونه  طریق  از   ها  داده  آوری  جمع  فرآیند 

  نقاط  به  مربوط   اطالعات(  عصر  و   ظهر  ،  صبح)  روز  طول  در  مرتب  طور  به  که  شد   خواسته  داوطلبان  از.  شد   انتخاب

(  MyMaps  یا  OSM)  باز  منبع   برنامه  یک  در  را  اطالعات  شدند   مجبور  آنها  ،  سپس  .کنند   آوری   جمع  را  گذرگاه

  صوتی   های  نقشه  تحقیق   تیم  از   استفاده  برای  داده   مجموعه  این.  باشند   دسترس   در  آنالین  صورت   به  تا  کنند   بارگذاری

 انجام شد. GIS افزار نرم  از  استفاده با( 2 شکل)

مقادیر    بین ارتباطی واقع در. باشد  اعتماد قابل کافی  اندازه به مورد دو هر در آمده دست به  نتایج که رسید  می  نظر به

  مناطقی   در   کمتری صدایی    مقادیر  ،  مقابل  در   دارد.   وجود  هستند،  ها   آن  در   که   ترافیکی  و   جاده   محورهای  با  صدایی

  و  اراضی   کاربری   بین   همبستگی  موازات   به     . است  بیشتر   درختان  تعداد   و   ساختمان کمتر   تراکم   که   شود   می   مشاهده

 با   .است  مرکزی  مناطق  از  کمتر  صدا  و سر  میزان  ،  مسکونی  مناطق  در که  شد   مشخص و  شد   ایجاد  صدا  و  سر  میزان

  آن   از   تر   آزاردهنده   که   دارند   قرار  مناطقی   در   که (  ها  بیمارستان  مثال  عنوان   به )  دارد   وجود  اراضی   کاربری   حال  این

 .باشد  باید  که  چیزی



  حال،  این  با.  گرفت  قرار   بررسی  مورد  مشکالت   کاهش  منظور  به  شهر  در  مدارس   ادغام  موضوع  با  ترکیب  در   واقعیت  این

  شده   بینی  پیش  ارتفاع   نه   و   زمین  سطح  در   ضبط )  ها  داده   ضبط   در  موفقیت  عدم  جمله   از   تحقیقاتی،  های   محدودیت 

  قرار  بررسی   مورد(  کوتاه  زمان  مدت برای  ضبط   ،   مشخص  مسافت در  اوقات  گاهی و  اصلی  جاده   یک  در ضبط   ،  متر  4

  مردم   که  نیست  معنی  این  به  ،  است  شده  ثبت  شهر  دو  هر  در  ویژه  به   خاص  ارزشهای  از  برخی  گرچه  نتیجه،  در  .گرفت

 . دارند  قرار  آنها معرض  در

  این ارزیابی،   در.  اند   کرده  مثبت ارزیابی    را  آموزش   داوطلبان  که   است  این   موردی  مطالعه  دو   هر  در   مهم   عنصر  یک   

  مشابه  هایتالش   در   مندند   عالقه   که   داشتند   اظهار  آنها  بیشتر  ،   گرفت  انجام  کنندگان  شرکت  با  مصاحبه   طریق  از   که

  بهبود   به منظور   آنها  عالقه  کنند،  شرکت  در این تحقیق  آنها  شده  باعث  که  هایی  انگیزه  جمله   از  .کنند   شرکت  آینده

  وقت از  برداری   بهره   ،  جدید   دانش  آوردن   دست   به   و   فردی   های  مهارت  پیشرفت   ،(  خاطر تعلق  حس)  شهرشان  چهره

 (. 1 جدول  به کنید   نگاه)بود.( پذیری جامعه) دیگر  افراد  با مالقات   و جامعه  کمک به  برای آنها آزاد

  ریزی برنامه  در   ،   است  شده   تهیه  شهر  هر   برای   که   وب   بستر   یک  از   استفاده   با   تا  شد   خواسته  شهروندان  از   ،   دوم   مرحله   در

  و   داشتند   آگاهی  خود   نیازهای  و   مشکالت   از   مستقیم   طور  به  شهروندان   روش،  این   با(.  3  شکل)  کنند   مشارکت  شهر

  می  کمک  شهر  درک  به   خاص  ابزار  دادند. ماهیت این  پیشنهاد  نقشه   روی   نقاط  یا  خاص  مناطق  در  را  هایی   حل  راه

  می   پذیرفته  محلی   جامعه  توسط   که  هایی  ایده  با  مطالعه   به گروه   موازات  به   و  کند   می  کمک  تحلیلی  روش   به  کند،

جدا از ایده    (. 2  جدول)  کردند   شرکت   کوزانی  در   نفر   78  و   کالیته  موردی  مطالعه  در   شهروند   93  الهام می بخشد.  شود

سایر کاربران رأی    این فرصت را داشتند تا بهآنها   هایی که آنها با استفاده از توصیفات و تصاویر کالمی بیان کردند،

  ،  کرد  می   عمل مادی  و  اخالقی  انگیزه  یک  عنوان  به  که   اتفاقی انتخاب می شدند، ها  ایده بهترین ،   روش  این با   دهند.

 دریافت می کردند. نقدی  پاداش  خود  مشارکت  برای  داشتند  ایده خوبی  که   شهروندان زیرا



 
  سپاری جمع/  آوری  جمع ابزار با اطالعات آوری  جمع سازماندهی مبنای ، در نقشه  منظم برداری نمونه  نقاط. 2 شکل

  راست  سمت نقشه و  دهد  می  نشان  کالیته شهرداری  در  را  صوتی  نقاط  چپ  سمت نقشه  .شده اند  در نقشه مشخص 

 .دهد   می نشان کوزانی شهرداری  در   را صدا نقاط

  فضاهای   با  روها پیاده    و   رانندگان  ارتباط   به  تنها  نه  است  شده  بارگذاری  ها  عامل   سیستم   در  که   هایی  ایده   از   گیری   نتیجه 

  قرار  ارزیابی   مورد   موجود  های  زیرساخت  این،   بر  عالوه   .پردازد  می  عابران پیاده نیز  و   رانندگان  رابطه   به  بلکه   عمومی

   .شود می  پیشنهاد اقتصادی روشی  با همه  برای تحرک  بهبود برای راهکارهایی و  گرفته

  از  دفاع  که  است  بدیهی. است شده ارائه  آنها توسط  شده  انتخاب بندی  طبقه  اساس  بر  شهروندان های  ایده  3 جدول  در 

  اگرچه  .بود کوزانی شهرداری  در شهری  ترافیک مدیریت  و  کالیته شهرداری  در  ها  ایده اصلی هسته  ،  پیاده عابر حرکت

 شد   مشخص  اما  نداشت،  قرار  کلمه  رایانش ابری   تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  شهروندان  هایایده  گروه  مرکز  در   دوچرخه 

  می  ارائه   شهروندان   های  ایده  در  اغلب   که   دیگری   کلمات .  شده است  داده   پیشنهادات   در  کلمه   ترین   رایج   دوچرخه   که 

 . است شده داده نشان  4  شکل بود که در "پارکینگ" و  " ترافیک" ،  "مدارس "  ، " سبز فضای" از  عبارتند  شود

  اراضی   کاربری  صحیح  عملکرد  به   عمومی  فضای   از  غیر   به  کنندگان  شرکت  عالقه  که   دهد   می  نشان  فوق  گیری   نتیجه

مشخص شد که بسیاری از ایده ها روی ایمنی دانش آموزان تمرکز می کنند. در    . آورد  می   روی   مدارس   مانند   خاص

و معیارهایی برای چگونگی دوست داشتن  حالی که بسیاری از آنها به لزوم افزایش قابلیت حرکتی و دوچرخه سواری

 می کنند. یک منطقه برای پیاده روی و دوچرخه سواری اشاره 

 



 . ریزی برنامه  در  طبیعی  عوامل  نقش-1 جدول

 طبیعی  گیاههای  -  سبز  فضای   1

 خاک   -هیدرولوژی-آب  سطح 2

 حساس   زیستگاه   3

 هوا   آلودگی   4

 صوتی  آلودگی   5

 زیست  محیط  به  حساس  مناطق   6

 توپوگرافی  و  شناسی  زمین/    ژئومورفولوژی   7

 آب و هوا  8

 خطرات  9

 

  بررسی   مزیت   مهمترین   .است  شده  انجام   شهر   دو  هر   در   که  است   پرسشنامه  نظرسنجی   با  متناسب  ها  یافته   این   

  حتی   ،  زیرا  ،  کند می   فراهم  را   جمعیت  از  بیشتری  تعداد  مشارکت   امکان  که  است  این  وب  بستر  روی  بر  پرسشنامه

  عنوان   به   منحصراً   اغلب  ها   پرسشنامه  حال،   این   با  .دارند   جدید   هایفناوری  با  محدودی   ارتباط  نیز  سالخورده  افراد  امروزه 

که    مطالعه   این  (. Stratigea ،  2015)  شوند   می   گرفته   نظر  در  مشارکت  ابزار  یک  نه  و  اطالعات  آوری   جمع  روش   یک

  در   دیجیتال  های   مشاوره   در  مردم  که مشارکت   دهد   می  نشانت،  دیجیتال انجام گرف  هایرسانه  از   بیشتر   استفاده   با

  .یابد  می   افزایش بعدی  های  برنامه

 .شود   نمی   حاصل  اطالعاتی  رانندگان  و   پیاده   عابر  از   اعم  شهروندان  رفتار  از  که   است  این  روش   این   دیگر  ضعف   نقطه 

بازهم  کرد  ایجاد   را   خاصی  اطالعات   توان   می  پرسشنامه  بررسی   طریق   از   اگر   حتی   مشاهده   ، روش   ترین  مطمئن ، 

 .نیست پذیر امکان شهرها همه برای  موارد  همه در  اجرا  امکان وجود این با اما ، است( بصری تحقیقات)

  آوری   جمع  نه  ،   است  پیشنهادی  طرح   در   مردم  عموم   کردن   درگیر   ، یاینترنت  بسترهای  چنین  از  هدف   ،   این   بر  عالوه  

  هوشمندانه   حلهای  راه   .است  تر  مناسب  مشاهده  روشهای  و  پرسشنامه  ،   مصاحبه   جمع آوری اطالعات،  برای  .اطالعات

  که  هستند  هایی ایده هاتراس   گیاه در  کاشت و  تقاطعو سه بعدی  رنگارنگ طراحی مانند  شهروندان توسط  شده ارائه

  توسط   بعدی  های  استفاده  برای  ها  ایده  گنجینه   در  وجود  این  با  اما  ،  نیستند   کاربردی  ها   SUMP  زمینه  در  اگرچه



  شود   می  باعث  باشد   یکسان  محققان  و  ساکنین  های   ایده   که  درصورتی  .شوند   می   ذخیره   خصوصی  یا  دولتی   نهاد  یک

 . شوند  پذیرفته پیشنهادی  مداخالت این که 

 تواند   می  زمینین کاربری اراضی  ا  . کند   می   فراهم   را   روش   این  از   مجدد  استفاده  سابقه   ،   سپاری جمع  روشهای  کاربرد

در مورد نقشه برداری از    ،   بنابراین  .شود  طراحی   نشانگر  یک  عنوان   به   نتیجه   عملکرد   و   پدیده   یک   مشاهده  منظور  به

روی صدا، توسعه گروه های داوطلب که به جمع آوری و انتشار چنین اطالعاتی کمک می کنند ، به نظارت مستمر  

  اندازه   قابل   نتایج   تولید   برای   مداخالت  ارزیابی   برای   را   فرصت  این   همچنین .پدیده در سطح شهر کمک خواهد کرد  

 کند.می  فراهم  مربوطه های  شیوه اتخاذ برای ها شهرداری سایر تشویق  و  گیری 

 
  شده ایجاد  خود شهرهای  آینده  مورد  در شهروندان های ایده  ارائه  منظور   به که سپاریپلتفرم های جمع. 3 شکل

 . است

 کردند  شرکت  سپاریجمع فرایند   در  کاربران  به مربوط های  داده   -2 جدول

 کوزانی  کالیته  
 78 93 کاربران   تعداد

 42 41 ها   ایده  تعداد

 121 221 تعامالت   تعداد

 

 شده است.  یر یعامل اندازه گ ستمیس  ق یاز طر یکیالکترون صورت  به تعامالت تعداد •



 . است شده ایجاد یارانش ابری  روش   در  که متداول کلمات  و  عبارات -3 جدول

 کوزانی)%(  کالیته)%(  
 20 15 شهری   تحرک  مدیریت

 11 6 ترافیک   بهبود

 6 18 شهری   سبز  فضای

 6 29 روی   پیاده

 0 11 سواری   دوچرخه

 9 3 پارکینگ   مشی  خط

 6 6 عمومی   فضاهای  در  مداخالت

 18 3 عمومی   نقل  و  حمل

 18 6 دسترسی 

 3 0 سایر 

 100 100 کل

 

 گیری  نتیجه. 4

 شهر   مشارکتی   ریزی   برنامه  ارتقاء  در  توانند   می   فناوری   نظر  از   نوآورانه  های   برنامه  آیا  این سوال که  به   مقاله   این   در

 انتخاب (  کوزانی  و  یته کال)شهر  دو   ،  یونان  کشور  در  SUMP  اجرای  مناسبت  به   دهد.، پاسخ میباشند   داشته  نقش

  استفاده   ابتکاری  و   سنتی  ابزارهای  از  ترکیبی   ،   شهر  دو  هر  در.  شوند   گرفته  نظر   در   موردی   مطالعات  عنوان   به   که  شدند 

  پرسشنامه   از  آتن  یمل   یدانشگاه فن  داریواحد تحرک پااز      SMU  محققان   ها  داده   گردآوری  برای  ،  واقع   در  .است  شده

  و   هوا  کیفیت   بر   نظارت   صدا،با    برداری   نقشه   زمینه  در   جمع سپاری  های   تکنیک   همچنین  و  مشاهده  و   مصاحبه  ،

  سنتی   بصورت  هم  و  هاسایت  وب   طریق  از  هم  شهروندان  اساس،  همین  بر  .کردند   استفاده  ترافیک  حجم  بر  نظارت

   . کردند می  ابراز نظرات خود را 

  سیستم  طریق  از  ها  ایده  آوری  جمع  و(  صدا  ضبط )  زیست  محیط   آوری  جمع  قابل  های  داده  از  روشی  به  مقاله  این

  ،  شده ثبت  نتایج و  مردم مشارکت شهر، دو هر  در SUMP  اجرای  نحوه به توجه با .است شده متمرکز وب هایعامل

 : استنباط کرد را زیر  گیری نتیجه  توان می



که به    یمشارکت آنها با درجه آزاد   زان یکنند. م  ی است که شهروندان آرزو م   ی زیچ  ی زی ر  برنامه   روش   در   مشارکت   •

اندک ، امکان    ی مدت زمان  یمحل کار و برا  ایمشارکت آنها از محل اقامت    ن،یشود مرتبط است. بنابرا  یآنها داده م 

وب    یاز شرکت کنندگان در سکوها  یشتریبر وب تعداد ب   یدهد. با استفاده از روش مبتن  یم  ش یحضور فعال را افزا

  ی سپار¬جمع  قیداده ها از طر یآور¬زودتر از جمع  یخود را کم  دهیشود ا  یروندان خواسته محضور دارند که از شه

 ارائه دهند. 

به   ی سپار-جمع  ق یداده ها از طر یآور ¬کنند، جمع یشرکت م  یاز داوطلبان در نظرسنج   ی ادیکه تعداد ز  یهنگام  •

دهند اما در    رییروزمره خود را تغ یکارها شود که  یاز داوطلبان خواسته نم قیطر نی. از اشود¬یانجام م  حیطور صح

مورد مطالعه، ضبط سطح سر و صدا توسط  یشهرها ردکنند. در مو  یم ی جمع آور زیرا ن یحال اطالعات اضاف نیهم

خاص و عالقه آنها به مشارکت در اقدامات مشابه    ک یآنها با تکن  ییآشنا  زان ی انجام شد تا م  ی شیداوطلبان در سطح آزما

خاص و بدون    ی استفاده از برنامه ها  شیاطالعات افراد به منظور افزا  ق،یدق  ی داده ها  یجمع آور   یمشخص شود. برا

 ظن الزم است.

ند، مشکل خاص روبرو هست   کیکه با    یشهروندان.  است  ها¬داده  یآور ¬جالب تر از جمع  یروش   شنهاداتیپ  انیروش ب  •

احساس    جهی. در نتابند یروش و فورا به ان دست    نیکنند که به مطلوب تر  یدانند و آرزو م  یم  یکه آن را به خوب

 .ابد ی  یم  شیافزا ز ین جامعه حس ارائه نظراتشان به  نطور یشود و هم ی م شتریآنها ب تیرضا

فقط  نیاندک مشارکت شهروندان است. ا زانیم ونان،ی در  یسپار ¬جمع ینقطه ضعف استفاده از روش ها نیمهمتر •

 کنند .   یمشارکت نم یشهر ی زیدر برنامه ر  یبلکه به طور کل   شود ¬یمربوط نم ی سپار¬جمع ی ها کیبه تکن 

آژانس ها هستند   ندگانینما  ایکنند ،    یمربوطه شرکت م  یسنت   یکه در مشاوره ها  یتجربه نشان داد که شهروندان  نیا

  زان یار دارند. در مورد پرسشنامه  ارائه شده در وب ، ساکنان با ارائه نظرات خود در نقشه، به مبرنامه ها قر  ر یتحت تأث  ای

بخش    ت یرضا  یر یگ  جهینبود اما نت  اد یز  ی لیکه شرکت کردند خ  ی افرادکردند. اگرچه تعداد    یکمک م   ی قابل توجه

 تی با موفق  ی فی و هم از نظر ک  ی روش مشارکت نوآورانه هم از نظر کم  ن یشود که ا  یگرفته م  جه ی ، نت  ن یبود. بنابرا

 انجام شد.



   ری است که موارد ز ن یاعتقاد بر ا تهایوب سا  ق یاز طر ق یتحق ی ارتباط شهروندان با گروهها ی بهبود روش برقرار  ی برا  •

  ی از اطالعات شخص   یدر آن برخکامل شرکت کنندگان که    هینما  جاد یتوجه شود: )الف( ا  ر یبه موارد ز  د یبا  نده یدر آ

  OSM  ای  GoogleMapsو    ی اجتماع  یبا رسانه ها  پلتفرم شود. )ب( اتصال    یو سن ثبت م   الت یخاص مانند تحص

روند و ارائه بازخورد    یابیبهتر شود ، ج( تعامل با شهروندان به منظور ارز  یعموم  شنهاداتی شود اطالعات و پ  یباعث م

 شده است.  دهیو اجرا شن ی زیآنها در سطح برنامه ر  یها ده یا ایآ نکه یدر مورد ا

 

  طریق از  کوزانی و  ه کالیت شهروندان توسط  شده  ارائه های ایده اساس  بر  یارانش ابری کلمات، تحلیل و  تجزیه.  4 شکل

 .سایت وب
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