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  21/4/23؛ تاریخ پذیرش: 21/11/22 تاریخ دریافت:

 چکیده
عاما  الالی بهداود مراتمر در فرایناد  ،هاامندی شهروندان از عملکرد و خدمات شهرداریرضایت

رد اگیافزایش كارایی و بهدود كیفیت مدیریت جامع و خدمات شهری لورت می برایكارهایی است كه 
ری و ندان از عملکارد شاهرداجانده شهر زماانی عملای خواهاد باود كاه شاهروپایدار و همه یتوسعهو 

ه امطالعااز دو بعاد كااركردی و بیاری  زیداسازی شهری همواره های آن رضایت داشته باشند.سازمان
بناابرای  زماانی كاه  بعد كاركردی با جرم انران و بعد بیری با روح انران در ارتداط است. كه شودمی

جرم و روح انران را  های رضایت شهروندان را فراهم آورد، در واقع توانرته سالمتیمنظر شهری زمینه
میزان رضایت فرد از زیداسازی براتگی باه ناو  الطالح زیدایی در چشمان بیننده است و  تضمی  كند.

فرهنگ، ادراک فرد، آگاهی شاهروندی و عواما  گونااگون دارد. بناابرای  بارای تافمی  رفااه و رضاایت 
فات. در ایا  پاشوهش میازان شهروندان در طراحی شهری و زیداسازی باید هماه عواما  را در نظار گر

شاود و شهر تهران بررسی مایكالن 6 یمندی شهروندان از عملکرد سازمان زیداسازی در منطقهرضایت
 یفی تحلیلایلتو تحقیق، روش د.گیرمندی مؤثرند، مورد تحلی  قرار میعواملی كه بر چگونگی رضایت

ناماه باا های حال  از پرساشه است و دادهانجام شد نامهبا استفاده از پرسشآوری اطالعات بوده، جمع
مندی شهروندان رضایتكه دهد . نتایج تحقیق نشان میشدندتجزیه و تحلی   SPSSافزار استفاده از نرم
میاان متغیرهاای آگااهی شاهروندی و  ،در وضعیت متوسط قرار دارد. طداق نتاایج زیداسازیاز سازمان 

میاان متغیرهاای  رابطه .معنادار و مثدتی وجود دارد ابطهتکالیف شهروندی با متغیر رضایت شهروندی ر
معناداری میان متغیرهای جنس و شغ  باا  تفاوتمندی معنادار نیرت ولی سواد و س  با متغیر رضایت

 مندی وجود دارد.متغیر رضایت

 1زیداسازیرضایت شهروندی، آگاهی شهروندی، تکالیف شهروندی، سازمان  :واژگان کلیدي
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 مقدمه

 ح مسألهطر
هاای مادیریت شاهری، وظاایف هاا در عرلاهتر شدن ساختارها و وظایف ساازمانامروزه با پیچیده

عنوان یا  ساازمان ها بهشهرداری. دولتی بیش از پیش شده استتری  نهاد غیرشهرداری به عنوان مهم

ناد آساایش و كاه بتوان داشاتخواهند  یخدمات شهری به شهروندان زمانی عملکرد موفق یدهندهارائه

عملکارد مناساو و . بدهنادو خدمات با كیفیتی را به شهروندان ارائاه  امنیت شهروندان را فراهم نمایند

هاای مربوطاه انجاام فعالیات اماور و یها موجو مشاركت دادن شاهروندان در ادارهكارآمد ای  سازمان

شاهرها ر د آن افازون د روزو رشا جمعیت مندی شهروندان خواهد افزود. افزایشخواهد شد و بر رضایت

ی بیارو  محیطی زیرت هایآلودگی است. داشته همراه به شهروندان را برای بریاری و مشکالت مرای 

ت و مشاکال مراائ  تواند در آیندهموجود می از منابع از اندازه بیش و استفاده است مشکالت تری از مهم

ه با ضاروری مشکالت ای  ح  برای ریزیرو برنامهای باشد. از  داشته همراه به شهروندان را برای بریاری

 باار شاهری ریزی لحیح برای منظبرنامه ،در كاهش ای  مشکالت مؤثركارهای  از راه یکی .رسدنظر می

 هاست.لحیح منابع و امکانات و سیاستكارگیری ه ب

 .ی افاراد وجاود داردرخبدر تری  نیازهاست. مازلو معتقد است ای  نیاز نیاز به زیدایی جزء ناشناخته

: 1332)متاولی،  یابنادمایشوند و با قرار گرفت  در محیط زیدا بهدود افراد با دیدن زشتی بیمار می ای 

بعاد عملکارد باه  .گیاردو بیری مورد مطالعه قرار میزیداسازی شهری همواره از دو بعد كاركردی (. 3

پاردازد. در واقاع بعاد فارم و تركیاو فضاا مای عملکردی عنالر محیط و بعد بیری نیز به مقوله جنده

مهم در امر زیداساازی محایط  عملکردی با جرم انران و بعد بیری با روح انران در ارتداط است. نکته

هاایی نظیار گیاری احراا فضااهای شاهری سادو شاک  ای  است كه مجمو  عوام  كیفی در ظهور

ولیت و ئمرا احراا  در نتیجاه و شودیماحرا  تعلق خاطر به مکان و دوست داشت  محیط زندگی 

ولیت ئایا  احراا  دلراوزی و مرا .(1: 1322داناش، ) دلروزی نردت به آن مکان را به دنداال دارد

 یرونادی از ارتقاا آورد و در نتیجاهمشاركت شهروندان در امور زیداسازی شهری را فراهم مای یزمینه

توجاه باه  .ت شاهروندان را باه هماراه داردكه در نهایت رضاای  شودمی روزافزون كیفیت محیط حال 

هاای گویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محایطپاسخ برایزیدایی شهری امری است  یمقوله

از بایش  ،های زنادگی و ظهاور نیازهاای جدیاددر جهان امروز به سدو تغییر شیوهاً شهری كه خیول

رواباط متقابا   دربااره (.2: 1321)جهانشااهی،  رسادالزم باه نظار مای مرفلهپرداخت  به ای   گذشته

 ساازمان زیداساازیتوان گفت كه در ی  سوی ای  رابطاه شهرداری میسازمان زیداسازی شهروندان با 

حقوق و تکاالیف شاهروندان را در  ،ریزیهای برنامهقرار دارد كه با رویکردهای مختلف مدیریتی و شیوه

نیز با داشت  حقوق، وظایف و تکالیفی در طرف دیگر ای  رابطاه  شهروندانو  كندنظام شهری تعیی  می
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ه با شهرداری ممک  اسات نقشای فعاال و یاا منفعا  داشاته هقرار دارند. هر ی  از شهروندان در مواج

زیداایی در چشامان بییناده »الطالح  .دارد ها از عملکرد سازمانمیزان رضایت آنباشند كه برتگی به 

د؛ كناراک مایاد انادازیا  چشام یت متفاوتی را از مشاهدهیه هر كس كیفبدان معنی است ك ،«است

دانند. بارای مثاال ممکا  بقیه آن را زشت می كهیدرحالاز افراد چیزی را زیدا بیابند  ممک  است برخی

زیرات آن را طرفدار محایط كهیدرحالشک ، جنگ  كوهرتانی با درختان بریده را زیدا، است ی  هیزم

هاای منظار و زیداساازی، فرهناگ، سالیقه، باید در  طراحی بنابرای  ما .(112: 1332)ب ،  زشت بدیند

های شهروندان ایجااد تا محیطی زیدا مطابق با خواست ها و نیازهای شهروندان را در نظر بگیریمخواست

 های اخیر به سرعت گرترش یافتاه و جمعیات زیاادی را در خاود جاایدر دهه شهر تهرانكالن كنیم.

به موازات گرترش شهر و افازایش جمعیات، مراائ  و مشاکالت شاهر تهاران نیاز افازایش  .داده است

مناد تغییرات و تحوالت شهر چندان منطقای و قاعاده شدهی شهر باعث رویهاند. رشد شتابان و بییافته

اهای سایما و كالداد فضا پیش نروند و نتایج چنی  روندی ناهنجاری و اغتشاشات بریاری است كاه در

به دندال آن باعث احرا  نارضاایتی شاهروندان، كااهش مشااركت و در نتیجاه  دهد وری رخ میاشه

شود. در پاسخ به ای  مراائ  می مربوطههای دار شدن و كاهش روابط شهروندان با سازمانباعث خدشه

 شاادهارائاه  ریاهای زیادی در زمینه توساعه و الاالح شهاهایی لورت گرفته و ایدئولوژیریزینامهبر

دچاار  شهری به مفهاوم اجتمااعی آن توسعهزیدایی و های ایدئولوژی یبارهرسد درر میابه نظ اما .است

 د. انموفق ندودهمان های شهریفقر نظریه هرتیم و به همی  دلی  است كه سیاست

ت، شده اسانجام  های اخیر تحقیقات زیادیدر دهه زیداسازی شهری یبارهشهر تهران دردر كالن

 ای  دربارهولی ثر بر زیداسازی شهری انجام داده است( ی موانع مؤكه مرتضوی درباره ای)مانند بررسی

كه به و ای  های شهروندان مطابقت داشته یا نهزیدایی با خواست یكه آیا كارهای انجام گرفته درباره

ها در تر آنبیشو زی لورت گرفته ، تحقیقات ناچیچه میزان شهروندان از زیدایی شهر رضایت دارند

شهر تهران و لزوم گرترش روابط متقاب  كالن در زیداسازیبا توجه به اهمیت  .استبوده  هحد نظری

 شهرداری، ضروری است كه تحقیقاتی با اهداف كاربردی برای بهدود زیداسازی شهروندان و سازمان

میزان رضایت شهروندان از ای  پشوهش  ستادر ای  را شهر و زندگی شهری انجام گیرد. منظركیفیت 

  است. كردهتهران بررسی  6 را در منطقه و عوام  تفثیرگذار در ای  رابطه شهرداری سازمان زیداسازی

تهران رضایت دارند؟ چه  6 باره ای  است كه آیا شهروندان از زیداسازی منطقهمرفله مهم در ای 

بهدود  برایتوان كارهایی را میها مؤثر بوده است؟ و چه راهآن نارضایتیمندی یا عواملی در رضایت

 ،یمیزان آگاهی شهروند یانجام ای  تحقیق اطالعاتی درباره با زیدایی و منظر شهری ارائه داد؟

 شهروندان از و میزان رضایتچگونگی عملکرد سازمان  چگونگی عملکرد شهروندان در انجام تکالیفشان،

ای   نتایجی كه از استفاده از با توانندكارشناسان ای  سازمان میآید. ت میبه دسسازمان زیداسازی 
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 بهدود و برای شناخته رای مربوطه هافرلت و هاها، ظرفیتچالش ،هاآسیو، آیدپشوهش به دست می

 های مناسو اتخاذ كنند.، راهدردها و سیاستشرایط موجود

 

 تحقیق ضرورت و اهمیت
از طرف دیگر  .برنامه گرترش یافتندرویه و بیبه لورت بی رها به سرعت، شهانقالب لنعتیاز  پس

ی و سود اقتیادی كه با گرترش مدرنیرم رواج یافت، باعث شد تا زیدایی شهری دتوجه به بعد كاركر

آور تددی  شود. ای  موضو  امروزه در روح و كرالتدر حاشیه قرار بگیرد و منظر شهری به مکانی بی

ای از آن نمونه شهر تهرانكالن در جهان سوم مشهود است كه یشهبه وا شهرهو كالن شهرهای بزرگ

بعد كاركردی  كه گیرداز دو بعد كاركردی و بیری مورد مطالعه قرار می زیداسازی شهری همواره است.

  .(1: 1322دانش، ) با جرم انران و بعد بیری با روح انران در ارتداط است

های رضایت شهروندان را فراهم آورد، در واقع توانرته نظر شهری زمینهبنابرای  زمانی كه م

شهروندان از منظر شهری برتگی به چگونگی  مندیرضایت سالمتی جرم و روح انران را تضمی  كند.

های های شهری نیازها و خواستبنابرای  ما باید در طراحی .ای شهری داردادراک فرد از فضاه

ها را در گیریم تا فضاهای شهری با نیازهای شهروندان مطابقت كند و رضایت آنشهروندان را در نظر ب

بررسی كارده و  وناهای گوناگهاپی داشته باشد. ای  پشوهش میزان رضایت شهروندان را در زمین

با انجام ای   است. تحلی  نموده ،تفثیر داشته باشند مندیرضایتكه ممک  است بر را هایی مؤلفه

ها و ریزیتواند برنامهشود و سازمان زیداسازی میحدودی نیازهای شهروندان مشخص میپشوهش تا 

 دست آمده در ای  پشوهش انجام دهد.ه های خود را با توجه به اطالعات بطراحی

 

 تحقیق اهداف

 .مندی شهروندان از سازمان زیداسازیشناخت وضعیت رضایت -

 .مندی شهروندان از سازمان زیداسازیضایتهای اجتماعی و رمؤلفه میان یرابطهشناخت  -

  .مندی شهروندان از سازمان زیداسازیآگاهی شهروندی و میزان رضایت میان یشناخت رابطه -

 ندی شهروندان از سازمان زیداسازی.میان تکالیف شهروندی و رضایت شهرو یرابطه شناخت -

ازمان زیداسازی در جهت ارائه مندی از سهای مربوط به رضایتها و آسیوشناخت و بررسی ضعف -

 .كارهای مناسو برای بهدود منظر شهریراه
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 تحقیق پیشینه

در گذشته و در شهرهای بزرگ فضاهای عمومی و زیدا قد  از هر چیز مکانی مخیوص برای نمایش 

در یونان از برای شهر داشت. قدرت حکومت بود و عالوه بر ویشگی كاربردی، همیشه بعدی تزیینی 

 با به هاآنی پادشاهان رایج شد. به وسیلهتزیی  شهرها  ،قد  از میالد مریح ششدوم قرن  یهنیم

نماها و...  ر، تزیی  میادی  عمومی، ایجاد آبارگیری معماران و مهندسی  به برپایی بارو و حیاك

ایی اهمیات و زیدری ااهای شهادر ایران باستان نیز به فض .(23: 1333)موره و دیگران،  پرداختند.

 شدند. ی و زیدایی تمام ساخته میبا معمار هاقیرها، برج و باروها و مجرمه دادند ومی

دوباره به كار گرفته شدند و  تعریف كرده بود، ویتروف كه ایرنرانس قوانی  زیداشناسی یدر دوره

كه در ایتالیا و فرانره  های مجللی استباغ ،نماد زیدایی در ای  دوران. هنر پرسپکتیو دوباره شکوفا شد

از  پس (.32: 1333)موره و دیگران،  ها بودمجرمه و هاهایی كه مملو از حجاریباغ ؛شدندمی طراحی

ساخت و سازهای بدون  امه گرترش یافتند. تراكم جمعیت،شهرها به سرعت و بدون برن ،انقالب لنعتی

نیز به  اشیه قرار بگیرد. با گرترش مدرنیرمنشینی، همگی باعث شدند كه زیدایی در حبرنامه و حاشیه

تر بعد عملکردی و اقتیادی فضاها مدنظر بود و زیدایی تنها موقعی زیدایی توجه چندانی نشد و بیش

 شد.اجات اساسی برآورده میشد كه احتیظاهر می

در  ی ایجاد فضاهایی با كیفیت عالی و زیدا در كشورهای اروپایی و سپساندیشه 1231 از دهه

از جنگ جهانی  پسی كاربردی شدیدی بود كه ی جندهامریکا ظاهر شد. ای  اندیشه از طرفی نتیجه

تر برای هروندان به محیطی زیدا و خوشاینددوم ترلط پیدا كرده بود و از طرف دیگر ناشی از نیاز ش

تفننی و  یمقولهی زیداشناسی شهرها دیگر ی  امروزه جنده (.43: 1333بود )موره و دیگران، زندگی 

رود بلکه به عنوان عاملی مهم برای افزایش شادی و بهروزی انران شهری به تجمالتی به شمار نمی

تر، برخی از جویی در حجم و وضوح بیشبه دلی  لرفه .(66: 1336شود )هیراسکار، خدمت گرفته می

 مطالعات انجام شده در ای  زمینه، به لورت جدول در زیر آمده است.

 

 ها، مفاهیم و دیدگاهبانی نظريم

 ورود به پشوهش از تحقیق آن است كه قد  از انجام هر پشوهش یا تری  عنالراساسی یکی از

عدارت  ،لف و محققؤزبانی و وحدت ادراک مزدایی شود و برای تحقق همعدارات كلیدی ابهام كلمات و

 و كلمات كلیدی تعریف شود.
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 شده با رویکردهاي نوین  انجام یقاتتحق و مطالعات برخی -3جدول 

 خالله نتایج عنوان پشوهش پدید آورنده

نیا حر  حکمت

و میرنجف 

(1336) موسوی  

سنجش میزان و عوام  

مندی مؤثر بر رضایت

شهروندان از  عملکرد 

 مطالعه)شهرداری 
 (شهر یزد :موردی

 مندی شهروندان ازدهد كه میزان رضایتنتایج ای  پشوهش نشان می

عملکرد شهرداری در سطح متوسط به پایی  قرار دارد و رضایت 

اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشاركت شهروندی، س ، وضعیت اجتماعی 

 .استمندی شهروندان تفثیرگذار  بوده و اقتیادی بر میزان رضایت

 مرتضوی

(1321)  

بررسی موانع مؤثر بر 

 زیداسازی شهری

هدف  موثر در زیداسازی بابه بررسی عوام  و موانع ای  تحقیق 

 بی كه دهد نتایج نشان می است.پرداخته  شهروندانافزایش مشاركت 

معناداری  یرضایت شهروندان و زیداسازی شهری رابطه مشاركت،
وضعیت  شده و بهترسازمان  مشاركت، عملکردایش افز با و دارد وجود

 .یابدزیداسازی بهدود می

مجتدی رفیعیان و 
 (1333) همکاران

 

مندی  شهروندان  رضایت

های  سکونتی  از  محیط
 شهری

محیط  مندی ساكنان ازرضایت میزاندهد كه نشان می پشوهشنتایج 

ی، اهای تحلیللفهبی  مؤ شان در سطح متوسط است. ازسکونتی

و ساكنی  از  شدهروابط همرایگی در حد متوسط برآورد  یلفهمؤ
، دید و منظر، یالت مجتمعترهشام  ) های محاسداتیلفهمؤ سایر

 .اندكردهنارضایتی اظهار  ( های كالددیویشگی

ن و مجتدی رفیعیا
ی زهرا خدای

(1333)  

ها و بررسی شاخص

معیارهای مؤثر بر 
مندی شهروندان  رضایت

از فضاهای عمومی 

 شهری

دهد كه سهم تغیر دسترسی به نتایج حال  از ای  پشوهش نشان می
و هویت مکانی از اثرگذارتری  عوام  در  نیت اجتماعیخدمات، ام

 مندی شهروندان  از فضاهای عمومی شهری هرتند.رضایت

 

Deniz 
Akgul 
(2012) 

رضایت گیری اندازه
 ی كهشهروندان از خدمات

ارائه كرده  شهرداری

 :)مطالعه موردی است

 شهرداری قیرشهر(

از گیری میزان رضایت شهروندان ای  پشوهش به بررسی و اندازه
رداخته است. نتایج تحقیق پكه شهرداری قیرشهر ارائه كرده، دماتی خ

 برآوردهشهروندان را  انتظاراتشهر كه شهرداری قیردهد نشان می

با توجه به متغیرهای مختلف از  مندیرضایتنکرده است و میزان 

جمله: سطح درآمد، وضعیت تفه ، جنس و سطح تحییالت متفاوت 
 معناداری وجود ندارد. یرابطه ،شده ارائهت است و میان س  و خدما

 

  3شهروندي

عیار اجتما  ارشال معتقد است كه شهروندی پایگاهی است كه به تمامی افرادی كه عضو تمامم

 دارندبرابر، حقوق، وظایف و تکالیف متناسو با ای  پایگاه  یای  افراد همه جایگاه شود.ه میداد ،هرتند

                                                             
1- Citizenship 



 02                                       ...         برای مندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل مؤثر بر آنبررسی میزان رضایت

(Friedman, 2002: 168). سطح برقراری ارتداط با نهادهای جامعه و  ،یا به عدارت دیگر شهروندی

زندگی خود و اقتیادی همراه با مراقدت از محیط  توانایی تحلی  مرای  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

  (.Richard, 2004: 8)است 

 

 3آگاهی شهروندي

 قدال شهروندان و درشهرداری  وظایف حکومت و آگاهی شهروندی به معنای شناخت شهروندان از

شود كه حقوق شهروندی باعث می شان است. آگاهی ازاتاجرای تعهد تالش برای تحقق حقوق و

 برخوردارتری پذیری بیشولیتئمر مراتو پایداری، استمرار و امور شهری از مشاركت شهروندان در

كند فراهم می جانده را انجام وظایف دو یشهروندی زمینه از حقوقمثمر ثمرتر گردد. آگاهی  گشته و

 (.13: 1333)باغرتانی برزكی، 

 

  زیباسازي
سازی، موسیقی، زیداشناسی معموالً با طدیعت، معنا و تحری  هنرهای زیدا مانند نقاشی، مجرمه

زیداشناسی( از لغات یونانی كالسی  ) shatehtsea واژه تئاتر، رقص و معماری ارتداط دارد.

aisthanesthai راک كردن وبه معنای ادaisthteta   به معنای موضوعات ادراک شده مشتق شده است

-آب، هری، احجام هنریش اثاثیه عدارت است از اقدامات آگاهانه در زمینه زیداسازی و( 33: 1332)ب ، 

شهری كیفی محیط  یهری مرتدط كه باعث تلطیف و ارتقا، نورپردازی، گرافی  محیطی، فضاهای شنما

 (.1321 )جهانشاهی،گردد 

 

  منديرضایت
كننده از خدمات است، مدنی بر ارزیابی میرف یمندی نتیجهجانرون وكالرک، رضایت به عقیده

كیس و كورت  .(Aktas & et al., 2009: 2)ها ها از دریافت خدمات در مقایره با توقعات آندرک آن

 دهند.رائه میكننده امندی میرفسه فاكتور اللی را در تعاریف مختلف از رضایت
 )احراسی یا شناختی( كننده ی  پاسخ استمندی میرفرضایت -

 محیول و...( توقعات است) خیولی بهای  پاسخ مرتدط با كانون  -

 .(Gungor, 2007: 44دهد )رخ می خیولی بهای  پاسخ در زمان  -

                                                             
1- Awareness citizenship 
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د اختالفای را دارند هنگاامی كاه افارابا استفاده از تئوری تشدیه بیان می 1مارتی  س  ودل بوسکه 

شاوند. تضااد روحای و روانای مای یناوع دچار، كنندمیان عملکرد و اعتقادات پیشی  خود مشاهده می

كنند تا ای  تضاد درونای را كنندگان ادراک خود از محیول را طدق توقعاتشان تنظیم میمتعاقداً میرف

 ایرابطاه ،منادیوقعاات و رضاایتت ی میاانتوان گفت رابطهبنابرای  می .كاهش داده و یا از بی  بدرند

 (.Delbosque & San Martin, 2008: 35مرتقیم است )

بررسی و مرور سوابق نظری و تجربی مربوط به میزان رضایت از محیط سکونتی نشان داده است كه 

. پشوهشگران تفثیر ای  متغیرها را استدرک میزان رضایت از سوی هر شخص و در شرایط مختلف متفاوت 

كند كه در ، اشاره میكه انجام داده ایدر رساله ای2اند. آقای ون پ مندی بررسی كردهزان رضایتبر می

كیفیت درک ی  شخص از محیط مرکونی ممک  است دو نو  عوام  محیطی و مشخیات شخیی مانند 

وجه به با ت. (Van Poll, 1997: 35) س ، وضعیت اجتماعی و اقتیادی، جنس و مالکیت تفثیرگذار باشند

تگی به عوام  بر ،كیفیت خدمات زمندی فرد اتوان دریافت كه میزان رضایتمطالعات انجام شده می

های جمعیتی )س ، جنس، سواد و ...(، نو  ادراک فرد از های محیطی، ویشگیگیمتعددی از جمله: ویش

به میزان آن، در می  عملکرد مدیران شهری، میزان مشاركت و آگاهی فرد دارد و برته  یخدمات، نحوه

 (.1 شک پذیری در انجام تکالیف مؤثر است )ولیتمجدد از آن و مرئ استفاده

 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 

 

 
 (1322مندع: نویرندگان )، ي شهروندان از سازمان زیباسازي شهرداريمندرضایت -3شکل 

                                                             
1- Delbosque & San Martin 
2- Van Poll. R 

انتظارات 

 شهروندان

کیفیت 

ادراك 

 شده

 چگونگی عملکرد

 سازمان زیباسازي

  رضایتمندي

 شهروندان

از سازمان زیباسازي 

 شهرداري
 

ديانجام تکالیف شهرون  

ویژگی هاي 

)سن،  جمیتی

د(جنس،سوا  

 میل به استفاده مجدد

مشارکت 

 نشهروندا

 مشارکت شهروندان

 

آگاهی 

 شهروندي

 

ی گسترش زیبای

بهبود منظر و 

 شهري
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 روش تحقیق
ابزار لورت پیمایشی با استفاده از بهبوده و  یفی تحلیلیلتو ،در ای  تحقیق كار رفتهبه روش
 منطقهشام  شهروندان  ،آماری مورد مطالعه در فرایند پرسشگری یانجام شده است. جامعه نامهپرسش

گیری به لورت تیادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از مدل كوكران روش نمونه .است تهران 6
 334 ،نفر( با استفاده از روش كوكران 226221تهران ) 6 یجه به جمعیت منطقهبرآورد شد. با تو

: فرمول كوكران. 1د. فرمول شماره ششهروندان تکمی  به كم  نامه مورد نیاز بود كه تهیه و پرسش
 (.3: 1321، )فرجی

384                                  (1معادله )

)16/383(
225290

1
1

16/384




n 

                                                   (2معادله )

)1(
1

1
2

2

2

2





d

pqt

n

d

pqt

n 

 
                       T=1.96     p=0.50                   q=0.50             d=0.05                        (3معادله )

  
عینی كوچه به لورت تیادفی نامه به ای  لورت بوده كه در هر محله تعداد متوزیع پرسش نحوه
 سؤال 31ی نامه حاوپرسشها توسط ساكنی  كوچه تکمی  گردید. نامهو سپس پرسش شدانتخاب 
 یبرای محاسده .شدندتجزیه و تحلی   SPSSافزار با استفاده از نرم نامهپرسش های حال  ازداده .است

و  34/1برابر با گردید كه میزان پایایی آن  نامه از آزمون آلفای كرونداخ استفادهپرسش سؤاالتپایایی 
استفاده شده است. در ای    t-test. برای بررسی وضعیت متغیرها از آزموناستدر سطح قاب  قدولی 

از آزمون  متغیرهای ترتیدی میان پشوهش دو نو  متغیر اسمی و ترتیدی داشتیم كه برای بررسی رابطه
Spearman از آزمون ن متغیرهای اسمی و ترتیدیمیا برای بررسی رابطهو  استفاده شدCrosstabs   و

Chi-Square از  ها پساستفاده شد، بدی  گونه كه ابتدا جدول توافقی ایجاد شد و دادهRecode   شدن
 تجزیه و تحلی  شدند. Chi-Square و Crosstabsآزمون  با

های جامعه میانگی    است كه آزمون فرض دربارهتری  آزمون آماری پارامتریمهم tآزمون  :tآزمون 

گیری مورد نظر قابا  اندازه هاه با نقطامیانگی  جامع یفالله ،tشود. در واقع در آزمون استفاده می
 (.263: 1322دالور، است )

ی از ات، شک  خالااس كرده  اه و تدویارم  تهیاای كه اسپیهابرتگی رتدهم روش اسپیرمن:

شده از متغیرهای  یآورجمعهای رود كه دادهگشتاوری پیرسون است و زمانی به كار میبرتگی هم
 (.211: 1332د )دالور، باشای مورد مطالعه به لورت رتده
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ای به های اسمی و رتدهاست كه برای داده ی نا پارامترهای شک  خالی از آزمون روش کا اسکوئر:

 (.232: 1322رود )دالور، كار می

رود. در كار میمتغیرهای اسمی و ترتیدی به ی میانجدول توافقی برای بررسی رابطه توافقی:جدول 

و  ، تفه فرد وابرته به جنس رضایت یا مشاركتكه آیا میزان  ددهی  جدول توافقی نشان میواقع 
 (.63: 1333شغ  وی است یا خیر )بایزیدی و دیگران، 

 

 و قلمرو پژوهشمحدوده 
درلد از سطح شهر را  2/3 كیلومتر مربع، حدود 2/21با مراحتی معادل ی تهران شهردار 6منطقه 
 محله تقریم شده و به لحاظ موقعیت جغرافیایی در حوزه 13ناحیه و  6منطقه به  ای  گیرد.در بر می

درلد جمعیت شهر را در خود  31/2 نفر، 226221با جمعیت  6 مركزی شهر تهران واقع است. منطقه
 رسدم میا  منطقه به ی  میلیون نفر هایول روز، رقم جمعیت در ااالدته در ط است. هجای داد

 .(1322، 6 ی)شهرداری منطقه

 
 (46: 3131محدوده مورد مطالعه )موحد و دیگران،  -2شکل 

 

 بحث اصلی

 هاي اجتماعی مؤلفه بنیان
نفار از  141 نفر زن هراتند. 133نفر مرد و  213اند، شهروندی كه مورد پرسش قرار گرفته 334از 
 ی نفر ساایر 46نفر بیکار و  12دار، نفر خانه 62نفر شغ  آزاد،  32نفر دانشجو،  26گویان كارمند، پاسخ
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نفار در مقطاع  11از نظار تحیایالت نفر مجرد هراتند.  163گویان متفه  و پاسخ نفر از 226 هرتند.
نفار سایک ،  43نفر دیاپلم،  146نفر كاردانی،  62نفر كارشناسی،  66ارشد، نفر كارشناسی 42دكتری، 

 31-21نفار بای   22، ساال 21-11نفر بای   33سواد هرتند. از نظر س ، نفر بی 11نفر ابتدایی و  16
نفار  11سال و  31-61نفر  11سال،  61-61 نفر 23سال،  61-41نفر   61سال،  41-31 نفر 23سال، 
  سال س  دارند. 31-31نیز 
 

 رضایت شهرونديبررسی مؤلفه 

 31تا  16 سؤاالتاستفاده شده و  سؤال 16برای بررسی میزان رضایت مردم از سازمان زیداسازی از 
های زهدهد، میزان رضایت در حوگونه كه جدول نشان مینامه مختص همی  مؤلفه است. همانپرسش

شود كه طقه مشاهده میمن فضای سدز یدر زمینه مندیرضایتمیزان  تری گوناگون متفاوت است. بیش
همچنی  سازمان  سازمان زیداسازی در ای  زمینه بریار موفق بوده است. معاونت فضای سدز و دهدنشان می
 موفق عم  كرده و رضایت شهروندان را به ارمغان آورده است.آمیزی زیدایی میادی  و رنگ هایدر زمینه

میزان رضایت از مدلمان شهری، طراحی  ت دارند.ن سازمان تا حدودی رضایشهروندان از برخورد كاركنا
  پایی  است. هاو در سایر زمینههای كودک در سطح متوسط پارک و انماهتابلوها، نورپردازی، آب
. اسات پاذیری برایار ضاعیف عما  كاردهمشااركت یساازمان در زمیناهدهد كاه نتایج نشان می

ایا  زمیناه هراتند، اماا عماالً ساازمان پاذیرای شهروندان معتقدند با اینکه عالقمند به مشااركت در 
در واقاع آناان باه روها بریار ناامطلوب اسات. وضعیت پیاده شهروندان، طدق نظر مشاركت آنان نیرت.

كردند كه باعث شلوغی و مشکالت عدور روها  اشاره میهای غیررسمی در پیادهروها و شغ شلوغی پیاده
و سازی سازمان بایاد از ابزارهاا رسانی و فرهنگهای اطال ر زمینهد به عقیده شهروندان شود.و مرور می
ها، اهداف و ها، همایشتر مث  رادیو، تلویزیون استفاده كند تا مردم از قوانی ، برنامههای مناسوسیاست

در سطااح متوساط اسات كاه ایا  نشااان  مندیرضایتدر ك  میزان  عملکردهای سازمان آگاه شوند.
های شهروندان را برآورده كند و شهروندان انتظار زیداسازی نتوانرته به درستی خواسته دهد سازمانمی
 تری از ای  سازمان دارند. بیش
 

 ي شهروندان از سازمان زیباسازي شهرداريمندرضایت -2جدول 

 مندیرضایت
Frequency 

 Test میانگی 
value 

T Sig  بریار

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

بریار 

 ضعیف

 14111 34234 3 3446 13 63 126 116 34 رضایت از زیداسازی میادی 

 14111 -34126 3 2463 66 112 141 63 13 هارسانیرضایت از اطال 

 14111 144614 3 3432 16 33 64 142 113 رضایت از زیدایی فضای سدز

 14111 34226 3 3462 12 36 36 123 33 میزی فضاهاآرضایت از رنگ



 19 تابستان /دوازدهم/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                           92

 -2ول ادامه جد

 14111 -6431 3 243 62 111 141 66 16 سازیرضایت از فرهنگ

 14111 34116 3 3441 12 42 163 112 61 رضایت از برخورد كاركنان

 14111 -64366 3 2432 41 114 131 31 22 رضایت از شفافیت قوانی 

 14111 -64234 3 2463 24 114 163 36 13 رضایت از برگزاری همایش

 14111 -114116 3 244 111 26 112 62 13 پذیریاركترضایت از مش

 14111 44613 3 3423 41 62 116 116 61 رضایت از مدلمان شهری

 14111 44162 3 3423 32 36 26 21 33 رضایت از طراحی تابلوها

 1433 -24133 3 2436 31 33 112 62 66 رضایت از تدلیغات دیواری

 14314 14122 3 3416 36 111 113 33 64 نماهارضایت از طراحی آب

 14614 14664 3 3414 63 32 31 21 66 رضایت از نورپردازی

 14111 -34363 3 2443 116 22 22 43 34 رضایت از معابر پیاده

 14661 14623 3 2426 31 22 31 33 64 های كودکرضایت از پارک

 1322مندع: نویرندگان، 
 

 راي تکالیف شهرونديیکسان سازي نمره متغیرها ب -1جدول 

Compute Mean Test value t 
 14361 43 434222 رضایت

 1322مندع: نویرندگان، 

 

 مندي هاي اجتماعی و رضایتبنیان میان ررسی رابطهب
مندی كه هر دو از متغیرهای متغیرهای س  و تحییالت با متغیر رضایت میان برای بررسی رابطه

نتایج حال  از تحقیق نشان داد كه میان متغیرهای  استفاده شد. Spearmanاز آزمون  ،هرتند ترتیدی

 دار وجود ندارد.معنی رابطه ،مندیمتغیر رضایت و تحییالت با س 

 
 منديمتغیرهاي سن و تحصیالت با متغیر رضایت میان رابطه -6جدول 

 آزمون همدرتگی اسپیرم  س  تحییالت

برتگیضریو هم 14143 14131  

دیمنیترضا  معناداری 14361 14131 

334 334 N 
 1322مندع: نویرندگان، 
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مندی متغیرهای جنس و شغ  )متغیرهای اسمی( با متغیر رضایت میان یبرای بررسی رابطه 

جدول  .با استفاده از جدول توافقی استفاده شد Chi-Squareو  Crosstabsمتغیر ترتیدی( از آزمون )

است یا خیر )بایزیدی و  اومندی فرد وابرته به جنس و شغ  ا میزان رضایتكه آی ددهتوافقی نشان می

 رابطه، مندیمتغیرهای جنس و شغ  با متغیر رضایتنتایج تحلی  میان  طدق (.63: 1333دیگران، 

افراد دارای شغ  آزاد و كارمندان از وضعیت زیدایی منطقه ناراضی  ،معنادار وجود دارد. در متغیر شغ 

دار، دانشجویان و افراد بیکار معتقدند زیدایی منطقه در سطح متوسط قرار دارد. در افراد خانههرتند و 

مندی اكثر زنان و مردان از زیدایی منطقه در سطح متوسط و متوسط میزان رضایت ،جنریت یزمینه

 به پایی  قرار دارد. 
 

 منديشغل و رضایت میان آزمون کا اسکوئر براي رابطه -5جدول 

Sig. (2-sided) Value Chi-Square Tests 

كا اسکوئر -پیرسون 334233 14111  

 نردت احتمال 434311 14111

1322مندع: نویرندگان،   
 

  آگاهی شهروندي بررسی مؤلفه
االت ی  ، سؤنامهآگاهی شهروندی از پنج گویه استفاده شده است و در پرسش یبرای بررسی مؤلفه

ال دوم در مورد ؤآگاهی از حقوق و وظایف خود، دو س یال اول دربارهد. دو سؤگیردر بر میتا پنج را 

-نی  و مقررات است. نتایج نشان میآگاهی از قوا ال آخر دربارهگاهی از حقوق و وظایف سازمان و سؤآ

دهد كه آگاهی شهروندان از حقوق خود، در وضعیت مناسو، آگاهی از حقوق سازمان در وضعیت 

ی از قوانی  و مقررات در وضعیت بریار نامناسو است. در مجمو  ای  متغیر كمی باالتر متوسط و آگاه

 (.6از سطح متوسط قرار دارد )جدول 
 

 آگاهی شهروندي -4جدول 

 آگاهی شهروندی

 فراوانی

 Test میانگی 

value 
T Sig  بریار

 زیاد
 كم متوسط زیاد

خیلی 
 كم

 .111 114326 3 3431 21 63 61 166 114 آگاهی از وظایف خود

 .111 64326 3 3436 43 62 63 116 33 آگاهی از حقوق خود

 .111 64164 3 3433 32 34 66 143 31 آگاهی از وظایف سازمان

 .111 -44313 3 2431 34 112 31 21 31 آگاهی از حقوق سازمان
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آگاهی، قوانی  و مقررات 
 سازمان

21 31 62 113 123 2433 3 24411- 111. 

 1322مندع: نویرندگان، 

 یکسان سازي و ترکیب نمره متغیرها براي آگاهی شهروندي -7جدول 
Compute mean Test value T 

 24136 16 16461 آگاهی شهروندی

 1322مندع: نویرندگان، 

 

 منديرضایتآگاهی شهروندي و  میان بررسی روابط
واكنش  میانشود تا ارتداط سدو میافزایش آگاهی در مورد ساختار و ادراک فرایندهای منظر 

و افزایش آگاهی موجو ارتقای زیدایی از ادراک حری اولیه به  زیدایی و منظر به وضوح نمایان شود

معنادار و  یرابطهدهد كه نتایج تحلی  نشان می .(23: 1332شود )ب ، معنا و ارزشمند میچیزی با

نیز  مندیرضایترد و با افزایش میزان آگاهی، و آگاهی شهروندی وجود دا مندیرضایت میانمثدتی 

افزایش های مناسدی برای افزایش رضایت شهروندان باید سیاست برایبنابرای  سازمان  .یابدمیافزایش 

 آگاهی شهروندان اتخاذ كند.
 

 منديآگاهی شهروندي و رضایت میان رابطه -8جدول 

برتگی اسپیرم آزمون هم آگاهی شهروندی  

 برتگیهمو ضری 14324

 معناداری 14111 مندیرضایت

334 N 

1322مندع: نویرندگان، 
 

 

 
 )مندع: نویرندگان( منديرضایتآگاهی شهروندي و  رابطه -1شکل 
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 ررسی مؤلفه تکالیف شهروندي ب

 كه شهروندان وظایف خود را در دهدیم، نشان شودیمنیز مشاهده  2نتایج تحلی  كه در جدول 

و به حقوق و قوانی  سازمان احترام  دهندیمانجام  به خوبی و در قدال سازمان هاهینزمتر بیش

ای   سازمان ضعف وجود دارد كه شهروندان معتقدند یهابرنامه. اما در زمینه دندال كردن گذارندیم

 .سازمان و عدم آگاهی آنان استی انرس عام  ناشی از ضعف در اطال 

 
 زیباسازي شهريدر  تکالیف شهروندي -3جدول 

 شهروندیتکالیف 
Frequency 

 Test میانگی 
value 

T Sig  ًكامال
 موافق

 مخالف بی نظر موافق
كامالً 
 مخالف

 14111 334361 3 4433 1 1 6 36 313 مهم بودن زیدایی شهر

 14111 334342 3 4423 6 1 41 136 164 تالش برای زیدایی شهر

احترام به حقوق و قوانی  

 نسازما
134 164 26 6 6 4436 3 344126 14111 

 14111 144626 3 342 21 33 63 23 166 پرداخت عوارض

 14111 114336 3 3436 22 62 43 113 146 نگهداری از فضای سدز و گیاهان

 14111 -44223 3 2466 33 111 31 31 44 سازمان هایبرنامهدندال كردن 

تما  با سازمان برای رفع 

 مشک 
33 23 33 36 61 3423 3 34312 14111 

تالش برای زیدایی نمای 

 ساختمان
131 161 31 23 6 4413 3 244636 14111 

 14111 224311 3 3423 1 21 36 131 113 برداشت زباله از زمی 

 14111 124231 3 3432 22 31 22 36 143 نظرخواهی وپاسخ به نظرسنجی 

 1322مندع: نویرندگان، 

 

 متغیرها براي تکالیف شهروندي ازي نمرهسیکسان -31جدول 
Compute Mean Test value t Sig 
 14111 334134 31 33421 تکالیف

 1322مندع: نویرندگان، 
 

مندی و متغیر وظایف شهروندی وجود معنادار و مثدتی میان رضایت یرابطه ،بر اسا  نتایج تحلی 

ابد. یعنی هر یواحد افزایش می 312/1ف یر وظایدارد و به ازای افزایش ی  واحد متغیر رضایت، متغ
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تار ف خود میمماتری داشته باشند، در انجام وظایچقدر شهروندان از عملکرد سازمان رضایت بیش

 سازمان. تابعی است از عملکرد انجام وظایف شهروندی گیریم كهبنابرای  ما نتیجه می شوند.می
 

 لیف شهروندي مندي و تکارضایت میان رابطه -33جدول 

 آزمون همدرتگی اسپیرم  رضایتمندی تکالیف شهروندی

 ضریو همدرتگی 1 14312

 معناداری --- 14111 رضایتمندی

334 334 N 

 1322مندع: نویرندگان، 
 

 
 مندع: نویرندگان() رضایت شهروندي و انجام تکالیف شهروندي رابطه -6کل ش

 
 گیرينتیجه

جانده است ریزی منظم و همهنیازمند برنامه ،شهر هروندان در ادارهمندی در شایجاد حس رضایت

سازد با ارائه تیویری مطلوب از شهرداری و ایجاد تعاملی مؤثر، شهروندان كه مدیریت شهری را قادر می

 نارضایتی از نهادهای شهری و احرا  تدعیض از ارائه ؛ زیراهای شهری امیدوار سازدرا در عرله فعالیت

شود. بنابرای  باید دان میاری شهروناپذیناولیت ئات از سوی شهرداری موجو یف ، ناامیدی و مرخدم

  .مردم انجام گیرد با توجه به نظر و سلیقه شهریهای طرح

منادی و تجزیاه و تحلیا  آن هایی هرتیم تا به شناخت میازان رضاایتنیازمند پشوهش بارهدر ای 

در ای   ،گ با نیازهای شهروندان باشد. با توجه به اهمیت منظر شهریهای شهری هماهنبپردازد تا طرح

نتاایج  پشوهش رضایتمندی شهروندان از زیداسازی شهری و عل  و عوام  آن ماورد توجاه قارار گرفات.

. ایا  میزان رضایت شهروندان از سازمان زیداساازی در ساطح متوساط اسات دهد كهپشوهش نشان می
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هاای شاهروندان را بارآورده كناد و زیداسازی نتوانرته به درستی خواساتهسازمان  بدی  معنی است كه

 تری از ای  سازمان دارند. شهروندان انتظار بیش

آمیزی منطقاه مشااهده فضای سدز، زیدایی میادی  و رنگ یدر زمینه مندیرضایتری  میزان تبیش

تاری  میازان وفق بوده اسات و كامها بریار مدهد سازمان زیداسازی در ای  زمینهشود كه نشان میمی

ساازی رساانی و فرهناگهای اطال روها و در زمینههای مشاركت، وضعیت پیادهدر زمینه مندیرضایت

رابطه معنادار وجاود  ،مندیرضایتتحییالت با متغیر  و میان متغیرهای س  ،سازمان است. طدق نتایج

 .نادارد منادیرضاایتبار  چشمگیریسنی تفثیر  به عدارت دیگر تحییالت مختلف افراد و تفاوت .داردن

اكثار زناان و  مندیرضایتمیزان رابطه معناداری وجود دارد و  ،مندیتمیان متغیر جنس و متغیر رضای

افراد دارای شاغ   ،در متغیر شغ  مردان از زیدایی منطقه در سطح متوسط و متوسط به پایی  قرار دارد.

دار، دانشاجویان و افاراد بیکاار منطقه ناراضای هراتند و افاراد خاناهزیدایی  آزاد و كارمندان از وضعیت

   .معتقدند زیدایی منطقه در سطح متوسط قرار دارد

كاه میاان متغیار دارد و با توجه به ای  متوسط قرارمیزان آگاهی شهروندان در وضعیت  ،طدق نتایج

ساازمان بارای كراو رضاایت دارد، وجاود معناادار و مثدتای  یرابطاه منادیرضاایتآگاهی با متغیر 

 منادیرضایتبر میزان آگاهی افزوده شود. میان متغیر  تاهایی را در پیش بگیرد شهروندان باید سیاست

شهروندان وظایف و تکاالیف خاود را  ،مندیرضایتبا تکالیف نیز رابطه معناداری وجود دارد و با افزایش 

ساازمان در جهات  وقتای .كننادان را ارزیاابی مایدهند. شهروندان پیوسته عملکرد سازمبهتر انجام می

. در واقع انجام تکالیف شاهروندی تاابعی شوندتر میمنافع  آنان عم  كند، در انجام تکالیف خود میمم

 است از چگونگی عملکرد سازمان.

 

 پیشنهادها

 هابرای بررسی قوانی  و مقررات در جهت ابهام زدایی و الالح آن مربوطهتوجیه نهادهای  -

 تر )به خیوص تلویزیون و رادیو(رسانی بیشاطال  برایاستفاده از ابزارهای مناسو تدلیغاتی  -

آگاهی شهروندان، همکاری  برایهای مناسو های فرهنگی از طریق سیاستبهدود و گرترش زمینه -

 شهروندان و سازمان و تعهد شهروندان در انجام تکالیف خود.

 های شهری  ری مردم در تهیه، اجرا و نظارت طرحپذیهایی برای مشاركتایجاد سیاست -

 های تشویقی برای گرترش روابط شهروندان با سازمانایجاد سیاست -

 ایرانی -هایی متناسو با فرهنگ اسالمیایجاد نمادها و مجرمه -

و سامان دادن به  ها به آنجاها از خیابانهای غیررسمی و انتقال آنتخییص فضاهایی برای شغ  -

 روهاپیاده جغرافیای
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 هكننده در نقاط مختلف منطقایجاد فضاهای زیدا و سرگرم -
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