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  پیشگفتار
  

  
  
  

هاي گذشته تالش بسیاري کرده تا از سـازمانی   شهرداري تهران طی سال
تـالش بـراي تبـدیل شـدن بـه      . خدماتی به نهادي اجتماعی تبدیل شـود 

نهادي اجتماعی به معناي آن نیست که شهرداري وظایف خدماتی خـود  
را کنار نهد یا در انجام آنها کوتاهی کند؛ برعکس، معناي تبدیل شدن بـه  

اي است که در گذشته تنها برخی از  اعی، کامل کردن زنجیرهنهادي اجتم
تنها با تلقی شهرداري به منزله یک نهاد . هاي آن وجود داشته است حلقه

هاي سابق نـه تنهـا تعطیـل و تضـعیف      اجتماعی است که تمامی فعالیت
این تعریف بـدون  . شود اي جدید، از نو تعریف می نشده بلکه در منظومه

» کل یکپارچـه «فهم بهتر از زندگی شهري به عنوان یک شک در راستاي 
شـده معنـایی    تنها خـدمات ارائـه   بدون فهم این کلیت یکپارچه، نه. است

نخواهد داشـت و مشـارکت شـهروندان را جلـب نخواهـد کـرد، بلکـه        
شـهر بزرگـی چـون تهـران را نـاممکن       مدیریت زندگی شهري در کـالن 

اي بسیاري متنوعی در زنـدگی  اکنون شهروندان با نهاده. خواهد ساخت
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کند؛ از  روزمره شهري خود مواجه هستند که آنان را دچار سردرگمی می
شـود   دیگر سو، مداخلۀ نهادهاي متنوعی در زندگی شهري مانع از آن می

. که شهر به عنوان یک نظام اجتماعی درك شده و سپس مـدیریت شـود  
دیرانی که قرار اسـت  تنها به ذهن م این چندپارگی نظام اجتماعی شهر نه

شـود، بلکـه آثـار ایـن چنـدپارگی در ذهـن        شهر را اداره کنند، منتقل می
شهر تهران با مسائل متعدد  امروزه کالن. شهروندان نیز رسوخ خواهد کرد

رو است که اگر به صورت یک کل یکپاچه با آن مواجه  اي روبه و پیچیده
. شهروندان خواهـد کـرد   نشویم، آثار زیانباري را در آینده متوجه زندگی

محیطـی، فضـاي شـهري، تـردد و      پیچیدگیِ مسائل مختلف زیسـت  هم در
ها مسئله دیگر، بدون درك یکپارچه از شهر،  شهري و ده نقل درون و حمل
  .پذیر نخواهد بود امکان

در ادبیـات گذشـتۀ مطالعـات شـهري، ایـن یکپـارچگی بـا مفهــوم        
با این حال، مراد از تلقـی  شناخته شده است؛ » مدیریت شهري یکپارچه«

شهرداري به منزله نهادي اجتماعی، فراتر از این مفهوم است که در جاي 
کـم   تلقی شهرداري به منزله نهـادي اجتمـاعی دسـت   . خود کارآمد باشد

نخست، تصور زندگی شـهري بـه   : مستلزم سه تصور مرتبط به هم است
، تصـور مـدیریت   ؛ دوم)مانند یک ارگانیسم زنده(عنوان نظامی اجتماعی 

تنها با . شهري یکپارچه؛ و سوم، تصور شهرداري به عنوان نهادي مردمی
ارتباطی منسجم بین این سه وجه است که به تصور درستی از شهرداري 

در اینجا به اختصار به هریک . شویم به عنوان نهادي اجتماعی نزدیک می
یـک نهـاد    از این ابعاد و نقش آن در مفهوم جدید شـهرداري بـه منزلـه   

  .پردازیم اجتماعی می
نخست، باید گفت که بیش از سه دهه اسـت کـه دیگـر تصـورات     

اي از  سنتی در مطالعات شهري و شهرسازي از شهر به عنـوان مجموعـه  
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هاي آب، بـرق و فاضـالب کـامالً نارسـا تلقـی       ها، شبکه ها، راه ساختمان
از نـوعی   رغم چنین امکاناتی در شـهر، شـهرهاي بـزرگ    شود زیرا به می
سازمانی بیش از هر چیز ناشـی از   این بی. برند سازمانی عمیق رنج می بی

با نگاهی . عدم درکی یکپارچه از شهر به عنوان یک ارگانیسم زنده است
توان دریافت که در شهرهایی همچون تهران، همه چیز هست و  عمیق می

ي بسیاري از امکانـات فاصـلۀ چنـدانی بـا امکانـات موجـود در شـهرها       
توان از آن اثري دید،  پررونق و پیشرفتۀ امروزین ندارد، اما آنچه کمتر می

هر گوشـۀ کالبـد شـهري در    . یک زندگی پرنشاط و جذاب شهري است
حال جراحی توسط بخشی از بدنه اجرایی کشور اسـت و آنچـه در ایـن    
میان گم شده، روح شهر است؛ روح شهر یعنی فضایی که شـهروندان در  

کنند و برداشتی از زندگی فردي و جمعی خـود بـه دسـت     یآن تنفس م
وجود تعابیر متعددي درباره تهران، حاکی از وجود تعابیر منفی . آورند می

درباره شهري پیچیده و دودزده است که براي پایتخت یک کشور اسالمی 
این تعابیر در قالب وحشت مسـافرانی کـه از   . چندان جالب توجه نیست

شهروندان باید . شود خوبی دیده می آیند نیز به هران میشهرهاي دیگر به ت
بدانند در زندگی شهري خود با نهـادي سـروکار دارنـد کـه پاسـخگوي      
وجوه مختلف زندگی آنان است و این پاسخگویی تنها به امور خـدماتی  

شـود؛ بنــابراین، شـهر چیــزي بـیش از ســاختمان، خیابــان و     خـتم نمــی 
تـوجهی بـه آن    اي است کـه بـی   زندهشهر، موجود . هاي آب است شبکه

  . شود فضاي واقعی زندگی در شهر از میان برود سبب می
مدیران شهري بایـد  . گردد دومین مطلب به مدیریت یکپارچه باز می

ایـن وجـوه   . اي از همه وجوه زندگی در شهر داشته باشند درك یکپارچه
یکـاري،  شـود، بلکـه ب   تنها به خدمات سنتی متعلق به شهرداري ختم نمی

خانمانی، فقدان امنیت و بسـیاري مسـائل دیگـر نیـز در شـهر       اعتیاد، بی
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سازند و حل  همه این مسائل در تعامل با یکدیگر شهر را می. وجود دارد
بـدون ایـن نگـاه،    . آنها مستلزم نگاهی یکپارچه در مدیریت شهري است

دن تکه و از هم گسیخته خواهد بود که در آن با کشی مدیریت شهري تکه
تنها گره باز نمی شود، بلکه کالف سردرگمی از مسائل ایجـاد   یک نخ، نه

سازي  براي حل مسائل شهري در این سطح نیاز به نوعی شفاف. شود می
مسائل هست که بتوان با کشیدن درست یک نخ، گـره از کـار مشـکالت    

نگر بـه شـهر و    موجود باز کرد؛ بنابراین، این مدیریت مستلزم نگاهی کل
حل مسائل شهري تنها با حضـور مـدیرانی   . هاي آن است پیچیدگیدرك 

که از سحرگاه تا شامگاه در حال کار کردن در محیط اداري خود هستند، 
حل این مسائل تنها هنگـامی ممکـن اسـت کـه مـدیران      . شود میسر نمی

شهري نخست بتوانند با نگاهی یکپارچه مسائل شهري را تشخیص دهند 
هاي شـهري برقـرار    علولیِ درستی را میان پدیدهو سپس رابطۀ علت و م

هـا   ها به جـاي علـت   کنند؛ چه بسا با درکی نادرست از این رابطه معلول
  .درمان شوند

. در پایان، باید به درك شهرداري به منزله یک نهاد مردمی پرداخـت 
تنها به زندگی روزمره شـهري مـردم    شهرداري نهادي مردمی است که نه

کـار اصـلی    و سـاز . نهـادي برآمـده از مـردم اسـت     نزدیک اسـت، بلکـه  
گیري این نهاد، برگزاري انتخاباتی مردمی در قالب شوراهاي شهري  شکل
کارهاي  و تنها نهاد مدنی است که با ساز به این ترتیب، شهرداري نه. است

دموکراتیک از سوي مردم شـکل گرفتـه، بلکـه بیشـترین نزدیکـی را بـه       
در این برداشت، شـهرداري بـه عنـوان    . داردزندگی روزمرة شهري مردم 

کوشـد تـا بیشـترین مشـارکت مـردم را در طراحـی،        یک نهاد مردمی می
هاي شهري و مدیریت زندگی شهري جلب  گیري و اجراي پروژه تصمیم

توانـد   از این نظر، شهرداري از جمله نهادهاي مدنی اسـت کـه مـی   . کند
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مـردم را جلـب کنـد و     بیشترین مشارکت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی
  .ساالرانۀ نظام اجتماعی ایران را افزایش دهد هاي مردم جنبه

از ترکیب این سه وجه مرتبط به هم است کـه ایـده شـهرداري بـه     
منزله نهـادي اجتمـاعی زاده شـده، و در همایشـی بـه بحـث و بررسـی        

این بررسی از آن جهت ضروري است . نظران گذاشته شده است صاحب
پـردازي   زوایاي گونـاگون ایـن مسـئله مـورد مداقـه و نظریـه      که ابعاد و 

گـر   نظران مطالعـات شـهري و شهرسـازي قـرار گرفتـه و یـاري       صاحب
شهرداري در روشن ساختن این مفهوم و گام برداشتن در راستاي تحقق 

  .عملی آن باشد

  محمدباقر قالیباف
  شهردار تهران
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  مقدمه
  

  
  
  

هـاي   ها و مسائل کالن استراتژیک یکی از ویژگـی  تغییر در ماهیت پدیده
دامنه این تغییر و تحوالت در تمامی سطوح . آید دوران مدرن به شمار می

المللی  خُرد و کالن و در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، بین
 از جمله ایـن مسـائل و تحـوالت،   . و مدیریتی مشهود و قابل لمس است
ها و مسائل جدیدي  در اینجا دغدغه. تغییر در ساختار مدیریت شهر است

شـدن شـهرها، حـل مسـائل و معضـالت       از جمله رقابت بـراي جهـانی  
ترافیک، آلودگی هـوا، معضـالت اخالقـی، فرهنگـی، منـابع      (شهرنشینی 

براي ) پایدار مالی، مشارکت شهروندي، مدیریت مسکن و اراضی شهري
شود و بـر ایـن اسـاس مـدیریت شـهري       مطرح میشهرها  مدیریت کالن

شهر موظف و مجبور به تغییر در ساختار اداري ـ نهـادي    ویژه در کالن به
در ایـن  . شـوند  خود و نیز ایجاد تحول در کارکردها و وظایف خود مـی 

چهارچوب است که مدیریت شهري باید از وضـعیت سـنتی و تـاریخی    
اتی و اداري به نهادي پردامنه و خود فاصله بگیرد و از نهادي صرفاً خدم
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سادگی میسر نیسـت و   که این تحول به آنجا از. اجتماعی تغییر ماهیت یابد
هاي علمی و پژوهشی نیاز دارد، مشارکت نخبگان و  به تأمالت و بررسی

دانشگاهیان براي طی کردن این مسیر و تغییر وضعیت مـدیریت شـهري   
ا، شهرداري تهران بر آن شد تـا  در همین راست. حائز اهمیت فراوان است

با یاري اساتید، پژوهشگران و دانشگاهیان متخصص در مسائل شهري و 
هـاي مـرتبط، همـایش     علوم اجتماعی، اقتصادي، مدیریت و سایر رشـته 

  . تغییر وضعیت شهرداري از نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی را برگزار کند
رکننـدگان همـایش در   با توجه به خأل ادبیـات در ایـن حـوزه، برگزا   

. ابتدا کوشیدند مفهـوم محورهـاي همـایش را تنقـیح و مشـخص نماینـد      
منظور از تبدیل و یا ارتقا، اصالح و تغییر وظایف، مأموریـت سـاختارهاي   

کننـده خـدمات بـه موقعیـت      مدیریت شهري تهران از نهـاد صـرف ارائـه   
اگیـري  طلبی، مدیریت فر جویی و مشارکت راهبري، تأثیرگذاري، مشارکت

هـا و   هـا، مسـائل، رونـدها و چـالش     مسائل شهري، مدیریت جامع پدیـده 
هـاي فرهنگـی اجتمـاعی و نهایتـاً پـذیرش مشـروعیت عمـومی و         آسیب

ــومی و      ــاکمیتی و عم ــاي ح ــوي نهاده ــهرداري از س ــاد ش ــوقی نه حق
در واقع در این رویکرد شهرداري نباید در کنـار سـایر   . باشد شهروندان می

قرار گیرد و یا صرفاً بـه عنـوان   ...) مثل آب، برق، گاز و(نهادهاي خدماتی 
سازمان متولی امور جاري و یـا حتـی عمرانـی شـهر شـناخته شـود بلکـه        

هـا و صـفاتی شـود کـه در سـایر نهادهـاي اجتمـاعی مثـل          واجد ویژگـی 
قـرار  ... خانواده، دولت، مـذهب، آمـوزش و پـرورش، اوقـات فراغـت و     

  .گیرد می
هاي ذاتی نهادهاي اجتمـاعی، رفـع نیازهـاي مهـم و اساسـی       ویژگی

پـذیري و   آدمی از قبیل تأمین امنیت، رفـع نیازهـاي فیزیولوژیـک، جامعـه    
المللـی و جهـانی بایـد     اکنون با توجه بـه تجـارب مثبـت بـین    . غیره است
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گفت که شهرداري در قامـت یـک نهـاد عمـومیِ غیردولتـی بایـد بتوانـد        
عـالوه نیازهـاي مـدرن     هادهـاي اجتمـاعی سـنتی، بـه    بعضی از وظـایف ن 

شهرنشینی، ارتقاي کیفیت زندگی شهري در شهرهاي جهـانی مثـل تهـران    
اي در رفــع  را در دایــره شــهرْ مــدیریت و تمشــیت کنــد و نقــش فعاالنــه

به این ترتیـب شـهرداري ماننـد    . نیازهاي شهروندان در حوزه شهري بیابد
ایـن مطلـب   . کند البته در امور شهري ل میدولت به عنوان، نهاد نهادها عم

هـاي تخصصـی نیسـت؛ لـذا در ایـن       به معنی تصدي کلیه وظایف سازمان
هـاي تغییـر    هـا و روش  همایش به واکاوي مفاهیم مربوطه، تجـارب، ایـده  

  .شود پرداخته می
در پایان باید تصریح کـرد شـهرداري تهـران طـی دو دهـه گذشـته       

انجام داده که در اینجا مورد بررسی قـرار  اقدامات مهمی را در این مسیر 
هایی چون سالمت شـهروندان،   در واقع پذیرش مسئولیت. خواهد گرفت

آموزش شهروندي، ایجاد فضاهاي گذران اوقات فراغت براي شهروندان، 
ریزي  ورود به حوزه زنان سرپرست خانوار و سالمندان و همچنین برنامه

ی از جملـه کودکـان و سـالمندان    هاي سن و فعالیت اجتماعی براي گروه
هـاي اجتمـاعی در    براي باال بردن کیفیت زندگی، و ورود به رفع آسـیب 

ترین اقـدامات شـهرداري در محورهـاي     فضاهاي مختلف شهري، از مهم
مختلف مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی بـوده کـه ایجـاب    

  . دکند شهرداري تهران در شکل نهادي اجتماعی مطرح شو می

  اهداف کالن همایش
ایجاد فرصتی براي بازاندیشی و تأمل در خصـوص تغییـر رویکـرد و    . 1

ارتقاي وضعیت شهرداري تهران توسط نخبگان و جلب توجه بـه مـردم   
  به این موضوع؛
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ایجــاد زمینــۀ الزم بــراي انتخــاب راهبردهــاي کــالن و اجرایــی . 2
نهاد خدماتی به نهاد مدیریت شهري تهران به منظور ارتقاي جایگاه آن از 

  اجتماعی؛
نظـران بـراي تحقـق و     جلب مشارکت نخبگان، اساتید و صاحب. 3

 .ارتقاي موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی شهرداري تهران

  اهداف خُرد همایش
  مرور ادبیات موجود و تجمیع آنها در قالب این همایش؛. 1
بررسی تجارب موفق مدیریت شـهري در سـایر کشـورها بـراي     . 2
  شهر تهران؛ وضعیت مدیریت شهري به نهاد اجتماعی در کالن تبدیل

تعیین و تعریف اهداف و جایگاه مطلوب براي شهرداري تهـران  . 3
  به منزله نهاد اجتماعی؛

بررسی راهکارها و راهبردهاي مناسب براي حرکـت بـه سـمت    . 4
  وضع مطلوب؛

  .بررسی تجارب و وضعیت موجود در مدیریت شهري. 5

  شناسی مفهوم چهارچوب کلی و

  

)1(  
 بررسی تجارب موفق جهانی

)2(  
 بررسی تجارب موفق خودي

)3(  
 بررسی وضع موجود

)4(  
 اهداف مطلوب و هنجارین

)6(  
 راهبردهاي کالن

)5(  
  شناسی دستیابی آسیب

 به الگوي مطلوب
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  محورهاي برگزاري همایش
گانه  شده در کمیته علمی همایش، محورهاي هفت براساس مباحث مطرح

 : زیر براي برگزاري همایش مشخص شد

  مباحث پایه . 1

هـاي   ها و ویژگـی  شناسی؛ تبیین جایگاه و موقعیت، ضرورت مفهوم. 1-1
ضـرورت بـازنگري در تعریـف    (اجتماعی عنوان نهاد  مدیریت شهري به

 ؛)محور شهرداري به منزله یک سازمان خدمات
 منزله نهاد اجتماعی؛ تبیین نظري شهرداري به. 2-1
منزله نهاد  هاي الزم براي تحقق مدیریت شهري به مطالعه زمینه. 3-1

  اجتماعی؛
ــه . 4-1 هــاي توســعه  بررســی تحــول جایگــاه شــهرداري در برنام

 عی و فرهنگی کشور پس از انقالب اسالمی؛اقتصادي، اجتما
ــاکمیتی   . 5-1 ــام ح ــدیریت شــهري در نظ ــاه شــهرداري و م جایگ

 ؛)تقسیم کار ملی و محلی(جمهوري اسالمی ایران 
شهرداري و ارتقاي جایگاه شـهروندي در مـدیریت یکپارچـه    . 6-1
 شهري؛
  .1404شهرداري و بازتعریف نیازهاي شهروندي در چشم انداز . 7-1

  جاربت. 2

تجزیه و تحلیل تجارب جهانی در تبدیل وضعیت مدیریت شـهري  . 1-2
بررسی تطبیقی مـدیریت یکپارچـه   (از سازمان خدماتی به نهاد اجتماعی 

 ؛)شهري در کشورهاي آسیایی و اروپایی
شـهرهاي   تجزیه و تحلیل تجارب مـدیریت شـهري در کـالن   . 2-2
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بررســی (مـاعی  ایـران بـراي ایفــاي وظـایف جدیــد در قالـب نهــاد اجت    
 ؛)ها ها، امکانات و منابع موجود شهرداري ظرفیت
تحلیل موقعیت کنونی مدیریت شهري از حیث برخورداري از . 3-2
  .هاي نهاد اجتماعی ویژگی

   راهبردها و راهکارهاي ارتقاي شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی در شهروندان و شهر. 3

 شهر و شهروندانهاي تحقق نهاد اجتماعی در  استراتژي. 1-3
گیري  ها و راهبردهاي فرهنگی حرکت به سمت شکل روش. 1-1-3

 نهاد اجتماعی در مدیریت شهري؛
ها و راهبردهاي جلب مشارکت اجتماعی شـهروندان   روش. 2-1-3

 گیري نهاد اجتماعی؛ در حرکت به سمت شکل
ايِ  هـا و راهبردهـاي اقتصـادي ـ عمرانـی و توسـعه       روش. 3-1-3

  گیري نهاد اجتماعی؛ شکل حرکت به سمت
از مـردم، بـا مـردم، بـراي     (شدن شهرداري  راهکارهاي مردمی. 2-3

  ).مردم

  هاي ارتقاي شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی در حوزه مدیریت شهري الزامات و زمینه. 4

هاي جدیـد مـدیریت شـهري در     اهداف، وظایف و مأموریت. 1-4
 گیري نهاد اجتماعی؛ شرایط شکل

 زامات ساختاري، سازمانی و تشکیالتی تحقق نهاد اجتماعی؛ال. 2-4
الزامات مدیریتی، منابع انسانی و آموزشی براي تحقق ارتقـاي  . 3-4

 شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی؛
بررسی و ارزیابی بسترهاي حقـوقی ـ قـانونی و اداري بـراي     . 4-4

 عنوان نهاد اجتماعی؛ ارتقاي موقعیت شهرداري تهران به
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در تبـدیل شـهرداري بـه نهـاد     ) پایـدار (وضعیت منابع مـالی  . 5-4
 اجتماعی؛

اي در مـدیریت   هـاي اطالعـاتی و رسـانه    ظرفیـت تکنولـوژي  . 6-4
  شهري یکپارچه؛

  .گیري نهاد اجتماعی پذیري شهرداري و شرایط شکل نظارت. 7-4

  ها  چالش. 5

ي موانع و مشکالت سیاسی و اجرایی ارتقاي جایگاه شـهردار . 1-5
 به نهاد اجتماعی؛

هاي وظایف شهرداري آتی با سایر نهادها و  تداخل و تعارض. 2-5
  رفت؛ ها و راهکارهاي برون سازمان
  هاي مدیریتی، تشکیالتی و ساختاري؛ چالش. 3-5
هاي حقوقی و قانونی ارتقاي جایگاه شهرداري  موانع و چالش. 4-5

  به نهاد اجتماعی؛
ي و مالی ارتقاي جایگاه شهرداري هاي اقتصاد موانع و چالش. 5-5

  به نهاد اجتماعی؛
هـاي فرهنگــی و اجتمـاعی ارتقــاي جایگــاه    موانـع و چــالش . 6-5

  شهرداري به نهاد اجتماعی؛
هاي نظارتی ارتقاي جایگاه شهرداري بـه نهـاد    موانع و چالش. 7-5

  .اجتماعی

   1404انداز  منزله نهاد اجتماعی در افق چشم ترسیم وضعیت مطلوب شهرداري به. 6

  ؛1404انداز  وضعیت مطلوب فرهنگی در افق چشم. 1-6
  ؛1404انداز  وضعیت مطلوب اجتماعی در افق چشم. 2-6
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  ؛1404انداز  وضعیت مطلوب مدیریت شهري در افق چشم. 3-6
هاي شهرداري به منزله نهاد اجتماعی در افـق   طراحی شاخص. 4-6
  .1404انداز  چشم

  هريقدرت، امنیت و سیاست ش. 7

  هاي شهري؛ رابطه بین قدرت و نشانه. 1-7
  فضاهاي شهري و نقش آنها در امنیت و ناامنی شهري؛. 2-7
سـازي و   طراحی شهري در ارتباط با فضاسازي شهري، نشانه. 3-7

  رابطه آنها با قدرت و حکمرانی در شهر؛
گذاري شهري در تحقق شهرداري به منزله نهـاد   نقش سیاست. 4-7

  .اجتماعی

  سازوکارهاي اجرایی
به منظور اجراي هرچه بهتر همایش، از طریق معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداري تهران و نیز مدیر کل و کارشناسان اداره کل مطالعات فرهنگـی  
شهرداري تهران، اعضاي کمیته علمی همایش مشخص شدند که لیست و 

خصوص اعضاي کمیته علمی همایش در . اعضاي آن در ادامه آمده است
طراحی محورها، انتخاب مسئوالن محورها، اعالم نظـر در مـورد داوري   
چکیدة مقاالت و نحوة داوري آنها، سفارش مقاالت و در نهایـت داوري  

اي با کمیتـه علمـی همـایش مبـذول      مقاالت، مشارکت فعاالنه و مجدانه
. تک این عزیزان سپاسگزاري و قدردانی شود اند که جا دارد از تک داشته
زم به ذکر است داوري چکیده مقاالت و نیز داوري اصـلی مقـاالت بـا    ال

  . تعیین محورهاي نظري، روشی و ویرایشی مشخص انجام شده است
اصـغر   دکتر سید رضا صـالحی امیـري، دکتـر علـی    : داوران همایش
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اهللا صدیق سروسـتانی، دکتـر    محکی، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر رحمت
زاده، دکتر سروش فتحـی، دکتـر پرویـز     شفیعمسعود کوثري، دکتر حمید 

مشـاور محتـرم معاونـت اجتمـاعی ـ      (پیران، آقاي سید رضا مصـطفوي  
رئـیس محتـرم کمیسـیون    (، سـردار مرتضـی طالیـی    )فرهنگی شهرداري

عضو محتـرم  (، احمد مسجدجامعی )اجتماعی ـ فرهنگی شهرداري تهران 
تر منصور وثـوقی،  ، دکتر مهرداد نوابخش، دک)شوراي اسالمی شهر تهران

دکتر سید محمود نجاتی حسینی، دکتر ابـراهیم حاجیـانی، دکتـر محمـد     
فر، دکتر داود کریمی، دکتر محمد رضایی، دکتـر آیـت میرزایـی،     سلطانی

  . دکتر حسین ایمانی جاجرمی

  تقدیر و تشکر
داند از همکاري کلیه اساتید، پژوهشگران و  کمیته علمی همایش الزم می

ارسال مقاالت خود بر غنا و محتواي این همـایش علمـی    محققانی که با
همچنین از کمیتـه اجرایـی همـایش کـه در     . گذاري کند اند سپاس افزوده

چاپ و انتشار مجموعه مقاالت همـایش، قبـول زحمـت کردنـد، تقـدیر      
در پایان از کلیه عزیزانی کـه در دبیرخانـه کمیتـه علمـی بـراي      . شود می

هاي مسـتمر بـا    اعمال نظرات داوري، تماسوصول، ارسال براي داوري، 
سـازي آثـار، همـت و تـالش فـراوان مبـذول        نویسندگان مقالـه و آمـاده  

  . اند، تشکر نماید داشته

  سید رضا صالحی امیري
  دبیر علمی همایش
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  هاي وظایف و مأموریت، اهداف
  گیري مدیریت شهري در شرایط شکل

  نهاد اجتماعی
  

  ،1محمد فاضلیدکتر 
  2سجاد فتاحی

  
  

  
  چکیده

نهاد مدتی است مطرح شده و باید  منزلۀ شهرداري به اگرچه ایده
هاي شهرداري را تحت ایـن شـرایط    کوشید وظایف و مأموریت

اینکه هنوز تعریـف دقیقـی از    تر مهم اما نکتۀ، جدید تعریف کرد
حاضـر ابتـدا    لذا مقالـه . نهاد ارائه نشده است مثابه شهرداري به
، تحلیـل تعـاریف موجـود از نهـاد     بـر اسـاس  کنـد   کوشش می

                                                             
 ) fazeli114@yahoo.com( شناسی دانشگاه مازندران استادیار جامعه. 1
 ) fattahisajjad@gmail.com(شناسی دانشگاه مازندران  دانشجوي دکتراي جامعه. 2
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نهاد را تعریف کـرده و پـس از سـازوکارهاي     منزلۀ شهرداري به
شـرایط  ، سـپس . دهـد  نشاننهاد را در دو مورد تجربی ، پیدایش

داري به نهاد بر مبناي تعریف ارائه شده از نهـاد  تبدیل شدن شهر
هـا و   مأموریت بر اساسبخشی از این شرایط . است بررسی شده

. شـوند  تحلیـل مـی  ، اهدافی که براي شهرداري لحاظ شده است
کند بر مبناي رویکـردي نظـري توضـیح دهـد      مقاله کوشش می

دت و م باید در میان، شهرداري براي تبدیل شدن به نهاد اجتماعی
  .مدت چه اهدافی را محقق سازد کوتاه

، اعتماد، حقوق شهروندي، نهاد اجتماعی، شهرداري: کلیدواژگان
  .مشارکت
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  مقدمه
گـذرد و   مـی » شهرداري به مثابه نهـاد اجتمـاعی  «چند سالی از طرح ایدة 

شـود   اما احساس می. اي دربارة این ایده بسیار بوده است هاي رسانه گفته
قبـل  . نظري براي این ایده بیش از هر چیز دیگري نیازمنـدیم ما به تبیینی 

توانـد   هر کسی می، از آنکه بتوانیم فحواي نظري این ایده را آشکار کنیم
اي از وظـایف را در فضـایی مـبهم     اي شروع کند و مجموعـه  از هر نقطه

براي نهاد شهرداري مشخص نماید بـدون آنکـه نسـبت ایـن وظـایف و      
لـذا  . شود مشخص شده باشـد  نهاد اجتماعی خوانده می ها با آنچه بایسته

هاي شهرداري در  وظایف و مأموریت، تالش براي مشخص کردن اهداف
ابتدا . توان در دو مرحله دنبال کرد گیري نهاد اجتماعی را می شرایط شکل

سـپس  . باید مشخص نمود منظور از نهـاد اجتمـاعی شـهرداري چیسـت    
از تعریف نهاد اجتماعی شهرداري نتیجـه   توان بر مبناي مقتضیاتی که می
ما در این مقاله قصـد  . ها را برشمرد وظایف و مأموریت، اهداف، شود می

داریم ابتدا موضعی نظري در قبال این ایده اتخاذ کرده و محتواي نظـري  
براي این کار سه رویکرد به این مسئله را در دستور . را آشکار سازیم آن

، دوم؛ یانسـان برآورنـدة نیـاز    نهادهـا بـه مثابـه    ،اول. دهـیم  کار قرار مـی 
بررسـی شـرایط   ، و سـوم ؛ هاي آرمانی از نهاد اجتمـاعی  برساختن نمونه

کنیم تا نه به صـورت   آنگاه کوشش می. حضور هر نهاد در فضاي نهادي
وظایف ، بلکه به صورت کلی اهداف، مصداقی و برشمردن وظایف عینی

گیــري نهــاد اجتمــاعی شــهرداري  هــا را در شــرایط شــکل و مأموریــت
معتقـدیم  ، رغم تـالش بـراي طـرح نظـري مبحـث      لیکن علی. برشماریم

مباحث نهادگرایانه در علوم اجتماعی ایران سابقۀ چندانی نـدارد و آنچـه   
چرایـی و   در اینجا آورده شده بیش از آنکـه پاسـخی بـه سـؤال دربـارة     

طـرح  ، دشـهرداري بـه نهـادي اجتمـاعی باشـ      زمانچگونگی تبدیل سـا 
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  .باره است ایناي براي تأمالت بیشتر در  مسئله

  سه رویکرد به نهاد اجتماعی
ی حیـوانی  انسـان موجود «: معتقد است فردریش نیچهبه تبعیت از  1گهلن

ناتمام است که از نظر زیستی به صورت مناسبی براي کنار آمدن و فـایق  
و نیازمنـد  ... پیرامونش که در آن به دنیا آمده تجهیز نشـده  جهانشدن بر 

هاي الزم  پذیري براي کسب دانش و مهارت دورة طوالنی مدتی از جامعه
مـدعی اسـت بـراي کنـار آمـدن       گهلـن  ....اسـت  جهانبراي حضور در 

اي را بـراي   فرهنگـی  جهـان ، یانسـان موجـود  ، آمیـز بـا زنـدگی    موفقیت
ایـن کامـل   . کند اش آفریده و حفظ می غریزي جهانجایگزینی یا تکمیل 

انه براي منشأ نهادهاي اجتماعی فـراهم  شناس انساننبودن است که تبیینی 
پیچیده پیرامونش کـه بـراي    جهاندر  انسان .)31: 2006، ترنر( »نماید می

زیستن در آن تکمیل نیز نشده براي کـاهش پیچیـدگی محـیط پیرامـونی     
زند تا پیچیدگی محیط در رابطه بـا   اعی میدست به ایجاد نهادهاي اجتم

ـ اموجـودي بـا نیازهـاي نامحـدود و      انسان .خود را کاهش دهد اتی مکان
یی به ایـن نیازهـاي نامحـدود گریـزي از     پاسخگومحدود است که براي 

نیز بیان ) 1982( دورکهیمکه  گونه هماندر حقیقت ، آفرینش نهادها ندارد
ی اسـت و  انسـان یی بـه نیازهـاي   پاسخگوالعلل وجود نهادها  نموده علت

یک نهاد بـه   تأسیساولین پرسشی که در مواجهه با یک نهاد و یا اندیشۀ 
دهـد یـا    ی پاسـخ مـی  انساناین است که این نهاد به چه نیاز ، آید میان می

  قرار است پاسخ دهد؟
ی انسـان شناسان بر این امر که نهادها برخی از نیازهاي  اگرچه جامعه

دهند تا حدود زیادي توافق دارند اما معنـاي مفهـوم نهـاد و     را پاسخ می
                                                             
1. Arnold Gehlen 
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ــین  هــاي اصــلی آن از وضــوح چنــدانی در جامعــه ویژگــی شناســی و ب
شـود صـحبت از    همین مسئله سبب مـی . شناسان برخوردار نیست جامعه

ی چون شهرداري تهران به نهادي اجتماعی پیش از روشـن  زمانتبدیل سا
پذیر نباشـد و اصـوالً تـالش در جهـت      انمکانمودن مراد از مفهوم نهاد 
نهاد اجتماعی مقدم بر هر بحث دیگـري در   ایجاد وضوح مفهومی دربارة

یعنی در نخستین گام بایـد تعریفـی دقیـق از    . رابطه با این موضوع باشد
اي آرمانی از آن  دست آورد یا به بیان وبري نمونه بهنهاد و مشخصات آن 

موجود شهرداري با  زمانمیزان انطباق سا ترسیم کرد تا در مراحل بعد از
اي که شهرداري موجود از نمونۀ آرمـانی یـک    این نمونۀ آرمانی و فاصله

آنگاه با استفاده از همین نمونۀ آرمانی است . میان آورد بهسخن ، نهاد دارد
گیـري   هاي شهرداري را در شرایط شـکل  توان وظایف و مأموریت که می

  .نهاد اجتماعی مشخص کرد
حضور نهاد در  1همچنین یکی از مباحث مهم در نظریات نهادگرایی

یعنی فضایی که نهاد با دیگـر نهادهـاي موجـود در    ؛ فضایی نهادي است
دو . پـذیرد  مـی  تـأثیر گذاشته و از آنهـا   تأثیربر آنها ، جامعه تعامل نموده

، نش و اسـکات ( رابطۀ نهادها در فضاي نهادي وجود دارد دیدگاه دربارة
اسـت کـه همـۀ نهادهـا در      پارسونزو  دورکهیمیکی دیدگاه ) 63: 2006

و  وبـر نمایند و دیگري دیـدگاه   جهت ایجاد تعادل در جامعه حرکت می
دانند  هایی جدا از یکدیگر می پدیده، که نهادها را در بهترین حالت 2لومن

این مقاله فرض دوم را به واقعیت نهادها . که اهداف خاص خود را دارند
  .نماید تر دانسته و از آن تبعیت می معه نزدیکدر جا

  
                                                             
1. Institutionalism  
2. Niklas Luhmann  
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  تعاریف نهاد
بایـد بـا   ، پیش از پرداختن به هرگونه بحـث دیگـري در رابطـه بـا نهـاد     

آشـنا  ، شناسان مختلف ارائه شـده اسـت   تعاریف نهاد که از سوي جامعه
یکی یا ترکیبی از ایـن تعـاریف را بـه    ، شده و براي وارد شدن در بحث

از نهاد اختیار نماییم تا بتوان مباحث بعدي را بر پایۀ  عنوان تعریف خود
جهت اهمیت دارد کـه   این بحث باالخص از آن. این تعریف استوار کرد

در و پیکري در علوم سیاسی و  بی طور مفهوم نهاد به» گاي پیترز«به قول 
  .)53: 1386، پیترز( کار گرفته شده است شناسی به جامعه

 دانـد  علم مطالعۀ نهادهـاي اجتمـاعی مـی    شناسی را جامعه دورکهیم
هـم پیوسـتن    بـه اي اسـت کـه از    براي او نهاد پدیده .)1982، دورکهایم(

ی شـکل گرفتـه و از مجموعـه نمادهـاي شـناختی و      انسـان هـاي   فعالیت
کنند  اخالقی که کنش را در قالب الگوهایی فراتر از رفتار فردي ثابت می

دانـد کـه در    نهادهـا را پدیدارشـونده مـی   او ، بنابراین. تشکیل شده است
بـار کـه بـه وجـود      یـک . گیرند ی شکل میانسانهاي  چرخۀ زندگی گروه

شوند که نسبت به فرد جنبۀ خـارجی داشـته و    آمدند تبدیل به منابعی می
ی و ثبـات بخشـیدن بـه سـاختار     انسـان موجب تنظیم نمـودن رفتارهـاي   

  .)34: 2006، مایر و راون( گردند اجتماعی می
، ایده( معتقد بود که نهاد متشکل از یک مفهوم 1ویلیام گراهام سامنر

سـاختار حـول مفهـوم شـکل گرفتـه و      . و یک سـاختار اسـت  ) دکترین
هـا   هـا و کـنش   واقعیـت  جهانابزارهایی را براي واقعی نمودن مفهوم در 

. در جامعـه باشـد   انسـان اي که در خدمت عالیـق   نهگو نماید به ایجاد می
توانند پدیدارشـونده یـا    نماید که نهادها می اگرچه بیان می سامنربنابراین 

                                                             
1. William Graham Sumner 
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در واقـع  . ش بر وضع استتأکید دورکهیمباشند اما برخالف  1شده وضع
اي ـ چه پدیدارشـونده باشـد و     او معتقد است که هیچ ساختار اجتماعی

تواند به صورت کامل نهادمند شود مگر اینکه منـافع   شده ـ نمی  چه وضع
 آگاه بود که منـافعی کـه بـه    سامنرالبته  2.نماید تأمینقدرتمند را نخبگانِ 

شود اگر خواهان آن هستند کـه   وسیلۀ کنشگران داراي قدرت تعقیب می
هاي اصلی و مشخصات هنجاري جامعه  باید با ارزش، ظهور نمادي بیابد

بنابراین فرایند نهادسازي از دید . ها هماهنگ باشد ـ عرف سامنرـ به بیان 
  .او تابعی از مشروعیت و قدرت است

، نهـاد : معتقـد اسـت   سـامنر در راسـتاي تعریـف    3رتور استینچکامآ
ها و منافع متعهد  ساختاري است که در آن مردم قدرتمند به برخی ارزش

نهادهـا را بـه عنـوان    ، دورکهـیم نـد  همان چارلز هورتون کـولی . شوند می
، شـوند  ی پدیـدار مـی  انانسـ هاي متقابـل   هاي نمادینی که از کنش سیستم

نویسد فرد همواره هـم علـت و هـم معلـول نهـاد       نماید و می تعریف می
عناصر ساختاري نهادهـا را بـه عنـوان     سامنرند همان 4هاگز اورت. است

 ....نگـرد  مـی ، ابزارهایی براي واقعی نمودن چیزي که نمادین شده اسـت 
اي غیرمستقیم و با عضـویت   ی را به گونهانساننهادها رفتار ، بدین ترتیب

                                                             
1. Enacted 

گیري  رغم تأثیر نخبگان قدرتمند بر شکل البته باید به این نکته توجه داشت که علی. 2
نهادها، ممکن است به مرور زمان تغییراتی در ساختار نهـادي حاصـل شـود و منـافع     

نهادها و قدرتمندانی که نهاد سهمی در تأمین منافع آنها داشته است، بـر اثـر   طراحان 
هـاي طراحـی و تحـول     از سوي دیگر نظریه. این تحوالت به شکل اولیه تأمین نشود

منـافع قدرتمنـدان    شان دقیقـاً تـأمین کننـده    نهادها حتی در این ایده که نهادها طراحی
از رویکرد انتخاب عاقالنه به نهادهاست که آنها این ایده برآمده . کنند است، تردید می

داند و باالخص تطبیق آن با نهادهایی کـه در   را حاصل انتخاب عقالنی قدرتمندان می
براي بحث تفصیلی در این خصـوص  . (گیرند، دشوار است فرایندي تاریخی شکل می

 ).Pearson, 2004: نگاه کنید به
3. Arthur Stinchcombe 
4. Everett Hughes 
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اي از گفتمـان و نـه بـا     عامالن فردي در یک حوزة مشترك نهادي شـده 
، مـایر و راون ( کننـد  هنجارهاي خارجی به صـورت مسـتقیم تنظـیم مـی    

2006 :34.(  
بـه   دادن اي بـراي نظـم   ویـژه هـاي   نهادها را روش تورشتاین وبلن

ر اجتماعی را فراینـدي  او تکامل ساختا. داند ها می انسانزندگی و روابط 
هاي طبیعی نهادهاي اجتماعی در نظر گرفته و پیشرفتی را کـه   از انتخاب

ها  ترین عادت پیامد انتخاب طبیعی مناسب، دهد در نهادها روي داده و می
داند که همراه  و نیز نتیجۀ فرایند تطابق اجباري با محیطی می، ها و اندیشه

ی نهادهاي اجتماعی که افراد تابع آنها با رشد جامعه و با تغییر و دگرگون
نهادهـا را   وبلن ).209: 1386، وبلن( تغییري رو به پیشرفت دارد، هستند

هاي بسیار متداولی از اندیشه در یک اجتماعِ معین در نظر  به عنوان عادت
  تــوان آنهــا را بــا موضــوعات فرهنگــی مقایســه کــرد گیــرد کــه مــی مــی

)Djelic, 2010: 25(.  اش و بعـدها در   هاي اولیـه  در نوشته پارسونزتالکوت
ــتم    ــوان سیس ــه عن ــاعی را ب ــاي اجتم ــود نهاده ــنش خ ــۀ ک ــا نظری ي ه

ی کـه نتیجـۀ آن اقتـدار اخالقـی     انسـان هـاي متقابـل    کنندة کنش هماهنگ
اقتـدار اخالقـی و    ....نمایـد  تعریـف مـی  ، ها و قواعد رفتـار اسـت   ارزش
 خارجی دارد از طریق نهـادي ها و هنجارها که نسبت به فرد جنبۀ  ارزش
درونی شده و باعث بـه وجـود آمـدن سـاختار باثبـاتی از روابـط        شدن

  .)35: 2006، مایر و راون( شود اجتماعی می
ــه عنــوان ســاختارهاي   1ریچــارد اســکات نهادهــاي اجتمــاعی را ب

هایی که ثبات و معنا را به رفتار  هنجاري و شناختی و فعالیت، کننده تنظیم
 اولسـن و  مارچتعریف  .)Ibid: 26( تعریف کرده است، دهند اجتماعی می

هـا دارنـد و بـراي     اي از رویـه  هـاي آمـاده   نهادها فهرست«مبنی بر اینکه 
                                                             
1. Richard Scott 
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نیز به ) 53: 1386، پیترز( »کنند آنها از قواعدي استفاده می انتخاب از میان
مهم اینکه . رساند را می اسکاتکنندگی مدنظر  بخشی و تنظیم نوعی ثبات

کنند کـه حتـی ممکـن اسـت      اعضاي خود را وارد به رفتاري می«نهادها 
ایـن تعریـف    .)54: 1386، پیتـرز ( »منافع شخصی آنان را به خطر انـدازد 

به جاي » منطق مناسب بودن«دن نشان آن هممد بسیار مهم دارد و  یک پیا
گــذاري بــر رفتــار تأثیراگــر نهــادي در «یعنــی . اســت» منطــق پیامــدي«

اعضا دربارة اینکـه آیـا کـاري بـا هنجارهـاي آن      ، مؤثر باشداش  اعضاي
اندیشند تا دربارة اینکه پیامـدهاي آن   بیشتر می، نواست یا خیر هم زمانسا

  .)54: 1386، پیترز( »عمل براي خودشان چه خواهد بود
 نهاد را به عنوان قواعد بـازي تعریـف کـرده اسـت     داگالس نورث

)Op.cit, 2010: 25(. » یـا بـه عبـارتی    ، انـد  قـوانین بـازي در جامعـه   نهادها
تر قیودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابـط متقابـل    سنجیده

نهادهـا بـا در اختیـار نهـادن      ....دهنـد  ها با یکـدیگر را شـکل مـی    انسان
 ....دهنـد  عدم اطمینـان را کـاهش مـی   ، ساختارهایی براي زندگی روزمره

عملکـرد  ، هـاي مبادلـه و تولیـد    هزینـه  گـذاردن بـر  تأثیرنهادها از طریق 
کـار گرفتـه    نهادها و دانش فنی بـه . دهند قرار می تأثیراقتصادها را تحت 

یعنـی  ) تولیـد ( هـاي تبـدیل   هـاي معـامالتی و هزینـه    توأمان هزینه، شده
نهـاد را   1شپسل .)21ـ23: 1377، نورث( »کنند هاي کل را تعیین می هزینه

، به عنوان ساختاري از همکاري که هزینۀ مبـادالت را بـه صـرفه نمـوده    
یابی به بهره را از طریق  دست مکاناطلبی عامالن را کاهش داده و  فرصت

نهادها  2گریف  )Op.cit: 25( در نظر گرفته است، دهد همکاري افزایش می
داند  ها می زمانسااعتقادات و ، هنجارها، هایی از قواعد را به عنوان سیستم

                                                             
1. Shepsle  
2. Greif  
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از   .)Op.cit: 26( کننـد  که در کنار هم نظمی از رفتار اجتماعی را تولید مـی 
شناسـان مفهـوم نهـاد و     شناسی برخـی جامعـه   آنجا که در ادبیات جامعه

توان یکی از تعـاریف مهـم    ، میاند سیستم را تقریباً معادل هم به کار برده
 .)54-71: همـان ( استخراج کرد نیکوالس لومننهاد را از نظریۀ سیستمی 

هاي چند فرد از طریق کدهاي نمادین  کنش که معتقد است هنگامی لومن
هاي بیان مسائل به یکدیگر متصل شوند یـک   از قبیل لغات یا سایر روش

بـه   .)54: 2003، ترنـر ( سیستم ـ نهاد ـ اجتمـاعی تشـکیل خواهـد شـد      
هایشان  افراد است که کنشاي از  نهاد مجموعه لومنعبارت دیگر از نظر 

همـۀ   لومناز نظر . از طریق کدهاي نمادین به یکدیگر ارتباط یافته است
هاي اجتماعی در یک محیط چندبعدي وجود دارند که به صورت  سیستم

ی است که یـک سیسـتم بایـد بـا آنهـا      پایان هاي بی بالقوه داراي پیچیدگی
سیسـتم  ، ط پیچیـده براي ادامۀ حضور و بقـا در یـک محـی   . رو شود بهرو

در . اجتماعی باید سازوکارهایی را براي کـاهش پیچیـدگی ایجـاد نمایـد    
نهاد سازوکاري است که باعث کاهش پیچیـدگی محـیط در   ، لومننظریۀ 

محیط از نظر موارد زیر داراي پیچیدگی اسـت  . شود ارتباط با سیستم می
 )1: تندها هس و هریک از سازوکارها در تالش براي کاهش این پیچیدگی

  .)54: همان( بعد نمادین )3بعد مادي و  )2؛ یزمانبعد 
» منشأ نهادهاي اجتمـاعی «در مقالۀ خود با عنوان  1جوهانس آرپلینن

در نظریۀ بـازي نهـاد را    2بازي با استفاده از تعمیم ایدة تعادل کامل خرده
اي از انتظـارات فـردي بـه     مجموعـه ، نهـاد «: گونه تعریف کرده است این

در یـک   3بخـش  اشتراك گذارده شده دربـارة رفتـار جمعـی خـودتحکیم    
در این تعریـف رفتـار     .)Urpelainen, 2011: 218( »موقعیت اجتماعی است

                                                             
1. Johannes Urpelainen 
2. Subgame-perfect equilibrium 
3. Self-enforcing  
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بخش رفتاري است که عمل به آن رفتار سبب تقویت  جمعی خودتحکیم
شود و  به عبارتی رفتار به خاطر خود رفتار انجام می. گردد خود رفتار می

بـه   لـومن در مباحـث   کـه  این معنا هنگامی. یابی به چیز دیگري نه دست
وضوح معنایی بیشتري خواهد ، رسیم می 1»نفسه شدن موضوع فی«مفهوم 

  .یافت
در همین مقاله وجوه اشـتراك و افتراقـی را بـراي تعـاریف      آرپلینن

مختلف ارائه شده از نهاد از این تعاریف اسـتخراج کـرده اسـت کـه تـا      
اي کـه از نهـاد    بندي از تعـاریف پراکنـده   ارائۀ یک دستهحدود زیادي به 

تقریباً تمامی تعاریف ارائه شده از نهاد بر . رساند یاري می، صورت گرفته
عـالوه بـر   . انـد  کـرده  تأکیـد ی انسانها بر رفتار  نقش قواعد و محدودیت

 ی بـه انسـان رفتـار  ، هاي فیزیکی و تکنولوژیک بر رفتار فـردي  محدودیت
هـایی را بـراي رفتـار     نهادهایی که اطالعـاتی را دربـاره و مشـوق   وسیلۀ 

نمایند تنظـیم   هاي اجتماعی مختلف فراهم می جمعی مناسب در موقعیت
اما فراتر از این وجوه مشترك در تعـاریف    .)Ibid( یابد شده و ساختار می

تمایزات بین این تعاریف سبب شده تا بتوان سه دیدگاه متفاوت از ، نهاد
ان و نگـار  تـاریخ  دیدگاه بسیاري از، اول. را از یکدیگر مشخص کرد نهاد

. انـد  عنوان قواعد بازي نگریسته بهپردازان اقتصادي است که نهاد را  نظریه
و از نظـر تجربـی    2»بیرونی«نهادها از نظر تحلیلی ، این دیدگاه بر اساس

محـدود  هاي فـردي را   اي هستند که انتخاب هاي قابل مشاهده محدودیت
ی مکمـل اسـت کـه درونـی بـودن و      چهارچوب، دوم. )Ibid: 217( کنند می

بخـش   وابستگی نهادهـا را بـه اعتقـادات فـردي مشـترك و خـودتحکیم      
انداز که در علوم اقتصادي و سیاسی متـداول   این چشم. نماید برجسته می
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2. Exogenous 
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در نظر گرفته و بـر منشـأ اجتمـاعی آنهـا      1»درونی«است نهادها را نهایتاً 
  .نماید می کیدتأ

. شـود  شناسـی یافـت مـی    بـه نهادهـا در جامعـه   ، انـداز سـوم   چشم
اي را  فکنی شناسان ماهیت مسلم پنداشته شدة نهادها و فرایند برون جامعه

، شود الگوهـاي ثابـت رفتاربخشـی از واقعیـت عینـی شـود       که سبب می
رد نمـودن  ، ین مشخصۀ قابل ذکر ایـن رویکـرد  تر مهم. نمایند برجسته می

بر ماهیت ثابت  تأکیدتمرکز صرف بر افراد به عنوان بخش اولیۀ تحلیل و 
  .شده است و معلولی رفتار نهادینه

عاري از اشـکال نیسـت و   آرپلینن بندي فوق از سوي  اگرچه تقسیم
شناسی  جامعه چهارچوبرسد بعضی از تعاریف ارائه شده در  به نظر می

اما اگر ، نها اشاره شد نادیده گرفته استاز نهاد را که در همین بخش به آ
تـوان تعـاریف ارائـه شـده      نظر کنیم مـی  اي او صرف بندي رشته از تقسیم

ــه در    ــارغ از اینک ــاد را ف ــون نه ــارچوبپیرام ــا   چه ــی ی ــوم سیاس عل
 .شناسی باشد در همین سه دستۀ کلی خالصه کرد جامعه

  برساختن تعریفی براي نهاد
تعریفی از نهاد که بتـوان از آن در برخـورد   در جهت ادامۀ مسیر و یافتن 

دو اسـتراتژي  ، با موضوع شهرداري به منزلۀ نهادي اجتماعی استفاده کرد
انتخاب یکی ، نخست. وجود دارد، در رابطه با تعاریف ارائه شده از نهاد

هاي یـک   از تعاریف و حذف سایر تعاریف ارائه شده و استخراج ویژگی
ترکیب عناصر غیرمتناقض در تعـاریف  ، دوم. نهاد اجتماعی از آن تعریف

هاي اصلی این  مختلف و برساختن تعریفی از نهاد که در برگیرندة ویژگی
رسـد   اسـتراتژي دوم بـه نظـر مـی    . شناسـی باشـد   موضوع دیرین جامعـه 
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ایــن . دارد راهگشــاتر بــوده و عناصــر مهــم کمتــري را از نظــر دور مــی 
؛ شـود  نزدیـک مـی   وبـر آرمانی  استراتژي به میزان زیادي به روش نمونۀ

دهد که در عین آنکـه در   گیري در اختیار ما قرار می ابزار اندازهیک یعنی 
سنجش نهادهـاي واقعـی در    مکاناواقعی وجود خارجی ندارد اما  جهان
بنابراین ما اسـتراتژي دوم را  . سازد پذیر می مکانارا  اجتماعی با آن جهان

، پـیش از ارائـۀ تعریـف خـود از نهـاد      اما. گزینیم جهت ادامۀ مسیر برمی
توان بـه صـورت زیـر و     شده را می هاي مستخرج از تعاریف ارائه ویژگی

هاي نهاد به کارکردهاي  یک دسته از ویژگی. ذیل دو عنوان کلی برشمرد
کننـدة   تسـهیل ، کنندة مشـارکت  نهاد تسهیل، از این منظر. آن ارجاع دارند

، هـا  کننـدة اجـراي وعـده    تضـمین ، دهنـدة هزینـۀ مبادلـه    کـاهش ، اعتماد
دهنـدة   کنندة یک نیاز و کاهش برآورده، کنندة افق دید کنشگران درازمدت

  .پیچیدگی محیط است
باید راهی براي بقـا  ، اما هر نهادي که بخواهد کارکردي داشته باشد

دارا بودن یک ابزار ، از این منظر. و قدرتمند بودن خود نیز در پیش بگیرد
، یانسـان هـاي دیـرین    در ارزش هـا  کـردن قواعـد و نقـش    ذوب، ارتباطی

، هـاي محیطـی   استقالل از سایر نهادهـا جهـت مقاومـت در برابـر تـنش     
دارا بودن سطحی از تقسیم کار و مناسک مشخص که ، بخشی خودتحکیم

بازتولیــد انــرژي عــاطفی و شــناخت الزم از قواعــد و ســاختار نهــاد را 
 اولسنو  مارچاگر به تعریف . هاد استاز ملزومات ن، کنند پذیر می مکانا

را نیز یکـی از اسـتلزامات نهـاد    » منطق مناسب بودن«توانیم  می، رو کنیم
هاي نهاد و نه از  کنشگران درون نهاد باید از سر همنوایی با ارزش. بدانیم

البته این ویژگی . را اجرا کنند قواعد آن، شان در همنوایی با نهاد سر منافع
تعریفی از نهاد فـراهم   زمینه براي ارائۀ، به این ترتیب. استبسیار ایدئال 

  .شود می
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اي از انتظارات فردي بـه اشـتراك گـذارده شـده      نهاد مجموعه«
بخش در یک موقعیت اجتمـاعی   نش جمعی خودتحکیمکدربارة 

است که به یک یا چند نیاز در درون جامعه پاسخ گفته و داراي 
راري روابط در درون و بیرون ابزار ارتباطی خاص خود براي برق
هـا دربـارة اینکـه     قواعد و سنت، از ساختار خود بوده و اهداف

هـا اشـباع    کارها در درون آن چگونه باید انجام بگیرد بـا ارزش 
اشباع ارزشی و انتظارات ، نهاد به کمک ابزار ارتباطی. است شده

 خصیصـۀ ، نمایـد  فردي مشترکی که میـان کنشـگران ایجـاد مـی    
هماهنگی بـراي   کننده بودن دارد و فایق آمدن بر مسئلۀ هماهنگ

  .»سازد کنش جمعی را تسهیل می
مـایر و  ( 1سلزنیکشاید بتوان بخش انتهایی تعریف فوق را که از مباحث 

بـه عنـوان   ، اخذ شده است ها زماندربارة نهادسازي سا) 37: 2006، راون
 .شناسی بیان کرد با نهاد در جامعه زمانتفاوت اصلی سا

  نهاد مناسب
تعریفی که در باال ذکر شد در برگیرندة تمامی نهادها فارغ از مناسـب یـا   

امـا نهـاد   . هاي محیطـی اسـت   نامناسب بودن آنها در ارتباط با پیچیدگی
هاي محیط پیرامونی خود را بـه   نهادي است که بتواند پیچیدگی، مناسب

در  .یابـد ترتیب در محـیط نهـادي بقـا     طرق مختلف کاهش داده و بدین
هـایی   ویژگی: هاي نهاد را به دو دسته تقسیم کرد توان ویژگی حقیقت می

که همۀ نهادها از آن برخوردار بـوده و در تعریـف نهـاد گنجانـده شـده      
هایی که یک نهاد جهت استمرار حضور خود در فضـاي   و ویژگی؛ است

                                                             
1. Selznick 
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هـا را   به میزانی که نهادي ایـن ویژگـی   .گردد برخوردارنهادي باید از آن 
هــاي محیطــی و تضــادهاي  نداشــته باشــد بیشــتر در معــرض پیچیــدگی

نهـادي بـا سـایر     نهادي در بین افراد درون نهاد و تضـادهاي بـرون   درون
  .گیرد نهادهاي موجود در فضاي نهادي قرار می

هاي عقالنی یا در جهت خیر  دیگر اینکه نهادها الزاماً موجودیت نکتۀ
ف نهادي بودن یا تالش براي نهادي کردن بنابراین به صر. جمعی نیستند

هر نهـادي ـ   ، در ضمن. توان مطلوبیت را نیز مفروض گرفت نمی، چیزي
هـاي غـایی بنـا     اي از ارزش آید ـ بر مجموعه  از تعریف آن بر می چنانکه

توانند محل مناقشـه باشـند و مطلوبیـت آنهـا      ها می شود و این ارزش می
نهادها اگرچه به ، همچنین. شده نباشد کنشگران نهادي پذیرفته براي همۀ

امـا اینکـه بـه نیـاز چـه کسـانی پاسـخ        ، گویند نیاز یا نیازهایی پاسخ می
لـذا در تبیـین نهـاد    . اي در سرنوشت آنها دارد کننده گویند نقش تعیین می

  .اي از عوامل اشاره کرد مناسب باید به مجموعه
 در خصـوص یند و نهاد مناسـب بایـد   پاسخگونهادها باید به نیازها 
اجماع اکثریت کنشگران مرتبط با خـود  ، گوید تناسب نیازي که پاسخ می

در این فرایند باید توجه داشت که تعریـف نیـاز   . را به همراه داشته باشد
هاي مختلف  گیرد و نیازها نیز براي گروه بار براي همیشه صورت نمی یک

هاي صاحبان نیـاز تعریـف    قعیت و ویژگینیازها بسته به مو. ثابت نیستند
توانـد   آن مـی  در خصـوص لذا تعریف نیـاز و حصـول اجمـاع    . شود می

ــر گــردد   ــا دســتخوش تغیی ــته باشــد و نیازه ــذا . همــواره وجــود داش ل
یی و تضـمین سـازوکارهایی   پاسخگوگذاري نیازهاي مناسب براي  هدف

  .براي بازنگري در تعریف نیازها از شرایط نهاد مناسب است
هـاي حـامی نهـاد صـورت      ارزش یی به نیازها بـه پشـتوانه  پاسخگو

 ها نیز در شرایطی که در برابر بحـث عمـومی دربـاره    این ارزش. گیرد می
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محتـواي  . توانند در معرض بـازنگري قـرار گیرنـد    می، آنها گشوده باشند
هـا   البته به میزانی که ارزش. تواند بازتعریف شود ها نیز همواره می ارزش

محتواي آنهـا ثبـات بیشـتري خواهـد     ، هایی غایی نزدیک باشند ارزشبه 
  .داشت

ابزارهـاي  ، هایی که حـامی آن هسـتند   ارزش نهاد مناسب به پشتوانه
که ، منطق مناسب بودن و انتظارات به اشتراك گذارده شده، ارتباطی خود

شرایطی براي تسهیل ، شود ی همراهی میزمانافزاري و سا با عناصر سخت
اعتماد آنها به یکدیگر ، کند کت کنشگران در برآوردن نیاز فراهم میمشار

هزینۀ تعامـل و مبادلـه   ، و سازوکارهاي جاري درون نهاد را تسهیل کرده
در بستر متأثر از نهاد را کاهش داده و افق دید کنشـگران فعـال در بسـتر    

پیامـد قائـل شـدن بـه وجـود      . سازد مدت می نهادي متأثر از خود را بلند
تواند افق دید  این است که نهاد می، نهادهایی که کارآمد و عقالنی نیستند

مـدت نمــوده و یـا مشــارکت آنهــا در    را کوتــاه کنشـگران مــرتبط بـا آن  
نهادهاي محدود و تحت . فرایندهاي نهادي و اعتمادکردن را دشوار سازد

  .توانند نهاد مناسب به این معناي خاص باشند شرایط خاصی می
شود تا نهـاد را از یـک   » نفسه موضوع فی«ها باید  رتباطی نهادابزار ا

پذیر است به یک سیسـتم   هاي محیطی آسیب سیستم باز که در برابر تنش
 نیکالس لومن برآمده از نظریه» نفسه شدن موضوع فی«. بسته تبدیل نماید

ابزار ارتباطی نهاد براي بقا و دوام نهاد بایـد بـه موضـوعی بـراي     . است
اش بـراي چیـز دیگـري     نه آنکه موضوعیت وجـودي ، خودش بدل شود

 بر اساسمورد نهاد و بررسی عملکرد آن باید  در خصوصداوري . باشد
مباحثـه   این بحث به نوعی ادامۀ. رسانه و ابزار ارتباطی آن صورت گیرد

 کاك منطق و ساختار نهادها از یکدیگر و جلوگیري از مداخلـۀ انف دربارة
بـر  نهادهاي مولـد علـم بایـد    ، براي مثال. منطق نهادها در یکدیگر است
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 هاي مربوط به آن داوري شوند و اگـر بـه   منطق شناخت و ارزش اساس
نهادهـا   هایی که در بقیۀ رسانه بر اساسها و  طور کلی فارغ از این ارزش

معنـا   آنایـن بـد  . شـوند  دچار اختالل کارکردي می، ري شونداند داو فعال
نیست که هیچ ارتباط معناداري میان رسانه و موضوع هر نهاد با نهادهاي 

هر نهـاد نبایـد توسـط    » نفسه موضوع فی«اما منطق و ، دیگر وجود ندارد
تواننـد   نهادها در شرایط تحقق این وضعیت می. نهادها استعمار شود بقیۀ

  .نهاد مناسب بودن را ایفا کنند کارکردهاي

  تجربی از نهادسازي بررسی دو نمونۀ
گیري و تکامل آمـوزش   در سخنرانی خود دربارة شکل) 1911( دورکهیم

ثانویه در فرانسه سازوکارهایی را که سبب پدیدار شدن دانشگاه پـاریس  
 دورکهـیم اگرچـه   .)36: 2003، مـایر و راون ( شده بررسـی کـرده اسـت   

دانست در این سخنرانی او  را داراي فرایندي از پدیدارشوندگی میها  نهاد
در رابطه با نهادها نزدیک شده و نهادسازي را از نظر وضع  سامنربه نظر 

با صرف نظر کـردن از جزئیـات بحـث    . نمودن نهادها تحلیل کرده است
  .کنیم می را ارائه دورکهیمابعاد چهارگانۀ تحلیل  دورکهیم

شـرایط  ، نخست. بسیار ارزنده است دورکهیمابعاد چهارگانۀ تحلیل 
شناختی سبب پدیدارشدن یک نیاز در جامعه  اقتصادي و جمعیت، سیاسی

، شوند که منافع مـادي  افرادي در جامعه هستند یا ایجاد می، دوم. شود می
. سیاسی یا ذهنی در برآورده نمودن این نیاز پدیدار شده در جامعه دارنـد 

عامل منافع ، شروع حرکت براي ایجاد نهادي همچون دانشگاه پاریس در
به عنـوان مثـال منـافع    . فردي و گروهی از اهمیت خاصی برخوردار بود

هم . ها از سوي دیگر سو و منافع گروه معلمان و پاپ یکآموزان از  دانش
. مـؤثر بـود  ، منافع مادي و هم منافع ذهنی در آنچه کنشگران انجام دادند
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یعنی مثالً گروه معلمان هم به دنبال دفاع از رفاه جمعی خود بودنـد کـه   
کامالً منفعتی مادي است و هم حول این اعتقاد مشترك گرد آمده بودنـد  

. ارزنـده اسـت  ، انـد  که دانش سکوالري که آنها براي تدریس آماده کـرده 
شـان در یـک عالقـه یـا منفعـت ذهنـی        کنش گروهی آنها و رفاه جمعی

  .)37: همان( ریشه داشتمرکزي 
این افراد که داراي منافع مادي و ذهنی مشترکی هستند بر اثـر  ، سوم

ارتباط و تماس با یکدیگر به عالیق و منافع مشترك خود پی برده و وارد 
ایـن منـافع مـادي و معنـوي کـه مکمـل و       . شـوند  یک کنش سیاسی می

قدرتمندترین کنندة هم بودند از طریق یک کنش سیاسی که در آن  تقویت
تعقیب گردید و بنابراین موقعیتی باثبات را براي توسعۀ بیشتر ، مسلط شد

  .وجود آورد ساختاري و هنجاري دانشگاه به
الگوهـاي فعالیـت بـا     شـدن  توسعۀ ساختاري و هنجاري و پیچیده

براي مثـال توسـعۀ سـاختاري دانشـگاه     . ها همراه شد توافقات و نوآوري
 ها ها و کالج صنفی و حکمرانان و ابداع دانشکده زمانپاریس از توافق سا

همچنین هنجارهایی که زندگی روزانـۀ دانشـگاهی را نظـم    . وجود آمد به
هاي درسی دانشگاهی هم تـوافقی بـود و هـم     داد و محتواي سرفصل می

 شد ـ اما نه همـۀ آن   براي مثال بخش مناسبی از آنچه تدریس می. ابداعی
قواعـدي   که کلیسایی تدریس شده بود درحالیـ براي مدتی در مدارس 

هـا و کـل دانشـگاه     ي آکادمیک را در دانشـکده ها گیري سیاست که شکل
  .سابقۀ بروز نداشت، قبالً در سایر اصناف، کرد کنترل می

گیـري یـک    اي پس از شکل در مرحلۀ چهارم که در حقیقت مرحله
ـ آن نهاد با موضوع بقا در محیط اجتمـاعی رو ، نهاد است . شـود  رو مـی  هب

، خوبی منطبق شـد  بهدانشگاه باقی ماند زیرا به اندازة کافی با محیط خود 
وسیلۀ ابزارهاي  به، شان هماهنگ بود ها با تمایالت دانشجویان و خانواده
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د شـدن  اي که به صورت روزافـزون متمـول مـی    اقتصادي طبقات تجاري
ر حـال توسـعه   و به منافع موقعیت پاپ و بعدها دولـت د ، شد تغذیه می

شد به خوبی با آنچه  در واقع آنچه نیاز بود و خواسته می. کرد خدمت می
منطبق بود که خود پایۀ مهمی بـراي قـدرت   ، آموزگاران تهیه کرده بودند

  .در حال توسعۀ آنها بود
 سـامنر در تطابق با  دورکهیمکنیم که  تأکیدبار دیگر  یکاجازه دهید 

مندانـه و نـه فراینـدي از     صورت کنشی نیتگیري نهاد به  با مسئلۀ شکل
هنجارها در دورة زنـدگی روزانـه تکامـل    . نماید پدیدارشدن برخورد می

طراحـان ممکـن   . شوند مند می مکاناما در یک قالب نهادي ، کنند پیدا می
است اشکال نهادي یا قواعد وضع شده بـه صـورت رسـمی را از سـایر     

مندانه این  آنها از طریق کنش نیتقلمروهاي نهادي به عاریت بگیرند اما 
  .دهند ی جدید قرار میمکانابزارهاي عاریتی را در 

دربـارة   دورکهـیم توان مراحل متوالی زیر را که تعمیمی از بحث  می
شرایط  )1: استخراج نمود، گیري نهادي چون دانشگاه پاریس است شکل

تعامل و  )3؛ ایجاد نیازي خاص )2؛ شناختی اقتصادي و جمعیت، سیاسی
 )4؛ تماس افراد داراي منافع در برآوردن نیاز و پی بردن به منافع مشترك

 ایجاد مراسم و تقسیم کار در این ساختار )5؛ تشکیل ساختاري از روابط
  .ایجاد نهاد. 6 و

اي از نهادسازي در دنیاي مدرن  برآمدن صلیب سرخ به عنوان نمونه
بـه   1ژن هنري دونـان م 1864در سال  که هنگامی. مهمی است نیز تجربۀ

المللـی صـلیب    بین زمانهاي سا همراه انجمن حمایت عوام شهر ژنو پایه
در قرن بعد به یکی  زمانکرد که این سا گمان نمی، گذاشت سرخ را بنا می

هـا در سراسـر    انسـان رسانی بـه   ترین نهادهاي بشري در خدمت از بزرگ
                                                             
1. Jean Henry Dunant 
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به نهادي اجتمـاعی   زماناین سا شدن اما شیوة تبدیل. تبدیل گردد جهان
بـا  . رسـاند  گیري و بقاي یک نهاد یاري مـی  به ما در فهم چگونگی شکل

استفاده از مفاهیم اخذ شده از نظریات مختلف پیرامون نهاد که در بخش 
نظـري دوبـاره   ، گیري این نهاد اجتماعی ها اشاره شد به شکل پیشین بدان

  .اندازیم می
یی پاسـخگو گر در بدو امر براي ند هر نهاد دیهمانصلیب سرخ نیز 

نیازي ، دیدگان و مجروحان جنگ کمک به آسیب: پدیدار شد، به یک نیاز
او سپس اهمیـت  . درك کرد هانري دونانیی به آن را پاسخگوکه اهمیت 

یی به این نیاز را با اطرافیان خود طرح کـرد و افـرادي نیـز کـه     پاسخگو
؛ با او همراه گردیدند، بودند یی به این نیازپاسخگوداراي منافع ذهنی در 
فعال شد و از موقعیـت یـک نهـاد     آرپلیننبه بیان  1یعنی نهاد تصورشده

و گـروه   دونـان . شـده پـاي گـذارد    تصورشده بـه قلمـرو نهـادي وضـع    
نفـر از مجروحـان    5000ی بیش از زماناش توانستند در آن برهۀ  کوچک

هاي  ظر نگرفتن افقاما عدم توسعۀ یک نهاد و در ن. جنگی را نجات دهند
مدت و پس از برآورده شـدن نیـازي    شود که در کوتاه بلندمدت سبب می

نهاد ، یی بدان فعال شده استپاسخگوی براي زمانکه آن نهاد در مقطعی 
شـد   دونـان چیزي که سبب ادامۀ استمرار نهاد کوچک اولیۀ . از بین برود

حوزة مخاطبان ، تاین بود که او با طرح پیشنهاداتی در یک کتاب خاطرا
ایدة خـود را گسـترش داد و در واقـع خـود را بـا افـرادي کـه اهمیـت         

هـاي مختلـف درك کـرده     مکـان هـا و   زمانیی به این نیاز را در پاسخگو
ی زمـان مرتبط کرد و نهاد تصورشده در ذهن خود را که در مقطع ، بودند

ن بـا گسـترش در اذهـا   ، شده گردیـده بـود   کوتاهی تبدیل به نهادي وضع
یی به نیازي که عدة دیگري نیز پاسخگودیگران به عنوان بهترین راه براي 

                                                             
1. Imagined institution 



  45      ...هاي مدیریت شهري در شرایط  اهداف، وظایف و مأموریت

را به صورت واقعی و با  یی به آن را درك کرده بودند آنپاسخگواهمیت 
 .مدت وضع نمود افق دیدي بلند

هـاي محـیط پیرامـونی     اکنون نهاد باید پیچیدگی، پس از وضع نهاد
اي ارتباطی براي  وهلۀ نخست رسانهبه این منظور در . خود را تقلیل دهد

یت بود و انساناین رسانۀ . برقراري ارتباط بین اعضاي خویش ایجاد کرد
خـود باعـث   » یتانسـان یت بـراي  انسـان «این رسانه یعنـی   1بازتابی کردن

را از سـایر نهادهـاي    قدرت بیشتر این نهـاد گردیـد و قلمـرو نهـادي آن    
هـاي   استقالل سبب شد تـنش این . موجود در فضاي نهادي مستقل نمود

هـا و سـایر تغییـرات     جنـگ ، هـا  محیطی که سـایر نهادهـا را در انقـالب   
دهد بـه ایـن نهـاد منتقـل نشـده و فـارغ از        قرار می تأثیرتحت اجتماعی 

این نهاد به حیات ، اقتصادي و فرهنگی در درون جوامع، تغییرات سیاسی
اي بـراي بررسـی    یلههمچنین این ابزار ارتباطی خود وس. خود ادامه دهد

» موضـوع فـی نفسـه بـودن    «آن را  لـومن آنچـه  . عملکرد این نهاد گردید
میزان موفقیت صلیب سرخ در میزان موفقیت این نهـاد بـراي   ، خواند می

یعنـی ارزیـابی   ؛ اسـت  جهـان دوستانه در  انسانگسترش و ارائۀ خدمات 
گیرد و نه ابزار  عملکرد این نهاد با توجه به ابزار ارتباطی خود صورت می

به عنوان مثال میزان عملکرد موفق صلیب سرخ بـا  . ارتباطی سایر نهادها
پول که ابزار ارتباطی اقتصاد است یا با قدرت که ابزار ارتباطی سیاسـت  

و همین امر یکی از عوامل تقویت بیشتر این نهاد ، شود است ارزیابی نمی
؛ دید را نیز گسترش دادهاي  همچنین این نهاد افق. و ماندگاري آن است

یعنی نگاه خود را از نگریستن به یک مـورد خـاص همچـون کمـک بـه      
یت در انسـان مجروحان نبرد بین فرانسه و اتریش فراتر بـرد و کمـک بـه    

معنـاي  . هاي آینده در دستور کار خود قرار داد را در دوران جهانسراسر 
                                                             
1. Reflexive 
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شـدن هـدف    قابـل اعتمـاد  ، دیگر بلندمدت کردن افق دید در این مـورد 
ریـزي کنشـگران بـر مبنـاي انتظـارات       پذیر شدن برنامـه  مکانافعالیت و 

ایـن انتظـارات مشـترك داراي ثبـات تقریبــاً     . مشترکشـان از نهـاد اسـت   
یعنـی  ، بخـش اسـت   این نهاد خودتحکیم، در ضمن. ناپذیري است خدشه

، پـردازد و در آن موفـق اسـت    هر بار که صلیب سرخ بـه مـأموریتی مـی   
صـلیب  . کنـد  هاي نهادي خود را تقویـت و تحکـیم مـی    و رویهها  ارزش
اعتماد را در بین اعضاي درون خود گسترش داده و مشـارکت در  ، سرخ

یعنی هر داوطلـب عضـویت   . است راستاي اهداف خود را تسهیل نموده
راحتی  بهتواند  سیاسی یا اقتصادي می، در این نهاد فارغ از هر عقیدة دینی

تـوان بـا هـر میـزان دارایـی در بهبـود        درآید و مـی  به عضویت این نهاد
  .وضعیت آن مشارکت داشت

  شهرداري به منزلۀ نهاد اجتماعی
اکنون از آسمانِ نظر بر زمین عمـل  ، با در نظر گرفتن تمامی مطالب فوق

نماییم که با استفاده از مطالـب و مفـاهیم تئوریـک     رسیم و تالش می می
  .بپردازیم» نهاد اجتماعی مثابهشهرداري به «به موضوع ، طرح شده

شهرداري اگر خواهان تبدیل شدن به ، در وهلۀ نخست: تعریف نیاز
نهادي اجتماعی است باید مشخص شود که قـرار اسـت بـه کـدام نیـاز      

از نیازهـا در   اي طبیعتـاً شـهرداري بـا مجموعـه    . یدپاسخگومانده  مغفول
باید یکـی از  ، نهادحوزة شهر سر و کار دارد اما در جهت تبدیل شدن به 

ترین نیازها انتخاب گردد و سایر نیازها در ذیل این نیاز اصلی و در  اصلی
، براي مشـخص کـردن ایـن نیـاز    . راستاي برآورده شدن آن تعریف شود

محققین و مسئولین شـهري از اهمیـت   ، شهروندانفکري و رایزنی با  هم
، با این موضوع استآنچه پیشنهاد ما در رابطه . اي برخوردار است بالقوه
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به عبارت دیگر شهرداري در شـرایط  . باشد می »حقوق شهروندي«مفهوم 
یی به حقـوق  پاسخگوگیري نهاد اجتماعی نهادي است که خواهان  شکل

یی به پاسخگوبنابراین در صورت پذیرش . باشد می شهروندانشهروندي 
از  تعریـف دقیـق ایـن حقـوق    ، این نیاز به عنوان وظیفۀ نهـاد شـهرداري  

  .است برخورداراهمیت پیشینی 
پس از گذر از مرحلۀ تعریف نیاز بایـد ابـزار   : انتخاب ابزار ارتباطی

ارتباطی متناسب با این نیاز براي برقراري رابطه بین افراد درون این نهاد 
پیش از مشخص کردن دقیق آن نیاز اصـلی کـه قـرار اسـت     . اختیار شود

توان به صـورت   نمی، ان پاسخ دهدشهرداري به منزلۀ نهادي اجتماعی بد
دقیق از ابزار ارتباطی این نهاد سـخنی بـه میـان آورد زیـرا نیـاز و ابـزار       

بر این اساس ما با مبنا قـرار دادن  . اند به یکدیگر وابسته شدت بهارتباطی 
یی به حقوق شهروندي به موضوع ابـزار  پاسخگوپیشنهاد خود یعنی نیاز 

دار است کـه  رروندي از این ویژگی برخوحقوق شه. پردازیم ارتباطی می
  .تواند به عنوان ابزار ارتباطی نهاد نیز در نظر گرفته شود می

در مرحلۀ بعد باید تالش شود که این ابـزار  : نفسه شدن موضوع فی
یعنـی  ؛ ارتباطی ـ در اینجا حقـوق شـهروندي ـ داراي دو ویژگـی شـود      

نفسـه شـدن ابـزار     فـی با موضـوع  . نفسه شود و بازتابی گردد موضوع فی
خود این ابزار که در اینجا حقوق شـهروندي اسـت موضـوعی    ، ارتباطی

یعنی بررسی عملکرد نهـاد شـهرداري بـا    ؛ شود براي بررسی خود نیز می
یی بـه نیـاز شـهروندي بررسـی     پاسـخگو توجه به میزان موفقیـت آن در  

؛ بی سـازد از سوي دیگر شهرداري باید این ابزار ارتباطی را بازتا. شود می
اهمیت این مرحله در آن است کـه  . تبدیل شود Xبراي  Xیعنی به رابطۀ 

استقالل از سایر نهادهاي موجود در فضاي  مکاناگذر از آن به شهرداري 
هـاي محیطـی ایجـاد شـده از سـایر       اي که تنش نهگو دهد به نهادي را می
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رازمـدت  را در د نهادها به این نهاد منتقـل نشـده و بقـا و مانـدگاري آن    
این نهاد . نماید رغم تمامی تغییرات ممکن در سایر نهادها تضمین می علی

جـدا  ... نظـامی و ، اقتصـادي ، فرهنگـی ، باید خود را از نهادهاي سیاسـی 
ابزار ارتباطی خود تا حدود زیادي ایـن وظیفـه را    شدن نماید که بازتابی
توجه به نمونۀ صلیب سـرخ اهمیـت ایـن موضـوع را     . انجام خواهد داد

، هـاي مختلـف   ایـدئولوژي ، هاي سیاسی گوناگون رژیم. خواهد داد نشان
این نهاد  تأسیساز بدو  جهانهاي متفاوت در کشورهاي مختلف  فرهنگ

ود نهادي چون صلیب سرخ استقالل خود را و اگر قرار ب، اند جا شده بهجا
دلیل وابستگی  جا شدن آنها به بهاز هریک از این نهادها حفظ ننماید با جا

شـد و   هاي محیطی آنها به صلیب سرخ منتقـل مـی   تنش، این نهاد به آنها
بازتابی شـدن ابـزار ارتبـاطی    . کرد می را دچار اختالل استمرار و بقاء آن

پـذیر   هـاي آن آسـیب   از که در برابر محیط و تنشسیستم را از سیستمی ب
گـذار  تأثیرها در آن کمتر  نماید که تنش به سیستمی بسته تبدیل می، است

بـا توجـه بـه طراحـی نهـادي صـورت گرفتـه در سـاختار         . خواهد بـود 
هـا در آن قـرار    و جایگـاه متناقضـی کـه شـهرداري    ، بوروکراتیـک ایـران  

  .هاي بسیاري دارد دشواريبازتابی شدن شهرداري ، اند گرفته
بـا در نظـر داشـتن مفهـوم     : بر مبناي معیارهاي دورنی داوري شدن

ارزیابی عملکـرد نهـادي چـون شـهرداري     ، لومننفسه شدن  موضوع فی
ابزار ارتباطی آن باید صورت پذیرد و نه ابزارهـاي   همانواسطۀ  صرفاً به

هاي غـایی   و ارزش این مسئله عمیقاً با تعریف نیاز. ارتباطی سایر نهادها
  .نهاد شهرداري ارتباط دارد کننده حمایت

ي اساســی نهادهــا هــا یکــی از ویژگــی: ایجــاد مشــروعیت درونــی
وابسـتگی  ، زایی نهـاد  یکی از عوامل اساسی مشروعیت. مشروعیت است

بنـابراین شـهرداري   . هاي بلندپایه در یک نهاد به اعضاي نهاد است نقش
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تخاب بدون واسـطۀ اعضـاي شـوراي شـهر     باید سازوکارهایی را براي ان
ایجـاد   شـهروندان را بـراي تمـامی    عضـویت در آن  مکانافراهم کرده و 

این امر به میزان زیـادي مشـروعیت مـورد نیـاز یـک نهـاد بـراي        . نماید
  .کند استمرار را فراهم می

شـهرداري بـراي تبـدیل شـدن بـه نهـادي       : کنندة اجراي قاعـده  تضمین
قواعد خود را تضمین نماید و یکـی از ابزارهـاي مهـم    اجتماعی باید اجراي 

هـاي   هـاي خـود را در ارزش   براي این منظور آن اسـت کـه قواعـد و نقـش    
ی اسـت و نـه   انسـان هـاي غـایی    دقت شود که سخن از ارزش( یانسانغایی 
ذوب ) ی خـاص مکـان و  زمـان هاي ایدئولوژیک و فرهنگی وابسته بـه   ارزش
گـردد قواعـد صـرفاً     مهم است که سبب مـی جهت  این موضوع از آن. نماید

یعنـی قواعـد صـلیب سـرخ بـراي      . دلیل رعایت خود قواعد اجـرا گـردد   به
ی اسـت کـه مـورد    انسـان هاي غایی  در ارزش شدن اعضاي آن به دلیل ذوب

  .احترام است و نه ابزارهاي نظارتی براي اجراي قواعد
ی نیـاز  زمانتضمین اجراي قاعده به توانمندسازي سا، از سوي دیگر

نهادها باید شرایط اجراي قاعده و تضمین جلـوگیري از تخطـی را   . دارد
ی به نحوي که شهرداري بتواند از پس زمانبازسازي توان سا. فراهم آورند

، هاي مدیریت وضعیت دشوار زنـدگی شـهري در ایـران برآیـد     پیچیدگی
  .شرط تضمین اجراي قاعده است پیش

اقتصادي ، باید تمامی موانع سیاسی شهرداري: کنندة مشارکت تسهیل
بـا در  . و فرهنگی مشارکت افراد در خود را تعدیل نموده یا از بین ببـرد 

نظر گرفتن صلیب سرخ این معنا و اهمیتش براي گسترش و استمرار یک 
بسـط  : تسهیل مشارکت نیازمند چند عامـل اسـت  . شود نهاد مشخص می

بسط اعتماد و شفافیت عملکـرد بـا   . طرفی شفافیت عملکرد و بی، اعتماد
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پیشنهاد کـرده اسـت فسـاد     1شبکۀ عدالت مالیاتی. نفی فساد ارتباط دارد
، قـوانین  بـه سـالمت  اعتمـاد عمـومی    ی کـه فعـالیت «به  تر گستردهطور  به

 شـود تعریـف  » کنـد  می تضعیف راو نهادهاي حاکم بر جامعه  ها سیستم
)Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 23(.    این تعریف به خوبی با تـالش بـراي

یکـی از اهـداف و   ، از ایـن منظـر  . کنـد  تعریف نهاد ارتبـاط برقـرار مـی   
. مبارزه با فسـاد اسـت  ، هاي شهرداري براي تبدیل شدن به نهاد مأموریت

دهـد   مـی  نشـان انجام شـده و   1388اي در سطح ملی که در سال  مطالعه
دانند که در آنهـا فسـاد رواج    هایی می زمانمردم شهرداري را در صدر سا

مردم معتقدند میزان فساد در  درصد 6/62دهد  می نشاناین گزارش . دارد
ها زیاد و خیلی زیاد است و از این جهت شـهرداري در صـدر    شهرداري
  .)23: 1388، فاضلی( بررسی شده قرار دارد زمانسا 23فهرست 

. مرتبط است دار و غایی عدالت با ارزش ریشه، طرفی بی دادن نشان
 شود؟ براي پاسـخ  طرفی شهرداري چگونه محقق می باور به عدالت و بی

عـدالت در  . هاي عدالت را مدنظر داشت باید صورت، به این سؤال دادن
 تعاملی و اطالعاتی قابل شناسایی اسـت ، اي رویه، چهار صورت توزیعی

، فاضـلی : هـاي عـدالت نگـاه کنیـد بـه      تر صورت براي بررسی تفصیلی(
اي  عدالت رویه، عدالت توزیعی ناظر بر عادالنه بودن توزیع منابع .)1386

عـدالت  ، تخصیص منابع گیري درباره راجع به عادالنه بودن روال تصمیم
تعامـل فرادسـتان و فرودسـتان و رعایـت شـأن و       تعاملی ناظر بر شـیوه 

و عدالت اطالعـاتی دال بـر آن اسـت کـه مـدیران و      ، جایگاه زیردستان
اطالعـات درسـت و   ، هـاي خـود   گیران براي توجیه کردن تصمیم تصمیم

همچنـین   .)165-167: 1386، فاضـلی ( کنند قابل اتکایی به مردم ارائه می
نیازمند لحـاظ شـدن منـافع    ، تحقق ادراك عادالنه بودن اعمال شهرداري

                                                             
1. Tax Justice Network 
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تحقق عـدالت  ، به این ترتیب. ان در اقدامات شهرداري استنفع ذي همۀ
ان اسـت کـه در آن شـهرداري نقـش     نفع ذيی وسیع میان نیازمند دیالوگ

  .میانجی را به عهده دارد و خود نیز مخاطب است
. انواع خاصی از ثبات است نتیجۀ: بلندمدت کردن افق دید کنشگران

تواند افق دید کنشگران براي مشارکت در حیـات   ثبات اقتصاد شهري می
. گذاري تشویق کند سرمایهاقتصادي شهر را بلندمدت سازد و ایشان را به 

نگري به نوع خاصـی از   ها نیز براي بلندمدت انگیزه بقیۀ، به همین ترتیب
در تعریف نهاد گفته شد که انتظارات به اشتراك گذارده . ثبات نیاز دارند

ثباتی  تواند معناي بی این انتظارات می. شده یکی از وجوه مهم نهاد است
شهر را به ذهـن متبـادر کنـد و ثبـات و     ها در  مدت پدیده و حیات کوتاه

ریـزي بـراي    از برنامـه . بلندمدت بودن را براي کنشگران متـداعی سـازد  
یـا بخـش دیگـري     زمانروکش آسفالت خیابان که به سرعت توسط سـا 

، محیطـی  هاي زیست گاه در سیاست بی تا تغییرات گاه و، شود تخریب می
ثبـات و تـداوم را در    توانند تلقی همگی می، شهري ونقل حملمسکن یا 

، ین وجه از پیدایش افق بلندمـدت تر مهماما . ذهن کنشگران تخریب کنند
منافع کنشگران در الگویی بـادوام و تـوأم بـا تعریـف      تأمینبه چگونگی 

 تـأمین هـاي   شهرداري به شرط آنکـه رویـه  . قواعد مشخص بستگی دارد
اثبات رسانده طرفی خود را به  بی، منافع خصوصی را دقیقاً مشخص کرده

داده باشند به دستگاه بوروکراتیکی مجهز هستند کـه قـادر اسـت     نشانو 
آنگـاه  ، طرفـی اجـرا کنـد    بدون فساد قابل توجه این قواعد را در عین بی

. ایجـاد کننـد   شهروندانمنافع  تأمینتوانند افق بلندمدتی از چگونگی  می
بتواننـد بـه کمـک    هـا   توان داشت کـه شـهرداري   امید می، در این حالت

در  شـهروندان مـانع از آن شـوند کـه    ، بلندمدت کردن افق دید کنشگران
هاي متعدد ترجیح منافع فردي بر منافع جمعی قرار گیرنـد و از   وضعیت
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توان استدالل کرد کـه   می. این طریق به حیات پایدار شهر آسیب برسانند
 دلی از توسعۀرسیدن به چنین وضعیتی نیازمند اثبات تعهد شهرداري به م

، اجتمـاعی ، هـاي پایـداري اقتصـادي    صورت پایدار است که در آن همۀ
، فاضـلی ( شود ریزي فرابخشی رعایت می سیاسی و برنامه، محیطی زیست
1389(.  

  بندي جمع
هـاي جدیـد    وظـایف و مأموریـت  ، رسـد بـراي درك اهـداف    به نظر می

شـهرداري  شود نهاد اجتمـاعی   مدیریت شهري در شرایطی که تالش می
هایی از آن جنس که شهرداري در شـرایط   تعریف مأموریت، شکل بگیرد

. نهاد شهرداري ندارد دادن سوي شکل راهی به، فعلی به آنها مأمور است
ها و اهداف شـهرداري را بایـد بـر مبنـایی نظـري و برآمـده از        مأموریت

یکـرد  این رو. استخراج کرد، شود تعریفی که براي نهاد اجتماعی ارائه می
نهـاد تمـایز    مثابـه  و شهرداري بـه  زمانسا مثابه تواند میان شهرداري به می

 بنـدي  جمـع بـراي  . تعامالت میان آنها را لحاظ کند زمان قائل شود و هم
ها بررسی تعامـل میـان شـهرداري در ایـن دو      یکی از راه، مباحث پیشین

وجـود دارد و وجـه    زمانسـا  منزلـۀ  شـهرداري بـه  . صورت خود اسـت 
امـا وجـه   . شرط آن است که وجه نهادي بـه خـود بگیـرد    ی پیشزمانسا
 آید که شـهرداري  هاي ما بر می از استدالل. ی تنها شرط الزم استزمانسا
هایی از نهاد را داشته باشـد ولـی نهـاد     تواند در این حالت نیز ویژگی می

رده تواند انتظارات به اشتراك گذا شهرداري می، براي مثال. نامناسبی باشد
اي نباشند که مدیریت  اما این انتظارات به گونه، زیادي را شامل شود شده

  .شهري پایدار و خیر جمعی را در پی داشته باشند
اي از فراینـدهاي   نیازمنـد مجموعـه  ، تبدیل شدن به نهـاد اجتمـاعی  
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هاي نهاد مناسـب   ی و حقوقی است که ویژگیزمانسا، سیاسی، اجتماعی
بدون باز شدن فضایی ، در وجه اجتماعی. کنند فعلی بار می زمانرا بر سا

حقوق شهروندي و برقـراري دیـالوگی میـان     عمومی دربارة براي مباحثۀ
توانـد   ان مختلف که بتوانند به صورت آزادانـه ـ سـازوکار آن مـی    نفع ذي

 اي باشد که توأم با مالحظات عملی است ـ دربارة موضوع بحث جداگانه
وق و تکـالیف شـهروندي بحـث کننـد و از تشـکیل      حد و مرزهاي حقـ 

ی بــراي مکــانا، هــایی بــراي تضــمین منــافع مطمــئن شــوند چهــارچوب
نهادها بایـد احساسـی از عادالنـه    . گیري نهاد اجتماعی وجود ندارد شکل

بودن را در افراد ایجاد کنند تـا بتواننـد بـدون اسـتفادة تـام و خشـن از       
حقـوق   ن در بازاندیشـی دربـارة  مشارکت کنشـگرا . دوام بیاورند، قدرت

ایــن حقــوق و شــکل دادن بــه  تــأمینمنــافع هــر گــروه در ، شــهروندي
شرط پیدایش احساس عادالنه بودن نهـاد   پیش، آن تأمینهاي  چهارچوب

  .است
به ، در آن شهرونداناحساس عادالنه بودن نهاد و صیانت از حقوق 

بـودن   پاسخگوگذاري فرد در تصمیمات مدیریت شهري و تأثیراحساس 
توانـد سـبب کارآمـدي بیشـتر      پیدایش چنین احساسی که مـی . نیاز دارد

هاي منتسب  فرد در ارزش شدن و میزان ذوب، شود» منطق مناسب بودن«
  .فرایندي اساساً سیاسی است، به نهاد را بیشتر سازد

اش و شـاید بـا    هـاي فعلـی   مأموریت شهرداري بدون وانهادن عمده
ی زماننیازمند بازسازي و توانمندسازي سا، ي دیگريها پذیرفتن مأموریت

هاي کاري است تا بتواند احسـاس عادالنـه بـودن و     و بازنگري در رویه
 کننـدة  را ایجاد کند و به عنـوان هماهنـگ   شهروندانتضمین منافع پایدار 

در . منافع جمعـی و رعایـت منـافع فـردي عمـل کنـد       تأمینطرف در  بی
ریـزي   نظـام بودجـه  ، شهرداري در مظان فساد باشـد  زمانشرایطی که سا
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ی بـر  زماننواقص سـا  و بقیۀ، ی اندك باشدزمانوري سا بهره، شفاف نباشد
بـو  . تواند ملزومات نهـادي شـدن را داشـته باشـد     نمی، آن فشار بیاورند

داده است که گذر به شرایطی که بتوان تعارض  نشانروزستین به خوبی 
اجتماعی اسـت و   نیازمند سرمایۀ، را حل کردمیان منافع فردي و جمعی 

گیري اعتمـاد نهـادي و بـاور بـه      بیش از هر چیز بر اثر شکل این سرمایه
شهرداري نیـز بایـد از    .)Rothstein, 2005( آید دست می بهکیفیت حکومت 

اجتماعی نهادي دست یابد و بـراي ایـن کـار بـه      همین مسیر به سرمایۀ
  .نیازمند استی زمانتوانمندسازي سا

ها بایـد متناسـب    دست آخر اینکه قوانین ناظر بر عملکرد شهرداري
سـاختارهاي  . تغییـر کنـد  ، اسـت  شدن با تغییراتی که از ملزومات نهادي

اهـداف و  ، هـا  مأموریـت  چهـارچوب اي که منطق تشریح شده در  قانونی
ت نهاد را بازنمایی کنند و بـه آنهـا ثبـا    منزلۀ وظایف جدید شهرداري به

شوند و انتظارات کنشـگران را   بازي تبدیل می تدریج به قاعدة ، بهبخشند
هاي جدید شهرداري باید در راسـتاي   بخشی از مأموریت. دهند شکل می

باید توجه داشت که  زمان هم. این بازسازي حقوقی و قانونی تعریف شود
مـدت و بلندمـدت    ی میـان زمـان هاي  نهادسازي فرایندي است که در بازه

هاي تحـول نهـادي    کند و براي درك آن به عمل بر مبناي نظریه وز میبر
  .نیازمندیم
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  هاي تحقق نهاد اجتماعی استراتژي
  شهرونداندر شهر و 

  
  1مهرداد نوابخشدکتر 

  

  
  
  

  چکیده
. آورد مـی  زندگی اجتماعی را پدیـد ، انساني ها نیازها و خواسته

. سـازد  مـی  روابط اجتماعی را فردي، انساندر زندگی اجتماعی 
ي گیر موجب انجام آنها و شکل، اجتماعیتداوم و استمرار روابط 

ساخت اجتمـاعی کـه داراي انسـجام    . شود می ساخت اجتماعی
بـه صـورت نهـاد    ، نهـادي شـده  ، زمـان به مرور ، بیشتري است

نهـاد اجتمـاعی درحقیقـت     .شـود  می اجتماعی در جامعه متبلور
است که بـر اثـر تـداوم و     انساني ها نیازها و خواسته یافتۀ انجام

                                                             
شناسـی و معـاون دانشـجویی دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و         استاد جامعه. 1

 .تحقیقات
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نهـاد   .شکل و محتواي مشخص پیدا کـرده اسـت  ، آنها استمرار
 انسانروانی و اجتماعی ، اجتماعی براي اینکه به نیازهاي زیستی

ي رسمی و غیررسمی در جامعه ها زمانبه صورت سا، یدپاسخگو
ي هـا  زمانشهرداري تهـران نیـز متشـکل از سـا    . شود می نمایان

هـدف  . اسـت ی گام برداشته انسانمتعددي درجهت رفع نیازهاي 
یی جهت تحقـق شـهرداري   ها این مقاله بررسی و ارائۀ استراتژي

باشـد کـه بـا روش اسـنادي و      می تهران به عنوان نهاد اجتماعی
یی در مورد آن مـورد مطالعـه قـرار    ها مراجعه به متون و دیدگاه

  .گرفته است
داد کـه جهـت    نشـان ي تجربی و نظري ها نتایج حاصل از یافته
 ي ذیـل را هـا  استراتژي، عنوان نهاد اجتماعیتحقق شهرداري به 

 )2؛ ي مـدیریتی ـ سیاسـی   هـا  اسـتراتژي  )1: تـوان برشـمرد   می
 )4؛ ي فرهنگیها استراتژي )3؛ ي جمعیتی ـ اجتماعی ها استراتژي
  .ي اقتصاديها استراتژي

ي هـا  زمانسـا ، اسـتراتژي ، شهرداري، نهاد اجتماعی: کلیدواژگان
  .ي غیررسمیها زمانسا، رسمی
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  مسئلهبیان 
فعـال و  ، يت و حضـور جـد  کشر ییتوان به معنا یرا م يت شهرکمشار
، ياقتصـاد  يهـا  تیـ در فعال يشـهر  ۀجامعـ  ةسـازند  يهـا  انگـ ی ۀآگاهان

 یاصل يها شرط پیشاز  یکی. دانست يشهر یزندگ یو فرهنگ یاجتماع
مطـابق بـا   . باشـد  یت مکمشار یشرط قانون پیش، يت شهرکتحقق مشار
 يها و شورا يشهردار( انهیو م) شورک( کالندر دو سطح  یاسناد فرادست

ت یریمـد  ةت در حـوز کمشـار  یو در انتخاب اصول و مواد قـانون ) شهر
ت در کمشـار  ۀنـ یزم، اول: مورد توجه قرار گرفته است كدو مال، يشهر
، شهروندانگروه هدف ( تکمخاطب مشار، و دوم يت شهریریمد ةحوز

، و همکـاران  فـالح گیالنـی  ( است) شهر ينهاد و شورا مردم يها زمانسا
1389.(  

 يهـا  لیپتانسـ ) يو شـهردار  يکشـور  کـالن ( یدر اسناد بـاال دسـت  
ـ مشارکت در نظر گرفته شده است و ا يبرا ياریبس ن توجـه در اسـناد   ی
هـم از لحـاظ تعـداد مـواد و هـم از لحـاظ       ، يخر کشـور و شـهردار  أمت

شـتر  یب، مشـارکت سـطح و گـروه هـدف    ، نـه یزم يریـ و فراگ یگستردگ
  .ملموس است

 ينولـوژ کت، ییربنایات زتأسیس، در حال توسعه يشورهاکشتر یدر ب
لذا غالب ؛ اند از صنعت در شهرها وجود داشتهیمتخصص مورد ن يرویو ن
ل گرفته و باعـث  کنار این شهرها شکدر  يدیو تول يصادتاق يها تیفعال

 يهـا در شـهرها   هیز سرماکگر تمریاز طرف د. ع آنها شده استیرشد سر
ـ فره کـ  گونـه  همـان و اسـت  شده  ياقتصاد یباعث دوگانگ، بزرگ  دمنی

هـا و   هیسـرما ، يگونه شهرها مانند پمپ قـو  ، ایندینما یمطرح م) 1982(
آنهـا از   ۀیـ ننـد و باعـث تخل  ک یارآمد را به خود جلب مک یانسان يروین
جـاد  یشـوند و در منطقـه ا   یگر مناطق و مخصوصاً منـاطق محـروم مـ   ید
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ردن ک یاز اثرات توجه خاص به صنعت یکی. ندینما یم ياقتصاد یدوگانگ
 ینیع شهرنشیرشد سر، بزرگ ينار شهرهاکها در  هیز سرماکجوامع و تمر

ه کـ در حـال توسـعه معتقدنـد     يشورهاکان در ریز شتر برنامهیب. باشد یم
، و همکاران روشنفکر( دارد ینیبا شهرنش یمیمستق ۀرابط، يرشد اقتصاد

1389.( 
ـ بـه ا ، سـوم  جهان يشورهاکدر مطالعات خود در ) 1998( متور ن ی

در حـال توسـعه و    يشـورها کدر  يه روند رشد اقتصادکرسد  یجه مینت
مخصوصـاً   و ینیدر شهرنش یدو عامل اصل، تیجمع یعیش رشد طبیافزا
 .شوند یم 1تیه باعث برترکباشند یبزرگ م يشهرها ت دریجمع زکتمر

 هـا  هیز سرماکو تمر ياقتصاد ۀه توسعکد ینما یمطرح م نیز 2مونزیس
  .استبزرگ دامن زده  يبه روند رشد شهرها

یک تفاوت اساسی میان نظام فرهنگی کشور مـا بـا سـایر کشـورها     
و  دنک می سهل و ممتنع اي دهی فرهنگ را مقولهسامانوجود دارد که کار 

تـاریخی و  ، عمـومی ( فرهنـگ ، آن این است که در بسـیاري از کشـورها  
، گیــرد مـی  ي سیاسـی و اقتصــادي قـرار  هـا  در خـدمت موفقیــت ) دینـی 

 هـا  ات و توانمنـدي مکاناو  ها زمانسا ۀهم، در نظام اسالمی ما که درحالی
 .اند در راستاي یک هدف ایدئولوژیک و فرهنگی تعریف شده

و نهادها براي رسـیدن بـه آن    ها زمانسا ۀبنابراین قرار است که هم
بزرگ فرهنگی و در راستاي تحقق آن گـام بردارنـد کـه موجـب و      ةاید

اما از طرفی این امـر باعـث گسسـت     .موجد مزایاي فراوانی خواهد بود
، تضـاد ، تعـارض ، مشـابهت : ي فرهنگی در اثـر عـواملی چـون   ریز برنامه
، دست به دست کردن، خارج از محدودگی، دست نبودن یک، کارگی نیمه

                                                             
1. Urban primacy 
2. Simmuns, 1994 
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و نهادهـاي   ها زمانسا .ی و غیره گردیده استیاتظاهرگر، تشریفاتی شدن
خود را در امور فرهنگی ، بسیاري هستند که بستگی به موقعیت و شرایط

شوند  می شریک ها و موفقیت ها پیروزي در. انندد می کاره هیچکاره یا  همه
 سـلب مسـئولیت  ، پاي خود را کنار کشـیده ، و اشتباهات ها و در کوتاهی

رسد که بررسی و تطبیق و هماهنگی وظایف نهادها و  می به نظر. کنند می
 ۀاقدامات اساسی براي توسـع  ةي فرهنگی یا چند بعدي در زمرها زمانسا

اما آنچه بـه عنـوان مـدیریت     .است کالنجانبه و دستیابی به اهداف  همه
ي دولتــی و خصوصــی هــا زماناسـتراتژیک جــاي خــود را در همــۀ سـا  

ی را ها موده و راه کامیابین کشورهاي صنعتی و فراصنعتی باز ي بزرگ ملّ
در کشـورهاي در حـال رشـد و از جملـه     ، براي آنها هموار نموده است

البته ایـن  . ي کوتاه و نامطمئن در حال پیش آمدن استها با گام، ایران ما
تجـاري و  ، ي صـنعتی ها له در مورد نهادهاي دولتی به ویژه در زمینهئمس

  .فرهنگی مصداق کامالً بارزي داردي ها زمانسا ویژه بهخدماتی و 
پـردازد راهکارهـاي    مـی  ین موضوعی کـه ایـن مقالـه بـه آن    تر مهم
سیاسی و اقتصادي تحقق شهرداري بـه عنـوان نهـاد    ، اجتماعی، فرهنگی

 شهرونداناجتماعی و همچنین ارائۀ راهکارهاي راهبردي براي مشارکت 
  .در مدیریت شهر است شهروندانسهیم بودن  و

 نهاد

آداب و ، ي قـومی هـا  شیوه، ها ارزش، را معموالً نظامی از تشکیالت 1ادنه
براي ایفاي  مناسب دانند که نقش آن استقرار رفتارهاي می رسوم و قوانین

  .کارکردهاي اساسی در یک جامعه است
ـ  هرگاه بخواهیم تعریف مدونی از تـوانیم   ، مـی دسـت دهـیم  ه نهاد ب

                                                             
1. Institution 
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از روابـط اجتمـاعی    اي یافته زمانساست از نظام ا نهاد عبارت: بگوئیم که
و فرآینـدهاي مشـترك اسـت و بـراي      ها برخی از ارزش ةکه در برگیرند

در  .وجود آمـده اسـت  ه ی به برخی از نیازهاي اساسی جامعه بیپاسخگو
نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعـه سـاخته و   ، یشناس جامعه

  .یا استقرار یافته است
رشــدیافته و  اي اعی مســتلزم وجــود جامعــهتنــوع نهادهــاي اجتمــ

و  هـا  در این حال در جریان اجراي برنامه. ستا غیرهمسان از نظر محتوا
، زندگی خانوادگی: شود مانند می ی حاصلینوعی جدا، ي زندگیها هدف

میـان  . زنـدگی سیاسـی و غیـره   ، زنـدگی اقتصـادي  ، آموزش و پـرورش 
در حیات اجتماعی اتفـاق   انسانان در تشخیص نیازهاي مهم شناس جامعه

  .نظر کلی حاصل است
ي هـا  ین شـیوه تـر  از بسیاري جهات نهادهـاي اجتمـاعی از قـدیمی   

، یشناسـ  امروزه با تخصصی شدن جامعـه . ی استشناس نگرش در جامعه
، ی مانند خانوادهینهادها چراکه؛ له دیگر به آن شکل مطرح نیستئاین مس
 یشناسـ  اصـی از جامعـه  خ ۀتفریح و غیـره هـر کـدام در شـعب    ، سیاست

ی اوقـات  شناسـ  ی سیاسـی و جامعـه  شناس جامعه، ی خانوادهشناس جامعه(
  .گیرند می مورد مطالعه قرار) فراغت
ثابت کردن و استاندارد ، نهاد خانوادگی نظامی است که به تنظیم. 1

  .پردازد می یانسانمثل  کردن روابط جنسی و تولید
منظم اجتماعی شدن است که نهاد آموزش و پرورش اساساً روند . 2

  .پذیرد می نحو غیررسمی در خانه و در محیط کلی فرهنگی انجامه ب
ی اسـت کـه از طریـق آنهـا     یها نهاد اقتصادي حالت متجسم مدل. 3

  .شود می مواد و خدمات تولید
امـور   ةنیـاز بـه ادار   ياول ارضـا  ۀنهاد سیاسی در درجـ کارکرد . 4
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  .است مملکتی و حفظ نظم عمومی در جامعه
یک نیازمنـدي اجتمـاعی مهـم     ينهاد مذهبی ارضا نقش اساسی. 5
این نهـاد در اعتقـادات و    ةچهر. ستا یعنی در رابطه بودن با خدا، انسان

  .شود می دیده، کنند می انجام مراسم مذهبی که افراد آنها را مراعات
در مـورد اسـتراحت و    انسـان ي نیازمندي پاسخگونهاد تفریحی . 6

  ).1380، نیک خلقو  وثوقی( و روانی است آسایش جسمی
، از نکاتی که در باال به آنها اشـاره شـد   تر ي دقیقگیر لحاظ نتیجهه ب

شـرح زیـر خالصـه    ه نهادهاي اجتماعی را ب ةي عمدها توانیم ویژگی می
  :کنیم

n از  اي و از هنگام تشکیل داراي درجـه  ستا ماندنی و دیرپا، نهاد
  ؛باشد می تداوم
n  معمـوالً تغییـرات آنهـا    ، که نهادها بالنسبه دائمـی هسـتند  از آنجا

ي اجتماعی در ها تدریجی و آرام است و مقاومت آنها در مقایسه با گروه
  ؛ه بیشتر استزماني ها با دگرگونی همقابل

n اما در مقام پاسخ دهی ، نشده هستند يریز طور کلی طرحه نهادها ب
  ؛کنند می به برخی از نیازهاي اساسی عمل

n  یی هسـتند کـه بـراي حفـظ وفـاداري و      هـا  نهادها داراي سـمبل
مانند بیرق یـک کشـور یـا عالمـت     ( آیند می آن به کار يپیوستگی اعضا

  ؛)صلیب براي مسیحیان
n ها ایفاي نقش هانهادها داراي قوانین رسمی هستند که از طریق آن 

، مانند سوگند خوردن پزشـکان ( شود می آن مشخص يو رفتارهاي اعضا
ي اخالقـی در علـم و   هـا  وگند وفاداري نماینـدگان مجلـس و ضـابطه   س

  ؛)آموزش و پرورش
n آنها را توان  می و نهادها داراي درجات متفاوتی از ساخت هستند
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ي خشک و خشن و یا قابـل انعطـاف و   ها از ساخت اي در طیف گسترده
  ؛سست قرار داد

n      دار  نهادها در عملکردهـاي خـود کارکردهـاي متنـوعی را عهـده
  ؛هستند
n    نهادهاي مختلف اجتماعی در نظام از وابستگی درونی متقابـل بـا

  ).1384، و همکاران فاضل( یکدیگر مرتبط هستند
نهادهاي بنیـادي آن  ، کارکرد مؤثري داشته باشد اي براي آنکه جامعه

توازن متناسب . کارآمد و سازنده با هم ارتباط داشته باشند اي باید به گونه
، مــذهبی، حکــومتی، یفــی بایــد میــان نهادهــاي خــانوادگیو گهگــاه ظر

ــرار باشــد  ــاي مختلــف . اقتصــادي و آموزشــی برق ــه نهاده ، از آنجــا ک
 دهند که گهگاه در یکدیگر تـداخل پیـدا   می کارکردهاي گوناگونی انجام

هرچند که نهادهـاي  . گردد می برقراري توازن یادشده گاه دشوار، کنند می
امـا بـه هـر    ، نیاز مشابهی را برآورده سازند گوناگون ممکن است بتوانند

ضرورت دارد که نهاد واحدي بر نهادهـاي دیگـر چیرگـی داشـته     ، روي
  .باشد و نفوذ چشمگیري بر نهادهاي دیگر اعمال کند

 مدیریت استراتژیک

در اصل یک اصطالح نظامی به معناي سنجیدن موقعیت خود  1استراتژي
ین وضـع  تـر  مناسـب  شدن بـا او در  رو بهو حریف و طرح نقشه براي رو

جایگـاه مهمـی   ، اما به تدریج این اصطالح یا به عبارتی فن نظامی. است
در یک معنـاي  . در رهبري و مدیریت سیاسی و سپس اقتصادي پیدا کرد

  .استراتژي یعنی روش کلی براي رسیدن به هدف کلی، ساده

                                                             
1. Strategy 
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و ي مهـم  هـا  یکی از شـاخه  1مدیریت استراتژیک، معاصر جهاندر 
البته ورود این دانش . شود می مدیریت و رهبري قلمداد ةراهگشا در حوز

زیادي ندارد اما اسـتقبال رو بـه رشـد برخـی از      ۀو فن به کشور ما سابق
، مـدیران ـ بـه ویـژه مـدیران بخـش خصوصـی ـ از ایـن دانـش و فـن           

 بـرداري از دانـش مزبـور    ثمرات کامالً ملموس و قابـل بهـره   ةدهند نشان
؛ است تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت استراتژیک ارائه شده .باشد می

و اقـدامات  هـا   تصـمیم  ۀمجموعـ ، مـدیریت اسـتراتژیک  : انـد  برخی گفته
امـا بـه   ؛ کند می مدیریتی است که عملکرد بلندمدت یک دستگاه را تعیین

  .فراتر از تعریف فوق باشد، رسد کاربرد این نوع از مدیریت می نظر
مدیریت استراتژیک تا ، یافته یژه در کشورهاي توسعهبه و، هم اکنون

کمـک بـه یـک    ، آنجا تکامل یافته است که نخستین ارزش و اولویت آن
امـروزه  . باشد می براي فعالیت موفق در یک محیط پیچیده و پویا زمانسا

از ایـن مـدیریت بـه     هـا  و شهرداي ها و حتی دولت ها زمانبسیاري از سا
اي ایجاد و هدایت تغییرات مورد نظر و یا مقابله بـا  عنوان ابزاري توانا بر

ن شـدن یـا      . کنند می استفاده آمیز ي مخاطرهها بحران صـرف نظـر از مـدو
نشدن و به عبارتی دیگر رسمی یا غیررسمی بودن فرموله کردن عملیات 

داده اسـت کـه عملکـرد     نشـان تحقیقـات  ، زماناستراتژیک در یـک سـا  
از  تـر  به مراتب موفق، استراتژیک توجه دارندیی که به مدیریت ها زمانسا
 .اند توجه بوده بی ي مشابهی بوده است که بدانها زمانسا

را براي مواجهه با محیط  زمانیک سا، این نوع از مدیریت، بنابراین
ی ـ و  زمانکنـد و توانمنـدي سـا    می آماده، خارجی و حتی داخلی ةپیچید

را به  شده بینی پیشي ها رصتیی به تهدیدها و فپاسخگو مکانارهبري ـ  
 به رغم آنکه مدیریت استراتژیک یک دانش مهم به شمار. آورد می وجود
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شود که تنهـا مـدیران مسـتعد و     می یک فن و مهارت نیز قلمداد، رود می
از ، دارندگان بینش استراتژیک، یا به عبارتیو  گرا بهشهرداران نخ خالّق و

گردنـد کـه مـا از آنـان بـه مـدیران        می ي از آن برخوردارگیر بهره مکانا
 .کنیم می تعبیر ساز استراتژي
سیاسـی و  ، ي نظامیها زمانعمدتاً سا، دانش مدیریت استراتژیکاز 

و سابقه و میزان استفاده از ایـن نـوع مـدیریت در     برند می اقتصادي بهره
بسیار انـدك و نـاچیز   ، نیافته بخش فرهنگی به ویژه در کشورهاي توسعه

که حقیقتاً یک ، به ویژه پس از انقالب شکوهمند اسالمی، شور ماک. است
 ةي چشمگیر در حوزها صرف نظر از موفقیت، انقالب عظیم فرهنگی بود

، به ملت و مسـئوالن در ایـن مسـیر    بخش فرهنگ و امدادهاي الهی یاري
 هـا  این چـالش  .رو بوده است بهي فرهنگی متعددي روها بحرانهمواره با 

فرهنگ غربی و فقدان یک نظـام   آمیز را باید عمدتاً ناشی از ورود تهاجم
ي جامع و هدفمند دانست که همچنان مـا را  ریز مدیریت کارآمد و برنامه

به طـوري کـه بایـد اذعـان کـرد      ؛ با تهدیدات جدي مواجه ساخته است
انقـالب اسـالمی از    ةزمینۀ اسـتفاد ، فقدان یک مدیریت و رهبري کارآمد

کـاهش داده و هـم    شدت بهي فرهنگی را ها ي طالیی در حوزهها فرصت
. اکنون ما را در قبال بسیاري از معضالت فرهنگی منفعـل سـاخته اسـت   

، فرهنگی ۀتوجهی به توسع بی دانند که می روشنی بهنخبگان فکري کشور 
نصـیب   بـی  ي مطلـوب اقتصـادي نیـز   ها کشور را از دستیابی به موقعیت

یک  کدام، ر پاسخ به این پرسش که در توسعۀ ایرانلذا د. خواهد ساخت
با اندك ، مقدم است؟ باید گفت، یعنی اقتصاد و فرهنگ، از این دو حوزه

اقتصادي مقـدم   ۀفرهنگی بر توسع ۀتوسع، کشور کالنشناختی از مسائل 
 .خواهد بود

پرسش اصلی این است که چرا باید از مدیریت استراتژیک ، در ابتدا
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؛ پاسـخ روشـن اسـت   ، رسـد  مـی  فرهنگ استفاده شود؟ به نظر ةدر حوز
براي بسـیاري از کارشناسـان روشـن شـد کـه      ، ي اخیرها در سال چراکه

، ي فرهنگــیهــا زمانمــدیریت ســنتی و اتخــاذ تــدابیر غیرعلمــی در ســا
دیگر ، در کنش مستقیم هستند شهروندانکه با  ها مخصوصاً در شهرداري

د و اسـتمرار غفلـت نسـبت بـه برخـی      قادر به حل مشکالت نخواهد بو
ی را در پی خواهـد  جبرانپیامدهاي غیرقابل ، مشکالت و مسائل فرهنگی

 ةي کارشناسـان دربـار  ها زنی لذا وضعیت فرهنگی حاضر و گمانه. داشت
ی شدن در قبال فرهنـگ  جهان آمیز به ویژه با توجه به روند مخاطره، آینده

تحت ، ي فرهنگی نظامها دستگاه ۀکند که مجموع می ایجاب، دینی و ملی
در ایـن شـکل   . به شکل جدیدي تفکر و اقـدام کننـد  ، یک رهبري واحد

یافته براي اتخاذ  زماني ساها به مفهوم تالش، مدیریت استراتژیک، جدید
 ي پـیش رو بـه شـمار   هـا  از بهترین گزینه، تصمیمات و اقدامات شایسته

انـش و فـن مـدیریت    ي صـحیح از د گیر تردیدي نیست که بهره. رود می
، مصـونیت و پیشـگیري   مکـان اتوانـد عـالوه بـر ایجـاد      ، مـی استراتژیک

ي حاضـر و  هـا  موقعیت ما را در قبال تهدیدات بالقوه و بالفعل و چـالش 
پرسش . و به حالت فعال و نوآور تبدیل سازد کنداز انفعال خارج ، آینده

استراتژیک در این است که براي آغاز یک عملیات ، نوشته دوم این کوتاه
  چه فرایندي قابل ترسیم است؟، فرهنگ ةحوز

نهاد شهرداري و  در تعامل بیناعتقاد به ایجاد تحول و نوآوري 
 شهروندان

طرز تفکـر خـالّق و   ، فرهنگی زمانی که در ستاد مدیریت یک سازمانتا 
خود را نیازمند یـک تحـول    زماننوآور ظهور نکند و مدیران ارشد آن سا

البتـه  . به بهبود شرایط و ایجاد تغییر به وجـود نخواهـد آمـد    امید، نبینند
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به صورت دقیـق در  » ثمربخشی«ي دولتی که عنصر ها زمانمعموالً در سا
 کمتـر مشـاهده  ، انگیـزه بـراي تغییـر   ، گیرد نمی مورد مطالبه قرار ها برنامه

امـا در  ؛ شود و همـواره نـوعی خودرضـایتی در مـدیران وجـود دارد      می
منوط به ثمربخشی و دسـتیابی بـه    آنی که بقا و دوام سسات خصوصؤم

انگیزه و نیاز به تحـول و نـوآوري در میـان مـدیران     ، نقطۀ مطلوب است
ي هــا از آنجــا کــه هــم اکنــون بخــش. باشــد مــی ارشــد کــامالً مشــهود

ي دولتـی یـا   ها زماني از امور فرهنگی کشور در اختیار ساساز سرنوشت
ایجاد انگیزه و اعتقـاد در مـدیران ارشـد    باید ، است ي کشورها شهرداري

جهـت ایجـاد تحــول و نـوآوري بـه عنــوان نخسـتین گـام در عملیــات       
و همکـاران   یماسـ ، 1998نـک مـان   ( استراتژیک مورد توجه قرار گیـرد 

 ).1997 نینشتایفاکمبل و ، 1997
، به صورت حقیقی و نه تشریفاتی، از یا نقاط مطلوباند وجود چشم

. رود می زمینه براي یک عملیات استراتژیک به شمار گام بعدي در ایجاد
اهداف و ، )رسالت( موریت اصلیأي مساز شفاف، ازاند ترسیم چشم ۀالزم

، سسـات فرهنگـی مـا   ؤیکـی از معضـالت اساسـی در م   . وظایف اسـت 
سسـات  ؤبخش قابل توجهی از م. باشد می برخورد تشریفاتی با این مقوله
و وظـایف مـبهم و حتـی بعضـاً      اهـداف ، فرهنگی کشور داراي رسـالت 
، در ایـن میـان  . نیـافتنی و شـعاري هسـتند    متناقض و متداخل و یا دست

حائز ، و عملیاتی کالنبازخوانی اهداف و تقسیم آن به دو بخش اهداف 
، زماندقیقاً عبارت از آن چیزهـایی اسـت کـه سـا    ، اهداف. اهمیت است

آمـادة   شـهروندان باید  هم، در این میان. باشد می خواستار دستیابی به آن
تغییر در نگرش وکنش خود باشند و تعامالت بیشتري با نخبگان جامعـه  

یی هـا  زمانو سـا  شهروندانحلقۀ واسطی بین ، داشته باشند و هم نخبگان
  ).1382، انییش؛ 1386، نیا فاطمی( مثل شهرداري باشند
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تعیـین اسـتراتژي   ، ین مرحله در یک عملیات فرهنگی استراتژیکتر مهم
. باشـد  مـی  زمانو عملیـاتی سـا   کـالن به معناي تعیین راه دستیابی به اهـداف  

، گفته به دقت و به صورت علمی محقـق شـده باشـد    پیشاگر تمامی مراحل 
در . ي را خواهـد داشـت  سـاز  اسـتراتژي  قـدرت ، یک مدیر مستعد و خـالق 

. شـود  مـی  میـان سیاسـت و اسـتراتژي خلـط    ، ي فرهنگـی هـا  زمانبرخی سـا 
امـا  ، بـه نحـوة تحقـق اهـداف اسـت      زمانسیاست در واقع رویکرد یک سـا 

باید توجه داشـت کـه   . کند می استراتژي مسیر دستیابی به اهداف را مشخص
ي هـا  اسـتراتژي : اشـاره کـرد   هـا  توان بـه انـواع اسـتراتژي    می زماندر یک سا

تژي در تعیـین اسـترا  ، محـور  لهئمس، محور موضوع، بازدارنده، تهاجمی، دفاعی
 موقعیت اضطراري و اورژانسـی و یـا در موقعیـت ثبـات و طبیعـی و غیـره      

  ).868: 1383، و مستندات برنامۀ چهارم توسعه ينظر یمبان(

  استراتژیک ۀتدوین برنام
و  شـده  بنـدي  زمـان توان تالشـی مـنظم یـا     می ي استراتژیک راریز برنامه

استراتژیک که دربردارنـدة  یافته جهت مبادرت به اجراي عملیات  زمانسا
ي ریـز  در واقـع یـک برنامـه   . تعریف کرد، است ها تحقق استراتژي ةنحو

نگر نسبت بـه   منسجم و جامع ۀدهد با یک مالحظ می مکاناصحیح به ما 
و بسیج آنهـا جهـت پیشـبرد     زمانات مادي و معنوي یک سامکاناتمامی 

گام ، خواهد ساخت یی که ما را به دستیابی به اهداف رهنمونها استراتژي
توانـد بـدون اجـراي مراحـل      نمـی  استراتژیک ۀاصوالً یک برنام. برداریم

، ي ذاتی این برنامهها از ویژگی. تدوین گردد، پیشینی که به آنها اشاره شد
ی و تعریـف جایگـاه و   زمانهماهنگی عناصـر سـا  ، ترتیب منطقی مراحل

 .بندي و توزیع دقیق منابع است زمانو نیز  هریکنقش 
مـدت و درازمـدت تهیـه     آنمی، مدت تواند به صورت کوتاه می برنامه



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      70

تـدوین  ، کـالن موریـت  أفرهنگـی بـه اقتضـاي م    زمانولـی در سـا  . شود
 سازوکار اي معموالً در هر برنامه. ي درازمدت کارساز خواهد بودها برنامه

 بینـی  پـیش کنترل و نظارت و شناسایی بـه موقـع موانـع و رفـع آن نیـز      
ي الزم بـراي اجـراي برنامـه در    هـا  منظورشدن ضـمانت  چراکه؛ شود می

 .گاه مورد غفلت نخواهد بود هیچعملیات استراتژیک 
ي هـا  در یک عملیات اسـتراتژیک نیازمنـد تاکتیـک   ، عالوه بر برنامه

گرچه تاکتیک عمدتاً به عنوان یک اصطالح نظامی بـه   .باشیم می روزآمد
مکمـل ضـروري برنامـه    ، از عملیـات اما درواقع در این نوع ، رود می کار

و یـا   ها تاکتیک را روش گذار از هریک از مرحله، برخی. شود می قلمداد
تپـۀ معـین اهمیـت    یـک  گرفتن ، در جنگ چنانکه؛ اند موانع تعریف کرده

به جلب کردن نظر یک طیـف خـاص در   ، تاکتیکی دارد و یا در سیاست
، واجهـه بـا رقیـب   انتخابات و یا به کاربستن شـگردهاي خـاص بـراي م   

تاکتیک را باید اجماالً به شـگردها و  ، در عین حال. شود می تاکتیک گفته
و  زمـان اسـتراتژیک بـا مقتضـیات     ۀي خاص براي پیشبرد برنامها روش

مــورد توجــه ، همحــیط تعریــف کــرد کــه عمــدتاً پــس از تــدوین برنامــ
توانـد در   مـی  یی کـه ها تاکتیک، براي نمونه. گیرد می قرار ها استراتژیست

پردازي مورد توجه ما قـرار   جامع و استراتژیک تولید علم و نظریه ۀبرنام
 .باشد می قابل ذکر، گیرد

ی زمانگرچه معموالً سـا . شود می عملیات آغاز، پس از تدوین برنامه
شانس زیادي براي اجـراي  ، است که تا این مرحله با موفقیت پیش رفته

اما نباید فراموش کرد که بسیاري ، خود خواهد داشت ۀبرنام آمیز موفقیت
و بودجـۀ   زمـان ي فرهنگی پس از تدوین برنامـه و صـرف   ها زماناز سا

روش سنتی گذشته را  همان، توجه به برنامه ، بیدرخور توجه در این امر
 بـاز  گیرند و از پایبندي بـه برنامـه سـر    می پیش، اند که به آن عادت کرده
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کـه در   بسـتگی دارد امـل متعـددي   اجراي صحیح برنامه بـه عو . زنند می
کمترین غفلت از هریـک از عوامـل   . گفته به آن پرداخته شد پیشمراحل 

ي فرهنگی کشور ها زماندر سا. مختل کندتواند اجراي برنامه را  می مزبور
به جهت موانع بسیاري کـه در پـیش رو   ، اجراي عملیات استراتژیک، ما

راسخ مسئوالن و مردم  ةعزم و ارادماند که  می بیشتر به یک انقالب، دارد
بازسـازي شـوراي محتـرم عـالی انقـالب      ، در حـال حاضـر  . طلبد می را

گـام نخسـت در   ، امور فرهنگـی کشـور   کالنفرهنگی به عنوان مدیریت 
در . ي براي یک عملیات استراتژیک فرهنگی بزرگ خواهد بـود ساز زمینه
بـه تعویـق انـداختن     ات بـراي مکانابهانه قراردادن فقدان بودجه و ، واقع
؛ گـردد  مـی  تلقی ها نوعی فرار از واقعیت، دهی امور فرهنگی کشورسامان

ـ انگارنده معتقد است در صورتی که بودجه و  چراکه بـر  ات کشـور  مکان
ایجاد تحـوالت بـزرگ همـواره     مکانا، دهی شودسامان ها اولویت اساس

 .وجود خواهد داشت

 ي غیرانتفاعیها زمانسا

، شـوراهاي محلـی  ، ي خیریـه هـا  زمانسا غیرانتفاعی اعم است ازي ها زمانسا
هـاي   سـازمان یی کـه بـه نـام    هـا  و تشـکل  هـا  ي حمایتی یا انجمـن ها انجمن

ي هـا  زمانمنظـور مـا از سـا   ، یادداشـت در ایـن   اما؛ معروف هستند غیردولتی
ي خیریـه و عمـومی اسـت کـه بـا هـدف کمـک بـه         هـا  تشـکل ، غیرانتفاعی
بدون دریافـت حقـوق و پـاداش و اسـتفاده      ی وداشت چشم چهی ، بیهمنوعان
 .کننـد  مـی  فعالیـت ي مردمـی و  هـا  متکی بـه کمـک   دولتی و صرفاً ۀاز بودج

یی کـه  هـا  زمانشود که چنـین سـا   گونه به ذهن متبادر ایناول  ۀشاید در وهل
نیـازي بـه   ، مکلـف نیسـتند   هیچ هـدف انتفـاعی ندارنـد و از سـوي دولـت     

تـر   پـیش طـور کـه    همان. اما درواقع چنین نیست؛ مدیریت استراتژیک ندارند
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ی کـه  زمانهرسـا  و اصـوالً  ـی که هدف یا اهدافی دارد   زمانسا هر، شداشاره 
ي غیرانتفـاعی  هـا  زمانسـا  و نیازمند مدیریت استراتژیک اسـت  ـ  وجود دارد
براي اثبات موجودیت خـود و پاسـخ بـه ایـن     ، اند وجود نیامده هکه بیهوده ب

خـود  موریـت  أنیازمنـد تبیـین م  ، شـان چیسـت   وجـودي  ۀپرسش کـه فلسـف  
براي ترسـیم آینـده و مـوقعیتی کـه قـرار اسـت بـه آن        ، از دیگر سو. هستند
و نیز بـه دلیـل ماهیـت خیریـه و      باشند می ازاند نیازمند طراحی چشم، برسند

آن  بــر اســاسي اساســی مهمــی دارنــد کــه هــا البــد ارزش، غیرسـودجویانه 
بخشـی از تـدوین اسـتراتژي    هـا،   کردن این ارزشمشخص  .کنند می فعالیت

، ي اساسـی هـا  از و ارزشانـد  چشـم ، موریـت أتعیـین م ، طور طبیعیه ب .است
ي غیرانتفـاعی در  هـا  زماناولین گام در مـدیریت اسـتراتژیک اسـت کـه سـا     

 و هـا  فرصـت ، شناخت نقـاط قـوت و ضـعف    .داشتن آن در اولویت هستند
، یی قـرار گرفتـه باشـد   هـا  زمانسـا  تهدیدهایی که ممکن است فراروي چنین

در  هــا تعیــین اســتراتژي. دوســتانه الزم اســت انســانبــراي تحقــق اهــداف 
و بـا توجـه بـه عوامـل داخلـی و       زمانموریت و رسـالت سـا  أم چهارچوب

غیرانتفـاعی بایـد انجـام     زمانین اقداماتی است که یک ساتر مهماز ، خارجی
یی نیـز  هـا  زمانی چنین سـا زماني ساها استراتژي، کلی چهارچوبطبق  .دهد

 ي خـود را محـدود  هـا  فعالیـت  ۀدامنـ ، آیـا در آینـده  : هباید مشـخص کندکـ  
 ةبخشـند؟ تعیـین اینکـه حـوز     مـی  دارند و یـا توسـعه   می ثابت نگه، کنند می

؟ بـه چـه افـرادي    چه کسانی هستندي آن ها نفع ذي، کجاست زمانفعالیت سا
در ایـن مرحلـه    سـت؟ ا آن کـدام منابع مالی و رسانی کند؟  قرار است خدمت

ایــن  چهــارچوبدر  .شــود مــی معــین زماني ســاهــا و در قالــب اســتراتژي
ي هـا  زمانسـا . شـوند  می ي اجرایی طراحیها و برنامه ها سیاست، ها استراتژي

 هـا  زماننـد سـایر سـا   همان ومعاف از تـدوین اسـتراتژي نیسـتند    ، غیرانتفاعی
هـم رقابـت    هـا  زماندر ایـن سـا  چراکـه  ؛ نیازمند مدیریت استراتژیک هستند
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درواقــع . رقابـت تجــاري متفــاوت اســت  منتهــا ماهیــت آن بــا؛ وجـود دارد 
خواهـد در عرصـه بمانـد و بـه فعالیـت       مـی  مادام کـه ، یزمانامروزه هیچ سا

در  هـا  زمانرقابـت ایـن سـا    .نیـاز از اسـتراتژي نیسـت    ، بـی خود ادامه دهـد 
یی هـا  زمانگـاه چنـین سـا    .استي مشابه و جوامع دیگر ها زمانسا مقایسه با

کننـد قلمـرو خـود را     مـی  ند کشور مختلـف فعالیـت دارنـد و تـالش    چدر 
کنـد   مـی  همین امر آنان را نیازمند استفاده از مدل اسـتراتژیک . گسترش دهند

 ةو نحـو  شناسـند ي دور و نزدیـک خـود را ب  هـا  محـیط ، تا بـا اتکـاي بـه آن   
 .دست آورنده رقابت با رقباي خود را ب

 ها شهرداري ـي غیرانتفاعی عمومی ها انزمسا

. رونـد  مـی  ي غیرانتفاعی عمومی به شمارها زمانبارزترین سا ها شهرداري
ي مربـوط بـه کـاربرد مـدیریت اسـتراتژیک در      هـا  سلسله بحث ۀدر ادام

کاربرد مـدیریت اسـتراتژیک در   ، در این قسمت، ي غیرتجاريها زمانسا
نـد سـایر مـوارد    همان احتمـاالً  .دهیم می را مورد بررسی قرار ها شهرداري
بیایـد کـه    نظـر گونـه بـه    ایـن ممکن است در بدو بحث ، قبلی ةگفته شد
، در عصـر مـدرن   که درحالیرا به تدوین استراتژي چه کار؟  ها شهرداري

یی هسـتند کـه بـه دلیـل     هـا  شهرها یکی از پدیده، کنونی ةمتغیر و پیچید
مدیران  .ن استراتژي هستندسخت نیازمند تدوی، محیطی، سرعت تغییرات

موریت خـود  أضمن تببین م اند موظف، شهرداري با کمک شوراهاي شهر
وجودي آنها چیست؟ آبادانی  ۀو فلسف اند وجود آمدهه دریابند براي چه ب

تســهیل تــردد و گــذران زنــدگی ، رفــاه، ایجــاد امنیــت اجتمــاعی، شــهر
باید رسالت خـود را بـه خـوبی     ها شهرداري، ؟ در هرحال...یا شهروندان
بـه جـاي تحقـق    ، جـایی اهـداف   بـه وگرنه ممکن است با جا؛ بازشناسند

مورد  درجهت تحقق اهداف غیرواقعی شهر زمانمنابع سا، اهداف واقعی
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از شهر است کـه بایـد   اند دیگر دورنما و چشم ۀمسئل .استفاده قرار بگیرد
دان معناسـت کـه   این ب. توسط مدیران و رهبران شهرداري مشخص شود

، در صورت تحقق اهداف شهرداري وشهرداران بدانند در بهترین حالت 
دیگـر   ۀرسد؟ نکتـ  می شهر به چه جایگاهی در مقایسه با شهرهاي مشابه

که در فرایند انجام وظایف به را ي مهمی ها ارزش باید ها اینکه شهرداري
ـ   ان خودنفع ذيدر معرض دید ، به خوبی شناخته، آن پایبند خواهند بود

ازها انـد  چشم، ها موریتأبا مشخص شدن م .قرار دهند ـ شهروندانیعنی 
ست که موقعیت یک شهر در مقایسه بـا شـهرهاي مجـاور یـا     ها و ارزش

باید ضمن شناخت  ها شهرداري، پس از این مرحله. شود می مشابه روشن
، ابع مالیمن، یانسانمنابع ، شامل ساختار، خود زماندقیق عوامل داخلی سا
سیسـتم فنـی و   ، شـهروندان ط با ارباب رجوع و بسیستم بازرگانی و مرت

نقـاط قـوت و ضـعف را    ، ...شـهري و  عمـران اموري نظیرشهرسـازي و  
شناخت عوامـل محیطـی   ؛ چگونگی مواجهه با آنها را معین کنند، هدریافت

، شامل عوامل اقتصادي که با میزان درآمـدهاي شـهرداري مـرتبط اسـت    
معیارهـا و اسـتانداردهاي    کننـدة  فرهنگی و اجتمـاعی کـه تعیـین   عوامل 
سطح توقع آنان اسـت و درك عوامـل سیاسـی کـه      و شهروندانرفتاري 

بـه نحـوي کـه    ، کنـد  مـی  ارتباط با منـابع و مراجـع قـدرت را مشـخص    
ضـمن   وند ونیز تهدیدهاي احتمالی شناسایی شـ  ي پیش رو وها فرصت

پس از شناخت . تهدیدها گام بردارند در جهت دفعها،  استفاده از فرصت
، زمانموریت سـا أم چهارچوبعوامل استراتژیک داخلی و خارجی و در 

، در این فرایند .شوند می ي مناسب تعیینها و سیاست ها استراتژي، اهداف
درك عوامـل داخلـی و   ، شهرداري مورد نظر با شـهرهاي مشـابه   ۀمقایس

، را بـه مقصـد برسـاند   خارجی و نیز حرکت در مسـیري کـه شـهرداري    
توان گفت مـدیریت اسـتراتژیک در    می طور کلیه ب. اهمیت زیادي دارد
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بـه سـوي وضـعیت    ، شهر را از موقعیت کنـونی و موجـود  ها،  شهرداري
ها،  زمانسا ۀند همهماننیز  ها بنابراین شهرداري .شود می مطلوب رهنمون

اسـتراتژي  ي تـدوین  هـا  کارگیري مدیریت اسـتراتژیک و مـدل   بهنیازمند 
یی موفق خواهند بود که در یک فراینـد درازمـدت   ها هستند و شهرداري

 .برسانند ي باالترها را به موقعیت بتوانند شهر خود

 ي صنفیها و اتحادیه ها انجمن

ي مربـوط  هـا  ي صـنفی و اتحادیـه  هـا  آیا مدیریت استراتژیک در انجمـن 
ویکرد نـوین در  کاربرد دارد؟ امروزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک ر

 ـ  غیرانتفاعی و دولتی، اعم از انتفاعیها  زمانسا ۀدر هم، مدیریت ۀعرص
ین اصـل  تـر  محـوري  بـه عنـوان  ، داشـتیم کـه رقابـت    تأکید. کاربرد دارد

بلکه ترسیم دورنمـا در  ؛ تنها ویژگی استراتژي نیست، ي رقابتیها زمانسا
ي هـا  زمانبا سا زمانسا ۀمقایس ةبه عالو، محیط مربوطه و نگاه درازمدت

به همین دلیل گفتیم . ي این رویکرد مدیریتی استها ویژگی ازمشابه نیز 
ي هـا  کـارگیري مـدل   بهي خیریه نیز نیازمند ها زماناحزاب و سا، ها دولت

. ي صنفی نیز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند    ها زمانسا. استراتژي هستند
یی است که صاحبان ها ادیهو اتح ها ي صنفی انجمنها زمانمنظور ما از سا
آن را ، به منظور دفاع جمعی از منافع حرفه و صنف خود، حرفه و صنف

 خـدمت در  ئۀنظیر تولید و ارا ـو گرچه فعالیت انتفاعی   دهند می تشکیل
انجـام  . کننـد  می اما از منافع جمعی اعضاي خود دفاع، ندارند ـ  قبال مزد

ي پژوهشـی و آموزشـی از   ها فعالیت، نهادهاي دولتی، رایزنی با مشتریان
طبیعی است که تدوین استراتژي بـه   .یی استها زمانسا محورهاي چنین

کند که ضمن تحکیم قانونمندي در محیط رقابتی  می کمک ها زماناین سا
ي موجود در محیط صنعت ها زمانارتباط با سا ةنحو، خود ۀصنف و حرف
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از آینـده در یـک   انـد  و چشم اه موریتأو با تبیین مکنند مربوطه را تنظیم 
در ، موقعیت حرفه و صـنف خـود را ارتقـا بخشـیده    ، رویکرد درازمدت

فعالیـت   ۀزمینـ  ۀحفـظ و توسـع   مکـان ا، کنونی ةدنیاي پرتالطم و پیچید
ي جدیـد  هـا  ظهور سریع و مسـتمر حرفـه  . اعضاي خود را فراهم سازند

سازد که براي  می را ملزم ها زماناین سا، دمتناسب با تحوالت دنیاي جدی
یک دید بلندمدت و رقابتی به ماندگاري و رشد واحدهاي  با، بقاي خود

 این رابطه ي زیادي را درها نمونه. صنفی عضو انجمن و اتحادیه بپردازند
توجهی به تغییرات  بی و صنوفی که به دلیل ها حرفه چه؛ توان برشمرد می

 و صـنوفی کـه جدیـداً    ها و چه حرفه اند گرفته مورد تهدید قرار، محیطی
را  خود، ي قدیمیها و سوپرمارکت ها بقالیبه عنوان مثال . شوند می متولد
در ایـن  . بیننـد  مـی  اي ي زنجیرهها در یک رقابت سنگین با فروشگاه جداً

 ـبراي اعضاي این صـنف   ، در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ قطعاً، موارد
در قالب یک  صرفاً ـ بزرگي ها ي کوچک و خواه فروشگاهها خواه مغازه

 ـکـه اینهـا      اي مسئله. رقابت وجود خواهد داشت مکاناطرح درازمدت 
. دنـ یآ برنمـی  ة آناز عهدبه تنهایی  ـ  واحدهاي صنفی کوچک مخصوصاً

ي هـا  بـا تشـکیل انجمـن   ، صاحبان صنوف و حرف، درتمام موارد مشابه
 .دخـود حراسـت کننـ    ۀکوشند از منافع جمعی صـنف و حرفـ   می صنفی

ي هـا  بـه ویـژه مـدل    ـي تدوین استراتژي  ها بدیهی است استفاده از مدل
توانـد   می ـ» اي.جی«و پورتري ها استفاده از مدل و هانگرو  دیویدفراگیر 

 .ي صنفی را یاري رساندها زمانسا

  1هاي غیردولتی سازمان
شـود   می ي غیردولتی گفتهها و انجمن ها زمانبه سا هاي غیردولتی سازمان

                                                             
1. NGOs 
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، ي حـامی محـیط زیسـت   هـا  انجمـن  .عمومی فعالیت دارند ةحوز که در
آیـا  . انـد  ي مشابه از این دستهها ي حمایت از زندانیان و انجمنها انجمن

 و دیویـد به ویژه مدل ـ ي تدوین استراتژي  ها مدیریت استراتژیک و مدل
چراکـه  ؛ کـاربرد دارد؟ جـواب مثبـت اسـت     هـا  زماندر این سـا  ـهانگر

محتاج ترسیم ، دیگرهدفمند  زمانند هرساهماننیز  غیردولتیهاي  سازمان
 .بینند می آن خود را در، ازي هستند که در بهترین شرایطاند چشم آینده و

. وجــودي خــود هســتند ۀنیــز نیازمنــد تعریــف فلســف هــا زمانایــن ســا
دیگر بایـد عوامـل محیطـی     زمانسا ند هرهماننیز  هاي غیردولتی سازمان

توجـه   هـا بـه آن  ي فـراروي آن را بشناسـند و  ها هدیدوت ها خود و فرصت
بـازار و  ، ی همکـار انسـان منـابع  ، منابع مالی: عوامل داخلی همچون؛ کنند

ی و زمانساختار سا، یزمانفرهنگ سا، کنند می که در آن فعالیت اي جامعه
بررسی کنند و نقاط قـوت  ، خود را بشناسند زماني مدیریتی ساها سیستم

 بـر ، ي محیطـی هـا  فرصت بکوشند با استفاده از دریابند وو ضعف آن را 
نـد  ا آن نیازمند ها زماناین سا. را برطرف کنند ها بیفزایند و ضعف ها قوت

ي رسیدن به این اهداف ها استراتژیک تعیین کنند و راه و کالنکه اهداف 
ي عملیاتی بدان تحقق ها و برنامه ها سیاست چهارچوبرا مشخص و در 

. ي استراتژیک بهره ببرنـد ها این میسر نیست مگر اینکه از مدلو . بخشند
ي سـاز  زمینـه  يتـالش بـرا  ، ي اجتمـاعی هـا  بدون شک پاك شدن محیط

ین اهـداف  تـر  مهـم  ۀاز جمل، ها ي برابر اجتماعی و رفع تبعیضها فرصت
را مقصـد ایـن    اي اگر استقرار چنین جامعـه . ستاهاي غیردولتی  سازمان

بـه آن مقصـد    زمانمسیري که باید طی شود تا سـا ، تلقی کنیم ها زمانسا
در هرحـال اگـر    .گیرد می شکل زماندر قالب طرح استراتژیک سا، برسد

در دام  قطعـاً ، نیـاز از تـدوین اسـتراتژي بداننـد     بـی  را خـود  هـا  زمانسا
آنان ، توجهی به محیط بی ممکن است، شده ي اسیرنگر گی و درونرروزم
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 و دیویدیی نظیر مدل ها بنابراین با ظهور مدل .نابودي بیندازد ۀرا در ورط
و رمـز   باشـد  نمـی  ی معـاف از مـدیریت اسـتراتژیک   زمانهیچ سا، هانگر

اهمیت  .پیشرفت آنان در اعتناي به این مسئله است ماندگاري و توسعه و
هـاي   سازماني درازمدت براي ها استراتژیک و برخورداري از طرح تفکر

ی کـه از حاکمیـت دموکراتیـک برخـوردار     به ویـژه در ممـالک   غیردولتی
 منـد  کوشند با رفتارهاي نظـام  می ها چراکه این گروه؛ بیشتر است، ندنیست
خود باشـند و از دیگـر سـو     ۀتحقق دموکراسی در جامع ساز زمینه، خود

استقرار نظام سیاسی  ةآنان را آماد، کنند با آموزش اعضاي خود می تالش
دموکراتیـک   رفتـار  عدالت و، آزادي، مقید به رعایت حقوق اساسی مردم

سـاالر گـام    مـردم  ۀکمک کنند تـا در جهـت جامعـ    ها نمایند و به دولت
فشار بیاورند که قواعد دموکراسی  ها د و حتی در مواردي به دولتنبردار

ي اسـتراتژیک  ریز امهنیازمند برن، پیش بردن چنین اهدافی .را رعایت کنند
 ).543: 1386، یفکوه( و درازمدت است

  روش تحقیق

بخـش  ؛ اسـت ) ياربردک، يادیبن( هدف بر اساس این مقاله قیروش تحق
گرفتـه   صورتمربوط به مرور مطالعات نظري و مطالعات تجربی ، بنیادي

باشـد و بخـش کـاربردي نیـز مربـوط بـه        مـی  در رابطه با موضوع مقاله
مقاله است که درنهایت به صورت راهبردها و راهکارهـاي   ي اینها یافته

ي ها ت دادهیماه. گردد می ارائه بوروکراتیکسیاسی و ، فرهنگی، اجتماعی
ابتدا مطالعۀ مقدماتی صورت گرفته . است یفیک شدة این مقاله آوري جمع

ي کیفی تجزیه ها داده، ي و تحلیل ثانویهبردار ي فیشها است و با تکنیک
  .اند شدهو تحلیل 

، و یا بـه عبـارتی   ياسنادروش ، غالب این مقالهروش به طور کلی 
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  .است اي روش کتابخانه

  ها استراتژي

تحقق نهاد اجتمـاعی در شـهر و    يبرا ها مجموع استراتژين بخش یدر ا
  : گردد می شهرداري ارائه

  اقتصاديساختار   اجتماعیساختار   فرهنگیساختار   جامعه یاسیساختار س
 ـ مدیریتیراهبرد 
  یاسیس

  یعلم يراهبردها
 يراهبردها  اجتماعی ـ جمعیتی  یآموزش يراهبردها

  اقتصادي

  یفرهنگ يراهبردها

و  ياعتمـاد  بـی  فرهنگ جامعه در برخورد بـا  يارتقا يبرا يساز فرهنگ
مشـارکت   يهـا  زشرکردن ا یدرون يو تالش برا یاخالق عموم يارتقا

ژه و ونوع پـر  بر اساسمشارکت  یعلم يها کیاستفاده از تکن؛ در جامعه
و  یپژوهشـ ــ   یمراکز علم يفکر ةاستفاده از مشاور؛ ياجتماع شهروند

ــا ؤنخبگــان همکــار در جهــت مشــارکت مــ یدهزمانســا؛ یفرهنگــ ثر ب
ل یـ از قب يا دهیپسـند  يج هنجارهـا و رفتارهـا  یت و ترویحما؛ يشهردار
ـ ز؛ ر استیپذ مکاناق آموزش یاز طر، گرانیبا د يهمکار مـردم را در  را ی

ن یو قوان كمشتر يو متعهد شدن به هنجارها یاجتماع يها جاد مهارتیا
ـ آمـوزش و  . کنـد  می ياری و  هـا  مهـارت هـا،   توانـد عـادت   یمـ  يریادگی

ت یشوند را تقو یم یو مشارکت اجتماع يکه منجر به همکار ییها ارزش
آثـار مثبـت مشـارکت بـا      در خصـوص جامعـه   یعمـوم  يساز آگاه ؛کند

و عملکـرد   یموفق از مشارکت مردم يو الگوها ها نمونه ئۀارا؛ يشهردار
جـاد بانـک   یا؛ بـه جامعـه   يت شـهر یریتوسط مدهاي غیردولتی  سازمان
در شهر  یرسم يها نهاد و تشکل مردم يها زمانسا در خصوص یاطالعات
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 يهـا  در حوزه هاي غیردولتی سازمانبه  یآموزش يها جاد برنامهیا؛ تهران
ـ شـنهاد واحـد درس و   یپ؛ یزمانو سـا  یگروه يها تیو فعال یتیریمد ا ی

 .در مدارس شهروندانمشارکت  ةدر حوز یدرس يها سرفصل

  یاسیس مدیریتی ـ يراهبردها

حضـور فعـال مـردم در     يمناسب بـرا  یقانونـ   یساختار حقوق يبرقرار
 يهـا  زمانسـا  مشـارکت  يهـا  نهیفراهم آوردن زم؛ يشهردار يها تیفعال

 يهــا شــدن و سوءاســتفاده از مجــوز یاز انتفــاع يریجلــوگ؛ نهــاد مــردم
 يهـا  و برنامـه  هـا  نظارت بر طرح؛ نهاد مردم يها زمانسا يصادرشده برا

 ۀتوسـع  ۀدر عرصـ  هـاي غیردولتـی   سـازمان  يبا همکار يت شهریریمد
اسـتفاده از  ؛ یامـور محلـ   جلـب مشـارکت مـردم در    يفرهنگ شهروند

ازمنـد جلـب   یکـه ن  یامور اجتماع ۀینهاد در کل مردم يها زمانل سایپتانس
 ياز دست دولـت و نهادهـا   ییاست و به تنها يساز مشارکت و فرهنگ

  .شنهادینقد و پ يگسترش فضا؛ دیآ یبرنم یردولتیغ یعموم
ـ با يشـهردار ؛ ک استیدموکرات يازمند فضایمشارکت ن  ید آمـادگ ی

، یاشتباهات و تخلفات احتمال يافشاگر، شنهادیپ، رش نقدیپذ يالزم برا
ـ ن دیرش چنیپذ. مختلف مردم را داشته باشد يها گروه ياز سو  یدگاهی
کنـد و در   ینظرات مردم را ارزشمند تلقـ ، يت شهریریشود مد می سبب

 یـی تمرکززدا. کسـب کنـد   يشهردار يبرا یاعتماد قابل توجه، آن ۀجینت
ـ عبارت است از انتقـال   ، يریـز  ارات برنامـه یـ اخت قـدرت و  يا واگـذار ی

 وابسته بـه آن  يها يبه کارگزار يت از دولت مرکزیریا مدی يگیر میتصم
ت یریدر نظــام مــد یــیتمرکززدا یهــدف اصــل ).143: 1386، بــافیقال(

توسـط  ، محله یاهال يازهاین تأمینو  یحل و رفع مشکالت محل، يشهر
  .خودشان است
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  راهبردهاي اجتماعی

ازمنـد  یثر مردم نؤمشارکت م( مشارکت مردم یدهزمانسا يبرا ينهادساز
م و یخـود را تنظـ   يق آنها بتوانند رفتارهایاست که مردم از طر یینهادها

مشاوره با  يها تئیجاد هیا؛ محالت يها تشکل یدهسامان؛ )هدفمند کنند
ــاتیمشــارکت مراکــز تحق ــیمعتمــد، یدانشــگاه، یق  .ین و آگاهــان محل

ـ ریخ يها انجمن، اصنافها،  هیمانند اتحاد یردولتیغ يها انجمن  ینـ ید، هی
سـبب کشـف و   ، شـوند  می محسوب يبالقوه و خالق شهر يکه انرژ...و

د در جهت حل مسائل و مشکالت یجد يها يو نوآور ها افتین رهیتدو
 که با سه مـدل  یمشارکت يریز برنامه ةویکار بستن شه ب؛ شهر خواهد شد
  :قابل اجرا است

 يمـردم بـه سـو    ياز سـو  يریـز  برنامـه : یت اجتمـاع یمدل هدا. 1
  ؛)ن به باالییاز پا( شود می تیان هداریز برنامه

ان و ریز ن برنامهیا حذف فاصله بیکاهش : یاجتماع يریادگیمدل  .2
  ؛شوند می لیمختلف تشک يها ا مردم که در گروهین او یموکل

 بـر اسـاس   اي مـراوده  يریـز  برنامـه : اي مـراوده  يریز مدل برنامه .3
 يها ن گروهیب وگو گفت، روشن یدر ا. افکار قرار دارد ۀو مبادل وگو گفت

ـ در مـدل   کـه  یدرحـال ؛ مختلف جامعه مطرح است ، یاجتمـاع  يریادگی
  .مطرح است يچهره به چهره و فرد يوگو گفت
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 .تهران داريریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه
، شـهروندي فعـال و نظـارت شـهروندي    ، )1389(و همکـاران   پیام، روشنفکر

  .تهران داريریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه: تهران
مبانی نظري و مستندات برنامۀ چهارم ، )1383(ي ریز سازمان مدیریت و برنامه
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  .علوم اجتماعی ةدکترا، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکد
ۀ نامـ  پایـان ، ثر بـر تعهـدات شـهروندي   ؤعوامل مـ  ،)1386(نیا، سیاوش  فاطمی

ادبیات و علوم انسـانی   ةدانشکد، یشناس گروه جامعه، کارشناسی ارشد
  .دانشگاه شهید بهشتی

، دانشـگاه آزاد اسـالمی   یشناسـ  مبانی جامعـه ، )1384(فاضل، رضا و همکاران 
 .واحد اراك

عبدالحسـین نیـک گهـر،     ، ترجمۀی شهرشناس جامعه، )1383( یانکل، فیالکوف
 .نشر آگه: تهران

  .نشرآگه: ، تهرانی شهريشناس انسان، )1386( ناصر، فکوهی
ز  رم هترجمۀ  ؟نظریه رفاه سیاست اجتماعی چیست ،)1381(، تونی  ک ری ت ز پ ت ی ف

 .و ام ن گ ی اع م ت ش تأمین اج ژوه ی پ ال ع ۀس سؤ م:  ران ه ت، ور پ ون ای م ه
جایگـاه مشـارکت شـهروندان در    ، )1389(و همکـاران   اهللا روح، فالحی گیالن

 .تهران داريریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه: تهران، اسناد باالدستی
ـ  22بررسی وضـعیت منـاطق   ، )1389(و همکاران  اهللا روح، فالحی گیالن  ۀگان
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مرکز مطالعات : تهران، 1888 ۀي سامانها تهران بر اساس دادهشهرداري 
  .تهران داريریزي شهر و برنامه

حکومت محلی یا استرتژي توزیع فضایی قـدرت   ،)1386( رقالیباف، محمدباق
 .امیر کبیر: تهران، سیاسی در ایران
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  .و تحقیقات
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ي اجتماعی و فرهنگی ها موانع و چالش
  به عنوان يرارتقاي شهردا
  نهاد اجتماعی

  
  ،1 نقدياسداهللادکتر 

  2محسن کیانی

  
  
  

 چکیده

ـ اال میاز قـد ، یواحد اجتمـاع  یکادارة امور شهرها به عنوان  ام ی
طبیعی است مشارکت . را به خود جلب کرده است اي ژهیتوجه و

ي متـولی امـور شـهري و    ها زمانمردم و ارتباط ارگانیک بین سا
بـه  . گریزناپذیر است، مخاطبان و ساکنان به ویژه در عصر جدید

 یاجتماع تر ن ادارة شهر و ادارة واحد بزرگیب یکل رابطۀ نزدیدل
                                                             

   (naghdi@basu.ac.ir)ی شهري دانشگاه بوعلی سینا همدان شناس دانشیار جامعه. 1
  ی دانشگاه بوعلی سینا همدانشناس دانشجوي کارشناسی ارشد جامعه. 2

(mh_kiani@yahoo.com)  



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      86

) تیمـدن ( یو ترقن تمدن یز ارتباط بیسو و ن یکجامعه از  یعنی
ـ  ، گرید ينه و شهر از سویبا مد از توسـعۀ   یهمواره بخـش مهم
. بوده است يمعطوف به مسائل شهر یاسیو س یاجتماع يها نظام

ـ به همین دلیل در اصول توسعۀ پا سـه رکـن مهـم     يدار شـهر ی
به پایـداري  ، شود که تعامل و درك متقابل این ارکان می معرفی

 .گـردد  مـی  وب شـهري منجـر  توسعه و مدیریت و حکمرانی خ
متأسفانه در ایران در زمینۀ تلقی شهرداري به عنـوان یـک نهـاد    

برخـی  ، در قامـت یـک نهـاد اجتمـاعی    خصـوص   بـه ، عمومی
این مقاله سعی خواهـد کـرد بـا     .ي اساسی وجود داردها چالش

بـه   شـهروندان ي ها به نگرش، ي میدانیها استفاده از برخی یافته
برخی موانـع موجـود در ایـن    ، نهاد شهرداري در ایران پرداخته

  .دیزمینه را تجزیه و تحلیل نما
  .نهادهاي مردمی، موانع اجتماعی، شهرداري: کلیدواژگان
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  مقدمه
اداره و ، در عصر حاضـر  يشورکهر  یتیرین مسائل مدیتر دهیچیاز پ یکی

عملکردهـاي   یفضـای تبلـور  ، اساسـاً شـهر  . معاصر اسـت  يامور شهرها
بنـابراین در هـر   . باشـد  مـی  ی در راستاي بر طرف کردن نیازهاي اوانسان

، ي اوهـا  نیازهـا و خواسـته  ، با توجه به دانش و علم بشـر ، زماندوره و 
ي هـا  سـکونت ، شرایط اجتماعی ـ اقتصـادي و سیاسـی ـ ایـدئولوژیکی     

 ري قـرار آیند و به نوعی در خدمت رفع نیازهاي بش می مرتبطی به وجود
به شکل روستاهاي سنتی بودند و جدیدترین  ها اولین سکونت. گیرند می

آنها یعنی ابر شهرها با بیش از دو میلیون نفر جمعیت در پهنـۀ ایـن کـرة    
 ت شهر ویقدمت و اهم ).2: 1386، رجبیو  فتحی( اند خاکی ایجاد شده

را  اعصـار  شمندان همۀ قرون ویاند، تت صاحبان قدریو عنا ینیشهرنش
ننـد و  کمختلف جسـم و روح شـهر درنـگ     يها واداشته است تا برجنبه

ـ بر پا ابند ویرا در يشهر یزندگ يها يتا قانونمند وشندکب  يهـا  افتـه یۀ ی
 مسـائل و  يازنـد و بـرا  یدسـت   يشـهر  يریز برنامه و یبه طراح، خود
امـا   ).64: 1369، رانیـ پ( ننـد ک ییجـو  چـاره ی نیشهرنش الت شهر وکمش

 يامـدها یو پ یا امور شهرها پس از وقـوع انقـالب صـنعت   یموضوع اداره 
از . شده اسـت  يدیوارد فاز جد، گسترده يآن از جمله رشد شهر يبعد

شهر به طور روزافزونی ذهن آدمـی را بـه عنـوان    ، شروع انقالب صنعتی
یک موضوع مورد مطالعه به خود مشغول سـاخته اسـت و بـدون شـک     

پدیدة شهر نیز توجـه  ، دهند می رها به توسعۀ خود ادامهکه شه گونه همان
، شهر به عنوان واقعیتی جغرافیایی. زیادي را به خود معطوف خواهد کرد

، از رشد و تحول خود اي شناختی در هر دوره سیاسی و جامعه، اقتصادي
گذاشـته   تأثیرپذیرفته و بر هر کدام از آنها  تأثیراز هر کدام از این عوامل 

خود موجد پیچیدگی شهر به عنوان تبلور ، پیچیدگی از این عوامل. است
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ـ شـاهد ا  ).168: 1385، و همکاران پور احمد( فضایی آنها بوده است ن ی
 ۀمطالع، هنک يایدر دن: مختلف سراغ گرفت يها توان در دروه می مثال را

ـ نظرانـه در  یدر قـرون م ، نیون و آگوسـت طافال، ارسطوشهر در آثار  ات ی
مطـرح   نوبـود  ز ماننـد یـ ن 17لسوفان قرن ین در آثار فیو همچن یاولکیما

بازتـاب   روسـو  یاجتماع يشهر در تئورز ین 18در طول قرن  .شده است
 دایر پییت جامعه و شهر تغیهو هک است یپس از انقالب صنعتاما ابد ی یم

  .(sennett 1970: 5) ندک می
یکـی بـه عنـوان    : انـد  اهمیت یافتهامروزه اهمیت شهرها از دو جنبه 

ین بـازیگر  تـر  مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگري به عنوان عمده
از این رو باید به مسائل و مشـکالت  . نقش اقتصادي در کار اقتصاد ملی

ي دقیـق و  ریـز  زیرا در حالتی کـه برنامـه  ؛ کرد تر آنها توجه بیشتر و دقیق
تثیبــت سیاســی و افــزایش مشــارکت ، ســبب رشــد اقتصــادي، درســت

شکست در حل مشکالت و مسـائل  ، گردد می در امور شهرها شهروندان
، فقـر ، ي اجتمـاعی و سیاسـی  ها نارضایتی، سبب رکود اقتصادي، شهري

: 1388، و همکـاران  لطفـی ( بیکاري و تخریب محیط زیست خواهد شد
هـا،   يچون شـهردار  یاجتماع يت مردم در نهادهاکموضوع مشار ).106

سه . است یکراتکبورو يها زمانر سایت مردم در ساکش از جلب مشاریب
  :اند در نمودار زیر مشخص شدهرکن حکمرانی خوب شهري 

 مدیریت شایسته  

 مشارکت مردم

 شفافیت و پاسخگویی
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 يهـا  ر نظـام یناپـذ  ییت بـه عنـوان بخـش جـدا    کامروزه موضـوع مشـار  
از  ياریانـواع و سـطوح بسـ   ، تکمشـار . مطرح شـده اسـت   يزیر برنامه
ارات و قـدرت  یـ امـل اخت کض یتـا تفـو  ) اظهار نظـر ( یت حداقلکمشار
انتخابـات شـوراها و طـرح     يبرگـزار . گـردد  یرا شـامل مـ   يریگ میتصم

ـ شهرها در ا ییت شورایریموضوع مد ، شـهروندان از  ینـدگ یران بـه نما ی
ـ  دست ينه را برایزم ـ هـا جهـت اطـالع از د    بـه انـواع روش   يازی دگاه ی

. سـاخته اسـت   يضـرور  يمسائل مختلف شـهر  در خصوص شهروندان
ـ ما يعرصـه و خـدمات شـهر    یبرداران اصـل  مردم به عنوان بهره  انـد  لی

 يشهر يت واحدهایریو مد يزیر شان در برنامه نظرات ها و نقطه دگاهید
از  ینظرسـنج ، يگـذار تأثیرت و کن مشـار یا يها از راه یکی. لحاظ گردد
، نقـدي ( اسـت  يمسائل مختلف خـدمات شـهر   در خصوص شهروندان

1383.(  
قلمداد  یو نهاد اجتماع زمانه شهر به مثابه یک ساکآن يبنابراین برا

از  یبـ کیه ترکـ از دانش مدیریت شـهري   آنادارة  ياست برا الزم، گردد
ین وظایف نهادهـاي  تر مهماز  یکی. استفاده گردد، است ها انواع تحصص

ــدیریتی   ــف م ــطوح مختل ــور در س ــهري کش ــدیریت ش ــر ، م ــارت ب نظ
هاي داخـل و پیرامـون شـهر و کنتـرل گسـترش و توسـعۀ       وساز ساخت

ي جهت هـدایت مـوزون و متناسـب سـمت     ریز فیزیکی شهرها و برنامه
  .باشد می يشهر یاست و هستیس یلکتوسعه و به طور 

و مسئول در تمام نقاط  یمتول ين نهادهایتر مهماز  یکی ها يشهردار
 قبـل  هـا  ن نهاد به قرنیا تأسیسنۀ یشیپ. شوند می محسوب رانیا و جهان

مثـال در   يبـرا ؛ اند ار بودهکن مختلف مشغول به یه تحت عناوکرسد  می
داروغه : اند امر ادارة شهر را بر عهده داشته یمختلف يان نهادهایعهد صفو

 يتـر کالن؛ نظـم بـود   يت و محافظت از شهر و برقراریامن تأمینمسئول 
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م فهرسـت  یه و تنظـ یار تهکاست اصناف را بر عهده داشت و محتسب یر
. تسب بـود از مردم و امور مربط به بازار برعهده محیمورد ن ياالهاکنرخ 

پـنج فصـل   ، ه شده بـود یته 1286ه در سال که یقانون بلد، در عهد قاجار
، لکیر هـدف از تشـ  یـ نظ اي جداگانه يها ه هر فصل آن به بخشکداشت 

ـ الت انجمـن بلد کیتشـ  یار و چگـونگ کم یف و نحوة تقسیشرح وظا ، هی
در . نـان اختصـاص داشـت   کارکاستخدام  یارات و چگونگیحدود و اخت

بـه  ، هـا  يد شـهردار یب قانون جدیه و تصویلغو قانون بلد با 1309سال 
شـور  کبـر عهـدة وزارت    هـا  يت شـهردار ینظـارت و هـدا   یطور رسم

 یاسین نظام سیادیر بنییو تغ یگذاشته شد و باالخره پس از انقالب اسالم
، يشـور کشـور در سـطح   ک یید بر ادارة شورایجد یقانون اساس، شورک

ـ ورز تأکیـد  ییو روستا يشهر، یاستان فصـل از قـانون    یـک  چنانکـه . دی
ن امر بـه  یاما ا ).131: 1379، ایدنیسع( افتیبه شوراها اختصاص  یاساس
و عدم عالقۀ دولـت   يو اعتبار یل منابع مالکل مختلف از جمله مشیدال

  .ن تحقق نبوده استیدر عمل قر، ها يبه استقالل شهردار
از دو واحد بـه نـام    اصوالً شهرداري نوعی نظام ادارة شهر است که

که  اي در طول چند دهه. تشکیل شده است» ادارة شهر«و » شوراي شهر«
 ي دولتـی هـا  هیچ وقت این نهـاد از کمـک  ، گذرد می ها از عمر شهرداري

ي از بودجۀ سـالیانۀ کشـور را بسـان همـۀ     درصد بهره نبوده و همیشه بی
، 1377انتخابـات  امـا بعـد از   . کـرده اسـت   می ادارات دیگر نصیب خود

از زیر چتر حمایت دولت خارج شدند و نقـش   ها پس سال ها شهرداري
این بـار  . باز یافتند، یا نهاد غیردولتی است زمانواقعی خود را که یک سا

امـا  ، استقالل خود را باز یافتند، جهانمانند بقیۀ نقاط  ها گرچه شهرداري
منـابع درآمـدي    ینتأمي بزرگ یعنی ها ي دولتی با چالشها در پی کمک

امري که کمتر مجـال پـرداختن بـه آن فـراهم     ؛ سالیانۀ خود مواجه شدند
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  ).22: 1389، صالحی امیري( شده است
با توجه بـه سـاختار متمرکـز اداري و بخشـی کشـور کـه سیسـتم        

شـود و   می سلسله مراتبی از باال به پایین را شامل، ي و مدیریتیریز برنامه
دچار محدودیت وظایف و ضعف ، اداري شهرجایگاه شهرداري در نظام 

، ي برنامـۀ سـوم توسـعه   ریـز  قانون برنامه 136مادة ، باشد می قدرت اجرا
دولت را موظف و مجازکرده است که به منظور یکنواخت کردن مدیریت 

ي دولتـی و محلـی را از   هـا  زماناز وظایف سـا  اي پاره، محلی در شهرها
. قرار دهد ها و در اختیار شهرداريي مربوط جدا سازد ها پیکر وزارتخانه

سوم توسـعه و شـروع برنامـۀ چهـارم      برنامۀ پایانبا وجود این قانون و 
کــه قــانون افــزایش اختیــارات محلــی و واگــذاري امــور بــه ـ توســعه  
قانون چهارم توسعه محتـوي   222ست و به جاي آن در مادة ها شهرداري

 شهري تصویب شـد  ضعیف مادة برنامۀ سوم توسعه یعنی مدیریت جامع
بـه شـهرداري    هـا  هنوز هیچ اقدام مهمی در زمینۀ واگـذاري مسـئولیت   ـ

  ).29: 1388، و همکارانفرهودي ( صورت نگرفته است
ــی باشــد و    ــاد غیردولت ــد یــک نه اگرچــه شــهرداري در اصــل بای

االصول از بودجه و اعتبارات محلی اداره شود ولی در کشور مـا بـه    علی
تمرکزگرایی شدید و وابستگی اقتصاد کشـور بـه    از جمله، دالیل مختلف

از سوي دیگر معموالً نگرش نسبت . چنین امري تحقق نیافته است، نفت
مسـئلۀ مهمـی در نظـام    ، نحوة توزیـع آن خصوص  بهبه اعتبارات ملی و 

 ).256: 1389، نقدي( بوروکراسی است
ا، هـ  ماننـد شـهرداري  ، نهادها و دوایر دولتی و غیردولتـی ، ها زمانسا

یی هستند که با استفاده از پول ها اجرا و ارزیابی استراتژي، مسئول تدوین
بـه  ، و خدماتی را که مبتنی بر هزینه و منفعت باشد ها مردم بتوانند برنامه

تواننـد   نمـی  ي عمومیها زمانمعموالً سا. بهترین شکل ممکن ارائه نمایند



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      92

و بـه  ) ي خود بکاهنداه یا از مأموریت( ي خود بیفزایندها بر تنوع فعالیت
، گذشته از این. ي غیرمرتبط بپردازند یا در یکدیگر ادغام شوندها فعالیت

ناگزیرنـد حسـب   ، و نهادهاي عمـومی جهـت دریافـت مـازاد     ها زمانسا
از روش مبتنی بر مدیریت استراتژیک استفاده ، شده ي اعمالها محدودیت

، ي عمومی ایرانها زماندر سا ها این در حالی است که استراتژیست. کنند
ــا  ــان خــود هــمدر مقایســه ب ــري ، ردیف از اســتقالل و آزادي عمــل کمت

  ).64: 1389، و همکاران مالکی( برخوردارند
م یقابـل تقسـ   یل اساسـ کامروز به سه شـ  جهاندر  يت شهریریمد

 يشهرها) ب؛ یدولت یوابسته به دولت و منابع مال يشهرها) الف: است
ل نـاب دو  کن است شـ کمم) ج؛ )...عوارض و( یردولتیبر منابع غ یمبتن

 يت بـر مبنـا  یریاز مـد  یبکیجه تریدر نت، اب باشدیا نایاب یمکمورد باال 
 يهـا  نظـام ، گـر ید ياز سو. ردیگ می لکش یو مردم یمنابع و اقتدار دولت

 يها ط و نظامیا بسیمتمرکز  يها نظامز به دو دستۀ عمدة یشورها نکادارة 
 ـ  ک دولـت ی، اول ۀدست يها در نظام. شوند می میتقسا مرکب ینامتمرکز 

ـ وید .کنـد  مـی  ن اعمـال قـدرت  یسرزم یکشور وجود دارد که بر تمام د ی
ن تمرکـز  یمبـ ، ییتمرکزگرا«: سدینو می ییف تمرکزگرایدر تعر رابرتسون

ـ در برابـر توز ، یتخت و در سطح ملـ یدر پا یاسیاقتدار س حکومت و ع ی
ر یمـد ( »است یو محل اي منطقه، یمراجع مل انیم ها تیو مسئول ها قدرت
، متمرکـز  يها که در نظام دهد می نشانف ین تعریا ).36: 1379، یچ شانه

تمرکـز   انگریـ و هـم ب  یاسیهم ناظر بر تجمع قدرت س، امور ةتمرکز ادار
، رنــدیگ مــی ن دســته قــراریــکــه در ا ییکشــورها. آن اســت ییایــجغراف

ـ امـا ا ، رندیپذ می رمستقلیا غیبه صورت مستقل  را یمحل یخودگردان ن ی
ــد ادار  ــا از بع ــتقالل تنه ــیاجرا و ياس ــت ی ــدر ا. اس ــه ی ــورها ب ن کش

ـ بـه ا  .شـود  نمـی  داده یو حقوق یاسیاستقالل س، یمحل يها حکومت ن ی
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در : شـوند  می میده تقسیچیمتمرکز به دو گروه ساده و پ يها نظام، بیترت
 يادار یبا استقالل نسـب  یمحل يادار يها زمانسا، دهیچیپ يها نظام گروه

ـ کشور فرانسـه  . دارند تیفعال ییو اجرا  يدارا يک نمونـه از کشـورها  ی
 قـرار  ییهـا  دوم نظـام  ۀدر دسـت . ده اسـت یـ چیامور متمرکـز پ  ةنظام ادار

 یتیوضـع ، نظام نامتمرکز. شوند می دهیا مرکب نامیرند که نامتمرکز یگ می
 يک مرجع مرکـز یان یم ها تیو مسئول ها قدرت، که در آن کند می انیرا ب

ک یـ کراتودم یتیماه، یمراجع محل نیا. م شده استیتقس یو مراجع محل
ـ در ا. نامند می فدرال يها مذکور را نظام يها نظام معموالً. دارند ن نظـام  ی
خواهنـد   مـی  است کـه هـم   یکوچک يها کشور مرکب از دولت ـ  دولت
 يماننـد برقـرار  را ت خـود  یـ از حاکم یبمانند و هم بخش مهمـ  مستقل

ن یدر قـوان . بسـپارند  يدولـت مرکـز   بـه ، و داشتن ارتش یروابط خارج
و  یمحلـ  يهـا  ارات دولـت یـ ف و اختیحدود وظـا ، ن کشورهایا یاساس

نسـبت بـه    يدولـت مرکـز   يامـا برتـر  ، مشـخص شـده   يدولت مرکـز 
، س و آلمانیسوئ، امریکا يکشورها. رفته شده استیپذ یمحل يها دولت

  ).1385، یمانیا( برخوردارند امور به صورت فدرال ةاز نظام ادار
 یردولتـ یغ يهـا  زمانه در عمل به عنوان سـا کران یدر ا ها يشهردار

توسـعه مقـرر بـود از     يهـا  ن برنامـه یقـوان  بر اسـاس شوند و  می فیتعر
 ياریت فاصلۀ بسـ ین وضعیهنوز با ا، استه شودکآنها به دولت  یوابستگ

ـ  یدولتـ الت کیتشـ  یـک دارند و همچنان  و بـا اسـتقالل    یدولتـ  بها شـ ی
  .نندک می تیفعال، از نظر منابع يمختصر

ار یـ و داشتن اسـتقالل و اخت  یاز امور مل یک روشن امور محلیتفک
 اي فدرال و تا انـدازه  يها نظام و اجرا در يریز برنامه، يگذار استیدر س

ــام ــا در نظ ــز پ يه ــچیمتمرک ــود داردی ــاز ا. ده وج ــد ن روی  يتوانمن
در . امـور دارد  ةبـه نظـام غالـب ادار    يادیز یبستگ، یمحل يها حکومت
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 يهـا  حکومـت ، در حال توسعه که نظام متمرکـز دارنـد   يکشورها عموم
دارند و  يف محدودیآنها وظا. هستند یکاف اریف و فاقد اختیضع، یمحل

 يها زمانو سا ها وزارتخانه ةبر عهد یو خدمات یعمرانامور  ةبخش عمد
ه فقدان ب با توجه ها ن نظامیموجود در ا یمحل يها حکومت. است یدولت
ـ شتر به یب، ياد به دولت مرکزیز یار و وابستگیاخت  1یمحلـ  زمانک سـا ی

 ت نقـش یگاه و محدودیضعف جا 2.یک حکومت محلیشباهت دارند تا 
 یناکاف یشود تا عموم آنها دچار منابع مال می موجب یمحل يها حکومت

ـ امور ا ةدر ادار يدخالت دولت مرکز. ناکارآمد باشند یانسان يرویو ن ن ی
دولـت   يآنهـا از سـو   یو کارکنـان عـال   رانیاست که مد یینهادها تا جا

ـ فـدرال   يها در نظام، در مقابل. شوند می منصوب متمرکـز   يهـا  نظـام  ای
 عمـل  يدولـت مرکـز   یمحل يند شرکاهمان یمحل يها حکومت، دهیچیپ

 یران عـال یمد. ندبرخوردار یمناسب یاسیو س يکنند و از استقالل ادار می
ـ برگز یق انتخابات محلـ یاز طر ها ن حکومتیا شـوند و دولـت    مـی  دهی

ـ توان ا می ن رویاز ا. دارد امور آنها نقش ناظر ةدر ادار يمرکز  ةن قاعـد ی
 يامور در نزد دولت مرکز ةزان تمرکز اداریرا وضع کرد که هرچه م ینسب

امور  ةادار در يگاه و نقش محدودتریجا یمحل يها حکومت، شتر باشدیب
  ).همان( ددارن

کشور اسـت کـه در    يها يشهردار گیر دامن ین مشکالت در حالیا
 ت کـردن یریبه مـد  3از اداره کردن ها يشهردار ت دریریمد، یجهانسطح 

هــدف ، دیــدگاه جدیــن دیــدر ا. (Kerley, 1994: 11) تافتــه اســیر ییــتغ
بلکـه در  ؛ ستیزباله ن آوري مانند جمع یخدمات سنت ۀتنها ارائ يشهردار

و  ياقتصـاد  ۀتوسـع  چـون  يکند تا در امـور  می تالش يعوض شهردار
                                                             
1. Local Administration 
2. Local Governmen 
3. Administration 
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ـ  يکه تـا چنـد   یمحل ۀجامع يجاد اشتغال برایا ف یوظـا  ةش در زمـر یپ
  .داشته باشد يثرؤوارد شود و نقش م، بود يمرکز دولت

ن آنها یتر مهمهستند که  یدر حال حاضر دچار مشکالت ها يشهردار
  :ر برشمردیتوان به شرح ز می را

عنـوان   بـه  هـا  يشـهردار  یسـت یاز همز یابهام و مشـکالت ناشـ   .1
و  يعمـود ، يمرکـز  يبا نظـام ادار  یو فرابخش یافق، یمحل يها زمانسا

ابهام ، گریبه عبارت د. ن آنهایف بیم وظایو تقس یهماهنگ ةو نحو یبخش
  ؛يت شهریریمد در نظام ها يگاه شهرداریدر جا
 ۀمجموعـ  بـا  هـا  يف شهرداریاز عدم تطابق وظا یمشکالت ناش .2

  ؛رهیو غ یمال، یزمانسا، یارات آنها به لحاظ قانونیات و اختمکانا
کسـان  ی ف ثابـت و یاز در نظر گرفتن شرح وظا یمشکالت ناش. 3

از  يت به تنوع و تفاوت جوامـع شـهر  یبدون عنا ها يشهردار ۀیکل يبرا
  ؛گوناگون يها دگاهید

ف یوظـا  و شـرح  یزماناز عدم تطابق ساختار سا یمشکالت ناش .4
ن در یت نـو یرید و مـد یجد ینیشهرنش يازهایو ن ها دهیبا پد ها يشهردار

 ).15: 1380، یرضوان يدیان و سعیکاظم( گذشته ۀچهار ده
ان شهري با مسائل و ریز معموالً مدیران و برنامه، هیراسکاربه عقیدة 

مواجه هستند کـه مقابلـۀ درسـت و عملـی بـا ایـن مسـائل و        مشکالتی 
 منوط به تدوین قوانین و مقررات شهري است، مشکالت محلی و شهري

ي گیـر  نیز معتقـد اسـت فراینـد تصـمیم     باستیه ).201: 1376، هیراسکار(
بیشتر  شهروندانشود که  می ی موجب منفعت مدیریت شهريزمانشهري 

از این رو قانونمند کردن . عالقه پیدا کنند ها يگیر به مشارکت در تصمیم
و مشـارکت در   شـهروندان ، کمک زیادي به مـدیریت شـهري  ، این روند

  ).368: 1377، اشرافی( نماید ها می يگیر تصمیم
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  بیان مسئله
بـه تنهـایی وظیفـۀ     هـا  شـهرداري ، جهـان  یافتۀ در اکثر کشورهاي توسعه

ران با توجه به حضور دولت اما در ای، مدیریت شهري را در اختیار دارند
ي مختلف که تعداد آنها ها زماني عمومی شهري از طریق ساها در عرصه

به هیچ وجه این امر صـادق  ، رسد می یا تشکیالت زمانسا 25به بیش از 
بـا ایـن   . برنـد  می نیست و شهرهاي ما از عدم وجود مدیریتی واحد رنج

کشور و عدم مشخص جداي از چندگانگی مدیریتی در شهرهاي ، وجود
کـه   اي مسـئله ، بودن حدود عملکردي نهادهاي مزبور در عرصـۀ شـهري  

وجود دارد بحث استقالل این نهادها خصوصاً استقالل یا عـدم اسـتقالل   
توان از آن به عنوان یکی از موانع موجود  می شهرداري از دولت است که

ـ  يشهردار ین وابستگیهمچن. نام برد ها بر سر راه شهرداري ه دولـت و  ب
 از موانـع موجـود  ... و یچـون مـال   یمختلفـ  يهـا  نهیعدم استقالل در زم

ي مسـئول  ها بدیهی است که در این بین آنچه موقعیت این نهاد. باشد می
 کند و تعریف دقیقی از جایگاه آنهـا ارائـه   می را نسبت به یکدیگر روشن

با وجود . قانون و مواد حقوقی است که در این حوزه وجود دارد، دهد می
 زمـان تحوالت بسـیار در قـوانین شـهري طـی صـد سـال گذشـته و از        

بـا توجـه بـه ابهـام و     ، تا به امروز 1286ي قانون بلدیه در سال گیر شکل
بـرخالف تصـوري کـه    ، عدم صراحتی که در قوانین شهري وجـود دارد 

 بـه نظـر  ، گیـرد  مـی  شهرداري را نهادي کامالً مسـتقل از دولـت در نظـر   
  .دهد می نشانمواد حقوقی این حوزه امر دیگري را  رسد بررسی می

ین مـادة حقـوقی کـه    تـر  صریح، در مورد جایگاه حقوقی شهرداري
شـهرداري داراي  : گویـد  می قانون شهرداري است که 3مادة ، وجود دارد

، بسیاري از محققان، همین ماده واحده بر اساس. شخصیت حقوقی است
ایـن در  ؛ انـد  مستقل از دولت دانسـته شهرداري را داراي شخصیت کامالً 
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بـه معنـاي اسـتقالل    ، حالی است که صـرف داشـتن شخصـیت حقـوقی    
قوة مجریه یـا   ویژه به )مجریه و مقننه، قضائیه( شهرداري از قوة حکومتی

یک مفهوم چند بعدي است که داراي ، بلکه استقالل محلی، دولت نیست
از . باشـد  مـی  ...الی ومـ ، سیاسـی ، ي مختلفی چون استقالل اداريها جنبه

واژة مستقل نیز به کـار   1334قانون شهرداري مصوب  3آنجا که در مادة 
حـذف ایـن واژه طـی اصـالحات و الحاقـات بعـدي توسـط        ، رفته بود

بـر ابهـام مسـئلۀ فـوق و پیچیـدگی درك جایگـاه حقـوقی        ، گـذار  قانون
از طـرف دیگـر قـانون فهرسـت     . شهرداري نسبت به دولت افزوده است

عمالً شهرداري را ، )1373مصوب ( ادها و مؤسسات عمومی غیردولتینه
، بـدین سـبب  ؛ غیردولتی و مستقل از دولت عنوان کرده است اي مؤسسه
ین روش جهت بررسی نحوة تعـامالت دولـت و شـهرداري و    تر مناسب

ي بنـد  تحلیـل و طبقـه  ، بررسـی ، تشخیص جایگاه آنها نسبت به یکـدیگر 
در همـین زمینـه و بـا    . باشد می قوانین مرتبطمحتواي قانون شهرداري و 

تـوان مـواد حقـوقی شـهرداري کـه اولـین قـانون         مـی  یک بررسی کلـی 
شامل مجموعۀ مواد مربوط بـه  ، موضوعی در کشور است را در دو دسته

ي و مواد گذار عملکرد اجرایی شهرداري و مجموعۀ مواد مربوط به قانون
  .ي کردبند طبقه، قضایی

  مواد مربوط به عملکرد اجرایی شهرداريمجموعۀ ) الف
شـهرداري نهـادي   ، در تمامی مواد مربوط به عملکرد اجرایی شـهرداري 

دربـارة   45تـوان بـه مـادة     مـی  از جملۀ مواد فوق. است مستقل از دولت
دربارة مقـررات مـالی و تصـویب بودجـۀ      65مادة ، وظایف انجمن شهر

سات دولتی با شـهرداري  در زمینۀ هماهنگی و مؤس 103مادة ، شهرداري
 55مـادة  ، دربارة اخـذ عـوارض شـهرداري    75مادة ، یعمراندر کارهاي 
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در زمینـۀ   100مـادة  ، در مورد عوارض 78مادة ، دایرة وظایف شهرداري
در مـورد تنظـیم    74ی بدون پروانه و مادة ساختمانجلوگیري از عملیات 

  .نامۀ مربوط به وصول عوارض شهري اشاره کرد آئین

  ي و مواد قضاییگذار جموعه مواد مربوط به قانونم) ب
 دهندة اسـتقالل شـهرداري از دولـت    نشاندر مقابل مواد قانونی فوق که 

ي و مواد قضایی مربـوط بـه   گذار مواد قانونی که در زمینۀ قانون، باشد می
 شهرداري را در جایگاه یک نهاد کامالً دولتی قرار، شهرداري وجود دارند

در زمینـۀ صـدور حکـم     52تـوان مـادة    مـی  لۀ این مـواد از جم. دهند می
ــررات  58مــادة ، انتصــاب شــهردار توســط وزارت کشــور  در مــورد مق

 42مـادة  ، در مورد اجراي قانون شهرداري 95مادة ، استخدامی شهرداري
  .را نام برد... دربارة جانشینی وزارت کشور به جاي شوراري شهر و

بعـد قضـایی و   ( بخـش دوم قـوانین   کنندگی نظر به اهمیت و تعیین
) بعد اجرایـی شـهرداري  ( در مقابل مواد قانونی بخش اول) يگذار قانون

و مربوط به دستۀ اول  جزئیباید عنوان کرد که استقالل شهرداري بسیار 
این در حالی است که مجموعۀ قوانین دسـتۀ دوم  . قوانین اجرائیات است

جایگـاه   کنندة دهند و تعیین یم که روح اصلی قانون شهرداري را تشکیل
حـاکی از عـدم   ، شهرداري در سیستم حکومتی و در برابر دولت هسـتند 

استقالل و یا استقالل کم شهرداري و کنترل نسبتاً شدید آن توسط دولت 
  .باشند می و نهادهاي آن

نامـۀ مـالی    آئـین مواد قانونی بسـیاري در  ، عالوه بر قانون شهرداري
وظــایف و انتخابــات ، و قــانون تشــکیالت) 1446مصــوب ( شــهرداري

و سـایر  ) 1375مصـوب  ( شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات شهرداران
دهندة وابستگی شـدید شـهرداري بـه     نشان قوانین مربوطه وجود دارد که
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نامـۀ مـالی شـهرداري در زمینـۀ      آئیناز فصل دوم  29مادة . دولت هستند
در همین فصل که در مورد دسـتورالعمل   30مادة ، منابع درآمد شهرداري

وزارت کشور براي تنظیم تعرفـه و چگـونگی وضـع و تشـخیص انـواع      
دربـارة انجـام معـامالت     4عوارض و درآمدهاي شهرداري است و مادة 

 مبـین مسـئلۀ فـوق   ، وزارت کشور و هیئت دولـت  تأییدبدون مناقصه با 
  ).50-53: 1384، و همکاران قرخلو( باشند می

ي ذاتی شهرداري و ها توان عنوان کرد که برخالف ویژگی می در کل
داراي اختیـار و  ) شهرداري( مدیریت شهري در ایران، یا حکومت محلی

 استقالل عمـل نیسـت و حیطـۀ وظـایف و عملکـرد آن محـدود اسـت       
  ).28: 1382، سعیدنیا(

تـوان زمینـۀ حضـور     ، مـی شهروندانرسد که با مشارکت  می به نظر
ن مرز یدر ا، اگرچه از گذشتۀ دور. ختفراهم سارا امور شهري  رمردم د
مـردم در ادارة  ) آن یل سـنت کشـ ( تکاز مشـار  ییها توان جلوه می و بوم

گـاه بـه    هـیچ ت که مشـار کـ دهـد   می نشانمطاالعات  یول، افتیامور را 
امـل وجـود نداشـته و    کا و رو به تیپو، داریپا، ند مستمریفرا یکصورت 

نشو و نما نموده ، فیبه صورت ضع، تکده شده که مشاریز دین زمانهر 
 ها د تا روند آن با انقطاعیگرد می نامساعد باعث يها نهیاست و وجود زم

ـ یفراهم نمودن زم. رو شود به رو یرر و طوالنکم يها و گسست  ینۀ درون
و  يساز نهینهاد، تیخته نمودن شخصیت و بارور و فرهکمشار يها ارزش

، و در مجموع یت جامعۀ مدنین و تقویوکو ت یاجتماعاهش اختالالت ک
ــاز ــهروندان يتوانمندس ــو ظرف ش ــاز تی ــاخت يس ــا در درون س  يه

ت کدر جلب مشـار  یاز عوامل مؤثر و اصل، زماندر طول  طلب تکمشار
، ارانکـ و هم یفتحـ ( ت و ادارة امـور اسـت  یریمـد ، در انجام شهروندان

1389 :91.(  
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مقابله با مسائل و معضالت شهري و رویکرد مشارکتی براي امروزه 
یگانه راهبـردي اسـت کـه    ، مشارکت در ابعاد زندگی ۀگیري اندیش شکل

تشـویق مـردم در    .شود و به کار گرفته می استبیش از پیش مورد توجه 
محسـوب   شـهروندان هـاي بهبـود زنـدگی     مشارکت امور شـهري از راه 

مفهـومی  ، هـاي تعـاون و همکـاري    اگرچه مشـارکت در قالـب  . شود می
اما به مفهوم جدیـد آن هنـوز در جامعـه نهادینـه     ، ن استایرا در هباسابق
هـاي   بـه مـوازات رشـد شهرنشـینی و دگرگـونی      که درحالی؛ است نشده

سیاســی در فرآینــد زنــدگی شــهري و ، اقتصــادي، فرهنگــی، اجتمــاعی
در ابعاد  شهروندانضرورت و لزوم مشارکت گسترده و فراگیر ، اجتماعی
  .شود زندگی احساس می گوناگون

، مؤثرترین روش در برخورد با مسائل شهريتوان گفت  می بنابراین
ها با یکدیگر مشارکت داشـته   زمانشود که ابتدا خود سا ی حاصل میزمان

مهمـی در ایجـاد    أمنشـ ، هاي مشـخص  ها و راهبرد برنامه ۀو با ارائباشند 
آگـاهی و آمـوزش مـردم در مسـائل      ۀهاي شهروندي و توسـع  مشارکت

  .مختلف تلقی شوند
، ه در آنکـ اسـت   یتکنقش مشار، یومت محلکح يها از نقش یکی

گـر  یاز د. ننـد ک مـی  ت بازار عمـل یبه عنوان موجود یمحل يها ومتکح
 یمحل يها ومتکح، ه در آنکل نام دارد یتعد، یومت محلکح يها نقش

ل یدر جهت تعد، در محل یعموم یرسان و خدمات یدر اقدامات اجتماع
 ریـ درگ، يع نـاهموار اقتصـاد  یبازار و توز يها ستمیا بهبود سیات و تأثیر
  ).292: 1389، ارانکو هم گوتز( شوند می

ه مردم از لحظـۀ تولـد تـا    کاست  يها زماناز آن دسته سا يشهردار
ه نظرات مـردم دربـارة   کاست  یعیار دارند و طبکعمر با آن سر و  پایان

، ت و انتظـارات آنـان  یزان رضـا یـ رد و مکـ عمل در خصوص زمانن سایا
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شوراها و ( يران شهریست مورد توجه مدیبا یها م زمانر سایشتر از سایب
  .ردیقرار گ) ها يشهردار

، قبـل  يهـا  در سـال  هـا  ز اسـتان کـ ش از شهرداران مرایمایپ یکدر 
  :ر اعالم شده استیران به شرح زیا يشهرها یالت اجتماعکفهرست مش

 ت و احسـاس کعدم مشـار : عبارتند از ین مشکالت اجتماعیتر مهم
آنـان  ، غیـره و ینشـین  هیحاشـ ، ياریکب، ینینبود فرهنگ شهرنش، یتعلق بی

خواهان مشارکت مردم در  تر متعادل ینیبه شهرنش یابیدست ين برایهمچن
 يت نهاد شوراین است با تقوکه ممک( ي شهر و توسعۀ آنها تبیین برنامه

ي هـا  هزینـه  تـأمین در  شهروندانمشارکت ، )شود کمکن مهم یشهر به ا
. انـد  بـوده  کمـک بـه زیباسـازي شـهر    ، پرداخت به موقع عـوارض ، شهر

شهرداران بر مـردم بـوده و    تأکیدن یشتریب، شود می ه مشاهدهکطور  همان
 یعیطب. اشاره شده است یلکز دولت به طور یو ن يمتر به خود شهردارک

 یگهمان، يارکبدون هم، متعادل ینیسالم و شهرنشه داشتن شهر کاست 
شور و ک يریز دولت و نظام برنامه، شهروندانو تعامل همۀ عناصر اعم از 

 يها زمانسا یشهر و حت يمانند شورا يشهر ير نهادهایو سا يشهردار
  ).257-263: 1389، ينقد( نخواهد بود یردولتیغ

 ینهاد خـدمات  يشهردارن سؤال که آیا یدر پاسخ به اشهردار تهران 
اسـت و   ینهـاد اجتمـاع   یک يشهردار: دیگو ، میینهاد اجتماعیا  است

جامعـه و   یـک بـا  ، ر شـهر یست و شهردار به عنـوان مـد  ین ینهاد خدمات
 هـا  رسانه .ابدیآنها تعامل  اب يساز فرهنگبا د یه باکشهروند طرف است 

ــر مهــم ــزار فرهنگــی هســتد کــهت ــگ تواننــد در ارتقــاي ف مــی ین اب رهن
شهروندمدار مؤثر باشند و با پذیرش این مسـئولیت باعـث شـوند مـردم     

خود را در جامعه سـهیم بداننـد و بـا رسـالت     ، قدرتی نکرده بی احساس
مسـئوالن   كنشست مشتر( مردم را به جهت صحیحی هدایت کنند، خود
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  ).1385، یالملل نیشگاه بیشور در نماک يها يات و خبرگزارینشر
ــایدر پ ــریش دیم ــدان  يگ ــهر هم ــهروندان، در ش ــهردار ش  يو ش

ر عنـوان  یشهر را به شرح جدول ز يبا شورا يارکزة همین انگیتر یاصل
  :اند ردهک

 يبا شورا يارکزة همین انگیتر یاصل یابیارز حسب بر نمونه تیجمع عیتوز .1 هشمار جدول
  ان با توجه به جنسیپاسخگودگاه یشهر از د
  تیجنس

  زهین انگیتر یاصل
 با شورا يارکاز هم

 زن مرد

 درصد  یفراوان درصد  یفراوان

  4/11  114  2/21  212 ییاجرا يارهاکدر  يارکهم
  5/82  825  70  700  التکردن مشکعنوان 

  9/1  19  4/4  44  ندة شورایدا شدن در انتخابات آیاندک
  2/4  42  4/4  44  ریسا

  100  1000  100  1000  لکجمع 

بیشـتر از  ) درصد 2/21( دهند مردان می نشاني فوق ها طور که داده همان
ایـن در  . در کارهاي اجرایی دارند يارکل به همیتما) درصد 4/11( زنان

ـ اندک يزة مردان بـرا یحالی است که تمایل و انگ دا شـدن در انتخابـات   ی
 .باشد یشتر از زنان میندة شورا بیآ

  شهروندانبه  يبودن شهردار پاسخگوت نمونه برحسب یع جمعیتوز. 2 هجدول شمار
 درصد یفراوان شهروندانبه  يبودن شهردار پاسخگو

 8/5 58 امالً مخالفک
  38  380  مخالف

  19  190  نظر یب
  2/32  322  موافق

  4/4  44  امالً موافقک
  5/99  995  جمع
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 پاسـخگو  يشهرداري را به عنوان نهاد، )درصد 2/32( یانپاسخگوبیشتر 
  .توجه بوده استهرچند نسبت موافقان هم قابل ؛ دانند نمی

ه بـا اهـداف و عنـوان    کـ ور کش مذیماین سؤاالت پیتر مهماز  یکی
ـ پرسـش از ا ، دارد یهمخوان یبه منزلۀ نهاد اجتماع يش شهرداریهما ن ی

در حد ، ها يف موجود در شهرداریو وظا یا خدمات فعلیبوده است که آ
  ست؟ین یدولت بها شی یردولتیو غ یعموم ینهاد اجتماع یکو اندازة 

  به مردم يت نمونه برحسب خدمات شهرداریع جمعیتوز .3 هجدول شمار
ن یا يها اندازه به مردم در حد و يخدمات شهردار

 درصد یفراوان ستین زمانسا

 1/2 21 امالً مخالفک
  15  150  مخالف

  1/18  181  نظر یب
  3/51  513  موافق

  5/12  125  امالً موافقک
  99  990  جمع

از جامعۀ آماري مـورد   درصد 1/2، دهد می نشاني جدول ها یافته چنانکه
به مردم  يه توسط شهردارک یه خدماتکن نظرند یامالً مخالف اک، مطالعه
، مخالف درصد 15، ستین زمانن سایا يها در حد و اندازه، شود یارائه م

. انـد  امالً موافـق ک درصد 5/12موافق و  درصد 3/51، نظر یب درصد 1/18
ه توسـط  کـ  یمعتقدنـد خـدمات   درصـد  8/63 تـوان گفـت   می در مجموع

ست و ین زمانن سایا يها در حد و اندازه، شود یبه مردم ارائه م يشهردار
نفر  10شایان ذکر است که تعداد . اند ن نظر مخالفیبا ا درصد 1/17تنها 

 یبـه عبـارت  . به این سؤال جواب ندادنـد ، از جامعۀ آماري تحقیق حاضر
 تأییـد را  ين اعتقـاد یان چنیپاسخگواز  درصد 51ش از یتوان گفت ب می

  .اند کرده
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 تحقیقهاي  پرسش

ي اساسی ارتقاي شهرداري به عنوان یک نهـاد اجتمـاعی در   ها چالش .1
 ایران کدام است؟

  فوق و بهبود و ارتقا چه باید کرد؟ يها براي غلبه بر چالش .2
برداشـت  ، ن چـالش یتر یدر پاسخ به سؤال اول باید گفت که اساس

 زماننهـاد و سـا   یـک به عنـوان   ياز شهردار شهروندانهم دولت و هم 
به عنوان یکی از مسـائل اصـلی در   . است یخدمات یدولت بها شیو  یدولت

 ها توان به فقدان و نبود ارتباط و تعامل بین مدیران شهرداري می این نهاد
 يهـا  زمیمکـان کماکـان فاقـد    ها شهرداري چراکه؛ اشاره کرد شهروندانو 

کنند و از ی معرف یهستند که این نهاد را به مثابه یک نهاد اجتماع یمناسب
ت کي گونـاگون و جلـب مشـار   هـا  بـا مـردم در قالـب    یـک تعامل ارگان

 عـالوه بـراین  . ادارة امـور شـهرها قاصـر هسـتند     يختۀ آنان برایخودانگ
از نیز به عنوان یکی دیگـر  کارا  ی فاقد تخصص وانسانتوان به نیروي  می

عــدم همــاهنگی الزم میــان  :در نهــاد شــهرداري اشــاره کــرد هــا چـالش 
براي ارائۀ خدمات شهري و حل مشکالت  ها زمانو سایر سا ها شهرداري

ي و ریـز  همچنین اختیارات کم شهرداري در حوزة برنامـه . شهر و منطقه
 تـأمین ، ي و محدود بودن اختیارات این نهاد به امور اجراییگذار سیاست
ـ ف و مأموریانجام وظا ياز برایمورد ن یمنابع مال ـ و  یقـانون  يهـا  تی ا ی

ـ موجـود در ا  يهـا  گر چالشیاز د، شهروندانازها و مطالبات ین  ن نهـاد ی
  .است

وفادار بمانند  ییافت شورایو ره یف ذاتیاگر به وظا، شهر يشوراها
ن فرصت و ابـزار  یتر بزرگ، نندکو شورا را در انتخاب شهردار خالصه ن

ن بـه  یبنابرا. هستند ینهاد اجتماع یکبه عنوان  ها يارتقاي شهردار يبرا
و بهبـود شـهرداري بـه     ارتقـا ي موجود بـراي  ها رسد یکی از راه می نظر
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؛ در امور شهرداري اسـت  شهرونداناستفاده از مشارکت ، عنوان یک نهاد
زیرا مشارکت مردم در ادارة امور محلی عالوه به کمک براي حل مسائل 

بنابراین . شود می باعث پرورش و رشد اجتماعی آنها، مشکالت شهري و
مقابله بـا  هایی که براي راهبردباید به رویکرد مشارکتی به عنوان یکی از 

اهمیـت   بـیش از پـیش  ، شود می در نظر گرفته مسائل و معضالت شهري
تـوان بـا برخـورداري از     می همچنین براي بهبود و ارتقاي شهرداري. داد

داشتن مشاورینی چنـد در زمینـۀ محورهـاي    ، ی ماهر و کاراانساننیروي 
داشـتن اسـتقالل مـالی و    ، هـا  اصلی مسئولیت بـراي مـدیران شـهرداري   

ي مستقل از نظر قانونی البتـه در محـدودة وظـایف    ها واگذاري مسئولیت
شهرداري با ي مختلف ها برقراري ارتباط منظم شهرداران و معاونت، خود

نظرات آنها و کوشش در برطرف کردن مشکالت آنها  مردم و شنیدن نقطه
  .به این مهم دست یافت

  بندي جمع
یی و مداخله و مشارکت مـردم در نهادهـاي شـهري و    گرا موضوع محلی

جایگـاه نهـادي ماننـد     ارتقـاي یکی از عواملی است که سبب ، اي توسعه
ي شـورایی در مـدیریت   ریز برنامهشورا و ، در عین حال. است شهرداري

از یـک   هـا  گامی در جهـت ارتقـاي منزلـت شـهرداري    ، شهري در ایران
و  ریـز  و برنامـه  گذار سیاستبه یک نهاد ، صرفاً دولتی و کارگزار زمانسا

حکمرانی محلی به معناي آن است که . مجري با تنوع وظایف بوده است
و روب شهر نیستند و  زباله و رفت آوري صرفاً مسئول جمع ها شهرداري

یـا   انسانتوسعۀ پایدار شهري و رسیدن به شهرسازي و مدیریت شهري 
همچنان که . باشد می شهروندگرا و شهر قابل سکونت از اهداف این مهم

ایرانـی دیـدگاه    شـهروندان ، داد نشـان ي مورد اشاره در متن مقاله ها داده
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ند و حداکثر بـه دنبـال درد دل   مشارکتی جدي در ادارة امور شهري ندار
الزم اســت  ارتقــابــراي ایــن . کــردن و طــرح مشــکالت خــود هســتند

ــا یزممکــان ــردمه ــه شــهرداران در  ( ي جلــب و مشــارکت م ــان ک همچن
از یک سـو و بسـط تفکـر شـورایی و     ) اند ي خود عنوان کردهها مصاحبه

ران ي شهري از سوي دیگر در فرایند ادراة امور شهري ایها تحقق پارلمان
، )شـهروندان ( سـه ضـلع مـردم   ، ان خالصـه یب یکدر . مد نظر قرار گیرد

ـ راستا با هم با همشهر  يو شهرداران و شوراها، تیمکدولت و حا د بـه  ی
و  یردولتیغ، یاست اجتماع ينهاد يه شهردارکن باور و اعتقاد برسند یا

 خـتم  يخـوب شـهر   یمرانکه به حک است يهمۀ امور مصوبات يمجر
  .شود می

  هاراهبردها و پیشنهاد
ي هـا  ات و محدودیتمکانابه ویژه ، ي مدیریت شهريها با توجه به یافته

راهبردهاي پیشنهادي براي توسـعه و ارتقـاي کیفیـت مـدیریت     ، موجود
  :شهري بدین شرح است

n در زمینـۀ   هـا  ي براي توسعۀ اختیارات قانونی شهرداريریز برنامه
  ؛امور شهري
n ي امروزین مـدیریت  ها ویت و توسعۀ سیستمي براي تقریز برنامه
  ؛ي اطالعاتی و اجراییها اعم از سیستم، شهري
n ؛تبیین جایگاه مدیریت شهري در ساختار حاکمیت ملی  
n ؛ماهر و کارآمد، جذب نیروي متخصص  
n    به کارگیري الگوهاي مشارکت مردمی در انجام امـور خـدماتی و
  ؛یعمران
n  ارتقاي جایگاه شهرداري از نهادي که صرفاً متصدي امور اجرایی
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، اقتصـادي ، و اهـداف اجتمـاعی   هـا  به نهادي کـه بـا پدیـده   ، شهر است
  ؛محیطی متعدد سروکار دارد زیستسیاسی و ، فرهنگی
n اعتبـارات ، ي مختلف اقتصـاد شـهري  ها یی که در زمینهها چالش ،

ین موضوعات در حـوزة  تر مهماز ، شود می مطرح... نگاه دولت به شهر و
  .باشد می شهروندانگذار بر زندگی تأثیرمدیریت شهري و از عوامل 
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  چکیده
، ل متنـوع در شـهر  ئیی بـه مسـا  پاسخگومحلی و  ۀشهر و توسع

                                                             
عضو هیئت علمی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم وتحقیقـات تهـران، گـروه        . 1

   .یناسش جامعه
ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات تهران، شناس دانشجوي دکتراي جامعه. 2

  (hashem.aram@gmail.com)یشناس گروه جامعه
ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقـات تهـران، گـروه    شناس جامعه دکترايدانشجوي . 3
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ـ  ي و ریـز  در برنامـه  شـهروندان  ۀنیازمند حضور فعاالنه و آگاهان
ان شـهري و  ریـز  ي شـهرداري و برنامـه  هـا  ي از ظرفیتگیر بهره

 ةی کـه گسـتر  زمانشهرداري بـه عنـوان سـا   . باشد می شهروندان
ي مختلـف زنـدگی   هـا  خـود را بـه حـوزه    یخدماتی و فرهنگـ 

ي سایر ها بسیاري از مسئولیت، گسترش داده شهرونداناجتماعی 
سیر تکامـل جوامـع    ۀبا مطالع. نهادها را نیز بر عهده گرفته است

 پایدار هنگامی میسر ۀشود که پیشرفت و توسع می بشري مشاهده
. ان انجام شده باشـد ریز و برنامه شهروندانشود که تکامل بین  می

هر نظام و تشکیالتی که استقرار یافته و توانسـته  ، خدر طول تاری
کـه  اسـت  به سبب آن بوده ، است به بقاء و دوام خود ادامه دهد

در جـاي  ، که بر عهده دارد اي از اجزاء با توجه به وظیفه هریک
خود قرار گرفته و درنهایت منجر به اسـتقرار و دوام کـل نظـام    

و راهبردهـاي   هـا  بررسـی روش ، هـدف ایـن مقالـه   . شده است
ي شـهري در جهـت تبـدیل    ریـز  در برنامـه  شهروندانمشارکت 

با استفاده از روش  باشد که می شهرداري به عنوان نهاد اجتماعی
مطالعـات  ، هـا  ي و تحلیـل داده بـردار  ي فیشها اسنادي و تکنیک

در ایـن مقالـه از    .شـوند  مـی  تجربی و مطالعات نظري بررسـی 
رویکرد ساختاري آنتـونی گیـدنز و عقالنیـت ارتبـاطی یـورگن      

  .شده است استفادهله ئهابرماس براي تبیین نظري مس
، نهـاد اجتمـاعی  ، شـهروندان ، مشارکت اجتمـاعی : کلیدواژگان

 .شهرداري
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  بیان مسئله
ـ م جدیپـارادا ، نونکتـا  م1990 ۀژه از دهیر به ویاخ ۀچند ده یط از  يدی

، یالمللـ  نیب يها زمانسا، شمندانیاند ةندیمورد توجه فزا يت شهریریمد
و ) شـهر  يشـوراها ( یمقامات محلـ ، )ها يشهردار( یمحل يها ومتکح

ـ در ا. قرار گرفته اسـت  شهروندان  يردهـا کارکهـا و   نقـش ، مین پـارادا ی
ها و  يشهردار( يت شهریریدادن نظام مد دخالت يبرا يدتریجد 1يشهر

ـ ر برنامه، يگذار استیدر س شهروندانو ) شهر يشوراها نظـارت و  ، يزی
 در نظـر گرفتـه شـده اسـت     2»يشـهر  یزندگ« یت درست و منطقیهدا

 ).1389، و همکاران گیالنی فالح(
از  ياریبس شدة اعالم يها از هدف جزئیامروزه ، موضوع مشارکت«
انتقـــاد از  ).118 :1383، الکوفیـــف( »اســـت يشـــهر يهـــا تیریمـــد

در بـاب   ییها هیموجب ظهور نظر، انهساالر دیوانآمرانه و  يها يشهرساز
مشـارکت و مشـارکت   . شـد  يت شهریریمشارکت و ضرورت آن در مد

ت یـ ن امـر از ماه یف کرد و ایتوان به اشکال مختلف تعر می را یاجتماع
از  يبر بعـد  تأکیدکه با  يبه نحو؛ زدیخ برمیمفهوم مشارکت  يچند بعد

ـ آ مـی  متفـاوت بـه دسـت    یفیتعر، ابعاد متنوع آن مشـارکت معـادل   «. دی
 یمعنـ بـه   partۀ شـ ین کلمـه از ر یا. است یسیانگل participation اصطالح
 يبـه معنـا   participatia نیالت ۀشیجزء و بخش گرفته شده و از ر، قسمت

در  یسـهم «و  »ر داشـتن یـ از غ يزیش چیدر نفس خو«، »با خود داشتن«
م شـدن در  یسـه  یاخذ شده است و بـه معنـ   »ر از خود داشتنیغ يزیچ
  ).285: 1373-1374، انپوریآر( »از آن است یا گرفتن قسمتی يزیچ

، ر تعـاون یـ نظ یتواند بـه اشـکال و درجـات گونـاگون     می مشارکت
                                                             
1. Urban role and function 
2. Urban life 
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 و ادیـ انق، رشیپـذ ، يسـازگار ، انطبـاق ، یهمبسـتگ ، ياریـ هم، يهمکار
ـ که بـا ا  یفیو انجام وظا یاجتماع يها نقش يفایا. ان شودیب یفتگیش ن ی

. است یات اجتماعیدر ح ین مشارکت معمولیمب، مالزمت دارند ها نقش
 یکپارچگیجهت تعلق به جمع و  ها انسان ةارد یتجلها،  ن نقشیا يفایا

ـ ا ۀجامع ).103-105: 1369، يزیتبر یمحسن( با آن است یگانگیو  ران ی
در حـال  ، از آغاز انقالب مشروطه تا بـه امـروز   یعنی، ریک قرن اخی یط

ت خود به عنوان ملت و در ارتباط بـا  یاز هو يدیتجربه کردن درك جد
 يشـهر ( یمحل يها دولت مدرن و حکومت یعنی، د حکومتیشکل جد
گـذار از  ، یاساسـ  يهـا  از دغدغـه  یکی، نهین زمیدر ا. است) ییو روستا

ـ ا. بوده اسـت  »شهروند«و سپس  »ملت«به  »تبعه«و  »تیرع«ت یموقع ن ی
 سـت غالبـاً  یران از زیا ۀار جامعذج با گیقرن و به تدر يها مهینمسئله در 
ت یـ اهم یجهـان  ۀبـا جامعـ   یجیو ادغام تـدر  ینیبه شهرنش ینیروستانش

ـ روشنفکرانه بـه   ۀک دغدغیافت و از یمضاعف   یسـت یک ضـرورت ز ی
  .ل شدیجانبه تبد همه

ـ مصـرف ناپا ، يامروزه محدود بودن منابع شـهر  آلـوده کـردن   ، داری
 يها نهیهز، یاتیمال يها تقلب، یکیسردرگم تراف يها کالف، ستیط زیمح

ـ ش و تخریفرسا، زباله آوري مضاعف جمع و  یع امـوال عمـوم  یب سـر ی
، ادغـام اجتمـاعی   ۀمسئل، بدون وجود مدارا یتنوع فرهنگ، يمبلمان شهر

فقـدان  ، ونـد بـا آن  یعدم احساس تعلـق بـه شـهر و حتـی محلـه و در پ     
توجه مجـدد بـه   ، شهري زیستل مشکالت ي اجتماعی در حها مشارکت

ـ ي محلـی و رژ ها ژه در ارتباط با حکومتیوه شهروندي ب ۀمسئل ي هـا  می
  .شهري و شهروندي شهري را پیش رو نهاده است

 يها از بخش یکیوجود دارد که  یالملل نیو ب یمل يریز کمتر برنامه
ـ ؛ مـردم نباشـد   یمشـارکت اجتمـاع  ، آن) يریـز  برنامه( مهم ، یعبـارت ه ب
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و  یاجتماع، ياقتصاد يها نهیمشارکت از شروط الزم تحقق توسعه در زم
مـردم در توسـعه    یباشد که به نقش فعال و خالق و اثربخشـ  می یاسیس

انـواع   ةرنـد یاسـت کـه در برگ   ينـد یفرآ، درواقـع مشـارکت  . توجه دارد
ن سرنوشت خـود و  ییبه منظور دخالت در تع یو گروه يفرد يها کنش

 یمحسن( است یامور عموم ةدربار يگیر میگذاردن بر تصم تأثیرجامعه و 
 يو نظـر  یاگرچه وجود مشارکت به لحـاظ انتزاعـ   ).54: 1375، يزیتبر
کردن و به اجرا درآوردن مشارکت  یعمل یول، است یار مهم و اساسیبس

نـوع  ، حاکم بر جامعه یاسیو س یط اجتماعیشرا. ستیسر نیم یبه سادگ
لق، انریز برنامهد و نگاه مسئوالن و ید ات و یتجرب، ات مردمیات و روحیخُ

ـ رش یا عدم پـذ یرش یبر پذ... جامعه و ۀات گذشتیواقع  ياجـرا  ةا نحـو ی
 .ثرندؤمشارکت م

اجتماعی و مدنی از ، تمرین حقوق سیاسی ۀشهروندي فعال به منزل
بـین ملیتـی یـا    ، ملـی ، طریق تجارب مشارکتی در سطوح مختلف محلی

سسـات  ؤمقـدار کـه بـا م    همـان شهروندي فعال . شود می فراملی تعریف
و  هـا  در بازتولیـد خواسـت  ، اجتماعی و سیاسـی موجـود درگیـر اسـت    

شـهروند  . نیازهاي عمومی در تعامالت زندگی روزمره نیـز اشـتغال دارد  
ست که سرنوشت حیات شهر و محیطـی کـه   ا جو ی مشارکتانسان، فعال

جایگـاه واالیـی   ، اتب ارزشیبراي او در سلسله مر، کند می در آن زندگی
خـود را بیشـتر بـه    ، کند تا با مشارکت فعال و داوطلبانه می و تالش رددا

  .سعادت و خوشبختی نزدیک کند
 شهروندانمطالبات و تقاضاهاي نامحدود ، از دیدگاه سیاست شهري

ـ  ، ي شهريها از رژیم ، اول: اساسـی اسـت   ۀعمدتاً معطوف به چنـد مقول
گــذاري بیشــتر بــر ســازوکار    تأثیر، دوم؛ ياســتفاده از منــابع شــهر  

فراهم شدن سازوکارها و ترتیبات نهادي ، سوم؛ ي شهريها يگیر تصمیم
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تثبیت ، براي تحقق بیشتر مشارکت شهروندي در زندگی شهري و چهارم
ي شهري که ها و مدیریت شهروندانوظایف متقابل  ـحقوق   ۀقانونمداران

، ي شـهري هـا  دولـت ، ي شـهري هـا  حکومت، ي محلیها شامل حکومت
فـالح  ( شود ها می ي اجرایی شهري و شهرداريها مقام، شوراهاي شهري

  ).1389گیالنی و همکاران، 

 يو مفهو ينظر یمبان

ی است کـه داراي سلسـله   انسانمبتنی بر مفاهیم  هابرماسکنش ارتباطی 
آرمـانی نیسـت کـه از    ، عقالنیت، نخست آنکه با این تعبیر. پیامدها است

ما است و در بردارندة نوعی نظـام   زبانبلکه در خود ، افتاده باشدآسمان 
نه ، اجتماعی فراگیر و دموکراتیک است که هدفش رسیدن به توافق است

  .است هابرماسین مطلب در بحث تر ، مهماعمال سلطه و این
کنـد   می سعی هابرماسنوعی اخالقیات ضمنی وجود دارد که ، دوم

ان شناس ی که در میان جامعهجهانعلم اخالق نوعی ؛ بر آن انگشت بگذارد
توانیم حتی تصور علم اخالق را بکنـیم کـه    می چگونه: شهرت بدي دارد

ي زندگی بشـر قابـل اعمـال    ها در مقیاسی فراگیر بر انواع گوناگون شیوه
هرچند در فلسـفۀ  ، این راه حل بسیار هوشیارانه است، باشد؟ به نظر من

آن را ارزیابی کنم یا حتی آن را به درستی  قدر مجرب نیستم که آناخالق 
شود که  می یاد اي نامه آیینغالباً از آن به عنوان نوعی اخالق . تبیین نمایم

بلکه ناظر بر شیوة بروز و ظهـور  ، به محتواي یک هنجار معطوف نیست
محصول بحث عقالنی آزاد است که در آن پیامدهاي این هنجـار در  ، آن

  .شود می شمول بودن آن بررسی جهانوهلۀ اول با توجه به 
همـه  ، پیامدهاي یک جامعۀ کامالً دموکراتیک است کـه در آن ، سوم

طرح نظرات و مشارکت در ، فرصت مشارکت در بحث، به ابزارهاي خرد
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  ).301: 1386، کرایب( ي نهایی دسترسی دارندگیر تصمیم
عنـوانی را در رد دوگـانگی کـارگزار و     یـابی  نظریـۀ سـاخت   گیدنز

، ان به آنهـا معتقـد بودنـد   پرداز نظریه ساخت و ساخت وجریان که دیگر
این تئوري به جریان ساخت تحت شرایط گونـاگون  . طراحی کرده است
 گیـدنز بـه نظـر   . پردازد می ها بازتولید و انتقال ساخت، و به جریان تولید

ی بـه عنـوان کـارگزار و واسـط     انسـان بازتولید ساختی به واسـطۀ کـنش   
دهد که چگونه سـاختارهاي   نشانخواهد  می درحقیقت .گیرد می صورت

، شوند و در ضـمن آنهـا   می ی ساختهانساناجتماعی به واسطۀ کارگزاران 
مفهوم دوگانگی سـاختی بـه    هماناین . اند یابی ي فرایند ساختها واسطه

  ).286: 1381، ارمکیآزاد ( عنوان عنصر اصلی و محوري نظریۀ اوست
بـه تحلیـل    گیـدنز و  هابرمـاس در ادامۀ بحث با توجه به نظریـات  

  :پردازیم می مفاهیم
، یبـه عنـوان موضـوع اصـل     یت مشارکت اجتمـاع یبا توجه به اهم

خـارج از   يها مشارکت افراد در گروه، یمشارکت اجتماع« توان گفت می
ـ اتحاد، یاسـ یاحـزاب س ( ط کـار یو مح یاسیس ۀخانواده و عرص و  هـا  هی

 را مشـارکت  یاشـکال اجتمـاع   .(Helly, 2001: 2) »اسـت ) فشار يها گروه
  :ر مورد مطالعه قرار دادیتوان به دو صورت ز می

هـا،   زمانت در سـا یعضـو  ةرنـد یکـه در برگ  ،)یرسـم ( ينهاد) الف
و  زمانک یدر  شده يریز ت برنامهیبا فعال) ها باشگاه( ها و کلوپ ها انجمن
نهـاد از   مردمي ها زمانمشارکت در سا، انین میدر ا. مشخص است مکان

ــیو ــ یژگ ــوردار یخاص ــی برخ ــد م ــدر تجرب. باش ــانات ی ــرا، یجه  يب
ـ  ۀآژانس توسع ( USAIDنمونه ـ تجز يبرمبنـا  ،)امریکـا در  یالمللـ  نیب ه و ی

نهاد  مردم يها زمانگسترده انتظار دارد که با قدرت دادن به سا يها لیتحل
  :دیل را اکتساب نمایج ذینتا، ت از آنیو حما
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 يهـا  زمانان سـا یـ از روابـط متقابـل م   ییکه سـطح بـاال   یهنگام .1
ن یتـر  مناسـب ، کوچک وجود داشته باشد يها دولت و شرکت، نهاد مردم

 یاجتماع يها تیگر اولویکارآمد در قبال د یکاهش فقر و اقدام يجو برا
ـ در ا هرچند که جدا کـردن علـت و معلـول   ؛ دیآ می وجوده ب نـد  ین فرآی

 .ار دشوار استیبس
 ياریدر بسـ  یـی تمرکززدا يها در مورد برنامه شده مطالعات انجام .2

، نهـاد  مـردم  يهـا  زماناز کشورها اثبات کرده است که حضور فعـال سـا  
ار یـ اسـت کـه در اخت   یزان منـافع یـ بـر م  يگـذار تأثیردر  يدیـ کل یعامل

  .ردیگ می ر قراریفق شهروندان
 25 یمـال  يهـا  پـروژه  یابیکه برگرفته از ارز یجهانبانک  ۀتجرب .3

ان یـ م يقـو  اي رابطـه  کننـدة  اثبـات ، باشد می مختلف يها بانک در کشور
  .است یمعمول يها زمانت پروژه و مشارکت سایموفق

، و سوابق درخشـان  یفن يها ییتوانا ينهاد دارا مردم يها زمانسا .4
، سـهراب زاده ( را فراهم سازند ها ج پروژهید و نتایمف يها توانند روش می

بـه عنـوان ابـزار اعمـال و تـداوم       یرسم ينهادها، عالوهه ب ).27: 1387
  :ل دارندیبه شرح ذ ییکارکردها، شهروندانمشارکت 

  ؛یدر مورد مسائل اجتماع یرسان اطالع .1
  ؛و شوراها يشهردار يها يگیر میدر نظارت بر تصم شهروندانمشارکت . 2
  ؛یان تشکالت محلیت در روابط میشفافش یجاد افزایا .3
  ؛اي هیحاش يها ش مشارکت گروهیافزا .4
سـم  یمکانبـه حـل مسـائل شـهر بـا       شهروندانب یق و ترغیتشو .5

  ؛...و اي محله يها زمانسا
: 1379، کالترباك( شهروندانبه  یش اعتبار و اعتماد اجتماعیافزا .6

36.(  
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  :دو نوع است ةرندیکه خود در برگ، یررسمیمشارکت غ) ب
با فواصل  یگروه يها تیشامل مشارکت در فعال یاتفاق يریدرگ .1
ن و یکه در جهت کمـک بـه محـروم    ییها هیریبا خ يمثل همکار، نامنظم

  ؛شود می لیافراد خاص تشک
ـ مشارکت پا .2 ت در یـ و فعال منـد  دار کـه شـامل مشـارکت قاعـده    ی
دائمی  نسبتاً یولستند ین زمانسسه و ساؤاست که به صورت م ییها گروه
  (Helly, Op.cit: 3-4). اند یشگیو هم

ــ ــاع ۀخچــیتار یدر بررس ــارکت اجتم ــم یمش ــد رس و  یدر دو بع
رباز وجود یاز د یررسمیمشارکت غ، رانیدر اکه توان گفت  می یررسمیغ

صـد سـال    یکه جامعه ط یو تحوالت ها یداشته است و با وجود دگرگون
ـ ا ياز شهرها ياریقدرت در بس هنوز هم با، ده استیر به خود دیاخ ن ی

ام خاص یو ا ها برگزارشده در ماه یمذهب يها يعزادار. ات داردیکشور ح
ـ از ا اي نمونـه ، ردیگ می انجام یو ساختن مسجد که با مشارکت مردم ن ی

 تـأمین و  يعـاد  یمربوط به گذران زندگ يها نهیست و در زمها مشارکت
سبب ، جامعه یو اجتماع يساختار اقتصاد، ییایت جغرافیوضع، خدمات

. شده که بر محور مشارکت مردم شکل گرفته اسـت  ییها تیش فعالیدایپ
، ياریـ و آب هـا  يعـزادار هـا،   جشنها،  یمتقابل مردم در عروس يها کمک
، تبار يعلو( روند می در گردش امور به شمار ها ن مشارکتیاز ا اي نمونه
 ).1369، يزیتبر یمحسن؛ 1373، ییرضا؛ 1374، رانیپ؛ 1379

ــرد     ــردم در فراگ ــردن م ــر ک ــه درگی ــوف ب ــال معط ــهروندي فع ش
ي هـا  کننـد تـا در زمینـه    مـی  مردمی که فرصت پیـدا ؛ ي استگیر تصمیم
نتـایج و   يبـه ارتقـا  ، ي و انجام خدمات عمـومی سـخن گفتـه   ریز برنامه

بایـد  ، ین معنـاي آن تـر  درواقع شهروند بودن در کامل؛ خدمات بیندیشند
گردد کـه هـم    برمیاین موضوع به یک خواست درونی  .ثر و فعال بودؤم
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، برنان( در مباحث سیاسی و هم در اعمال سیاسی مشارکت درگیر شویم
2006 :999.(  
، يت و حضـور جـد  کشـر  يتوان به معنـا  یرا م» يت شهرکمشار«
 ۀجامعـ  ةسـازند  يهـا  انیکـ افته و مـؤثر  ی زمانو سا ياراد، آگاهانه، فعال
 يهـا  هـا و بخـش   زمانسـا ، نهادها، ها گروه، خانوارها، افراد یعنی يشهر

 یزنـدگ  یفرهنگـ  و یاجتمـاع ، ياقتصـاد  يها تیدر فعال يشهر یعموم
ج ین نتایتر عمده. دانست يشهر ۀجامع یل به اهداف جمعین يبرا يشهر
  :از عبارتند یتکن مشاریچن يامدهایو پ

n ؛خود يها ییها و توانا مردم از مهارت یآگاه  
n ؛يران شهرینان نسبت به مدیاعتماد و اطم ت حسیتقو  
n ؛يت شهریریو مد شهروندانان یم يارکت حس همیتقو  
n ؛شنهاداتیها و پ طرح ۀو ارائ شهروندان يها تیبروز خالق  
n ؛شهروندانق یاز طر يالت شهرکحل مش  
n يشهر ۀشتر به جامعیاحساس تعلق ب.  

 يشـهر  ۀو توسـع  يت شـهر یرینظـام مـد   يبـرا  يت شـهر کمشار
ش یتـوان بـه افـزا    یردها مـ کارکن یا ۀاز جمل. گوناگون دارد ییردهاکارک

ن یـی تع، يشـهر  ۀن شـقوق توسـع  یـی تع، يبـه اطالعـات شـهر    یدسترس
 ةپـروژ  ياجـرا  يبـرا  یوشش جمعـ کو  شهروندان يازهایها و ن تیاولو

  .ردکاشاره  يشهر ۀتوسع
ه کـ اسـت   یالزامـات  يدارا يت شـهر کمشار، یشناس دگاه جامعهیاز د

ن اتخـاذ  یو همچنـ  يت شـهر کشناخت مشـار  ين الزامات برایاز ا یآگاه
ـ ا. سـودمند اسـت  » يشـهر  یتکرد مشاریکرو« ن الزامـات را در مباحـث   ی

از جملـه مباحـث مربـوط     .گرفت یتوان پ می گوناگون مرتبط با مشارکت
، يت شـهر کمشـار  یزمانسـا  يالگوها، يت شهرکبه عوامل مؤثر بر مشار
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و  يت شـهر کمشـار  یبخشـ  يالگوها، يت شهرکارمش يا نهیزم يالگوها
ن یــآنچــه در ا. اســت يت شــهرکتحقــق مشــار یاصــلهــاي  شــرط پــیش

 يالزم بـرا  يهـا  شـرط  پـیش موضـوع  ، گزارش مورد توجـه قـرار گرفتـه   
ـ ن ایتـر  مهـم از  یبرخـ  .اسـت  يت شـهر کتحقق مشار هـا   شـرط  پـیش ن ی

  :از عبارتند
n و  یفرهنگـ ، یاسیس، یاجتماع، ياقتصاد يفراهم شدن ساختارها

 یدر سـطوح محلـ   يت شـهر کمناسب و متناسب با مشار يشهر یحقوق
  ؛یو مل) یاستان( يا منطقه، )ییو روستا يشهر(

n ـ ه از طرک( يشهر یتکوجود فرهنگ مشار ج یق آمـوزش و تـرو  ی
  ؛)شود یانجام م یفرهنگ
n يشـهر  يهـا و شـوراها   يشهردار( يت شهریریوجود نظام مد (

 .»گستر تکو مشار جو تکمشار، خواه تکمشار«

  روش تحقیق
بخـش  ؛ اسـت ) ياربردک، يادیبن( هدف بر اساس این مقاله قیروش تحق

گرفتـه   صورتمربوط به مرور مطالعات نظري و مطالعات تجربی ، بنیادي
ي ها بخش کاربردي نیز مربوط به یافته. باشد می در رابطه با موضوع مقاله

، راهبردها و راهکارهاي اجتماعیاین مقاله است که درنهایت به صورت 
ــه بوروکراتیــکسیاســی و ، فرهنگــی ــماه. گــردد مــی ارائ ي هــا ت دادهی

ابتـدا مطالعـۀ   . اسـت  یفـ یکهـم  و  یمـ کهـم  ، این مقاله شدة آوري جمع
ي و تحلیـل  بـردار  ي فـیش هـا  گرفته است و با تکنیـک  مقدماتی صورت

  .اند تجزیه و تحلیل شده، ي کمی و کیفیها داده، ثانویه
و یـا بـه عبـارتی     ياسنادروش ، غالب این مقالهروش به طور کلی 

  .است اي روش کتابخانه
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  و روند آن يت شهروندیوضع
 يشهروند یت اجتماعیواقع، ياسناد یدر پژوهش) 1383( ینیحس ینجات
. قـرار داده اسـت   یمورد بررسـ  1380تا  1376 يها سال یران را طیدر ا

 یسـت یو چ یچگـونگ ، یـی اپژوهش با طرح سه پرسش حول محـور چر 
 ۀیران و بـا اسـتفاده از سـه فرضـ    یدر ا يشهروند ۀیاول ۀهست يریگ لکش

 يها يته و نهادسازیالزامات مدرن يگذارتأثیره ناظر به ک، يدیلکراهنما و 
ـ در ا( يبسترساز شهروند يارهاکو سازو یاسیس ـ  یحقوق ران پـس از  ی

ن یـی ل و تبیـ به تحل، هستند يه شهروندیاول ۀهست يریگ لکبه ش) انقالب
در  مارشـال  يت طرح نظریمحقق با اشاره به اهم. موضوع پرداخته است

 مارشـال  ياز الگـو ، ل پـژوهش یـ ها و مـدل تحل  هیاز فرض ین بخشیتدو
ـ ا، ياز نظر و. رده استکاستفاده  ـ بـه و  ينظـر  ين الگـو ی ث یـ ژه از حی

ل کشران یدر ا یمارشال ۀگان سه يها يدام نوع از شهروندکه کنیشناخت ا
ـ و  یاجتمـاع ، یاسـ یس، یمدن( گرفته است  یمهـم و اساسـ  ) ا هـر سـه  ی

ـ  ابعـاد سـه   يریـ گ لکاز شـ  مارشـال با استفاده از مدل  يو. باشد یم  ۀگان
 ياز حقـوق شـهروند   ین ابعاد را بـا نـوع خاصـ   یاز ا هریک، يشهروند

از  يناظر به برخوردار» یمدن يشهروند«، ن اساسیبر ا. ندک یمشخص م
 يآزاد، انیـ ب ياز حـق آزاد  يبرخـوردار  يه به معنـا کاست  يحق آزاد

قلـم و ماننـد آن    يآزاد، تکیـ مال يآزاد، انتخاب مـذهب  يآزاد، شهیاند
 يه بـه معنـا  کـ اسـت  » تکحـق مشـار  «، ين حـق شـهروند  یدوم. است

 یاسیت در امور سکت در انتخابات و مشارکشر، يأاز حق ر يبرخوردار
نسـبت   ین حقـ یبـا چنـ   را» یاسـ یس يشـهروند « مارشـال  .جامعه است

ه کـ است » حق رفاه«، يعد از حقوق شهروندن بیو باالخره سوم. دهد یم
بهداشـت و  ، یت اجتمـاع یـ امن، یاجتمـاع  تأمیناز  يبرخوردار يبه معنا

ـ در نظر. باشـد  مـی  یآموزش همگان  يشـهروند «، مارشـال  يشـهروند  ۀی
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در . جامعـه از حـق رفـاه اسـت     ياعضا يبه مفهوم برخوردار» یاجتماع
، اسـت  ین حقـوق یچنـ  کننـده  تأمینه کبه نقش دولت رفاه  مارشال، نجایا

  .دارد یخاص تأکید
از آن اسـت کـه وضـع موجـود      یحـاک  يو يهـا  افتهیو  ها یبررس

تا وضع مطلـوب   يادیار زیبس ۀهنوز فاصل، »و رفاه یاجتماع يشهروند«
تـوان آنهـا را تحـت     یه مک خألن فاصله و یا يگرهانشانن یتر مهم. دارد

 عبارتند، ردک يبند دسته» رانیا یاجتماع يشهروند يها سکپارادو«عنوان 
ـ بـه و ( »یاجتماع يها افکش«: از ـ کشـ ، ییو روسـتا  يژه شـهر ی ن یاف ب

 ۀفاصـل «؛ )هـا  ن گـروه یاف بکو ش یتیاف جنسکش، یاف قومکش، یاستان
ران از یــدر ا یانســان ۀبــا توســع HD ۀرتبــ ۀژه فاصــلیــبــه و( »یاجتمــاع

؛ )خـزر  ةانـه و حـوز  یدر خاورم يا منطقـه  یو حتـ  یجهان ياستانداردها
ـ بـه و ( »یزمـان  همو نا یناهمخوان یکالتید«  يارهـا کژه عـدم تحقـق راه  ی

مجلس در عمل و  ۀن موضوعیقوان ییعدم ضمانت اجرا، دولت يا توسعه
  ).ياقتصاد ۀبا توسع یاجتماع ۀان توسعین عدم توازن میهمچن

ت ین وضـع یتر نندهکن و شیتر رمق مک، نیتر سست« یمدن يشهروند
ن حـال  یدر ع، ردک یتلق» بحران«توان آن را  یه مکت ین وضعیا. را دارد

ت یـ تثب» یو بهبـود نسـب   بحـران «ان ینوسان م یکیتکالیت دیوضع یکدر 
ن مورد اشاره یتوان به ا یآن م يدیلک يها دهنده نشان ۀاز جمل. شده است

 نیافتگی ژه توسعهیبه و یحقوق يفضا ۀشناسان بیت آسیوضع«، اول: نمود
؛ یحقـوق  یراسـ کبرو يسـاختار  يردکارکـ  کیـک عـدم تف ؛ ینظام حقوق

؛ ینه نشدن فرهنـگ حقـوق  ینهاد؛ ییقضا ینشدن مراجع حقوق یتخصص
ن موجود بـا تحـوالت   یقوان يریناپذ و انعطاف يمدار قانون ۀیتزلزل روح

در  خصوصـاً  یاجتمـاع  يفضـا  ۀشناسان بیت آسیوضع«، دوم؛ »یاجتماع
 ینظام زنـدانبان ، انکودکاز جمله ( يمسائل حقوق شهر و شهروند ةحوز
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و  یرسـان  اصالحات و اطـالع  يآزاد، دهیشه و ابراز عقیان و اندیب يآزاد
، سـوم ؛ )خـاص  یاسـ یو س یاجتمـاع  يهـا  گـروه  يژه برایوجود حق و

ـ طراز ( »یمـدن  يو محدود حقوق شـهروند  یشرفت نسبیت پیوضع« ق ی
رات ییـ تغ؛ د حقـوق زنـان  ین جدیب قوانیتصو؛ یت مذهبیاقل يها يآزاد
؛ یحقوق بشر اسـالم  یمل يها ونیسیمکل کیتش؛ یمجازات اسالم یقانون
و  یاسـ یس يهـا  تئیگسترش ه؛ یرقانونیفشار غ يها ل به مهار گروهیتما

ژه یبه و یو انتخابات مقامات محل یمحل ينهادها ۀتوسع؛ یمدن یاجتماع
استمرار ، و چهارم؛ )ییو روستا يشهر يها تیریو مد یاسالم يشوراها

 یدر برخـ  خصوصاً( یمدن يحقوق بشر و شهروند ةنندک ت نگرانیوضع
؛ هـا  هیو مهـاجرت و فـرار مغزهـا و سـرما     یاز جمله پناهنـدگ ، ها حوزه

سانسـور  ؛ مقننـه  ةه و قـو یمجر ةو قو ییقضا ةقو يها استیس یناهمخوان
ل که شـ کـ » یاسـ یس يشهروند« ۀنیاما در زم ).یام زندانبانو نظ يا رسانه

  :ر استکافته قابل ذیچند ، ران استیدر ا يغالب شهروند
n ـ در ا يشـهروند  یل اجتمـاع کش: يشهروند یل اجتماعکش ران ی

اسـت تـا   ) از دولت به سمت جامعه( از باال يشهروند«شتر به صورت یب
  ؛») از جامعه به سمت دولت( نییاز پا يشهروند
n ـ در ا يشـهروند  یپ اجتمـاع یـ ت: يشـهروند  یپ اجتماعیت ران ی

 يت شـهروند کرا دارد تا مشار» منفعل يت شهروندکمشار«شتر حالت یب
  ؛فعال
n ـ در ا يشـهروند  یقلمرو اجتماع: يشهروند یقلمرو اجتماع ران ی

  .یعموم ةاست تا حوز» یخصوص ةحوز«شتر معطوف به یب
 یشناخت ت جامعهیاز آن است که ماه کیها حا افتهین یا، در مجموع

 يشـهروند ، از باال يشهروند: به صورت، رانیدر ا گرفته لکشي شهروند
از  ياست تـا شـهروند   یخصوص ةمعطوف به حوز يو شهروند یانفعال
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  .یعموم ةمعطوف به حوز يفعال و شهروند يشهروند، نییپا
ل یـ تحل«به  يگرید يدر پژوهش اسناد) 1387( یلهلعبدا و یصراف

ت یریمقـررات و مـد  ، نیگـاه آن در قـوان  یجا یابیو ارز يمفهوم شهروند
، ين و مقـررات شهرسـاز  یقوان، قین تحقیادر . اند پرداخته »کشور يشهر
و  ياقتصاد، یاجتماع ۀتوسع يها و برنامه یه مانند قانون اساسین پایقوان

ن یران از آن منبعـث اسـت و همچنـ   یا يشهر یکه نظام حقوق يشهروند
 یل محتـوا بررسـ  یـ بـا روش تحل  يت شهریریمد ةژین و مقررات ویقوان

  .شده است
، شـهر  کننـدة  اداره ينهادها، شهروندانشامل  يت شهریریعناصر مد

بـه   یبخشـ  سـامان است که با هـدف   یو بخش خصوص یاسالم يشورا
د عمـل  ین بایقوان بر اساس يت شهریریمد يها تیو فعال يشهر یزندگ
ـ ا یدر قـانون اساسـ  ، پـژوهش ج ینتـا  بـر اسـاس  . کنند و  هـا  نـه یزم، رانی
ن و یدر قـوان . وجـود دارد  يجـاد شـهروند  یا يمناسـب بـرا   يها تیظرف

 يشـتر بـر شـهروند   یز بیـ ن یاسـالم  يمجلـس شـورا   ۀمقررات موضـوع 
 يهـا  در برنامـه . یاسـ یو س یمدن يشده است تا شهروند تأکید یاجتماع
 يتا حدود» رفاه يشهروند«ت یتقو يبرا يساز نهیکشور ضمن زم ۀتوسع

است کـه   ین در حالیا. پرداخته شده است یاسیو س یمدن يبه شهروند
» يحقـوق شـهروند  «، يشهرساز یضوابط و مقررات عموم ۀدر مجموع

ـ مغفول و غا ـ تقو يبـرا  يکاروچ سـاز یب اسـت و هـ  ی و  يت شـهروند ی
ن و یمجموعـه قـوان   ین بررسـ یهمچنـ . ه نشده اسـت یتعب يشهروندساز
 ۀیف دوسـو یآن بـا حقـوق و وظـا    ۀسـ یو مقا يشـهر ت یریمقررات مـد 

ت یریمـد  یداده اسـت کـه نظـام حقـوق     نشـان  ها يو شهردار شهروندان
ـ دسـت آمـده در ا  ه ج بینتا. است يشهروند ةدیران فاقد ایدر ا يشهر ن ی

لق به گفتمـان  تعم، نیبه کار رفته در قوان يها واژهکه دهد  می نشاننه یزم
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ف یجامعه را به عنـوان تـودة فاقـد حقـوق و وظـا      يکه اعضا ـ یحقوق
  .رد ـ استیگ می در نظر یقانون

 يبه عنوان کـار ) 1382( یانیشق یتحق، یتجرب يها ان پژوهشیاز م
و موانع تحقق آن  يت شهروندیوضع ین دهه به بررسیا يجامع در ابتدا

در بسـتر   يمفهوم شهروند ياوکبه وا ن مطالعهیا .ران پرداخته استیدر ا
 يشهروند، یدانیخ از دوران باستان تا به امروز پرداخته و در بخش میتار

همـدان و  ، در سه شهر تهران، احساس و عمل، تیموقع يها لفهؤرا در م
در  ين اسـت کـه شـهروند   آاز  یحاک ها افتهی. زاهدان بررسی کرده است

، مکـ  درصـد  6/26( افته استیم و متوسط تحقق کدر حد ، ن سه شهریا
زان تحقـق  یـ اما م ).ادیدر حد ز درصد 4/24در حد متوسط و  درصد 49

بـه طـوري کـه    ؛ ان جوامع قابل مشـاهده اسـت  یدر م يوستاریل پکبه ش
و عمـل   ین حد آگـاه یمترکدر تهران و  يزان تحقق شهروندین میشتریب

و همـدان  است در زاهدان به دست آمده  يف شهروندیبه حقوق و وظا
در منـاطق مختلـف    يشـهروند ، گریان دیبه ب. ردیگ یقرار م یانیدر حد م

را بـا   یتوان درجات متفـاوت  یو ماست افته یسان تحقق نیکران به طور یا
  .ردکآن مشاهده  دهندة لکیتشي ها لفهؤتوجه به عناصر و م

آگـاهی بـه   ، درك از معناي شـهروندي ( يت شهروندیدر بعد موقع
ان از معنا یپاسخگون درك یشتریدر تهران ب ،)ف شهرونديیحقوق و وظا

ونت در کس«موارد به  درصد 9/27ن یب در بیبه ترت »يشهروند«و مفهوم 
و اسـت  بـوده   »فیحقوق و وظا ۀمجموع«موارد  درصد 1/23در ، »شهر

سـطح  ، ن در مجموعیهمچن. ن مفهوم ندارندیاز ا یهم درک درصد 1/16
آنـان   یآگاهمتر از سطح کخود  يف شهروندیافراد نسبت به وظا یآگاه

  .نسبت به حقوق است
ن یشتریب ،)لت مدنییفض، احساس تعلق( در بعد احساس شهروندي



  127...      ریزي شهري در برنامه شهروندانها و راهبردهاي مشارکت  روش

تعلق ، يمهم احساس شهروند يها لفهؤاز م یکیاحساس تعلق به عنوان 
ـ تعلـق  ، نآپس از  و) درصد 1/48( به خانواده ) درصـد  8/33( ه کشـور ب

ز یـ اسـت ن  يبه فرد یح منافع جمعیکه ناظر به ترج یلت مدنیفض. است
ـ ن ارزییپا درصد 47در   يدر بعـد عمـل بـه شـهروند    . اسـت  شـده  یابی

از  يبرخـوردار  ،)برخورداري از حقوق و عمل بـه وظـایف شـهروندي   (
ـ ارز) درصـد  23( فیاز عمل به وظـا  تر نییپا) درصد 4/21( حقوق  یابی

  .شده است
) درصد 3/49( متوسط، در شهر تهران يتحقق شهروند، در مجموع

  .شده است یابیارز
در  ياز حقـوق شـهروند   يدر مـورد برخـوردار   ها افتهین یا ۀسیمقا

 و يمحمـد ن دهـه توسـط   یهمـ  يکه در انتهـا  يگریبا پژوهش د، تهران
از ( از افزوده شدن سهم متوسـط  یحاک، انجام شده است) 1388( یانیش
؛ اسـت  ياز حقوق شهروند يدر برخوردار) درصد 5/50 به درصد 8/44

. دو کاسته شـده اسـت   اد هریکم و ز يها ياز سهم برخوردار که درحالی
 1378در سال  2/26(ها  نیانگیم یآزمون ت بر اساس ها افتهین یل ایفراتحل

  .افته استین یا ؤیدم) 1387 در سال 5/22با 
زنان از  يبرخوردار) 1383( اثوندیغ پژوهش ها ر پژوهشین سایاز ب

) 1384( یمـدن  منتخـب و ) 1384( نـانلو یا و پـژوهش  يحقوق شهروند
  .اند کردهی ان بررسیرا در جوانان و دانشجو يش و نگرش شهروندیگرا

زنـان از   يبرخـوردار  ،)1383( اثونـد یغج پـژوهش  ینتـا  بر اسـاس 
زنان  یتیجنس يپذیر جامعه، شوهر يباال يو درآمد اقتصاد یاستقالل مال

 يبرخـوردار زان یـ بـر م ، پدر و مادر، الت شوهریزان تحصیو باال بودن م
موانـع  . نـده دارد یمثبـت و فزا  تـأثیر  يشـهروند  یزنان از حقوق اجتماع

مرتفع خواهـد شـد کـه     یهنگام یعموم ۀزنان در عرص يتحقق شهروند
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مثل خانواده از ، جامعه و سطوح خرد کالنموانع حضور آنان در سطوح 
  .ان برداشته شودیم

زان یـ م يرهـا یمتغکـه  دهـد   مـی  نشان) 1384( نانلویا ج پژوهشینتا
 یفرهنگــ ۀیســرما، فــوق برنامـه در مــدارس  يهــا تیــمشـارکت در فعال 

ش یبا گـرا ، یگروه يها تیروزنامه و تعداد عضو ۀزان مطالعیم، خانواده
ـ ا. ارتباط مثبت و معنـادار هسـتند   يجوانان دارا يبه شهروند ن چهـار  ی

، در مجمـوع . انـد  ن کـرده ییانس کل را تبیاز وار درصد 23مجموعاً  متغیر
از  درصد 66/53 يش شهروندیل به رفتار گرایبعد تما يش شهروندیگرا

در حد متوسط و  درصد 6/38، ار خوبیدر حد خوب و بس ،انیپاسخگو
  .باشد یم مکار یم و بسکان در حد یپاسخگواز  درصد 8/7

 يانگر نگــرش قــویـ ب) 1384( یمنتخــب مــدنپـژوهش   يهــا افتـه ی
تنهـا  ، مسـتقل  يهـا متغیران یـ از م. است يان نسبت به شهروندیدانشجو

وابستۀ نگـرش نسـبت بـا     متغیررابطه با  يدارا یعموم ۀحضور در عرص
 ةن نمـر یباالتر، زان شناخت نسبت به حقوقیم ۀنیدر زم. است يشهروند

حـداقل   تأمین یعنی( یمتعلق به حقوق اجتماع، نمره 78/4 یعنین یانگیم
ن یمتـر کو ) ق دولتیهمه از طر ياشتغال برا، نکمس، یات آموزشمکانا

، نژاد، تینظر از قوم صرف، از حقوق برابر يآن متعلق است به برخوردار
در . شـود  یافـراد محسـوب مـ    یحقوق مدن ءه جزک درصد 28/2با ، نید

و  54/3ب بـا  یـ به ترت، نیانگیم ةن نمریمترکن و یشتریب، فیرابطه با وظا
  .و اطاعت از قانون است یاسیردن مسائل سکنمره مربوط به دنبال  22/3

ثر بـر  ؤدر مـورد عوامـل مـ   ) 1386( نیـا  یفـاطم پـژوهش   يها افتهی
سـرمایه  دهـد کـه    مـی  نشـان  یشناسـ  از منظر جامعـه  يتعهدات شهروند

) ییگرا عام( ن و ضوابطیت قوانیش افراد به رعاین گرایو همچن اجتماعی
 یاجتمـاع  یو آنـوم  ش خواهـد داد یآنها را افزا يزان تعهدات شهروندیم
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احسـاس  ، گـر ید ياز سـو . شـود  مـی  يمنجر به کاهش تعهدات شهروند
 یو آنـوم  یـی گرا عـام ، سـرمایه اجتمـاعی  بـر   يگذارتأثیرق یاز طر یناامن

با باال رفتن سن . خواهد شد يموجب کاهش تعهدات شهروند یاجتماع
شود و زنان نسبت به مردان از تعهدات  می زان تعهدات افزودهیبر م، افراد

 نشـان ز یـ ن پژوهش نیا يج نظرینتا. برخوردار هستند يباالتر يشهروند
بـودن آن   یبودن و درون ياریاخت، ين عناصر شهروندیتر مهمدهد که  می

، و قدرت تر يقو یعموم يها عرصهاي،  ن رو هرچه در جامعهیاز ا؛ است
ف و افراد آن جامعه از تعهـدات  یتضع، استبداد، رمتراکم و متکثر باشدیغ

  .برخوردار خواهند بود يباالتر يشهروند
کـه بـه   ) 1387( یکفاشـ خر از جمله پژوهش أقات متیدر تحق تاًینها

بر انتخـاب   يدار شهریپا ۀتوسع یفرهنگ ـ  یعوامل اجتماع تأثیر یبررس
مورد مطالعـه   ۀدر نمون يفرهنگ شهروند ةساز، پردازد می یونکمس ۀمحل

ن فرهنگ یت اصول و موازیدر مورد رعا شهروندانرد کعمل که داد نشان
ت همگـون و  یگـر از وضـع  یا بـه عبـارت د  ی، ع نرمالیاز توز يشهروند

ـ از توز يا ست و انحـراف قابـل مالحظـه   یمتجانس برخوردار ن ع نرمـال  ی
در تهـران   يت شـهروند یهو) 1388( یانیش و يمحمدپژوهش  در. دارد

ـ دوم به هو ۀمتوسط و رتب، موارد درصد 60را در   نییپـا  يشـهروند  تی
  .اختصاص دارد) درصد 21(

ي مختلـف  ها يساز زان شهروندي در مفهومیمها،  اغلب پژوهش در
برخورداري از حقوق اجتماعی ، تحقق شهروندي، شهروندي ۀیروح( آن

ي مربوط بـه  ها هرچند در پژوهش؛ در حد متوسط است) ...شهروندي و
ـ توز، جوانان ي هـا  و نگـرش  اهـ  شیر بـاالي گـرا  یها در مقـاد درصـد  عی

ـ توانـد ارز  مـی  ن نکتـه یا. شهروندي بیشتر است از  اي انـه بین ابی خـوش ی
ت یوضـع ، اما شـهروندي جنسـیتی  . از نسلی شهروندي ارائه کنداند چشم
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 ۀنـ یدر گز( برخورداري از حقوق شهروندي در بین زنان و مطلوبی ندارد
  .ن سطح را داردیتر نییپا) يدرصد عیباالي توز

  يشهروندساز ين راهبردهایتدو يبرا ییمبنا یپژوهش يها داده
از  شـهروندان نامحـدود   يمطالبات و تقاضاها، ياست شهریدگاه سیاز د
ـ    ، يشهر يها میرژ ، اول: اسـت  یاساسـ  ۀعمدتاً معطـوف بـه چنـد مقول

شــتر بــر ســازوکار   یب يگــذارتأثیر، دوم؛ ياســتفاده از منــابع شــهر  
 يبات نهادیسازوکارها و ترتفراهم شدن ، سوم؛ يشهر يها يگیر میتصم

ت یتثب، و چهارم يشهر یدر زندگ يشتر مشارکت شهروندیتحقق ب يبرا
که  يشهر يها تیریمد و شهروندانف متقابل یوظا ـحقوق   ۀقانونمداران

، يشـهر  يهـا  دولـت ، يشـهر  يهـا  حکومت، یمحل يها شامل حکومت
فـالح  ( شود می ها يو شهردار يشهر ییاجرا يها مقام، يشهر يشوراها

 يو نهادهـا  یافته توسعه ير در کشورهایاخ ۀدر چند ده ).1389گیالنی، 
 يها استیراهبردها و س ۀن و ارائییبه تب يمنابع و اسناد متعدد یالملل نیب

 ینها معرفآاز  یبرخ، يبعد يها که در گزارش اند پرداخته يشهروندساز
و  یاساسـ  ز عالوه بـر متـون موجـود در حقـوق    یران نیدر ا. خواهند شد

ـ  یکـه طـ   یمـدون  يحقـوق شـهر   ۀو مجموع یخصوص ر یـ م قـرن اخ ین
و  یملـ  یدر سطح حکمران( م روابط مردم و حاکمانیتنظ يبرا ییها دهیا
بـه بحـث    یاسـناد مسـتقل   راًیـ اخ، ارائـه داده اسـت  ) يشـهر  يهـا  میرژ

عالوه بـر قـانون    ینها در سطح ملآن یتر مهمکه از  اند تهخپردا يشهروند
و  يحقـوق شـهروند   يحفـظ و ارتقـا  «  ۀحـ یال، اساسی و قوانین مدنی

) 20( سـتم یاصـل ب  ياجـرا  يدر راستا، افراد یم خصوصیت از حریحما
قـانون  « 130 ةاست که بنـد ه مـاد  » رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس

آن کرده  ۀیه را مسئول تهیقضائ ةقو زمان همبه طور  »چهارم توسعه ۀبرنام
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در قـانون احتـرام بـه     يحقـوق شـهروند  « ةواحـد  ةب مادیبود و با تصو
 ةن مـاد یهمچن .متحقق شد »يمشروع و حفظ حقوق شهروند يها يآزاد
حقـوق   يدولت را موظف کرده است به منظور ارتقا، چهارم ۀبرنام 100
و  يت فـرد یـ و احسـاس امن  یرشـد و تعـال   يهـا  نـه یاستقرار زم، یانسان

، مـؤمن ، ثـارگر یا، پذیر تیمسئول، فعال یت نسلیدر جامعه و ترب یاجتماع
تعـاون و   ۀیـ روح بـا ، با انضباط، يارکبرخوردار از وجدان ، مند تیرضا

ران و یا ییوفاکو ش یمتعهد به انقالب و نظام اسالم، یاجتماع يسازگار
را مشــتمل بــر »  يمنشــور حقــوق شــهروند«، بــودن یرانــیمفتخــر بــه ا

  :برساند ربط ذيب مراجع یم و به تصویتنظل یذ يمحورها
و رشد فرهنگ نظم و احترام بـه   يمدار قانون یپرورش عموم) الف
  ؛ين شهروندیقانون و آئ

در حـق  ، ين آزادیمردم و تضم يانت از آرایو ص يآزاد تأمین) ب
  ؛ردنکانتخاب شدن و انتخاب 

 ينـدها یبـه سـمت فرآ   یاجتمـاع ، یاسـ یس يها تیت فعالیهدا) ج
  ؛یو اجتماعات قانون ها تیت فعالین امنیت و تضمیو حما یقانون

در  یاجتمـاع  يهـا  لکرشد تشـ  يت الزم برایو امن يآزاد تأمین) د
  ؛ان و زنانکودکانت از حقوق یص ۀنیزم

 يهـا  نسـبت بـه گـروه    آمیز و احترام آفرین م وحدتیج مفاهیترو)  ه
  ؛یو اقوام مختلف در فرهنگ مل یاجتماع
  ؛افراد یم خصوصیانت از حریحفظ و ص) و
  .در مردم و جامعه یت اجتماعیاحساس امن يارتقا) ز

  بندي جمع
توان در دو سـطح شـهروند ملـی و     می ران رایي شهروندي در اگیر شکل
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ت شهروندي ملی در انقالب مشروطه با یهو. شهروند شهري بررسی کرد
ن قانون اساسی مشروطه و هنگامی که در متمم قانون بـراي اولـین   یتدو

از ، پـیش از آن . افـت یرسـمیت  ، اد شـد ی »حقوق ملت«بار در فصلی از 
ـ ا .شـد  می ن استفادهآعامه و نظایر ، اهالی، توابع، مفاهیمی چون رعایا ن ی

داد کـه   پایـان قانون در ضمن دورانی طـوالنی از حکومـت سـلطنتی را    
ي آغازین مشارکت مـردم در  ها آن جایگاهی نداشت و گامشهروندي در 

ي پارلمـانی بعـدي بـا تشـکیل مجلـس      هـا  در نظامشان  تعیین سرنوشت
. برداشـته شـد  ) شـوراي اسـالمی   بعدها مجلس شوراي ملی و( مشروطه
همـه  ( شهروندي در ذات خود وجود دو اصـل برابـري  ، ذکر شد چنانکه

مردم تعیین کننـد چـه کسـی    ( کراسیوو دم) داراي حق شهروندي باشند
قانون وضع ، چه کسی براي تنظیم روابط مردم و حکومت؛ حکومت کند

) قانون قضاوت کند بر اساس، کند و چه کسی در مورد حقوق و وظایف
ان در خواهـ  ي تحـول ها آرمان، فرض گرفته و تحقق این دو اصل پیشرا 

وقـوع انقـالب   ، ین ایـن تحـوالت  تـر  مهـم . یکصد سال اخیر بوده اسـت 
عنـی قـانون   یمیثاق جمعی مردم و انقالبیـون  . بود 1357سال اسالمی در 

شهروند را بـا آن بـار خـاص     ۀلمک، جاکچ یدر ه با وجود اینکه، اساسی
صـحبت  » حقـوق ملـت  «برد و فقط در فصل سوم از  یار نمکبه  یحقوق

 در. ي بسیاري براي تحقق شهروندي در خـود دارد ها اما ظرفیت، ندک یم
تـوان در   می ین اظهار نظر براي تحقق کامل هویت شهروندي ملیتر کلی

ضرورت بـازنگري آن بـا   ، ي موجود این قانونها کنار استفاده از ظرفیت
  .کرد شهروندگرا را مطرح کردیرو

یی اسـت کـه   هـا  اما شهروندي شهري ناظر به حقـوق و مسـئولیت  
 شـهري ي هـا  بـه شـهر و بـه حکومـت    ، نسـبت بـه همـدیگر    شهروندان

 روند شهري، ایران طی این قرن ۀجامع. دارند) شهرداري و شوراي شهر(
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ش بـا تـدوین قـانون    1286در سال . ی ناموزون را تجربه کرده استشدن
. اي مستقل یافت بهجن، براي اولین بار این بحث به صورت رسمی، بلدیه

بلدیه را حفـظ منـافع شـهرها و ایفـاي      تأسیسمقصود اصلی ، این قانون
ي هـا  یتلهرچنـد حقـوق و مسـئو   . ج اهالی شهرنشین دانسته استیحوا

مردم و حاکمان شهري در این قانون به طور کامل و دقیـق تبیـین نشـده    
نهادي به نام انجمـن شـهر کـه نهـادي انتخابـاتی و       تأسیسلیکن ، است

بسـتر نهـادي پیـدایش شـهروندي     ، مردمی براي نظارت به بلدیـه اسـت  
 1357ي این قانون پس از انقالب ها ایده. کردشهري را تا حدودي فراهم 

هـا،   نیز به قوت خود باقی بود و هرچنـد بـا تصـویب قـانون شـهرداري     
بار با نام شوراهاي  اما آن بستر نهادي این، تغییراتی در آن صورت گرفت

گر همچنان تداوم یناشی از جنگ و مسائل د اي اسالمی شهر پس از وقفه
روابط حاکمـان   کنندة حقوق شهري در ایران که تعیین ۀاما مجموع. یافت

ي شهروندي فاصله ها هنوز تا پیداشدن ایده، و مردم با هم و با شهر است
ي هـا  از بسـتر . نمایـد  مـی  ضـروري ، لذا همتی در این زمینه داشتن. دارد

ک فرهنگ و هویت زیسـتی  ی، شهروندي، میساختاري و قانونی که بگذر
و اقداماتی براي ایجـاد   ها برنامه، ها یازمند سیاستاکتسابی نیز هست که ن

و شوراهاي  ها شهرداري( ي محلیها سهم حکومت. و گسترش آن هستیم
و نیز منـابعی کـه در   شان  وظایفبه ان از طرفی با توجه ین میدر ا) شهر

 به تنهایی، اختیار دارند و از دیگر سو به دلیل دشواري حل مسائل شهري
، تدوین راهبردهـا . بسیار مهم است) شهروندانتعهد  فارغ از همکاري و(

و اقداماتی در جهت شهروندسـازي ابـزار ایـن کـار      ها برنامه، ها سیاست
  .است و استعانت از علوم در این زمینه ضامن موفقیت

ت شـهروندي  یوضع در خصوصر یاخ ۀک دهیهاي پژوهشی  افتهی
ي هـا  يسـاز  مفهـوم زان شهروندي در یاز متوسط بودن م کیحا، در تهران
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، ش شهرونديیگرا، شهروندي ۀیروح، اعم از فرهنگ شهروندي، مختلف
  .برخورداري از حقوق شهروندي است و نگرش شهروندي

ـ در ا گرفتـه  لکشـ  يسـاز ي شهروند یشناخت ت جامعهیماه در ، رانی
 يو شهروند یانفعال يشهروند، از باال يشهروند« به صورت کالنسطح 

فعـال و   يشـهروند ، نییاز پا يتا شهروند( »یخصوص ةمعطوف به حوز
بـه  ؛ )1383، حسینی نجاتی( دهستن) یعموم ةمعطوف به حوز يشهروند

ـ شتر هویتی افراد بیلحاظ هو ن یشـتر یت ملـی دارنـد تـا شـهروندي و ب    ی
تعلـق بـه شـهر و    ( .ن خانواده و کشور اسـت یاحساس تعلق در نوسان ب

  ).1382، انییش) (فیضع، محل سکونت
ف شـهروندي  یشتر از آگاهی به وظـا یب، آگاهی از حقوق که درحالی

ـ ف ارزیکمتـر از انجـام وظـا   ، ن حقوقیبرخورداري از ا، بوده ابی شـده  ی
ـ و اکثر درك درستی از مفهوم شهروندي نداشـته ، شتر افرادیب. است ، تی

شماري هم درکـی از  . اند سکونت در شهر را معادل شهروند بودن دانسته
  ).همان( معناي شهروندي ندارند

. بودن آن است یبودن و درون ياریاخت، ين عناصر شهروندیتر مهم
، و قـدرت  تـر  يقـو ، یعمـوم  يهـا  عرصـه اي،  هرچه در جامعه رو، این از
از ، و افراد آن جامعـه شود  می فیتضع، استبداد، رمتراکم و متکثر باشدیغ

  ).1386، نیا فاطمی( برخوردار خواهند بود يباالتر يتعهدات شهروند
، نهادینه شدن شهروندي در کنار عوامل متعدد اجتمـاعی و سیاسـی  

از ایـن  و ن نظام حقوقی شهروندمبنا و شهروندگستر اسـت  ینیازمند تدو
  .نیازمند بازنگري جدي است، حقوق شهري ایران، منظر

جـاد  یق ایاز طر یکی: کند می ق با جامعه رابطه برقراریفرد به دو طر
ـ از طر يگـر یجامعـه و د  ن درگـرا  ر کـنش یارتباط با سا ت در یق عضـو ی

هرچند کـه بـا گسـترده شـدن روابـط       ).126: 1386، زدان پناهی( ها گروه
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شـهر تهـران بهتـر اسـت کـه مشـارکت        يو اقتصـاد  یاسـ یس، یاجتماع
باً در تمام ینهاد باشد و تقر مردم يها زمانبا سا یدر قالب رسم شهروندان

 يهـا  زمانسا( یردولتیغ يها زمانسا مشارکت در، یافته توسعه يکشورها
 اي ت آن به گونـه یپرارزش در نزد مردم دارند و ماه یگاهیجا) نهاد مردم

ــگ و در  یات اجتمــاعیــدر ح يتــر اســت کــه روز بــه روز نقــش پررن
: 1386، یفکـوه ( دهنـد  مـی  ن کشورها به خود اختصـاص یا يریز برنامه
در هر دو شکل  شهروندانن است که مشارکت یا یاصل ۀاما مسئل ).543
البتـه  . برخوردار اسـت  یزان کمیدر شهر تهران از م، یررسمیو غ یرسم

کمتر از  یلیخ یزان مشارکت رسمیم، دهد می نشان ها افتهیکه  گونه همان
  .است یررسمیمشارکت غ
 يهـا  نهیهز، یاجتماع يها تین بودن مشارکت در فعالییپا، جهیدر نت

توانـد بـر دوش جامعـه     می را یاسیو س یاجتماع، ير اقتصادیناپذ جبران
 شده خدمات ارائه کارایین بودن ییتواند به پا ها می نهین هزیا. ل کندیتحم

از مشـارکت در   ینجـا سـطح قابـل قبـول    ین در ایبنـابرا . ز منجر شـود ین
شود که  می ن سوال مطرحیحال ا. قابل توجه است یاجتماع يها تیفعال

آنان در  یمشارکت رسمخصوص  به، شهروندانتوان مشارکت  می چگونه
ن یدر ا يچه راهبردها ت کرد؟ ویشهر تهران را تقو یاجتماع يها تیفعال

تـوان   می در ابتدا، الؤن سیپاسخ به ا يتوان ارائه نمود؟ برا می خصوص
را  ییراهبردها، ن موانعیا بر اساسبه موانع مشارکت اشاره کرد و سپس 

  .دکرن یفراخور آن تدو

  یاجتماع يها تیدر فعال شهروندان موانع مشارکت
و  یبـودن مفهـوم مشـارکت اجتمـاع     يو چندبعـد  یدگیچیبا توجه به پ

ـ بر  تأکیدصرفاً ، یت عوامل متعدد در مشارکت اجتماعیمدخل ک دسـته  ی
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 یل درستیتواند تحل ، نمیکالن یانه و حتیا می، چه در سطح خرد، عوامل
موانـع مشـارکت    یدر بررسـ  یدر رابطه با مشارکت ارائه کند و از طرفـ 

م صـرفاًٌ جهـات   یاگر بخواه، شهر تهرانخصوص  بهران و یدر ا یاجتماع
ار یمـان بسـ   لیـ و تحل يگیـر  جـه یمطمئنـاً نت ، میرا مد نظر قرار ده یخاص
موانـع   يبنـد  دسته، ن وجودیبا ا. ت باشدیو چه بسا دور از واقع یسطح

بـه حـل    یتواند کمکـ  ، میهر چند ناقص، شهروندان یمشارکت اجتماع
  .دیمسئله نما
 صـورت  یمختلفـ  يهـا  تواند از جنبه می موانع مشارکت يبند میتقس

. م شـده اسـت  یموانع مشارکت به سه دسته تقسـ ، ن گزارشیدر ا. ردیپذ
، ز برخـوردار باشـد  ین ییها یاز کاست يبند مین تقسیهرچند ممکن است ا

 يبهتـر راهبردهـا بـرا   ن یتـدو  يبـرا  يتواند ابزار می يبند مین تقسیاما ا
ه کـ  یموانع) الف: از عبارتندن موانع یا. شهر تهران باشد يت شهریریمد

 یمـوانع ) ب؛ شـوند  یومت مربوط مکجامعه و نظام ح یاسیبه ساختار س
ـ در ا .شـوند  یجامعه مربوط م یـ فرهنگ  یه به ساختار اجتماعک ، ن بنـد ی

ز در یـ ن يمـوراد شـود و   مـی  شهر مربوط يو شورا يبه شهردار يموارد
) ج؛ باشد می گر مربوطید يها کشور و به حوزه کالن يها استیسطح س

  .شوند یمربوط م يت شهریریدر مد يریز ه به ساختار برنامهک یموانع

  راهبردها
 يهـا  حرکات و اقـدام  ۀاست که مجموع یچهارچوب، ا راهبردی ياستراتژ

ــرا یاصــل ــ  یابیدســت يرا ب ــه اهــداف ترس ــد و نظــام مــی میب ــ کن  یکل
 دارد می انیمطلوب ب يها تیبه دست آوردن موقع يرا برا يگذار تیاولو

ـ در ا ).868: 1383، چهـارم توسـعه   ۀو مستندات برنامـ  ينظر یمبان( ن ی
. ن شـده اسـت  یتدو شهروندانموانع مشارکت  بر اساسراهبردها ، بخش
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، یل به مشارکت رسـم ین يبرا ییعالوه تالش شده است که راهبردهاه ب
  : ک آورده شده استیبه تفک زیرن و ارائه گردد که در جدول یتدو

ت یریدر مد يزیساختار برنار  جامعه یاسیساختار س
  یو فرهنگ یساختار اجتماع  يشهر

 یراهبرد قانون
  یاسیراهبرد س

  بوروکراتیک يراهبردها
  یعلم يراهبردها
  یآموزش يراهبردها

  یزشیانگ ـ یقیتشو يراهبردها
 یآموزش يراهبردها
  یفرهنگ يراهبردها

  یاسیو س یقانون يراهبردها
تـا  . اسـت  یقـانون  یازمند فراهم ساختن مبـان ین، یمشارکت مردم ۀتوسع
تـوان   ، نمـی ن خصوص وجـود داشـته باشـد   یدر ا یقانون خأل که یزمان

گـذار از مشـارکت   . انتظـار داشـت  ، مشارکت مـردم را در حـد مطلـوب   
 .است یساختار قانون از اصالحین، یرسم يها به مشارکت یررسمیغ

حضور فعال مردم  يمناسب برا یقانون ـ یساختار حقوق يبرقرار ¾
  ؛يشهردار يها تیدر فعال
  ؛نهاد مردم يها زمانمشارکت سا يها نهیفراهم آوردن زم ¾
صادرشده  يها شدن و سوءاستفاده از مجوز یاز انتفاع يریجلوگ ¾

  ؛نهاد مردم يها زمانسا يبرا
 يبـا همکـار   يت شـهر یریمـد  يهـا  و برنامـه  ها نظارت بر طرح ¾

جلــب  يفرهنــگ شــهروند ۀتوســع ۀدر عرصــ هــاي غیردولتــی ســازمان
  ؛یامور محل مشارکت مردم در

 یامـور اجتمـاع   ۀینهاد در کل مردم يها زمانل سایاستفاده از پتانس ¾
از دسـت   ییاست و بـه تنهـا   يساز فرهنگ ازمند جلب مشارکت ویکه ن

  ؛دیآ یبرنم یردولتیغ یعموم يدولت و نهادها
ــد و پ يگســترش فضــا ¾ ــد فضــاین، مشــارکت: شــنهادینق  يازمن
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، شنهادیپ، رش نقدیپذ يالزم برا ید آمادگیبا يشهردار؛ ک استیدموکرات
مختلف مردم  يها گروه ياز سو، یاشتباهات و تخلفات احتمال يافشاگر

، يت شـهر یریشـود مـد   می سبب یدگاهین دیرش چنیپذ. را داشته باشد
 یاعتمـاد قابـل تـوجه   ، آن ۀجیکند و در نت ینظرات مردم را ارزشمند تلق

  .کسب کند يشهردار يبرا

 بوروکراتیک يراهبردها

 ياز سـو  یازمنـد آمـادگ  یبلکه ن، ستیطرفه ن یک یجذب مشارکت مردم
سـت  یبا مـی  يت شـهر یریمـد ، یبه عبارت. باشد می زین يشهردار زمانسا
 .دهد نشان شهروندانخود را به اصول مشارکت  يبندیپا

عبارت اسـت   ییتمرکززدا: يت شهریریدر نظام مد ییتمرکززاد ¾
ـ  يگیـر  میتصـم ، يریـز  ارات برنامـه یقدرت واخت يا واگذاریاز انتقال  ا ی

، بـاف یقال( وابسـته بـه آن   يهـا  يبـه کـارگزار   ياز دولت مرکز، تیریمد
حـل و  ، يت شـهر یریدر نظام مد ییتمرکززدا یهدف اصل ).143: 1386

  .محله توسط خودشان است یاهال يازهاین تأمینو  یرفع مشکالت محل
ـ : يشـهردار  یدر ساختار بروکراس یت مشارکتیریاعمال مد ¾  ۀبدن

 يریتهران باعث شـده اسـت کـه تصـو     يت شهرداریریو کند مد یسنگ
 ةزیـ کـه انگ  يریتصـو ؛ ردیـ شـکل بگ  یو بازدارنده در اذهان عموم یمنف

را بـه حـداقل    يت شهریریو مد یدولت يها با بخش يحرکت و همکار
  .رسانده است

، ثر مردمؤمشارکت م: مشارکت مردم یدهزمانسا يبرا ينهادساز ¾
خـود را   يق آنها بتواننـد رفتارهـا  یاست که مردم از طر ییازمند نهادهاین

 يهـا  تئـ یجـاد ه یا، محالت يها تشکل یدهسامان. م و هدفمند کنندیتنظ
ن و آگاهـان  یمعتمـد ، یدانشـگاه ، یقـات یمشاوره با مشارکت مراکـز تحق 
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، هیریخ يها انجمن، اصنافها،  هیمانند اتحاد یردولتیغ يها انجمن، یمحل
سبب کشف ، شوند می محسوب يبالقوه و خالق شهر يکه انرژ...و ینید

ـ جد يهـا  ينـوآور  و هـا  افتین رهیو تدو د در جهـت حـل مسـائل و    ی
  .مشکالت شهر خواهد شد

  .قابل اجرا است که با سه مدل: یمشارکت يریز برنامه ةویکار بستن شه ب ¾
 يمـردم بـه سـو    ياز سـو  يریـز  برنامـه : یت اجتمـاع یمدل هدا .1
  ؛)ن به باالییاز پا( شود می تیان هداریز برنامه

ان و ریز ن برنامهیا حذف فاصله بیکاهش : یاجتماع يریادگیمدل  .2
  ؛شوند می لیمختلف تشک يها ا مردم که در گروهین او یموکل

 بـر اسـاس   اي مـراوده  يریـز  برنامـه : اي مـراوده  يریز مدل برنامه .3
 يها ن گروهیب وگو گفت، ن روشیدر ا. افکار قرار دارد ۀو مبادل وگو گفت

ـ در مـدل   کـه  درحـالی ، مختلف جامعه مطرح اسـت  ، یاجتمـاع  يریادگی
  .مطرح است يچهره به چهره و فرد يوگو گفت

 یعلم يراهبردها

نـوع پـرژه و    بـر اسـاس  مشـارکت   یعلم يها کیاز تکن استفاده ¾
  ؛ياجتماع شهروند

  ؛یو فرهنگ یپژوهشـ  یمراکز علم يفکر ةاستفاده از مشاور ¾
  .يثر با شهردارؤنخبگان همکار در جهت مشارکت م یدهزمانسا ¾

  یآموزش يراهبردها
بـا   يل همکـار یـ از قب يا دهیپسند يج هنجارها و رفتارهایت و ترویحما

ـ گران از طرید ـ ز؛ ر اسـت یپـذ  مکـان ا ق آمـوزش ی جـاد  یرا مـردم را در ا ی
 يارین یو قوان كمشتر يو متعهد شدن به هنجارها یاجتماع يها مهارت
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که  ییها و ارزش ها مهارتها،  توانند عادت یم يریادگیآموزش و . کند می
  .ت کنندیشوند را تقو یم یو مشارکت اجتماع يمنجر به همکار

 يمشارکت در امور شهر يبرا شهروندان يتوانمندسازآموزش و  ¾
 ۀنامـ  نظـام ، 1387در سـال   یاجتمـاع  يها کل آموزش و مشارکت ةرااد(

  ؛)اند ن نمودهیرا تدو یاجتماع يها جامع آموزش و مشارکت
جامعه در خصوص آثار مثبـت مشـارکت بـا     یعموم يآگاه ساز ¾
  ؛يشهردار
و عملکـرد   یموفـق از مشـارکت مردمـ    يو الگوها ها نمونه ئۀارا ¾
  ؛به جامعه يت شهریریتوسط مد هاي غیردولتی سازمان
نهـاد و   مـردم  يهـا  زماندر خصـوص سـا   یجاد بانک اطالعـات یا ¾
  ؛در شهر تهران یرسم يها تشکل
 يها در حوزه هاي غیردولتی سازمانبه  یآموزش يها جاد برنامهیا ¾

  ؛یزمانو سا یگروه يها تیو فعال یتیریمد
مشـارکت   ةدر حوز یدرس يها ا سرفصلیشنهاد واحد درس و یپ ¾

 .در مدارس شهروندان

  یزشیانگ ـ یقیتشو يراهبردها
 یفـات یو تخف یقیتشـو  يهـا  استیس در خصوص یرسان اجرا و اطالع ¾
 .جلب مشارکت مردم يبرا

  یفرهنگ يراهبردها
و  ياعتمـاد  بی فرهنگ جامعه در برخورد با يارتقا يبرا يساز فرهنگ ¾

مشـارکت   يهـا  زشرکردن ا یدرون يو تالش برا یاخالق عموم يارتقا
   .در جامعه
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  کتابنامه
 .امیر کبیر: ، تهرانفارسیـ فرهنگ دانش انگلیسی  ،)1373(آریانپور، عباس 

 .سروش: ، تهرانیشناس ي جامعهها نظریه، )1381(آزاد ارمکی، تقی 
گامی به سـوي نهـادي کـردن مشـارکت     شهردار مدرسه ، )1373(پیران، پرویز 

، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، دفتر تحقیقـات اجتمـاعی   اجتماعی
 .شهرداري تهران

، ي صنفی بر میزان مشارکت اجتمـاعی ها اثر تشکل، )1373(رضایی، عبدالعلی 
نامه کارشناسی ارشد دانشـکدة علـوم اجتمـاعی، دانشـکدة علـوم       پایان

 .اجتماعی
ــام، روشــنفکر ــري و پی ، )1389(اهللا فالحــی گــیالن  روح و عبدالحســین کالنت

ــهروندي  ــال و نظــارت ش ــران، شــهروندي فع ــات و : ته ــز مطالع مرک
  .تهران داريریزي شهر برنامه

بررسی ، )1389(اهللا فالحی گیالن  روح و عبدالحسین کالنتري و پیام، روشنفکر
 ۀهـاي سـامان   شهرداري تهران بـر اسـاس داده   ۀگان 22وضعیت مناطق 

  .تهران داريریزي شهر مرکز مطالعات و برنامه: تهران، 1888
گامی : رفتار شهروندي سازمانی ،)1386( پور حسنی کاخکی، احمد و آرین قلی

 ۀفصـلنام ، دیگر در جهـت بهبـود عملکـرد سـازمان در قبـال مشـتري      
ي بازرگـانی،  هـا  مطالعـات و پـژوهش   ۀسسـ ؤم، بازرگـانی  ۀنام پژوهش

 .45شمارة ، وزارت بازرگانی
مبانی نظري و مستندات برنامۀ چهارم ، )1383(ي ریز سازمان مدیریت و برنامه

 .معاونت امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه: ، تهرانتوسعه
: ، تهـران وضعیت شهروندي و موانع تحقق آن در ایران ،)1382(شیانی، ملیحه 
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  .علوم اجتماعی ةدکترا، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکد ۀنام پایان
تحلیل مفهوم شـهروندي و ارزیـابی    ،)1387( یهلعبدال صرافی، مظفر و مجید

 ۀفصـلنام ، جایگاه آن در قـوانین، مقـررات و مـدیریت شـهري کشـور     
  .دانشگاه تهران يسسه جغرافیاؤم، ي جغرافیاییها پژوهش

عـی  استفاده از وسایل ارتباط جم ۀرابط بررسی ،)1386(عباسی قمبوانی، افروز 
کارشناسی  ۀنام پایان: تهران ،)با تأکید بر تلویزیون(شهروندي  ۀو روحی

 .علوم اجتماعی ةارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکد
بررسـی الگـوي   ، مشارکت در ادارة امـور شـهرها  ، )1379(علوي تبار، علیرضا 

جلد (مشارکت شهروندان در ادارة امور شهرها، تجارب جهانی و ایران 
  .ي شهري وزارت کشورریز مرکز مطالعات در برنامه ،)اول

بررسی موانـع برخـورداري زنـان از حقـوق اجتمـاعی       ،)1383(غیاثوند، مریم 
 ةدانشـکد ، یشناسـ  گروه جامعـه ، کارشناسی ارشد ۀنام پایان، شهروندي

 .علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی
نامـه   پایـان ، هرونديثر بـر تعهـدات شـ   ؤعوامل مـ  ،)1386(نیا، سیاوش  فاطمی

ادبیات و علوم انسـانی   ةدانشکد، یشناس گروه جامعه، کارشناسی ارشد
  .دانشگاه شهید بهشتی

ـ   ، ترجمۀی شهرشناس جامعه، )1383( یانکل، فیالکوف ک گهـر،  عبدالحسـین نی
 .نشر آگه: تهران

  .نشرآگه: ، تهرانی شهريشناس انسان، )1386( ناصر، فکوهی
ز  رم هترجمۀ  ؟سیاست اجتماعی چیست اه رف ۀظری ن ،)1381(، تونی  ک ری ت ز پ ت ی ف

 .و ام ن گعی ا م ت ش تأمین اج ژوه پعالی ـ  ۀس سؤم:  ران ه ت، ور پ ون ای م ه
جایگاه ، )1389( کالنتري و عبدالحسین روشنفکر و پیام اهللا روح، فالحی گیالن

مرکــز مطالعــات و : تهــران، مشــارکت شــهروندان در اســناد باالدســتی
 .تهران داريریزي شهر برنامه

ــري و عبدالحســین روشــنفکر یــامو پ اهللا روح، فالحــی گــیالن ، )1389( کالنت
ریزي  مرکز مطالعات و برنامه: تهران، وضعیت شهروندي در شهر تهران

 .تهران داريشهر
: ، تهـران پایدار شهري بر فرهنـگ شـهري   ۀتأثیر توسع ،)1387(کفاشی، مجید 

 .تهران دکترا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات ۀنام پایان
، ترجمـۀ عبـاس مخبـر،    یشناسـ  ي مدرن جامعـه ها نظریه، )1386(یان کرایب، 

 .آگه: تهران
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حکومت محلی یا استرتژي توزیع فضایی قـدرت   ،)1386( رقالیباف، محمدباق
 .امیرکبیر: تهران، سیاسی در ایران

ي مشـارکتی روسـتاییان و   هـا  بررسی زمینـه  ،)1369(محسنی تبریزي، علیرضا 
، معاونـت تـرویج و   کشـاورزي، جهـاد سـازندگی   ارتباط آن با تـرویج  

 .مشارکت بررسی، طرح و تدوین نظام ترویج ایران
ملی،  ۀبیگانگی مانعی براي مشارکت و توسع ،)1375(محسنی تبریزي، علیرضا 

پژوهش،  ۀ، ناممیان بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی ۀبررسی رابط
ي بنیـادي  ها پژوهشمرکز : ، تهران1 ةتحقیقات فرهنگی، شمار ۀفصلنام

 .وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی
واقعیـت اجتمـاعی شـهروندي در ایـران      ،)1383(نجاتی حسینی، سید محمود 

دکتـرا، دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و       ۀنام پایان ،)80-1376(
 .تهران تحقیقات

فصـلنامۀ  پارادایم جدید مدیریت شهري، ، )1379( حسینی، سید محمود ینجات
  .1379، بهار 1شهري، سال اول، شمارة مدیریت 
 ۀفصـلنام ، موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانـی  ،)1386(یزدان پناه، لیال 

  .، سال ششم26 ةشمار: رفاه اجتماعی، تهران
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  :حکمروایی خوب شهري
  زمینۀ الزم جهت تحقق مدیریت شهري

  به مثابه نهاد اجتماعی
  

  1تقوایی اکبر علیدکتر 
  

  
  
  

  چکیده
 از جدیدي يها مقیاس يگیر شکل و شهرنشینی ابعاد فزایندة رشد
 و شـهر  که است شده موجب اخیر دهۀ چند طی در شهري رشد

جمعیـت   .گـردد  مواجـه  نـوینی  يها چالش با معاصر شهرسازي
 یافته شهري با سرعت زیادي خصوصاً در کشورهاي کمتر توسعه

 66، م 2020شـود تـا سـال     مـی  بینی پیشرو به افزایش است و 
شـدت یـافتن   . در شـهرها مسـتقر شـوند    جهانجمعیت  درصد

                                                             
  (taghvaee@modares.ac.ir)دانشیار گروه شهرسازي دانشگاه تربیت مدرس . 1
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روزافزون مقیاس و گستردگی و نیـز پیچیـدگی مسـائل شـهرها     
سـاختارهاي جدیـد و   دهندة تغییـرات زیـادي اسـت کـه      نشان

کند و سبب شده  می تغییرات بنیادین را در ساختار مدیریتی طلب
یی بـه وجـود آیـد کـه در آن     هـا  است گرایش به سوي سیسـتم 

تصمیمات بزرگ و کوچک با اشـتراك صـاحبان منـافع شـهري     
 ناپایدار يالگوها اتخاذ و زدایی تیهو گرید يسو از .اتخاذ شود

 مشارکتی يها انگاره از يگیر بهره معد ای ضعف اثر بر اي توسعه
 را شـده  جـاد یا مسـائل ، يشـهر  تیریمد مطلوب يها ستمیس و

  .است کرده دوچندان
ـ  مسـائل  ییگشا گره يبرا کند که می استدالل حاضر نوشتار  شیپ

 آن از کـه  يشـهر  تیریمد خوب يالگوها از استفاده، شده گفته
 ضـروري ، شـود  مـی  ادی »يشهر خوب حکمروایی« عنوان تحت
از ، سـاالر  مردمبه عنوان الگویی  يشهر خوب حکمروایی .است

و تغییـر نقـش و    شهروندانجمله مفاهیمی است که با مشارکت 
  .ت محلی همراه استیمککارکردهاي حا

و  هـا  دیـدگاه ، تا با بررسی مفـاهیم  شده تالش حاضر مطالعۀ در
ي هـا  زمینـه  پیش، ي مرتبط با حکمروایی خوب شهريها شاخص

تبدیل شهرداري به یک نهـاد توانمندسـاز اجتمـاعی در عـوضِ     
از طریـق   شـهروندان کننـدة کاالهـا و خـدمات موردنیـاز      تأمین

  .مشارکت خود ایشان واکاوي گردد
مـدیریت  ، حکمروایی خوب شـهري ، نمندسازياتو: کلیدواژگان

  .مشارکت شهروندي، شهري
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  مقدمه
 رشـد  از جدیـدي  يها مقیاس يگیر شکل و شهرنشینی ابعاد فزایندة رشد

 شهرسـازي  و شـهر  کـه  است شده موجب اخیر دهۀ چند طی در شهري
 تغییـر  و ابعاد گستردگی دلیل به. گردد مواجه نوینی يها چالش با معاصر

 مختلـف  يهـا  جنبه و ابعاد به توجه شهري مسائل پیچیدگی ماهیت و در
، فریـدمن ( است گشته ناپذیر اجتناب آنها پایدار حل منظور به مسائل این

1993(.  
 300تقریبـاً   1950دهد جمعیت شهري که در سال  می نشانشواهد 

میلیـون نفـر    700میلیـارد و   2م به  2000در سال ، بوده است میلیون نفر
بیش از ، براي اولین بار در تاریخ بشر، از اوایل هزارة جدید. رسیده است

و رشـد جمعیـت   کننـد   مـی  در شهرها زنـدگی  جهانجمعیت  درصد 50
میلیـون   55بوده است و ساالنه  درصد 5/2شهري به طور متوسط قریب 

 جهان .)137: 1385، اکبري( شود می افزوده جهاننفر به جمعیت شهري 
که تا سال  اي به گونه؛ روست بههمچنان با روند رو به رشد شهرنشینی رو

 در شهرها زندگی خواهند کـرد  جهانجمعیت  درصد 66م بیش از 2020
رویۀ شـهرها و انبـوه جمعیـت     بی این رشد سریع و .)7: 2003، مورگان(

دیگري نه تنها معناي هویت شهري و  زمانبیش از هر ، جهانشهرنشین 
ویـژه در شـهرهاي بـزرگ و منـاطق      کارکردهاي مورد انتظار از آن را به

ي را بــه یکــی از بلکـه مــدیریت شـهر  ، پیرامـون آنهــا تغییـر داده اســت  
 ین ارتباط حکومـت و مـردم تبـدیل کـرده اسـت     تر اصلی ین وتر پیچیده

مدیریت شهري در آینـده بـه طـور اعـم و در قـرن       ).11: 1991، جیمز(
چالشی که خود ؛ بیست و یکم به طور اخص مواجه با چالش خواهد بود

سیاســی و ، اقتصــادي، جمعیتــی، برآمــده از تغییــر و تحــوالت فناورانــه
ي جـدي اجتمـاعی ـ    هـا  رشد فراگیر همـراه بـا چـالش   . ی استالملل بین
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سـت کـه   ها اقتصادي و فرهنگی و زیست محیطی شـهرها سـال  ، کالبدي
یشـی حـل مسـائل زنـدگی     اند بـراي چـاره   اي اجماع فکري کارشناسـانه 

بـه  . شهرنشینی و کارآمدي مدیریت شهري بـه کـار گرفتـه شـده اسـت     
رفـت از ناپایـداري شهرنشـینی بـر      ني بروها و روش ها رهیافت، عبارتی
تقوایی و ( کرده است تأکیدي و توانمند بودن مدیریت شهري ساز ظرفیت
  .)46: 1388، تاجدار

بــا آن مواجــه هســتند رونــد رو بــه رشــد  هــا آنچــه امــروزه دولــت
ــ ــاد  ینیشهرنش ــدد اقتص ــکالت متع ــروز مش ــاع، يو ب ــت یو ز یاجتم س

ــیمح ــکاز  یط ــودن روش  ی ــد ب ــو و ناکارآم ــا س ــد يه ــرل یریم ت و کنت
 گـر ید يمـذکور از سـو   يجهت رفع مشـکالت و تنگناهـا   يتوسعۀ شهر

ــی ــدیریت   .)1387، زاده اســماعیل( باشــد م ــه وضــعیت م ــیم نگــاهی ب ن
زا  بـرون ، یـی گرا دهـد بـه دالیلـی چـون تمرکـز      مـی  نشانشهري در ایران 

، اقتصـاد رانتـی و مبتنـی بـر نفـت     ، ي شـهري هـا  و طـرح  هـا  بودن برنامه
شهري در سیطرة دولـت اسـت و مـدام از مـدیریت یکپارچـه و      مدیریت 

سیستمی فاصله گرفتـه و در گـرداب مـدیریت بخشـی و سـلولی گرفتـار       
عقـب  ، آمده و از روند شهرنشـینی و مسـائل حاصـل از ایـن شهرنشـینی     

ي از بـاال بـه پـایین گرفتـار گردیـده      هـا  و نگـرش  هـا  مانـده و در دیـدگاه  
ــدار( اســت ــوایی و تاج ــه ا  .)47 :پیشــین، تق ــا توجــه ب ــتم ینکــه سیب س
ن یگرفـت بنـابرا   مـی  تاکنون به شکل متمرکـز صـورت  ، رانیدر ا یحکومت

ت حکومــت یتحــت هــدا، یدر ســطح محلــ یتیریانجــام هــر اقــدام مــد
ــز ــوده و ا يمرک ــب ــب گرد ی ــد موج ــن رون ــائل   ی ــا مس ــهرها ب ــا ش ده ت

ـ  يالگـو . مواجه گردند اي گسترده راً یـ کـه اخ  1يخـوب شـهر   یحکمروای
ـ مطرح  ن یران و همچنـ یو مـد  شـهروندان ن یشده است بر کاهش فاصلۀ ب

                                                             
1. Urban Good Governance 
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یـافتن   در ادارة امـور شـهرها و چگـونگی دسـت     شهروندانش نقش یافزا
 تأکیـد مـردم سـاالر و عادالنـه     اي و بهینه با زمینۀ توسـعه کارا  به مدیریتی

  .)پیشین، زاده اسماعیل( دارد

  ها دگاهیم و دیمفاه، خوب یحکمروای
  یمفهوم حکمروای

ــوم حکمروایــ  ــر دهــۀ   یمفه ــا وارد متــون  1980از اواخ م و از آفریق
  .شده است جهانی سیاسی و مدیریت شهري در شناس جامعه

ــه  ــک دهــه سیاســت ، م1980از اواخــر ده ــا پــس از ی ــدیل ه ي تع
ی بـه  جهـان بانـک  ، اقتصاديِ ساختاري در بسیاري از کشورهاي آفریقـایی 

در راهبـرد توسـعۀ    موضـوعی اساسـی  ، این نتیجـه رسـید کـه حکمرانـی    
بانـک  ، بـه عبـارتی  . باشـد  مـی  کشورهایی است که عملکردشـان ضـعیف  

م دریافت که حکمرانـی ـ شـیوة مـدیریت     1989ی در مطالعات سال جهان
ن ـ موضـوع   کننـدگا  بـا حکومـت   شـهروندان و ادارة کشـور یـا رابطـه بـا     

ملــل در دومــین کنفــرانس  زمانپــس از آن ســا. محــوري توســعه اســت
شـعار خـود   ، م اسـتانبول 1996ی در سـال  انساني ها گاه مربوط به سکونت

 تأکیـد قـرار داد و  » ی بـراي حکمروایـی شـهري خـوب    جهـان فعالیت «را 
بایست در جهـت اسـتقرار حکمروایـی شـهري      می جهانکرد که شهرهاي 

  .)500: 1385، پور برك( قدم بردارند
توانـایی و قـدرت مـردم بـه معنـی       حکمروایی روش به کـارگیري 

با گذر . است ي عمومیگیر و تصمیم ها ي و عمل به سیاستساز سیاست
این قدرت از حکومت فردي به  ها در بسیاري از کشورها و فرهنگ زمان

ي کارآمــد و امــروزه بــه شــکل ترکیبــی از اجــزاء و اعضــاي هــا دولــت
: 1386، شـاهی جهان( کند می ي اشاعه یافته و جامعه را هدایتگذار قانون
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حکمروایی یک فرم متفاوت از حکومت است که به روابط بین  .)45ـ46
و حکومـت بـا   ، ان بـا مخاطبـان قـانون   گذار قانون، جامعۀ مدنی با دولت

برایـان مـک    ).205: 2001، اسـکات ( حکومت شوندگان معطوف اسـت 
 م به تفاوت بین ایـن دو 1973ي است که در سال پرداز اولین نظریه اللین

از نهادهاي رسمی  اي مجموعه» حکومت«، از نظر وي. واژه پرداخته است
این . نوعی فرایند است» حکمروایی«اما . و حقوقی با قدرت قانونی است

است که هم حکومت و هم اجتماع  اي فرایند متضمن نظام به هم پیوسته
 2،نیسراگلدو  1لزیلندل ـ ماز نظر  .)37: 1381، پور برك( گیرد می را دربر

عمـال نظـارت    یاسیاستفاده از قدرت س«:  عبارت است از یحکمروای و ا
و  يت منابع در جهت توسعۀ اقتصـاد یرین مدیدر سراسر جامعه و همچن

ـ  یتیریو جنبـۀ مـد   یاسـ یت سیف بر ماهین تعریا. »یاجتماع  یحکمروای
ــد ــدون ا تأکی ــر ماهیدارد ب ــه ب ــنک ــی ــط ب ــدرت یت رواب ــاحبان ق  ن ص

داشـته   اي اشـاره ) شـوندگان  حکومـت ( عموم مردمو ) نکنندگا حکومت(
حکمروایی در واقع فرایندي است  .)1993، جوهانسون و همکاران( باشد

کنـد ولـی بـا همکـاري بخـش خصوصـی و        می آن را هدایت، که دولت
ن گـرا  دولت یکـی از کـنش  ، در حکمروایی. رود می جامعۀ مدنی به پیش

بـه سـطح مـورد بحـث     است و سایر عوامل دخیل در حکمروایی بسـته  
  ).55: 1385، برآبادي( اند گوناگون

حکمروایی در لغت به معناي اداره و تنظیم امور است و بـه رابطـۀ   
در واقع این اصطالح . شود می ن اطالقکنندگا و حکومت شهروندانمیان 

بسـیاري   .)63: 1386، پـور  الله( کند می را توصیف» دستگاه«و نه » رابطه«
واژة ، »حکمروایـی «جـاي ترکیـب عربـی ـ فارسـی       ، بـه اننظر از صاحب

                                                             
1. Landell-Mills  
2. Serageldin 
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. حاکمیـت بـا حکومـت یکسـان نیسـت     . برنـد  مـی  را به کار» حاکمیت«
) 48: 1388، تقوایی و تاجدار( حاکمیت یک فرایند است تا یک محصول

و منظور از این شیوه این بود که اگر حکومت را به عنوان بخش رسـمی  
ي داوطلب به عرصۀ ها وهبا ورود بخش خصوصی و گر، دولتی بشناسیم

ي از ادارة تـر  توانیم شاهد شـکل مطلـوب   ، میي و حکومتگذار سیاست
ی به ترویج این موضـوع  جهانبانک  1990پس از آن در دهۀ . شهر باشیم

 .)11: 1386، پـور  بـرك ( ی پرداختالملل ی و بینجهانبه عنوان یک سند 
داللت دارد که  استفاده از واژة حکمروایی به جاي حکومت بر این مسئله

بلکـه  ، عمـومی نیسـت   ي بخـش هـا  زمانمدیریت شهري تنها وظیفۀ سـا 
رد کـه بـا   گی می بر درارتباطات بین عامالن حکومتی و غیر حکومتی را نیز 

، در تعریــف نظــري .)Rakodi, 2001( الگــوي حکومــت متفــاوت اســت
حکومت یک نهاد است در . حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است

یک فرایند تعاملی است کـه میـان نهـاد رسـمی     ، حکمروایی صورتی که
از دلِ  هـا  و تصـمیم  ها گیرد و سیاست می شکل، حکومتی و عناصر دیگر

تواند به یک نهاد تثبیت  می این فرایند، در ادامۀ راه. خیزد برمیاین تعامل 
: پیشـین ، پـور  برك( شده تبدیل شودکه توانایی ادارة جامعه را داشته باشد

12(.  
 اقتدار اعمال را حاکمیت م1997 سال در 1ملل زمانسا عمران برنامۀ

 سـطوح  تمامی در کشور یک امور مدیریت در اقتصادي و سیاسی، اداري
 برعهـده  را حاکمیـت  اعمـال  مسـئولیت  که دستگاهی. کند می تعریف آن

محیط سیاسی و قانونی مسـاعد را  ، دولت .شود می نامیده حکومت، دارد
جامعـۀ  . کنـد  مـی  شغل و درآمـد ایجـاد  ، بخش خصوصی. کند می فراهم
بـراي   هـا  کنش متقابل سیاسی و اجتماعی را از طریق بسیج گـروه ، مدنی

                                                             
1. UNDP 
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. کنـد  مـی  سیاسی و اجتماعی تسـهیل ، ي اقتصاديها مشارکت در فعالیت
تشویق کنش متقابل سازنده میان هر سـه  ، هدف اصلی حکمروایی خوب

از  اي حکمروایـی را مجموعـه   )1995( یجهـان بانـک   .)41: همان( است
داند که امور مشـترك   می عمومی و خصوصی، ي فردي و نهاديها روش

مردم را اداره کرده و فرایندي پیوسته است که از طریق آن منـافع متضـاد   
تقـوایی  ( گردد می جویانه اتخاذ یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاري

ــدار ــچارل .)48: 1388، و تاج ــاس  1کی ــر اس ــۀ حکمروایــ  ب و  یبرنام
. کنـد  می اشاره یاز حکمروای يگریبر مفهوم د، قایآفر USAID یدموکراس

ت مؤثر اقدامات یریمد«: خوب عبارت است از یحکمروای، يبه اعتقاد و
کـه  ) ن و مقـررات یاز قوان اي مجموعه( میک رژیجاد یق ایاز طر یعموم

 یاجتمـاع  يهـا  ارزش يسـاز  ادهیو پ ارتقاک نقطۀ آغاز جهت یبه عنوان 
رفتـه شـده   یپذ یاجتمـاع  يهـا  گروه تک افراد و جاد شده از طرف تکیا

ت یو ماه یمفهوم حکمروای يف دربردارندة جنبۀ هنجارین تعریا. »است
ن یهمچنـ  يو. باشد می ن صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردمیروابط ب
ـ ا. کنـد  می ز اظهارنظریت نیریند مدیت فرایفیدربارة ک بعـاد  ا، فین تعـار ی

ا ی ییتوانا( یحکمروای یکیو تکن) ک جامعۀ خوبیبه  یدسترس( یاسیس
 ,Johnston et al( را دربـردارد ) ات کـار یریمد يک برایت بوروکراتیصالح

1993: 2(.  

  يشهر یحکمروای

تغییر ساختارهاي اقتصادي و ، شدن یجهانپدیدة ، در طی چند دهۀ اخیر
موجب ایجـاد تحـول در   ، سیاسیی شناس تغییر روابط اجتماعی در جامعه

ي و ریز نظام برنامه .)10: 1386، زاده مهدي( شیوة ادارة جوامع شده است
                                                             
1. Charlick  
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و از آن جملـه  ( مدیریت توسعۀ شهري در کشـورهاي در حـال توسـعه   
به صورت متمرکز است و هـدایت و مـدیریت توسـعۀ شـهرها از     ) ایران

 نجـام ي دولتـی و عمـومی در سـطح ملـی و محلـی ا     هـا  زمانطریق سـا 
، ساختاري، ي عمدة قانونیها این نظام داراي تنگناها و نارسایی. پذیرد می

امـروزه مـدیران شـهري بـا     . ی اسـت زمانعملکردي و ارتباطات بین سـا 
آلـودگی زیسـت محیطـی    ، تورم، چون فقر و بیکاري اي مشکالت عدیده

این مسائل و  اي یی ریشهجو چاره نیاز به که طوري ؛ بهرو هستند بهرو... و
به منظور . ناپذیر کرده است از مطلوب را اجتناباند حرکت به سوي چشم

رفت از تنگناهاي پیش آمده و گذر از نظـام متمرکـز بـه نظـام غیـر       برون
امروزه ایجاد تحول در نظام مدیریت توسعۀ شهري با توجـه بـه   ، متمرکز

، مـردم به مفهوم مشارکت توأمان ، مدیریت به صورت حکمروایی شهري
بازیگران اصلی توسـعۀ  ( ي دولتی و غیر دولتیها زمانسا، نهادهاي محلی

  .یک ضرورت است) شهرها
ي و ریـز  ي گذشـته در فراینـدهاي برنامـه   هـا  با شناسایی نارسایی

بـر   تأکیـد ، ي جدید توسعۀ شـهري ها مدیریت توسعۀ شهري در انگاره
و  نظــام بــاز، تمرکززدایـی در ســطح ملــی و تمرکــز در سـطح محلــی  

کننـدة وضـع    اقدامات ابتکـاري و تسـهیل  ، ی در جامعۀ مدنیطلب کثرت
الگـوي جدیـدي از ادارة شـهرها    ، عمل اجتماعی و مشارکت، مطلوب

: 1386، اللـه پـور  ( دهـد  مـی  را شـکل » حکمروایـی شـهري  «با عنوان 
60(.  

 زمانزیسـت بـوم سـا   ) 2006( طبـق تعریـف  ، حکمروایی شـهري 
ي و مـدیریت  ریـز  ي برنامـه هـا  مجمـوع روش : عبارت اسـت از ، 1ملل

نهادهــاي عمــومی و نهادهــاي ، امــور عمــومی شــهر از جانــب افــراد
                                                             
1. UN Habitat 
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نهادهـاي رسـمی و   ، بنا به این تعریف حکمروایـی شـهري  . خصوصی
ــاعی   ــر رســمی و ســرمایۀ اجتم ــدامات غی ــین اق را  شــهروندانهمچن

  .ردگی می بر در
 یـف به عنوان فرایند مشارکتی توسعه تعر، الگوي حکمروایی شهري

بخش خصوصی ، وران شامل حکومت شود که به موجب آن همۀ بهره می
 سریع فراهم شدن وسایلی را براي حل مشکالت شهري، و جامعۀ مدنی

ــی ــد م ــداوم   . کنن ــریع در ت ــینی س ــال توســعۀ شهرنش ــورهاي در ح کش
شرایط نامساعدي را در شهرها بـه وجـود آورده کـه    ، ي سنتیها مدیریت

محلــی و مشــارکت مــردم و بخــش ي هــا ضــرورت تقویــت حکومــت
 ي و مدیریت توسـعۀ شـهري اجتنـاب ناپـذیر    ریز خصوصی را در برنامه

امروزه مشخص شده که حل مشکالت شهري شـدن سـریع در   . سازد می
این کشورها فقط با اصـالح رویکردهـاي سـنتی مـدیریتی و اسـتفاده از      

و مـدیریت متمرکزبخشـی   . پذیر اسـت  مکاناي نوین مدیریتی ها رهیافت
ي هـا  و کمبـود بودجـه  ) ها شهرداري( ي عمومیها دولتی و ناتوانی بخش
سبب افـت   شهروندانان خصوصی و مشارکت گذار دولتی و نبود سرمایه

محیطـی در شـهرها شـده     زیستخدمات شهري و شرایط ها،  زیرساخت
بنابراین الزمۀ رفع ناپایداري توسعۀ شهري در کشورهاي در حـال  . است

ي شهري و ریز از بدنۀ نهادهاي مدیریتی و برنامه ها اريتوسعه رفع ناپاید
ي بیشتر در ادارة امور شـهري و  پذیر اثرپذیري و مسئولیت، کارآمدسازي

ي محلـی و سـایر   هـا  و قدرت به حکومت ها صالحیت، تفویض وظایف
ان محلی است که تمام اینها به شیوة جدیدي از ادارة شهرها به نام نفع ذي

حکمروایــی شــهري  .)60-70: همــان( لــت داردحکمروایــی شــهري دال
و نهادهاي رسمی  ها زمانکنش متقابل میان سا بر اساسفرایندي است که 

ي جامعـۀ  هـا  ي غیر دولتی و تشـکل ها زمانو سا، ادارة شهر از یک طرف
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بـه عبـارت    .)491: 1385، پـور  برك( گیرد می مدنی از طرف دیگر شکل
 و شـهري  حکومـت  میان ارتباط و حکمروایی شهري نوعی فرایند، دیگر

 را مــدنی جامعــۀ هــم و شــهري حکومــت هــم کــه اســت شــهروندان
بـر   بنـا  .کند می تأکید عمومی عرصۀ تقویت و حقانیت بر و ردگی می بر در

 ارکـان  همـۀ  اثرگـذاري  یعنی شهري حکمروایی، اننظر اکثر صاحب نظر
 سـوي  بـه  کـه  سـازوکارهایی  تمـام  با، شهر بر مدیریت شهري گذارتأثیر

و  عمـومی  يهـا  عرصـه  اینکـه  نـه ، کنند حرکت شهروندانشهر و  تعالی
 دو آن اختیـاردار ، حکـومتی  عرصـۀ  فقط و شوند گذاشته کنار خصوصی

  .باشد
از بـه توجـه   یـ ن يشـهر  یمفهوم حکمروای، يل ساختاریاز منظر تعد

ر مؤسسـات  یو سـا  یمحلـ  يهـا  زمانسـا ، يشـهر  ينهادها يها تیبه ظرف
 يهـا  نـۀ انتخـاب شـدة سـال    یبه عنوان گز ییتمرکززدا. دارد تأکید یدولت
 اي گردد و به طـور قابـل مالحظـه    می محسوب يت شهریریمد ير برایاخ

توجـه   یت آنها و رابطـۀ آنهـا بـا اجتماعـات محلـ     یظرف، شهر يبر نهادها
ــ. دارد ــهروند را     یآن همچن ــت ـ ش ــط دول ــده در رواب ــات عم ن اختالف

ــوده و فرا ــدهایبرجســته نم ــان ين ــم، گفتم ــابتیتص ــاز، یمات رق گران یب
را  یردولتـ یگران غین دولـت و بـاز  یو تعامالت مختلف ب يگوناگون شهر

ــا اهم ــب ــی تی ــد م ــ. کن ــ، یحکمروای ــهر یهمچن ــائل عمــدة ش و  ين مس
ــدها ــرا ن ینید شهرنشــیــجد يرون ــابرابر .کنــد مــی ز برجســتهی  يهــا ين
ــد ــپد، يشــهر یدر حــال رشــد و گسســتگ يدرآم ــرا شهرنشــی  ینیدة ف

، يمختلـف شـهر   يهـا  یآلـودگ ، یافتـه  کمتر توسـعه  ياز کشورها ياریبس
از  ین نـواح یتـر  کـه گسـترده   یررسـم یغ يهـا  قاعـدة سـکونتگاه   بی رشد

 رقابـل کتمـان  یت غیـ ک واقعی، اند جاد کردهیرا ا يشهر یمسکون يفضاها
  .)1387، زاده اسماعیل(است 
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 در شـرایط پیچیـدگی جوامـع شـهري و بـه تبـع آن تعـدد و تکثـر        
ي مختلـف  هـا  ن و نیروهاي مؤثر در حیـات شـهري در مقیـاس   گرا کنش
و ضرورت همگرایی آنها در جهـت رسـیدن بـه     اي ملی و منطقه، محلی

ین استدالل ضرورت حکمروایی شـهري  تر مهمتوان  می عدالت فضایی را
در ایـن الگـو از   . ي قبلی مدیریتی دانستها جاي شیوه بهو جایگزینی آن 

بیشتري براي  مکاناستقیم مدیریت شهري کم شده و مسئولیت اجرایی م
: پیشـین ، پور الله( شود می ي راهبردي فراهمریز رویکرد مدیریت و برنامه

حکمروایی شهري را بـه شـرح    کالنتوان اهداف  ، میدر این راستا .)71
  :ي کردبند ذیل دسته
n شـتر نهادهـا  یب و اعتدال تیتقو منظور به یمدن جامعۀ بازساخت، 

  ؛یمحل جوامع و ها زمانسا
n در  فرهنگـی  و یقـوم ، یي اجتمـاع ها نییگز ییجدا و فقر کاهش
  ؛شهرها
n در منــافع صــاحبان و افــراد تمــام مشــارکت و مداخلــه ارتقــاي 

  .شهرها یاسیس ندهايیفرا
n و هـا  ژگـی یو از مـدل  يبرخوردار مستلزم ،مذکور اهداف تحقق 

 ياز سو ها ژگییو نیا .است مذکور اهداف و آمال با متناسب مشخصات
 و نیـی تع ادیز نسبتاً مشترکات با اي حرفه و یعلم مختلف مراجع و منابع
  : اند شده استنتاج ریشرح ز به ها ژگییو نیاز ا يندیبرآ. اند شده حیتشر

n  بـین  ي مبتنی بر اعتماد و معامله به مثلهمکارتشریک مساعی و 
 طریـق  از دولتـی  و عمـومی، خصوصـی   يهـا  بخـش  مختلـف  بازیگران

 ي چندها سازي شبکه چهارچوب در شده سازماندهی و ي مداومها تعامل
  قطبی؛
n   بـر اسـاس  مشروعیت ساختار و قدرت و سازمان سیاسی حـاکم 



  157...      زمینۀ الزم جهت تحقق مدیریت: حکمروایی خوب شهري

  ؛کراتیکودمسازوکارهاي و  رهامعیا
n  ــی و ر ــازمان سیاس ــتس ــئول و  هبری ــخگومس ــفاف و پاس ، ش

ــبه ــمین    محاس ــد تض ــذیر در ح ــاناپ ــال ر مک ــوذ مــ ي و أاعم ثر ؤنف
  ؛شوندگان بر حکمرانان حکومت
n عمومی و مدنی و قانون از طریق به  ۀقانونمندي و احترام به عرص

  ؛شناختن حقوق فردي، مدنی و اجتماعی رسمیت
n ادارة در یخصوصـ  و یدولتـ  ،یعمـوم  يها بخش داریپا شراکت 

  ؛امور
n يمبنـا  بر یاجتماع يها گروه و شهروندان مؤثر و فعال مشارکت 
  ؛نظرات و آراء اجماع و توافق، عدالت
n ـ پا شـهري  توسـعۀ  در کـارایی  و یاثربخش  خـدمات  ارائـۀ  و داری
  ؛منابع از استفاده و شهري
n ـ  يهـا  روش و منـابع  توسعۀ در ينوآور و يتوانمند  و یحکمران

  ؛تیریمد
n کننده کنترل يجا به کننده میتنظ و توانمندساز گر، تسهیل.  
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  نقش حکمروایی شهري در ساختار حاکمیت .1نمودار شمارة 

  
  38:  1384، پرهیزکار و کاظمیان: منبع

مدل حکمروایی شهري متضمن 
ضرورت حضور و تأثیر همۀ عناصر 

.  گیري است گر در عرصۀ تصمیم کنش

سازمان فضایی و ساختار کالبدي، 
گاه و فرایند سازمان اجتماعی و  تجلی

 . نیروهاي تشکیل دهندة آن است

 سازمان اجتماعی

 ساختارها

 نهادها

بستر طبیعی و محیطی 
 منطقه

 فرهنگ و حاکمیت

 ساختارهاي کالبدي

 محیط طبیعی

ساختارهاي عملکردي، 
اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادي، سیاسی، 
 اداري و اجرایی

ساختار و مدل حاکمیت 
 و قدرت

  سازمان فضایی متفرق و  واگرا
سازمان مدیریتی عمودي، حکومت  

 مدار و واگرا

  سازمان فضایی متکثر، همگرا و منسجم
سازمان مدیریتی افقی، چند سطحی، 
 شهروند مدار، متعادل و همگرا

 حکومت شهري

حکمروایی 
 شهري

 توسعۀ پایدار

توسعۀ ناپایدار و 
 گراقدرت
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  خوب یحکمروای يها اصول و شاخص
و پیامد آن به شـکل دولـت حـداقلی در     1970تحوالت وسیع در دهۀ  با

مشکالت توسـعه   حل به عنوان راه» حکمرانی خوب«رویکرد ، 1990دهۀ 
مطرح شد و  یافته در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعهخصوص  به

، ي اقتصـادي گـذار  ی سیاسـت المللـ  نهادهـاي بـین   1990از اواخـر دهـۀ   
در واقـع  . حکمروایی خوب را به عنوان کلید معماي توسعه مطرح کردند

ی و المللـ  نهادهـاي بـین  ، ي قبلـی هـا  سیاسـت  و ها بعد از شکست برنامه
ي هـا  در رهیافـت ، در دستیابی به توسـعۀ پایـدار   این برنامهناموفق بودن 

و توانمندسازي آنهـا شـرط پایـداري     ها توسعۀ بهسازي حکومت، جدید
رسـیدن بـه پایـداري    . توسعه در کشورهاي در حال توسعه مطرح گردید

، پـور  الله( از حکمروایی شهري است اي شهري نیازمند سازوکارهاي تازه
1386 :63(.  

را  هـا  دولت ـ ملـت  ، ن اعتقاد وجود دارد که شهرهایقاً ایعمامروزه 
و رقابـت در جـذب    ارتقاگر یکدیوند با یدر نقش خود جهت ارتباط و پ

ــا يگــذار هیســرما ــ یخــارج يه ــزا یو داخل ــا. ش داده اســتیرا اف ن ی
 ين توسعۀ ساختارهایبنابرا. ر استیناپذ اجتناب يد شهریجد يها یاییپو

ان یـ ش مشـارکت م یو افـزا ) خوب یحکمروای يالگو( یتیریمطلوب مد
ش یافزا، يشهر يها رساختیز منظور بهبود به یگران مختلف اجتماعیباز

 يو نهاد یمال، یصنعت يها رساختیتوسعۀ ز، یرسان خدمات يها تیظرف
قت یدر حق، خوب یحکمروای ).11: 2001، ملل زمانسا( 1است يضرور

                                                             
در این خصوص به ) Habitat(ت ي مطرح شده از سوي دستورکار هبیتاها استراتژي. 1

  : باشند قرار زیر می
  .کننده تمرکززدایی امور و منابع به نهادهاي محلی بر پایۀ اصول پاسخگویی و کمک ¾
 .تشویق به مشارکت در جامعۀ مدنی به ویژه از سوي زنان ¾
منظـور   ي دولتی و غیر دولتی بهها گیري از تنوع وسیعی از مشارکت بین بخش بهره ¾  
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 یکند و طـ  می جادیا یجامعۀ مدنگران مختلف یان بازیم یند افقیک فرای
 يازهـا و تقاضـاها  یبـه ن ، خوب یاصول حکمروای بر اساسند و ین فرایا

ـ با هـا  فرصت) 2شمارة  نمودار( .شود می و بازار پاسخ داده شهروندان د ی
 یت خـدمات یت و کمیفیشان در کیها تیان اولویجهت ب، شهروندان يبرا

کنـد   مـی  نییتع یتیریو رفتار مد یاثربخش. گردد تأمین، کنند می که طلب
باشـند کـه    یکننـدة خـدمات   تـأمین ندگان مـردم  یکه چگونه کارکنان و نما

ت یدر صـورت اثـربخش بـودن و شـفاف    . مردم باشد يازهاین يپاسخگو
ل خواهند داشت یطور گسترده تما به شهروندان، یاقدامات حکومت محل

ن از یهمچنـ . فـراهم کننـد   هـا  رسـاخت یارائۀ خدمات و ز يبرا یتا منابع
در قبال  یحکومت محل، شفاف یتیریو اقدامات مد ها يگیر میق تصمیطر

، زاده اسـماعیل ( خواهد بـود  پاسخگو، یاز منابع عموم شهرونداناستفادة 
1387(. 

  
  
  
 
  

                                                                                                                        
 .بینی شده دستیابی به اهداف پیش

گیـري و  ي در میان تمامی بازیگران شهري جهت مشارکت در تصـمیم ساز ظرفیت ¾
 .فرایندهاي توسعۀ شهري

 .تسهیل ارتباطات در میان تمامی سطوح ¾
ي مـدرن جهـت حمایـت از    هـا  و فنـاوري  ها استفاده از مزایاي ناشی از تکنولوژي ¾

 .شهري حکمروایی خوب و توسعۀ پایدار
ي بنـد  ي سیاسی نوظهور که در سه دسته طبقـه ها براي نیل به راهبردهاي فوق، نیاز به گزینه

تشـویق بـه   ) ب. تمرکز زدایی و تقویت نقش نهادهاي محلـی ) الف: شوند، وجود دارد می
 ,United Ntion(اطمینان از حکمروایی شهري شفاف، پاسخگو و کارا ) ج. مشارکت درونی

2001: 15(.  
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  ساخت مدل حکمروایی خوب .2نمودار شمارة 

  
Source: Johnston, 1993: 3 

ي هـا  حاکمیت شایستۀ روشی براي تنظیم روابط اجتماعی در بین حـوزه 
. سازد می خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعۀ پایدار را ممکن

و مسئول و  پاسخگورهبریت ، شهروندانسه شرط نفوذ و نظارت  هایدن
 کنـد  مـی  معامله به مثل اجتماعی را براي تسهیل حاکمیت خوب تعریـف 

که هرکـدام داراي سـه عنصـر بـه شـرح      ) 49: 1388، تقوایی و تاجدار(
آوردن  همدر واقع حاکمیـت شایسـته در پـی فـرا     .است 3نمودار شمارة 

توافق و برقراري انـواع روابـط    مکانا، شهروندانمحیطی است که در آن 
 داشـته باشـند  دائـم   طـور  بـه را )  سیاسی و فرهنگی، اقتصادي( ماعیاجت

  .)35: 1386، اطهاري(

  تسهیل حکمروایی خوب شهري .3نمودار شمارة 

  
  49: 1388، تقوایی و تاجدار: منبع

 معامله به مثل اجتماعی

  ـ میزان برابري سیاسی
  ـ میزان تساهل بین گروهی

عضویت  ـ میزان دربرگیرندگی 
 انجمن

 رهبریت پاسخگو و مسئول

  میزان احترام به قلمرو عمومی و مدنیـ 
گذاري  ـ میزان باز بودن سیاست

  عمومی
 ـ میزان احترام به حکم قانون

 نفوذ و نظارت شهروندان

  ـ میزان مشارکت سیاسی
پذیري  هاي پاسخگویی محاسبه ـ روش
  عمومی

 ها ـ میانگین با همسازي اولویت

 مداري قانون

 منابع

 نیازها و تقاضاها
 حکومت محلی شهروندان، بازار ها خدمات و زیرساخت

 رهبري
 پاسخگویی
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، ییپاسـخگو ، شـفافیت ، مشـارکت : حکمروایی خوب عبـارت اسـت از  
 حکمروایـی خـوب تضـمین   . ی و حاکمیت قانونخواه تساوي، اثربخشی

اجتماعی و اقتصـادي مبتنـی بـر اجمـاع     ، ي سیاسیها کند که اولویت می
ترین طبقـات در فراینـد   پـذیر  باشـد و صـداي آسـیب   وسیعی در جامعه 

، پـاداش و دیگـران  ( ي در تخصیص منابع توسعه شنیده شـود گیر تصمیم
ي مختلفی ها شاخص، اننظر ی و صاحبالملل ي بینها زمانسا .)72: 1386

ن یتـر  عمـده ، یبه طور کلـ . اند را براي تبیین حکمروایی خوب بیان کرده
ـ بـه قـرار ز   يحکمروایـی خـوب شـهر    يالگو يها اصول و شاخص  ری

  :باشد می
) مـرد و زن ( شـهروندان  یتمـام ، ن اصلیا بر اساس 1: مشارکت ¾

دهنـدة عالیـق آنهـا     نشانکه  یانجیم يق نهادهایا از طریماً یمستق یستیبا
بـر   ین مشـارکت یچنـ . شرکت داشـته باشـند   يگیر میند تصمیباشد در فرا

 یسـع  2ارنشـتاین . ردیـ گ می صورت ها انجمن يان و آزادیب يآزاد يمبنا
 مشـارکت  نردبـان « اسـتعارة  از اسـتفاده  بـا  را مشـارکت  مفهـوم  کـه  کرد

  )4نمودار ( .سازد روشن 3»يشهروند
                                                             
1. Participation  
2. Arnstein 

ترین سطح نردبان، هیچ قدرتی را براي شهروندان متصور نیست و بـه   ارنشتاین در پایین. 3
دهد که وي آنها را ظاهر فریبـی و   عبارت دیگر، عدم مشارکت در دو رده خود را نشان می

مشـارکت  در پلکان بعدي، نزدیک به پایین نردبان، شـکل دیگـري از عـدم    . نامد درمان می
این نوع عدم مشـارکت، هـم غیرصـادقانه و هـم     . شود که درمان نام گرفته است معرفی می

عنوان یک قدم اولیۀ مفید توجیـه شـدنی    ي دیگر این نردبان که بهها پله. خودخواهانه است
ي ها شهروندان از حقایق موجود دربارة برنامهکردن  آگاه. رسانی و مشاوره است است، اطالع

خصـوص اگـر طـوري     ي آنان و راهکارهاي موجـود، بـه  ها قوق و مسئولیتحکومت و ح
سویه نباشد، گامی مثبت در جهـت حرکـت بـه     طراحی شده باشد که جریان اطالعات یک

تسکین بخشیدن و فرونشاندن خشم شـهروندان  . آید شمار می سوي مشارکت شهروندان به
)Placation (آن، مـدلی از مشـارکت ارائـه    اي از نردبان مشارکت اسـت کـه بـر اسـاس      پله

مند شدن شهروندان ضـعیف از سـهمی اسـت کـه از آن طریـق،       اش بهره شود که نتیجه می
بـراي   بخـش  ایـن مـدلِ رضـایت   . یابند طور موقت تسکین می نشیند و به شان فرو می خشم  
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  ارنشتاین ينردبان مشارکت شهروند .4نمودار شمارة 

  
  1387، زاده اسماعیل: منبع

n ن حکومـت  یجاد اعتماد متقابل بیانگر ایت بیاصل شفاف 1:تیشفاف
آسـان بـه    ین دسترسـ یاطالعـات بـا تضـم    تـأمین ق یو عامۀ مردم از طر

 .یاطالعات الزم و کاف
n است که  ینیقوان ياجرا، يمنظور از اصل قانونمدار 2:يقانونمدار

ک از یان هریاست بدون استثناء گذاشتن م يهمه سودمند و ضرور يبرا
ـ ضمن توجه به حقـوق پا ، شهروندان  يهـا  و مالحظـۀ ارزش  یانسـان ه ی

  .متداول جامعه
                                                                                                                        

ارنشتاین این سه پله از نردبـان مشـارکت را زیـر عنـوان     . رسد مشارکت واقعی به نظر نمی
به عبارت دیگر، هنوز اقتدار یافتن شهروندان در مفهوم . دهد طلبی نمایشی قرار می اتمساو

یري نهایی بـراي صـاحبان    یابد و حق تصمیم و اجراي آن تحقق نمی ها کنترل آنان بر برنامه
ي ایـن نردبـان، شـراکت، قـدرت تفـویض شـده       هـا  در بـاالترین پلـه  . ماند قدرت باقی می

)Delegated Power (تـري از مشـارکت    ي واقعـی هـا  ترل شهروندي بـه عنـوان شـکل   و کن
اي  ارنشتاین، مشارکت واقعی را در نردبان هشت پلـه . شود شهروندي شناسایی و مطرح می

داند کـه از طریـق    دهندة توزیع قدرتی می زیرا آن را نشان. بیند خود، در باالترین جایگاه می
  ).6: 1385. زاده اسماعیل(آید  دست می مذاکره به

1. Transparency  
2. Rule of law  

 کنترل شهروندي

 تفویض قدرت

 شراکت

 تسکین بخشیدن

 مشاوره

 رسانی اطالع

 درمان

 ظاهرفریبی

درجاتی از قدرت 

طلبی  درجاتی از مساوات

 نبود قدرت شهروندي



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      164

n يبا اصـل قانونمـدار   یکیارتباط نزد یژگین ویا 1:بودن پاسخگو 
 پاسـخگو گر اگر صاحبان قدرت در مقابـل عمـوم مـردم    یان دیبه ب. دارد

انتخـاب   ينـدها یق فرایاز طر ییپاسخگو. کنند می دایت پیمشروع، باشند
گردد کـه بـدان    می نییتع ییها هیق رویاز طر طور نیصاحبان قدرت و هم

آورنـد   مـی  وجود بهکه آنها  یجیو نتا یعموم يساز میند تصمیفرا، قیطر
  .رندیگ می ت قراریو بازخور آنها مورد حما یتأمالت عموم يدر راستا
n ـ ا 2:یو اثربخشـ  کارایی ـ   ی ، خـوب  ین اصـل از اصـول حکمروای

نه و عاقالنۀ منابع در یخدمات به عموم مردم با مصرف به ين اعطایتضم
  .)1387، زاده اسماعیل( دسترس را به دنبال دارد

n حکمروایی خوب به مفهوم آن اسـت کـه    3:اثربخشی و کارآمدي
کنند که نیازهاي جامعه را بـرآورده  نتایجی را ارائه ، فرایندها و مؤسسات

مفهـوم  . ي کننـد بـردار  سازند و در کنار آن به بهترین شکل از منابع بهـره 
استفادة پایـدار از منـابع طبیعـی و    ، کارآمدي در حیطۀ حکمروایی خوب

  .حمایت از محیط زیست را نیز در بردارد
n کنشـگران گونـاگونی بـه    ، در یک اجتماع مفروض 4:ییگرا اجماع

. ي متفـاوتی نیـز وجـود دارنـد    هـا  خورنـد و در نتیجـه دیـدگاه    می مچش
ي میـان عالیـق مختلـف در جامعـه     گر حکمروایی خوب نیازمند میانجی

ي کل ها دیدگاه به طوري که؛ براي رسیدن به اتفاق نظر در اجتماع است
  .جامعه و چگونگی رسیدن به آنها به بهترین شکل جلب شود

ي مـورد نظـر   هـا  مجموعه ویژگـی ) 2005( ملل زمانزیست بوم سا
یی و پاسـخگو ، مشارکت، تساوي، پنج فاکتور اثربخشی بر اساسخود را 

                                                             
1. Accountability  
2. Efficiency and effectiveness 
3. Efficiency and effectiveness 
4. Consensus oriented 



  165...      زمینۀ الزم جهت تحقق مدیریت: حکمروایی خوب شهري

کنـد   مـی  شاخص در راستاي حکمروایی خوب شهري ارائه 26امنیت و 
  .بدان پرداخته شده است 1که در جدول شمارة 

  ) 2005( ملل زمانمعیارهاي سا بر اساسي حکمروایی خوب شهري ها شاخص .1جدول شمارة 
 اثربخشی تساوي مشارکت ییپاسخگو امنیت

ي گذار سیاست. 1
 پیشگیري از جرایم

انتشار . 1
، بودجهها،  حساب

قراردادها و 
 ها مناقصه

منشور . 1 انتخاب شورا. 1
 شهروندي

منابع عمدة . 1
 درآمدي

خدمات پلیسی . 2
به ازاري هر 

 نفر 100000

حمایت از . 2
سطوح باالتر 

 دولت

تعداد  درصد .2 شهردارانتخاب . 2
زنان در شوراي 

 شهر

ي ها بینی پیش. 2
بودجه هاي  جایی بهجا

 محلی
رسیدگی به . 3

 اختالفات
کدهاي اجرا . 3

براي کارمندان 
 رسمی

شرکت رأي . 3
 دهندگان

ي ها سیاست. 3
فقیرگراي 

 گذاري آب قیمت

ي منتشر ها سنجه. 3
 شده ارائۀ عملکرد

اعتراض در . 4
 يها مقابل سیاست
 مربوط به زنان

تسهیالت براي . 4
ي ها شکایت

 شهروندان

ي ها مشوق. 4 مجامع عمومی. 4
مشاغل 
 غیررسمی

ي رضایت ها بررسی. 4
 کنندگان مصرف

ي گذار سیاست. 5
  ایدز) HIV( درباره

کمیسیون ضد . 5
 فساد

ي ها انجمن. 5
مدنی به ازاري هر 

 نفر 10000

 ازاند بیانیۀ چشم. 5 

اعالم درآمد و . 6  
 ها دارایی

   

حسابرسی . 7 
 مستقل

   

  78: 1386، پاداش و دیگران: منبع

  تبیین الگوي حکمروایی در مدیریت شهري
 شـدن  یجهـان ي حاکمیت جوامع ناشی از تشدید فراینـد  ها تغییر در شیوه

ی جوامـع  خـواه  و جریانـات دموکراسـی   ها تمرکز زدایی حکومت، اقتصاد
 زمـان  هـم و ظهور مفاهیمی نظیر حاکمیت چند سـطحی و چنـد عـاملی و    

حکمروایـی شـهري را   ؛ بر محوریـت پایـداري در نظریـات توسـعه     تأکید
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دهی اداري ـ سیاسـی فضـاهاي شـهري     زمانین الگـوي سـا  تـر  به مطلـوب 
اقتصـادي و  ، تحـوالت اخیـر در سـاختار اجتمـاعی    . مبدل سـاخته اسـت  

تغییري در شیوة ادارة شـهرها همـراه شـده اسـت      فضایی نواحی شهري با
ایـن تحـول اغلـب بـه     ، که در متون مرتبط با بازسـاخت سیاسـی شـهرها   

، پـور  اللـه ( شـود  مـی  عنوان حرکت از حکومـت بـه حکمروایـی تعریـف    
1386 :62(.  

 کـالن  ت شـهري و یریمـد  بـه  یسـنت  ردیکرو نیمب شهري ومتکح
 و هـا  شـهرداري  بـا  يزکـ مر ومـت کح مناسبات به شتریب و است شهري

 تأکیـد  یرسـم  نهادهاي نیب يعمود روابط بر و پرداخته یرسم نهادهاي
ـ  روابط به هکاست  ومتکح از متفاوت فرم یک ییمرواکح اما. دارد  نیب

 ومتکح باالخره و قانون مخاطبان با انگذار قانون، دولت با یمدن جامعۀ
ـ ا بر فرض ردیکرو نیا در .است معطوف شوندگان ومتکح با  اسـت  نی
 سـاختار  در کارایینا و يداریناپا، بر تفرق غلبه يبرا یاصل ياستراتژ هک

 ،شـهري  کـالن  منـاطق  يالبـد یی کفضـا  ز ساختارین و تیریمد و قدرت
 چهـارچوب  در متفـرق  و ندهکپرا عناصر نیا یبخش انسجام و گردهمایی

  .است شهري ییمرواکح يالگو از منبعث ریو فراگ ينهاد
ـ ی  سـنت  ردیکـ رو تحـول  بازتـاب  تـوان  می را فوق مفهومی تحوالت

 تیریـ مـد   2ن ـ حکمروایـی شـهري   ینـو  ردیکـ رو ـ بـه  1حکومت شهري
 مناسـبات  در عمـدتاً  شـهري  تیریمـد ، یسـنت  ردیکرو در. دانست شهري

 در هکـ شـود   مـی  مشـخص  و فیتعر ها شهرداري و يزکمر ومتکح نیب
ــت آن ــ و دول ــده ارگزارانک ــد نقــش یاصــل دار آن عه ــتند تیریم  و هس

 در. ندارنـد  اي عمـده  نقـش  آن يدار نگـه  و خـدمات  ارائـۀ  در شهروندان
                                                             
1. Urban government 
2. Urban governance 



  167...      زمینۀ الزم جهت تحقق مدیریت: حکمروایی خوب شهري

 لکیتشـ  و اتیـ مال پرداخـت  به است محدود شهرونداننقش  ردیکرو نیا
 يهـا  زمانسـا  نـار ک در آنهـا  تیفعال یقانون لحاظ به هک یمحل يها زمانسا
 نقــش بــه نینــو ردیکــرو در امــا .اســت شــده شــناخته مجــاز یومتکــح

 آنهـا  فعـال  تکمشـار  مکـان ا و شده داده تیاولو یمحل شهري اجتماعات
. سـازد  مـی  فـراهم  ربط ذي نهادهاي لکیتش قیطر از را شهري تیریمد در

 و خـود  ينظـر  و یمفهـوم  تحـول  ریسـ  به این ترتیب مدیریت شهري در
 و نگـر  لکـ ، ينـد یفرا یتـ یفکی رشیپذ با شهري ییمرواکح مدل استناد به

 بــا مـرتبط  یررســمیغ و یي رسـم هــا بخـش  و گرانیبــاز همـۀ  يریـ فراگ
 پرهیزکـار و ( ردیـ گ مـی  خـود  متفاوت به ماهیتی ،شهري يها يگیر تصمیم

  .)1384، کاظمیان
 شهري به مدل حکمروایی شـهري را  حکومت مدل از انتقالو  گذر

 شهري جوامع سطح در مذکور عیتوز باز به یعمل و ينظر پاسختوان  می
 هـاي ابزار از یکـ ی تـوان  مـی  را شهري ییحکمروا بیترت نیا هب .دانست
نهـایی   آرمـان  عنـوان  به یستیپلورال ۀجامع سمت به حرکت و سمیپلورال

که در ساخت آن هیچ گروه معـین و هـم    اي جامعه«. کرد یتلق مدل این
ي جامعـه مسـلط   ها گروه اقتصادي و قومی بر دیگر، سود از نظر سیاسی

ي جامعـه از  هـا  همـۀ گـروه  یعنی قدرت سیاسی و اقتصادي بـین  ، نباشد
قـدرت  ، ]اي در چنـین جامعـه  ... [طریق رقابت دموکراتیک توزیـع شـود  

، شـکویی ( شـود  مـی  ي محلی سپردهها یا حکومت ها بیشتر به زیر سیستم
 از گــذار اي مقایســه يهــا ژگــییو، در همــین راســتا .)430-429: 1374

 و صیتلخـ  دو شـمارة  جـدول  شهري در ییحکمروا به شهري حکومت
  .است ارائه شده
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 حکمروایی و حکومت اساسی گذار يها ویژگی مقایسۀ .2 شمارة جدول

  حکمروایی  معیار مقایسه  حکومت
 نکنندگا تعداد بسیار محدود مشارکت

 نکنندگا تعداد بسیار زیاد مشارکت  بازیگران  عوامل اجرایی اساساً دولتی
  و عمومی بازیگران بخش خصوصی

 .گیرد نمی صورت اي مشاوره
 ها ي سیاستبند هیچ همکاري در صورت
 .گیرد نمی و اجراي آنها صورت

  گستردگی زیاد موضوعات سیاسی

  کارکردها
  ) وظایف(

 انجام مشاوره
در صورتبندي و  مکاناهمکاري تا حد 

 ها اجراي سیاست
  گستردگی کم موضوعات سیاسی

 مرزهاي بسته
 عضویت غیرارادي

  اندك تعامل زمانفراوانی و مدت 
  ساختار

 باز اریبس مرزهاي
  )ياراد( داوطلبانه تیعضو
  تعامل ادیز زمان مدت و یفراوان

 از و وستهیپ يرهبر، یمراتب سلسه اقتدار
 باال

 متضاد روابط/  خصمانه ان کنشیم
 یرسم ریغ برخوردهاي
  کاري آنپنه

  قردادهاي
 ان کنشیم

  

 یدرون تحرك/ یافق مشاوره
 و کیتکنوکرات سر هنجارهاي بر توافق

 بر همکاري یروابط مبتن
 یررسمیغ اریبس برخوردهاي

  تیشفاف و بودن باز
 جامعه از دولت يباال عمل يآزاد

 دولت تسلط
 در ينفوذ هیچ جامعه نفع ذي يها گروه

 ندارد دولت
 گرانیباز نیب همزیستی ای هیچ تعادل

  ندارد وجود

  قدرت عیتوز

 جامعه از دولت اندك عمل يآزاد
 دولت پراکنده تسلط

 در اي پراکنده نفوذ نفع ذيي ها گروه
 دولت دارند

 وجود گرانیباز نیب همزیستی و تعادل
  دارد

  1384، پرهیزکار و کاظمیان: منبع
نتیجه اینکه حکمروایی شهري بـا اشـکال قـدیم حکومـت از آن جهـت      

بلکـه  ، متفاوت است که عـامالن مـدیریت تنهـا بخـش عمـومی نیسـتند      
ایـن  . در امر مدیریت دخیـل هسـتند   ي خصوصی و داوطلب نیزها بخش

یی که عموماً از دولت مستقل ها ي مدیریت و مشارکتها عامالن در شبکه
  .کنند می عمل، هستند

 يشهردارالزامات تغییر کارکرد نهاد وظایف و تناسب  بررسی

ـ اجتمـاعی مبنـی بـر کـاهش       ي نـوین سیاسـی  هـا  دیدگاه به دنبال طرح
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در  ،امور عمـومی  ةحوزة اداردخالت و حضور مستقیم دولت مرکزي در 
ي هـا  زمانسـا  بـه عنـوان   هـا  شهرداري، یافته بسیاري از کشورهاي توسعه

محلی غیر دولتـی و عمـومی و نهادهـاي مـدنی تلقـی شـده و وظـایف        
 ةبا هـدف اسـتفاد   جهاندر اغلب کشورهاي . اند شده دار بیشتري را عهده

بـر ایـن بـوده اسـت کـه       هـا  دولـت  سعی، ي محلیها بیشتر از مشارکت
در ایـن   ي محلـی واگـذار کننـد و   ها مدیریت امور عمومی را به مدیریت

از طریـق   ها خصوص شهرداري بهي محلی ها زمانمسیر تجدید حیات سا
  .ي آنان با جدیت دنبال شده استها افزایش مسئولیت

انه افزار سخت ییجو چاره يبرا یاصل تأکید 1970 يها تا حدود سال
؛ بـود  يو کالبد ياقتصاد، متمرکز، نییاز باال به پا يکردهایبر رو یو مبتن

ل ئبـه مسـا   ییپاسـخگو قـادر بـه   ، ییجـو  ن رونـد چـاره  یا، تیاما درنها
 يها وهیش نبود و اکنون اجماع بر سرِ ینیشهرنش یطور کل بهو  يشهرساز

 يرا در ارتقـا  يشـهر  يها يداریناپا ن است و پاسخینو يت شهریریمد
ت یریمد يسه الگو معموالً. کند یجستجو م يت شهریریمد ةویت شیفیک

  :از عبارتندوجود دارد که  جهان يشهرها ةدر ادار يشهر
ـ که در ا :یفدرال يها ر متمرکز در نظامیستم غیس ¾ ، االت متحـده ی

ت یریمنجر بـه مـد   ين شکل حکومت شهریا .شود یه مئآلمان و هند ارا
ـ ا يبعـد  شـکل . شهر است ییر اجرایمد ير شهریشده که مد يشهر ن ی
نکه افراد را انتخـاب  یا ياست که مردم شهر به جا یونیسیشکل کم، الگو
مختلـف از   يهـا  ونیسین کمیکنند و ا یرا انتخاب م ییها ونیسیکم، کنند

گـر را بـه   یک نفر دی؛ ها ونیسیکم ن خودیمردم از ب نکهیا این خودشان یب
شـهر   يشـورا  ۀس جلسیئشهردار فقط ر .کنند یشهردار انتخاب معنوان 

شهر  يشورا ين شکل هم مردم اعضایدر ا. ندارد ییاست و سمت اجرا
شـهر   يشورا یاصل يدر دست اعضا یکنند و قدرت اصل یرا انتخاب م
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را اداره  شـهر ، شـهر دارد  يکـه شـورا   ییهـا  تهیق کمیاست و آنان از طر
  .نداردچندانی ن شکل هم شهردار معموالً قدرت یکند و در ا یم

 ییایتانیستم بریکه به س :متمرکز يها متمرکز در نظام ریستم غیس ¾
ـ از ا که ییکشورها. مشهور است ، انگلسـتان : کننـد  یت مـ یـ ن الگـو تبع ی

  .هستند يناویاسکاند يژاپن و کشورها، کانادا، ایاسترال
 فرانسـه و  يکشـورها ؛ اسـت  يسـتم فرانسـو  یس، ستم سـوم یس ¾
سوم از  جهان يبا اکثر کشورها يناویاسکاند يکشورها ن ویالت يامریکا

 يرویـ پ، هـم معـروف اسـت    یکـه بـه نـاپلئون    يفرانسو یستم نظارتیس
. کننـد  یشـهر را انتخـاب مـ    يشـورا ، شهروندانستم ین سیدر ا. کنند یم

بـه   اسـت جلسـات را  یر، شـهردار . کند یشهردار انتخاب م، شهر يشورا
ار شـهردار  یـ نها در اختیا ۀبودجه و هم، یین اجرایباً قوانیتقر. داردعهده 
در حال توسـعه   يمانند اکثر کشورهاي در ایران شهر ةستم اداریس .است

  .است يفرانسو سیستمه یشب
 يهـا  طـرح  ۀیچون ته يامور، فوق يالگوها یدر تمام یبه طور کل

، پــرورشامــور آمــوزش و ، ن و مســکنیت زمــیریمــد، يشــهر ۀتوسـع 
 یمیکهـن و قـد   ینـواح ، یررسمیت اسکان غیریمد، افتیباز، ونقل حمل
 و یمحل فیوظا جزء ...ست ویط زیمح، یامور فرهنگ، يگردشگر، شهر

  .ها و شوراها هستند يارات شهرداریاخت ةدر حوز یعبارت به
و  ی مـدیریت شـهري  جهانتجارب  در خصوصمطالعات مقدماتی 

دهـد کـه    مـی  نشـان چگونگی توزیع وظایف مربوط به ادارة امـور شـهر   
تـوان رونـد رو بـه رشـد افـزایش       مـی  ي حکومتیها تقریباً در تمام شیوه

گسـتردگی وظـایف   . کـرد  را مشـاهده  هـا  وظایف و اختیارات شهرداري
اجتمـاعی و سـطح    بیش از هر چیز از قراردادهـاي سیاسـی   ها شهرداري

در اغلـب   هـا  شـهرداري . کند می کشورهاي مختلف تبعیت یافتگی توسعه
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از . ی سیاسـی زماناجتماعی هستند و نه سا محلی نهادي جهانکشورهاي 
مستقل و با حیطۀ ، نهادهایی مدنی ها شهرداري، یریت شهري نویننظر مد

 هـا  وظایف شهرداري. وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهري هستند
عنـوان نهادهـاي    به ها شود و شهرداري می تر دهروز گستر بهروز جهاندر 

 عمومی و غیـر انتفـاعی و وظـایف بیشـتري را بـه عهـده       ،محلی، مدنی
 ریي سـا هـا  يف شـهردار یوظـا  بـه  مراجعـه  خصـوص  نیا در. گیرند می

تنهـا امـوري ماننـد    . ندک انیب را آنها فیوظا یگستردگ تواند می شورهاک
، امنیت ملی تأمین، دفاع ملی، ارتباطات خارجی و تنظیم سیاست خارجی

 ي بین شـهري و ها جاده ،ي ملی مانند سدهاي بزرگها ساخت ایجاد زیر
، مخـابرات و ارتباطـات   ۀادارة نظـارت بـر توسـع   ، تولیـد انـرژي   ،اصلی

 ةي و مدیریت و پژوهش برعهدگذار حقوقی و سیاست رسیدگی به امور
 عـدم  اصـل  بـر اسـاس   و ورکمذ موارد به توجه با. ماند می باقی ها دولت

 تیریمـد  و يریز برنامه ییاجرا امور بودن دار عهده با ها يشهردار، زکتمر
 شـهري  تیریمـد  در یهسـتۀ اصـل   و نـده گیر میتصم نیآخر، یکاستراتژ

  .باشند می
وجـود   ها دیگري از شهرداري صورت، در کشورهاي در حال توسعه

از شهرداري ناقص  شهروندانیک سو تلقی  در چنین کشورهایی از. دارد
را بـه سـمت    هـا  شـهرداري  نیز ها و محدود است و از سوي دیگر دولت

 از اقـدامات  اي انجام وظایف محدودي مانند خدمات شـهري و یـا پـاره   
، مـدنی ، دهنـد و کمتـر بـراي آنـان وظـایف فرهنگـی       مـی  ی سوقعمران

، شـوراها  لیران اگرچـه بعـد از تشـک   یدر ا .کنند می تعریف... آموزشی و
در  ياما اسـتقالل شـهردار  ؛ شود یمنتخب محسوب م یزمانسا يهردارش

ــ ةادار ــا در یمحل ــی ــه یران بس ــت و ب ــدود اس ــورها ار مح ــد کش  يمانن
  .دهد یل نمیتشک را يت شهریریمد يمرکز ۀهست، یافته توسعه



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      172

 کشـور، شـهرداري   عمـومی  محاسـبات  قـانون  پـنج  مـادة  بر اساس
 دارد حقوقی شخصیت و استقاللکه  است دولتی غیر و عمومی سازمانی

کشور  وزارت نظارت با و است مردم منتخب که شهر نظر شوراي زیر و
گـردد   مـی  تأسـیس  شـرایط  واجـد  شهرهاي در خود وظایف انجام براي

 و دارد محلــی ماهیــت کــه خــدماتی از بســیاري). 1383جمشــیدزاده، (
 نیـز  جهـان  هـاي  شهرداري اغلب هستند و آن ایفاي به قادر ها شهرداري

 دولـت انجـام   توسـط  ایـران  داننـد، در  مـی  آن انجـام  بـه  موظف را خود
 ثبتی، حقوقی، اجتمـاعی، انتظـامی، رفـاه    خدمات ارائۀ: جمله شود؛ از می

 .شـهروندان  مسـکن  تـأمین  و بهزیستی، بهداشـتی، آموزشـی   اجتماعی و
هـا   گردانی شهروندان از شهرداري جدي حاصل از این اتفاق، روي ۀمسئل

شهروند  .تتصور مغشوش و غلط از شهرداري در ذهن شهروندان اسو 
ها و به طور کلی از مدیریت شهري جز وظایفی اولیه  ایرانی از شهرداري

چنـین در ذهـن    ل ایـن ئآوري زباله و مسا ها، جمع  چون شستشوي خیابان
مدیریت شهري کارآمد و پایدار کل امور محلی سیستم  که درحالی. ندارند

دهی، نظارت و سامانگذاري، هدایت،  ریزي، سیاست شهر را بایستی برنامه
شـهري،   ۀهـاي توسـع   طـرح  ۀبنابراین امـوري چـون تهیـ    .هماهنگی کند

ونقـل، بازیافـت،    مدیریت زمین و مسکن، امور آموزش و پرورش، حمل
کهن و قدیمی شهر، گردشگري، امور  مدیریت اسکان غیررسمی، نواحی

 ةجزء وظایف محلی و بـه عبـارتی در حـوز    ...زیست و فرهنگی، محیط
مدیریت شهري ما در  که درحالیها و شوراها هستند،  اختیارات شهرداري
 متأسفانه .نهاد دولتی و شهرداري تقسیم شده است 25شرایط کنونی بین 

ایـن   ۀنتیجـ و انـد،   و نگـري این متولیان گوناگون فاقد هماهنگی و همسـ 
چـون ترافیـک،   همل شـهري  ئبازتولید مسا، در مدیریت شهري گسستگی

اسکان غیررسمی، اشتغال غیررسـمی، بـورس بـازي زمـین و مسـکن و      
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از لحــاظ عملکــرد، وظــایف  .اي از ایــن دســت اســت ل گســتردهئمســا
  :شود در قالب زیر انجام می ها شهرداري

ي گـذار  ي و سیاسـت گیر تصمیم: يذارگ ي و سیاستگیر وظایف تصمیم. 1
  ؛نظارت و کنترل، حقوق و ضوابط شهري، و هماهنگی امور شهري

امور اقتصـادي  ، ي شهريریز در برنامه: دهیزماني و ساریز برنامه. 2
  ؛و مالی
خـدمات  ، ات شـهري تأسیسو  ها زیرساخت، شهري عمران: امور اجرایی. 3
  .)113: 1381، کاظمیان( خدمات عمومی و خدمات اجتماعی، شهري

ـ دال، فیوظـا  یبرخـ  انجـام  علـت عـدم   حیتوض در ها يشهردار  لی
 3شمارة جدول آنها در يبند طبقه و بندي جمع هک اند ردهک انیب را یمختلف
  .است شده ارائه

  دالیل عدم انجام برخی وظایف از سوي نهاد شهرداري .3شمارة  جدول
 درصد فراوانی شرح ردیف

 37 اعتبارکمبود بودجه و  1
  10  فقدان نیروي متخصص  2
  8  عدم استقبال مردم  3
  7  ات و تجهیزاتمکاننداشتن ا  4
  7  عدم نیاز به انجام وظیفه براي کوچکی شهر  5
  6  هاي مربوط ها و ارگان عدم همکاري سازمان  6
  6  ریزي و یا نبود برنامه هماهنگ عدم برنامه  7
  5  موجود بودن و عدم نیاز به آموزش  8
  3  نقص سازمان تشکیالت  9
  3  عدم مجوز قانونی یا منع قانونی و مشکالت ناشی از آن  10
  2  نداشتن تأسیسات و معادن مورد نیاز  11
  2  نداشتن طرح و نقشه مصوب شهري  12
  1  هاي کارشناسی عدم بررسی و نظارت  13
  1  نداشتن مأمور کنترل جهت برخورد با متخلفان  14
  1  فرهنگیعدم وجود ابنیه   15
  1390، شهري مدیریت تخصصی علمی اطالعات مرکز: منبع
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ـ کح پرتو در هک دیجد هاي ژهیاروک با ها يشهردار مواجهۀ  خـوب  یمران
: است سه حوزه در گسترده و عیوس راتییتغ ازمندین، است آمده وجود به

ـ درنها و ها يشهردار ساختار، مقررات و نیقوان . شـهروندان  تیـ ذهن تی
 اراتیـ اخت و فیوظـا  یاصـل  بدنـۀ  و لهکشـا  ها يشهردار قانون 55 مادة

ـ ا. ندک می مشخص را يشهردار ـ گرد نیتـدو  بنـد  28 در قـانون  نی  و دهی
 يشـهردار  برعهـده  امـروزه  از آنهـا  ياریبس هک است یفیوظا بر مشتمل

 يواگذار به توسعه چهارم برنامۀ 137 مادة) ب( بند در که درحالی. ستین
 23 دارد میتصـم  دولت و دهیگرد اشاره ها يشهرداربه  شهر توسعۀ امور
 بـه  مـدت  وتاهک در رسد نمی نظر به، ندک واگذار ها يشهردار به را فهیوظ
 گـذارده  هـا  يشـهردار  برعهدة يگرید تیمسئول، بر نهیهز فیاز وظا ریغ

از  هکــ یاراتیــاخت و فیوظــا اغلــب دهــد مــی نشــان هــا یبررســ. شــود
 داشـته  يریـز  برنامه و ینظارت، ینترلک جنبۀ غالباً شده گرفته ها يشهردار

 بر همچنان، بوده است یخدمات و ییاجرا هک یفیوظا از دسته آن و است
 دنبـال  بـه  يشـهر  رانیمـد  هک است واضح پر. دارد قرار يشهردار دوش

 آن يتصـد  طالـب  حال نیدر هم و فیوظا نه و هستند شتریب اراتیاخت
 و بوده شده ینیب پیش امالًک آنها يدرآمد منابع هک هستند یفیوظا از دسته

  .نباشد دولت به کیمت
 جسـتجو  مـاده  نیا نۀگو تعارض تیماه در توان می را امر نیا علت

، دارنـد  ینترلکو  ینظارت جنبۀ ماده نیا يبندها از یبرخ که درحالی. ردک
 بــر نــاظر گــرید اي پــاره و داشــته يگــذار اســتیس جنبــۀ گــرید یبرخــ
، ماده نیا 2 بند عنوان مثال به. هستند خدمات ارائۀ و ییاجرا يها تیفعال

 و دانـد  مـی  بـرق  و شرب آب به مربوط خدمات نندةک تأمین را يشهردار
ـ ک يردهـا کارک يشـهردار  يبـرا  20 و 14 يبنـدها  در زمـان  هم  و ینترل

 فیوظـا  يهـا  گونه در یندگکپرا نیا هک است واضح. است قائل ینظارت
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 بدنـۀ  در فـراوان  متخصص يروین ازمندین هم ها يشهردار به شده محول
 مکـ  امـور  یبعضـ  در يشـهردار  تا گردد می سبب هم و است يشهردار

 از اسـت  نکـ مم هک گرید یبعض در و بوده مرجع نیتر صالح ذيت یاهم
 ینقشـ  چیهـ ، باشـند  برخـوردار  یمحل تیریمد سطح در يشتریب تیاهم

  .باشد نداشته
 يشهردار از مجدد فیتعر باز لکمش نیا يبرا حل راه نیبهتر دیشا

 تیرینهـاد مـد   یاصـل  فـۀ یوظ. است يشهر تیریمد، آن تر املک لکش و
 یـک  بـه  شـدن  لیتبـد ، آن جـزء  نیتـر  مهم عنوان به يشهردار و يشهر
 آب ننـدة ک تأمین دینبا يشهردار .است کننده تأمین عوض در کننده لیتسه

 بـه  اقـدام  رأسـاً  خود ستیبا نمی يشهردار. باشد خدمات ریسا و برق و
 بـه  خـود  یقـانون  قـدرت  بر هکیت با دیبا هکند بلک مختلف نکاما تأسیس
 و یخصوص بخش يها تیفعال به بخش نظم و کننده نترلک یزمانسا عنوان

 یخـدمات  و یـی اجرا امـور  تا دینما فراهم اي نهگو به را طیشرا، یدولت ریغ
ن یتـدو  بـا  مـرتبط  يهـا  حوزه به تنها يشهردار و شود انجام آنها توسط

 يشـهر  نگـرا  نشکـ  گـر ید يها تیفعال بر نظارت و یمحل يها مشی خط
  .بپردازد
. هستند یاساس تحوالت ازمندین ها يشهردار زین يساختار عرصۀ در

 فیوظـا  بـر اسـاس   يشهردار التکیتش و ساختار يمبنا حاضر حال در
 هکـ  اسـت  اي گونـه  بـه  تیوضـع  نیا. است شده نهاده انیبن آن یخدمات

 بخـش  و کرده آن سلب تابعۀ يها زمانسا و يشهردار از را عمل سرعت
 هکـ  يموارد. گردد می یداخل امور صرف يشهردار یالتکیتش توان اعظم
ـ گرد رکـ ذ يشهروندمدار و ییپاسخگو دربارة  يراهگشـا  تواننـد  ، مـی دی

 70 حدود( تخصص نیمترک با یانسان يروین از استفاده. باشند يشهردار
 اسـتفادة  عـدم  و) شـور ک سراسـر  يها يشهرداردر  مترک و پلمید درصد



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      176

ـ ا و منابع از حیصح  موجـب  سـت ها يشـهردار  دسـترس  در هکـ  یاتمکان
 يهـا  نـه یهز صرف تنها آنها ساالنۀ بودجۀ از درصد 30حدود  تا دهیگرد

 یخـدمات  سـاختار  در يضـرورت بـازنگر   اي مسـئله  نیچن .شود یپرسنل
  .سازد می انینما شیپ از شیب را ها يشهردار

 يسـو  از هـم ، هـا  يشـهردار  قـانون  55 مـادة  بـه  اهتمام عدم علت
نـاقص   يگیر لکش، يشهردار يسو از هم و یدولت ينهادها و ها زمانسا

 يشـهردار  و يشهر تیریمد ذات و تیماه دربارة جامعه یذهن ينهادها
. اسـت  یصـرفاً خـدمات   یزمانسـا  نـه  و تیمکحا نهاد از یجزئ عنوان به

 نظافـت  بـا  متـرادف ، شـود  می متبادر اذهان در يشهردار از آنچه امروزه
 يشـهر  درون یعمـوم  ونقل حملو  وساز ساخت مجوز، ها ابانیخ و معابر
 یتیمکحـا  اراتیـ اخت و فیالکـ ت و فیوظـا  بـر  يشـهروند  متـر ک. است

 یفنـ  ریـ غ و یفرهنگـ ، یاجتمـاع  يها در حوزه شهر يشورا و يشهردار
ـ کح تحقـق  يبـرا  اول گـام  رسـد  می نظر به. دارد توجه و  خـوب  یمران
 در الزم يرکـ ف يهـا  نـه یزم پیش جادیا، شهروندانت کمشار از يگیر بهره
 يدارا هکـ  یتیمکحـا  نهـاد  یـک  عنـوان  بـه  يشـهردار  رشیپذ يبرا آنها

 چهرة میترس. باشد ، میاست اي گسترده یفرهنگ و یاجتماع يها ژهیاروک
توانمندسـاز   یـک  قالـب  در هک یاجتماع زمانسا یک عنوان به يشهردار

 و، اسـت  شـهروندان  بـا  تنگاتنـگ  ارتباطـات  يدارا لزومـاً  و کرده عمل
 الزم يهـا  گرو آموزش در یخدمات يها تیفعال به ردنکن بسنده نیهمچن

 زیـ ن و شـهر  يشـورا  منتخـب  ياعضا یحت و رانیمد، نانکارک سطح در
 یغـ یتبل يابزارهـا  از استفاده .بود خواهد يشهروند یعموم يها آموزش
 هـا  روش گرید نارک در يدارید وي داریشن، ينوشتار يها رسانه همچون

 نهـاد  یـک  عنـوان  بـه  يشـهردار  رشیدر پـذ  بسـزا  ینقشـ  توانند می زین
  .باشند داشته یاجتماع
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  بندي جمع
 هــا دولـت ، امـروزه بـا گسـترش و پیچیـدگی نظـام شـهري و شهرنشـینی       

دیگر به تنهـایی قـادر بـه کنتـرل و هـدایت جوامـع شـهري و پاسـخ بـه          
بنــابراین بــر مبنــاي اصــول . نیازهــاي روزافــزون توســعۀ شــهري نیســتند

ــاراییمتعــددي همچــون  ــذیر مســئولیت، مشــارکت، و اثربخشــی ک ، يپ
ــخگو ــت  ... یی وپاس ــروري اس ــهروندانض ــش، ش ــا بخ ــی و ه ي مردم

آن یعنـی   تـر  یافتـه  زمانسـا  خصوصی و به طور کلی در قالـب متشـکل و  
در ایـن  . ي و ادارة امـور شـهر شـوند   گیـر  جامعۀ مدنی وارد حوزة تصمیم

ــاري دولــت  ــدنی و ، بخــش عمــومی، حالــت فراینــدي از همی جامعــۀ م
. شـود  مـی  گیرد که حکمروایـی شـهري نامیـده    می بخش خصوصی شکل

گیـرد کـه در آن کنتـرل و     مـی  این فرایند در مقابل حکومت شـهري قـرار  
و نهادهـاي نظـام رسـمی     هـا  زمانهدایت توسعۀ شهري در مجموعـه سـا  

  .شود می و دولتی خالصه
 وکارهـاي  سـاز  از يگیـر  بهـره  و مشـارکت  بـر  تأکیـد  با این رویکرد

 وهـا   شـهرداري  از نـوینی  تعریف پی محلی، در يها حکومت براي جدید
 زیـر  از آنهـا کـه   طـوري  اسـت، بـه   محلی حکومت با مرتبط يها سازمان

 خـود  تمرکززدایـی، نقـش   از استفاده با و آمده بیرون ملی يها دولت ۀسای
 نقـش  ایـن  پـذیرفتن  .دادنـد  ارتقا توانمندساز به خدمات ةکنند تأمین از را
ــبرد و ــازي پیش ــه  توانمندس ــهروندان، ک ــین در ش ــال ع ــتی ح ــا بایس  ب

باشـد،   آن امتـداد  در و بـوده  همسـو هـا   شـهرداري  حـاکمیتی  يها ویژگی
 از آنهـا  تلقـی  و شـهروندان  ذهنیـت  در گسـترده  تحـوالت  ایجـاد  نیازمند

ــهرداري ــه ش ــوان ب ــازمانی عن ــرفاً س ــدماتی ص ــت خ ــتفاده .اس  از اس
 طریـق  از شـهروندان  بـا  مسـتمر  ارتباط از يگیر عمومی، بهره يها آموزش

 تـرین  مهـم  از توانـد  اي می رسانه هايارابز دیگر و عمومی ، روابطها رسانه
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ــیوه ــا ش ــر يه ــرش تغیی ــردم نگ ــه م ــایف ب ــارات و وظ ــالیف و اختی  تک
 .گردد تلقیها  شهرداري

 يهـا  مشخصـه  بـا  چـه  جهـان  کشـورهاي  اکثـر  در آنکـه  وجـود  با
 در باال قدرت داراي ها شهرداري، فدرالی يها مشخصه با چه و تمرکزگرا

 همراه نیز و کنند می عمل فرابخشی نهادي عنوان به و هستند محلی امور
 اختیارات حیطۀ در محلی امور تمام و اند محلی حکومت داراي شوراها با
 مـدیریت  سـالۀ  100 عمر وجود با متأسفانه ولی؛ گنجد می آنها وظایف و

 بـه  راجـع  مـدون  قـانون  اولین که ش1286 بلدیه قانون اولین از« شهري
 يگیر تصمیم عرصۀ در ها شهرداري، ایران در »است ایران شهري مدیریت

 کـه  بـار  هـر  و اند نکرده پیدا بایسته جایگاه محلی امور يگذار سیاست و
 قـرار  مجلـس  و دولـت  تغییـر  دسـتور  در شـوراها  و هـا  شهرداري قانون
 محلی حکومت اقتدار همچنین و بودن فرابخشی اولیۀ اهداف از اند گرفته
 اي محلـه  تیریمـد  گسـترش  جهـت  در ندیفرا نیترعمده .شود می کاسته

 نانکسـا  بـه  يت شـهر یریمـد  حوزة در محالت به مربوط امور يواگذار
 ت شهريیریمد در مؤثر نهاد یک عنوان به زین شهرداري و محالت است

، دارد شـهروندان  بـه  را هـا  رسـاخت یز و شهري خدمات فۀ ارائۀیوظ هک
ـ ا از هکـ  است الزم خدمات ارائۀ بهتر جهت  در بـالقوة موجـود   ن تـوان ی

 .ندک استفاده محالت
 .رسد می نظر به يضرور يراهبرد سند یک تهیۀ یمحل توسعۀ يبرا

ي هـا  رسـاخت یز و خـدمات  ارائۀ يبرا شهر سطح در يراهبرد سند نیا
 انجـام  بـا  تـا  شـود  مـی  هیتوصـ  ها شهرداري به عموماً .است شهري الزم

 حـوزة  به مربوط یي حقوقها نظام اصالح و زدایی مقررات چون ارهاییک
 يزکـ مر سطوح از شهري تیریمد يها قدرت ییززداکتمر، خود فیوظا

 یطراحـ  در یمحل يها گروه و یعموم تکمشار و یدولت محل سطح به
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 و خـود  التکمشـ  جهـت حـل   در یمال امور بهبود و ها پروژه ياجرا و
ـ ا در. بردارنـد  گام اي محله تیریمد توسعۀ  يهـا  رهیافـت  خصـوص  نی

 بـه  نییپا از توسعه، ارهاک بودن خودجوش چون يبر امور توسعه دیجد
 در یاجتمــاع محلــ نقــش شیافــزا و مـردم  يتوانمندســاز ۀیــپا بــر بـاال 
 یمحل توسعۀ در خصوص هک ها رهیافت نیا. دارند تأکید ها يگیر میتصم

و  دولتـی ي غیرهـا  زمانسـا ، شـوند  می به کار گرفته ها شهرداري لۀیوس به
 يبـرا  مناسـب  ارگزارانکـ  عنـوان  به را 1ي داوطلبانۀ خصوصیها زمانسا

  .دانند می توسعهي ها شبرد برنامهیپ
تحقق کامل همۀ اصول و وظایف یاد شـده مگـر بـا تحقـق اصـول      
وحدت مدیریت و مرکزیت شهرداري در تمام سیستم مـدیریت شـهري   

توجه به اصـول  ها،  ات و تواناییمکاناتناسب وظایف با ، در سطح محلی
ــارکت ــهرداري ، مش ــادي ش ــایی اقتص ــا خوداتک ــاف ه ــذیر و انعط ي و پ

 يسـو  از يزکـ مر دولـت  به فشار. باشد نمی وظایف ممکني بند اولویت
 يبـرا ) هـا  اسـتان  یعـال  يشـورا  مـثالً ( آنهـا  ندگانینما ای و ها يشهردار

 یراهـ ، یآموزشـ  زکمتمر نظام سطح در مرتبط یآموزش میگنجاندن مفاه
ـ ا به لین يبرا گرید ـ ا يپـا  هـم . اسـت  هـدف  نی سـاختار  ، تحـوالت  نی

 یسـت یبا زیـ ن مـرتبط  يها زمانسا و ها يشهردار یانسان منابع و یالتکیتش
 ریسـا ، یفنـ  کـارایی  و وري بهـره  شیافزا ضمن تا گردد رییتغ دستخوش

 نکـ مم نحـو  نیبهتـر  به، بود خواهند يشهردار برعهدة هک ییها ژهیاروک
 ارائۀ بر یمبتن هک يشهردار یساختار فعل با هک است روشن. رندیگ انجام

ـ جد نقـش  يفـا یا انتظار، گرفته لکش یرقابت ریغ لکش به خدمات  در دی
 مکیتح، شده رکذ موارد بر عالوه. است هودهیب یاجتماع توانمندساز قالب
 پـذیر  تکمشـار  و یاجتمـاع  ينهادهـا  عنوان به ها يشهردار نقش یقانون

                                                             
1. Privative Voluntary Organizations 
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 و هـا  يشـهردار  قـانون  اصـالح  پرتو در هک است یالزامات قانون ازمندین
 تالش با تنها مهم نیا. گردد می محقق دیجد اراتیاخت و فیوظا ضیتفو

ــه و ــگیپ مجدان ــت ری ــا دول ــ يه ــر در یمحل ــورک سراس ــحما و ش  تی
  .بود خواهد ریپذ مکانا مستقل اننظر صاحب
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  چکیده
ـ عمومی هسـتند   یینهادها، ها شهرداري ، شـان یه فلسـفۀ وجود ک

با  ها شهرداري. ج حاصل از آنهاستیاز توجه صرف به نتا تر مهم
و  يتعلـق جـوهر   يد در مبنایشان با ت و رسالتیتوجه به مأمور

ـ اهـا   مسئلۀ اصلی شهرداري. رندیل گکش یارزش ـ سـت  ین نی ه ک
، ارآمـدتري شـوند  کي ها زمانابد و سایش یافزا يور چگونه بهره

                                                             
 (shirepaz@yahoo.com)دانشجوي دکتراي مدیریت . 1
  دکتراي مدیریت. 2
  کارشناس روابط عمومی. 3
 یشناس کارشناس ارشد جامعه. 4
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ـ ش و اهمیبا افـزا  زمان همه که مهم آن است کبل ت روزافـزون  ی
 يت اداریمشروع و یبه تعلق ارزش، يماد یو بازده يتعلق ابزار

شـهرداري  این مقاله به بررسی استراتژي تحول . ت دهندیهم اهم
پـس از تحلیـل مفـاهیم سـرمایۀ     . پـردازد  می به نهادي اجتماعی

طرحی استراتژیک ، عمومی زمانمشارکت و سا، اعتماد، اجتماعی
. شـود  می جایگاه شهرداري به نهادي اجتماعی ارائه ارتقايبراي 

 يو شـهردار  شهروندانن یوند همدالنه بید پیدر این طرح ابتدا با
نار نهـادن و دور  ک. ت شودیاقعی تقودر قالب الگوي مشارکت و

ــه ــتن  نگ ــهروندانداش ــدهایاز فرا ش ــم ين ــگ میتص ــهر يری ، ش
ــم ــاز یرس ــا يس ــ يه ــاختارها یب ــط و س  يش از حــد در رواب
ـ  ک یف میآنان را تضع يها يتوانمند، يساالر دیوان ن یننـد و از ب

ها به توانمندتر  يریگ میدر تصم شهروندان دادن تکمشار. برد یم
ـ از سـویی دیگـر بایـد ظرف   . انجامند یشدن آنان م ـ ت ی  يریادگی

 هـا  ساختار و سیسـتم شـهرداري  . ارتقا یابد ها مدیریت شهرداري
، ط متحـول امـروز  یدر محـ . نـد ک لیرا تسه یجمع يریادگیباید 
ــظرف ــت ی ــاال از  يریادگی ــمب ــر مه ــازيیت ــل توانمندس  ن عوام
  .دیآ یشمار م بهي عمومی ها زمانسا

، ســرمایۀ اجتمــاعی، شــهرداري، اجتمــاعینهــاد : کلیــدواژگان
  .مشارکت واقعی، اعتماد عمومی، مشروعیت اداري
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  مقدمه
ه در ذات روابـط  کـ اسـت   یب از مجمـوع منـابع  کـ مر یاجتماع ۀیسرما

 یۀ اجتمـاع یسـرما . جامعه وجود دارند یاجتماع زمانو در سا یخانوادگ
ه کرا  ینیمع يها به هدف یابیمولد است و دست، هیگر سرمایمانند انواع د

. سـازد  یر مـ یپـذ  مکـان ا، نخواهند بـود  یافتنی در صورت نبودن آن دست
امالً قابل مبادله ک یانسان ۀیو سرما یکیزیف ۀیمانند سرما، یاجتماع ۀیسرما

ه در کبل، دیتول یکیزینه در افراد و نه در ابزار ف، یاجتماع ۀیسرما. ستین
، یاجتمـاع  زمانسـا . ندک یدا میرد و توسعه پیگ یل مکش یروابط اجتماع

. نـد ک یل میبه اهداف را تسه یابیآورد و دست ید میرا پد یاجتماع ۀیسرما
ده سودمند ین پدیا كدر يبرا، یانسان ۀیبا سرما سرمایه اجتماعی سۀیمقا

دگرگـون   يا ان افراد بـه گونـه  یروابط م، یاجتماع ۀیبا سرما. خواهد بود
امالً ملموس اسـت  ک، یکیزیۀ فیسرما. ندک یل مینش را تسهکه کشود  یم

متـر  ک، یانسانۀ یسرما. باشد می قابل مشاهده و تجسم ینحو مشخص و به
تجسـم  ، رده استکسب که فرد ک یو دانش ها ملموس است و در مهارت

ـ متـر از ا ک یحت یاجتماع ۀیسرما. ابدی یم ـ ز، ن محسـوس اسـت  ی را در ی
، یانسـان  هیو سـرما  یکـی زیف هیسرما. ندک یدا میان افراد تجسم پیروابط م

نـد آن دو  همانز یـ ن یاجتماع ۀینند و سرماک یل میرا تسه يدیت تولیفعال
 نشـان ش نسـبت بـه هـم اعتمـاد     یه اعضـا کـ  یمثالً گروهـ ، ندک یعمل م

ه فاقـد آن  کـ  یشـتر از گروهـ  یار بیبس ییارهاکخواهد توانست ، دهند یم
تـوان حاصـل    یرا مـ  یۀ اجتمـاع یسـرما . انجام دهد، ت اعتماد استیقابل

ه در ک یبر اعتماد در جامعه دانست و آن را به مجموع منابع یروابط مبتن
را  یاجتمـاع  ینـد و زنـدگ  یآ یبه وجود مـ  یاجتماع زمانذات روابط سا

ۀ یه بـا سـرما  کـ  يردکارکـ . ردکـ اطالق ، سازند یتر م تر و مطلوب نیدلنش
 يبـرا  یاز سـاختار اجتمـاع   ییها ارزش جنبه، شود یمشخص م یاجتماع
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شان قابل استفاده  قیتحقق عال يمنابع آنان برا ه به منزلۀکنشگران است ک
  .)1384، تاجبخش( است

ـ ران شـهرداري با یمـد ، یاجتمـاع  ۀیجاد سرمایا يبرا  یید بـر جـدا  ی
و  یگـانگ ی ینند و احسـاس نـوع  کغلبه  شهروندانمدیریت شهرداري و 

، مراجعـان ، نـان کارکه کـ د بدانند یآنان با. گران داشته باشندیوحدت با د
ـ کبل، ستندین» آنان«، گانیو همسا شهروندان، انیمشتر در » مـا «از  یه جزئ
، ننـد یب ببیاگر آنان آسـ . هستند» ما«وسته به یر و وابسته و پیمد یکمقام 

 یگـانگ یاحسـاس   شـهروندان ران بـا  یاگر مد. ب خواهد دیدیآس زمانسا
هند داشـت و در پرتـو   احساس را خوا همان ز متقابالًین شهروندان، نندک
ان یـ م یبـر اعتمـاد و دوسـت    یه روابـط مبتنـ  کو وحدت است  ین آشتیا

 یاجتماع ۀیسرما ین اصلکا رهمانه کجاد خواهد شد یو جامعه ا زمانسا
  .است

  مبانی نظري
  یۀ اجتماعیسرما یمفهوم يفضا

 ـ  شناسی امریکـایی  اجتماعی در جریان اصلی جامعه ۀتعریف رایج سرمای
روابـط دو جانبـه،   : سـت از ا عبـارت ـ   آن ۀبه ویژه روایت کارکردگرایان

شـوند و   ی پدیـدار مـی  انسـان هاي  هایی که در میان گروه تعامالت، شبکه
سطح اعتمادي که در میـان گـروه و جماعـت خـاص بـه عنـوان پیامـد        

در . شـود  تعهدات و هنجارهاي پیوسته با سـاختار اجتمـاعی، یافـت مـی    
سی اروپایی، این مفهوم را در بررسی این موضوع به کـار  شنامقابل جامع

اجتمـاعی، سلسـله    ۀگیرد که چگونه تحرك پیوندهاي مربوط به شبک می
بـا وجـود ایـن،    . دکنـ  تمایز یافته را تقویت می مراتب اجتماعی و قدرت

اجتمـاعی، در   ۀگاه در مورد سـودمندي سـرمای  ددی نکات مشترك این دو
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آموزش، تحرك اجتماعی، رشد اقتصـادي،  : مانندها  افزایش برخی ویژگی
نخسـتین تحلیـل    بوردیـو . برتري سیاسی و نیروي زیست اجتماع اسـت 

چهـار نـوع    وي. اجتماعی ارائه کرده اسـت  ۀسرمای ةمنظم اخیر را دربار
شکل اقتصادي، : کند، این اشکال سرمایه عبارت از سرمایه را شناسایی می

اجتمـاعی را بـه عنـوان     ۀسـرمای  وي .است فرهنگی، اجتماعی و نمادین
پایدار مناسبات ۀ اي که به مالکیت شبک حاصل جمع منابع بالفعل یا بالقوه

تعریـف کـرده   ، انـد  کما بیش نهادي شده ارتباط یا شناخت متقابل مربوط
  .است

اجتمــاعی شــمال یــک چهــارچوب  ۀســرمای جیمــز کلمــناز نظــر 
د در درون یـک  اجتماعی اسـت کـه موجـب تسـهیل روابـط میـان افـرا       

اي که فقدان آن ممکن است در دستیابی بـه   به گونهد، شو چهارچوب می
یـا بـه    بیشتري را به افراد آن جامعه تحمیـل کنـد   ۀیک هدف معین هزین

عبارت دیگر ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منـابعی در  
ود دسـت پیـدا   گیرد تا بتوانند به اهداف و منابع خ اختیار اعضاء قرار می

بـراي   شـهروندان اجتمـاعی چیـزي نیسـت جـز قابلیـت       ۀکنند یا سرمای
، بـراي اجـراي   زمانهمکاري چه به عنوان یک گـروه یـا بخشـی از سـا    

 ةبـراي ایـن مفهـوم از واژ    بوردیـو . هایی که نفـع شخصـی دارنـد    پروژه
 ۀسـرمای  کلمن. ساختار اجتماعی کمک گرفتة از واژ کلمنچسبندگی و 

اجتمـاعی را بـه عنـوان     ۀبه عنوان هدف غایی مطرح و سـرمای ی را انسان
بـه عبـارت دیگـر    ، بـرد  ی به کار میانسانابزاري براي حصول به سرمایه 

اجتمـاعی سـعی در شـناخت نقـش      ۀبا استفاده از مفهـوم سـرمای   کلمن
هاي اجتماعی بود تـا از   هایی در داخل خانواده یا شبکه هنجارها و ارزش

  .)1385، نوابی( شود یانسانهاي  این طریق موجب تقویت سرمایه
 ۀسـرمای «: کند اجتماعی را چنین بیان می ۀمفهوم سرمای رابرت پاتنام
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هـایی   ابزار و آموزش(ی انسان ۀفیزیکی و سرمای ۀاجتماعی همچون سرمای
 اجتماعی از زمانهاي سا به ویژگی) دهد وري فردي را افزایش می که بهره

ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد که هماهنگی و همکاري براي  قبیل شبکه
 فوکویاما). 1380د، فر داناییالوانی و ( کند کسب سود متقابل را تسهیل می

ضمن اشاره به  فوکویاما .صادي استاقت ۀاین مفهوم به عرص ةدهند انتقال
هـاي آن   اجتماعی اکثراً بـه تجلـی   ۀاین مسئله که تعاریف مختلف سرمای

اجتمـاعی، ایـن مفهـوم را چنـین تعریـف      ۀ کنند تا خود سـرمای  اشاره می
اسـت کـه    اما ضـروري  رسمی غیر اجتماعی، هنجارهاي ۀسرمای: کند می

ایـن هنجارهـا    .ددهـ  تعاون و همکاري بین یک یا چند نفر را افزایش می
اجتمـاعی را بـه    ۀسـرمای  .ی واقعی ضروري هسـتند انسانبراي یک رابط 

 يها معینی از هنجارها یا ارزش ۀتوان به عنوان وجود مجموع سادگی می
رسمی تعریف کرد که اعضاي گروهی که همکاري و تعاون میانشان  غیر

منابعی است کـه افـراد و    جاز است، درآن سهیم هستند و نیز سرمایه وم
  .)1380الوانی، ( آورند دست می ها از طریق پیوند با یکدیگر به گروه

  یۀ اجتماعیو معاصر سرما یکالسکنظرات 

پرسـتانۀ   نـوع  يآنها منشـأها  يه دو تاکدارد منشأ چهار  یاجتماع ۀیسرما
 ۀیسـرما  يابزارانگـار  يگر منشـأها ید يهستند و دو تا یۀ اجتماعیسرما

بـه خـاطر وجـود و عـدم وجـود       یاجتمـاع  ۀیسـرما . باشند می یاجتماع
 يهـا  یژگیو آنهاو  شود می جادیا یر اجتماعیگسترده و فراگ يساختارها

ه یسـرما  ۀپرسـتان  منشأ نـوع . نندک می را مشخص يارکن مبادالت و همیا
  :از عبارتند یاجتماع
مثالً ( گرانیبه د یف اخالقیخارج از وظا یمالات مکانادن یبخش .1

ن موارد بر اثر یا) رانیرات به فقیدادن خ، ن به فرزندانیوالد يها بخشش
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ان یبن، رندیگ می فرا يپذیر جامعه يندهایه افراد در خالل فراک ییها ارزش
  .افته استی

ان یـ ه مک اي یگران خارج از همبستگیبه د یات مالمکانادن یبخش .2
ـ اخالق ، نیخاطر سرزم بهجامعه  یک ياعضا سـان وجـود   یکا مـذاهب  ی
ـ و پا برجـاتر ا  يقو يها یهمبستگ. دارد  يهـا  شبـر ارز  ین منشـأ مبتنـ  ی

بنـا   یخصوصـ  يهـا  ییوفـادار  بر اساسه کبل، ستین یو همگان یعموم
 انـۀ انگارابزارمنشـأ  . ردیـ گ مـی  لکگـروه شـ   یکه در داخل کافته است ی

  :شود می میقسمت تقس ز به دوین یاجتماع ۀیسرما
، ه گروه منتفعکمتقابل  دو جانبه و اي مثل معامله یاجتماع ۀیسرما .1

  .دشک می مناسب را انتظار يدیثر سود و عاکحدا
 .اسـت  یم اجتمـاع یمنافع در ساختار عظ ۀمبادل یاجتماع ۀیسرما .2

ن را کننـدگا  کمـ ک يهـا  امـل طلـب  که باز پرداخـت  ک یساختار اجتماع
ـ آ مـی  امـل بـه وجـود   کط به طور ین شرایاعتماد در ا .ندک می نیتضم ، دی

از . ننـد ک مـی  یو شدن ین اعتماد را عملیقدرت اجتماع و جامعه ا چراکه
ه در ذات روابـط  کـ اسـت   یمجموعه منـابع ، یاجتماع ۀیسرما يلورنظر 

 یرشـد شـناخت   يجامعه وجود دارد و برا یاجتماع زمانو سا یخانوادگ
در بسـتر انتقـاد از    يلـور  .)1385، نـوابی ( ا جوان سودمند استی كودک

آن  یاسـ یو تبعـات س  يو درآمـد  ينژاد ينابرابر یکالسکنئو يها هینظر
 یجـ یرا ۀافسـان ، لمنک ۀبه گفت .دیرس یاجتماع ۀیبه مفهوم سرما ها هینظر

با  یعیحقوق طب، یاسیس ۀفلسف ۀه با توسعکوجود دارد  نمدر ۀدر جامع
 يرکـ از تحـوالت ف  ياریو با بس یکالسکو نئو یکالسک ياقتصاد ۀینظر

به  هجدهمه از قرن ک) اند ه آنها را به وجود آوردهک یرات اجتماعییو تغ(
 اي ه جامعه شامل مجموعهکن است یافسانه ا. سازگار است، بعد رخ داده

دسـت   ییهـا  وشند بـه هـدف  ک می از آنها یکه هرک از افراد مستقل است
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ب کیـ شامل تر یرد نظام اجتماعکو عمل اند دهین گردییه مستقالً تعکابند ی
رقابت  ياقتصاد ۀیر در نظرکن طرز فیا. افراد مستقل است يها نشکن یا

 یئدست نامر از تیآدام اسماز همه در تصور  تر و برجسته سالم در بازار
ـ ز ةر تـا انـداز  کن طرز فیا .ان شده استیب ـ از ا يادی  یت ناشـ یـ ن واقعی

 اي انـدازه تا افراد هستند و ، محسوس در جامعهنشگران که تنها کشود  می
و  يان اقتصادپرداز هیگر نظریو د تیآدام اسمه ک يا العاده فوق تأثیرز از ین
 ةر مـا دربـار  کـ تف ةویهفدهم و هجدهم بر ش يها قرن یاسیس ۀسفالز فین

 اي ن تا اندازهیهمچن. شود می یناش، اند داشته يو اقتصاد یاجتماع یزندگ
مـدرن را بـه    ۀجامعـ  یرات اجتمـاع ییه تغکشود  می یت ناشین واقعیاز ا
از  تـر  مسـتقل  اي ه در آن افـراد بـه گونـه   ک اند انتقال داده يساختار يسو

 همـان افسانه درست ، راتیین تغیرغم ا به. گذشته معطوف به خود است
، شـوند  نمی نییمستقل تع ها هدف، نندک نمی را افراد مستقالً عملیز، است
ــو عال ــه نکــق ی ــه ایــنشــناخت  .ســتیامالً خودخواهان ــدار گون  يجانب

از اقتصاددانان را بـر آن داشـته    یبعض، یکالسکانه در اقتصاد نئویفردگرا
 يرا بـرا  یاجتمـاع  ۀیمفهـوم سـرما   يلور. زندیل آن برخیاست تا به تعد

. ردکـ وارد اقتصـاد   یانسان ۀتوسع يسودمند برا یص منابع اجتماعیتشخ
آنچه  ـ  رد در نظام مبادلهکرا در مورد عمل ییها شهیاند بن پراتن یهمچن

، هـا  از خـانواده  F ۀبـه وجـود آورده اسـت و رابطـ     ـ  نامد می F ۀاو رابط
ن از منـابع  تسـ جبـا سـود    پـرات  بنب شده و کیتر ها تکدوستان و شر

چگونـه  ، دهـد  مـی  نشانن اقتصاد یو همچن یشناس و جامعه یشناس انسان
  .گذارند می تأثیر ياقتصاد ۀبر مبادل یاجتماع زمانسا يها لکن شیا

در  یاجتمـاع  ۀیسـرما  را در مقالـه  یاجتماع ۀیاصطالح سرما لمنک
. مـورد اسـتفاده قـرار داد    يتـر  عیوسـ  يدر معنـا ، یانسـان  ۀیجاد سـرما یا

را  یاجتمـاع  ۀیه اصطالح سرماک یسکن یتر قیدق يحد تان و یتر معروف
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ال ؤن سـ یبا ا، مطالعه یپس از مدت پاتنام. است تنامارابرت پ، ار بردهکبه 
چرا ، يزکسان دولت مریکمشخص و  يها استیه با وجود سکرد کآغاز 

در . نندک می ارآمدتر از جنوب عملکا یتالیدر شمال ا یکراتکدمو ينهادها
شـتر در  یب شـهروندان . ردنـد ک مـی  ارکـ بهتر  یجمع يا نهادهایتالیشمال ا

. بـود  تر مطلوب يادار يها زمانرد ساکردند و عملک می تکانتخابات شر
 شهرونداننبودند و  شهروندان يپاسخگوادارات ، در جنوب که یدرحال

رد کارک ۀمطالع يبرا پاتنام. نداشتند ياعتماد اي منطقه يها ومتکز به حین
رشـد   یعنـ یر مسـتقل  یـ دو متغ، ر وابسـته یبه عنوان متغ اي منطقه زمانسا

سـنجش رشـد    يبـرا . را در نظـر گرفـت   یاجتمـاع  ۀیو سـرما  ياقتصاد
زان یـ م، يزان با سـواد یمرسوم مانند م ياقتصاد يها از شاخص ياقتصاد

 ۀیسـنجش سـرما   يره بهـره جسـت و بـرا   یغ اشتغال در بخش صنعت و
. دکـر استفاده  یمدن يت و نهادهاکمشار، یاز سه شاخص آگاه یاجتماع
اسـت   یاجتمـاع  ۀیسرمان یه اکد یجه رسین نتیخود به ا ۀدر مطالع پاتنام

  .)1385، همان( دهد می حیرا بهتر توض اي منطقه يها زمانرد ساکارکه ک

  یاجتماع ۀیر سرمایان اخپرداز هینظر .1شماره جدول 
  سندهینو  دوره
  ردک يگیر متفاوت اندازه يمعنا یکرا با  یاجتماع ۀیآلفرد مارشال سرما  1890

1916  
اشاره به  یاجتماع ۀیسرما: یغرب ياینیرجیدر اصالح مدارس و، فانیهان یج يدیل
، ت داردیاهم شهرونداناز  ياریروزانه بس یه در زندگکند ک می) ینیع( ملموس يها ییدارا

ان افراد و یدر م یاجتماع يها و عاطفه و معاشرت یتسدو، اعتبار، گریبه عبارت د
  سازد می را یواحد اجتماع یکه ک ییخانوارها

1961  
شهرها  يبرا ییهمتا بی یاجتماع ۀیسرما، ها هکشب: يشهر يریز برنامهوب در کاجان ج

 شود و باز می دیدر آمد ناپد) یعلت هربه ( م استک یاجتماعه یه سرماک یزمان. هستند
  .انباشته شود یو به طور تصادف ید به آهستگیجد یۀ اجتماعیه سرماکنیشود مگر ا نمی

اواخر
1970  

هاي  يرا به منظور انتقاد از تئور یاجتماع ۀیاقتصاددان اصطالح سرما يلن لورگ
  ار بردکدر آمد به  ينژاد ياز نا برابر یکالسکان نئوپرداز هینظر

رده کان یرا ب ن ـیو نماد یاجتماع، یفرهنگ، ياقتصادـ ه یسرما يها لکو شیر بوردیپ  1986
  است
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رده کاشاره  یه اجتماعیبه سرما، اگویکت در مدارس شکمشار، ارشکدر : لمنکمز یج  1988
  است

  ار آمدک یراسکدمو يبنا: ارشکدر  یاسیدانشمند س: رابرت پاتنام  1993

1996  
 ۀیسرما يگیر م و اندازهیمفاه: یاجتماع ۀیار سرماکابت ةتاب قوکدر ، یجهان کبان

به  یاجتماع ۀیسرما يها يتئور، توسعه يبر رو یاجتماع ۀیسرما تأثیر، یاجتماع
  شورک 12 يرو یه اجتماعیسرما یقاتیپروژه تحق، مرتبط است يرشد اقتصاد يندهایفرا

  216: 2006، پاوار :منبع

  یاجتماع ۀیسرما ۀمختلف در مقولهاي  دگاهید
  ییگرا اجتماع

چـون   یمحلـ  يهـا  زمانبا سـا  یاجتماع ۀیسرما ییگرا دگاه اجتماعید در
. شــود مــی برابــر انگاشــته یمــدن يهــا و گــروه هــا انجمــنهــا،  باشــگاه
ـ ا یان نگاهشان به تعـداد و فشـردگ  یگرا اجتماع اجتمـاع   در هـا  ن گـروه ی

، ر اسـت یـ ذاتـاً خ  یاجتمـاع  ۀیه سـرما کن اعتقادند یبر او معطوف است 
رفـاه   مثبـت بـر   يوجود آن همـواره اثـر   شتر باشد بهتر است ویهرچه ب
در  یاجتمـاع  يونـدها یت پیبر محور تأکیددگاه با ین دیا. دارد یاجتماع

 کمکر یفق ۀطبق يپذیر بیر دفع مخاطرات و آسیتداب يبه فقرا برا کمک
فقـرا   يه براک يزیتنها چ یکوردبه قول . رده استکل فقر یبه تحل یمهم
ـ . گر اسـت یدیکـ بـا   یاجتمـاع  يونـدها یپ، همانـد  یبـاق  از  ياریبســ یول

آن را  یوجـه منفـ   یاجتماع ۀیاز سرما یدگاهین دیطرفداران پر شور چن
ـ قائل به ا یحیضمناً به طور تلو ییگرا دگاه اجتماعید. اند ده گرفتهیناد ن ی

اعضـا   ۀخود هم بهه خودکهمگن دارند  یتیه اجتماعات هوکفرض است 
  .رساند می آنها سود ۀرد و به همگی می بر دررا 

  هکدگاه شبید

شود هر  می یآن سع بر اساسه ک یاجتماع ۀیسرما ةدگاه دوم درباریدر د
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ت یبر اهم، به حساب آورده شود یاجتماع ۀیسرما یمثبت و منف ۀجنب دو
ـ   شـهروندان ن یدر ب ین افقیو همچن يعمود يوندهایپ  یو روابـط درون
بـه عنـوان   ) ونـدها ین پیمنتج از ا( یزمانسا يها تیل هوین قبین ایماب یف

ـ ا. ردیـ گ می قرار تأکیدمورد  ها بنگاه و ها گروه ـ ن دی بنـا نهـادن    دگاه بـا ی
 يونـدها یه پکـ رد یپذ ، میانجام داده گرانووتره ک يارکخود بر  يالگوها

مقصـد   ت ویو اجتماعات حس هو ها به خانواده یرومند درون اجتماعین
 يقـو  يونـدها یه پکـ نـد  ک می تأکیدن یدگاه همچنین دیا. دهد می كمشتر

ـ یضـع  يونـدها یبـدون پ  یافق ه کـ  ییونـدها یل پیـ از قب ین اجتمـاع یف ب
 ت ویجنسـ ، تیـ قوم، طبقه، نیبر د یمبتن یگوناگون اجتماع يها افکش

ن است کمم، نوردند می را در ياقتصاد و یاجتماع يها تیشئون و موقع
ر یـ اخ يها در نوشته. دیدآ يا منافع فرقه ییجو یپ يبرا ییبه صورت مبنا

ـ  یاجتماع ۀیرماسرا  یو دوم یدرون گروه ۀیماررا س یاول ی ن گروهـ یب
 ییامـدها یف پیـ ط يگیر لکش کن ابعاد سبیبات مختلف اکیتر. اند دهینام

خصلت  دودگاه ین دیا .نسبت داد یاجتماع ۀیتوان به سرما می هکهستند 
توانـد   مـی  .ر دودم اسـت یشمشـ  یک یاجتماع ۀیاوالً سرما. برجسته دارد

 يدار ه از نگـه کـ ند ک تأمینجامعه  ياعضا ياز خدمات گرانبها برا یفیط
ردن و کدا یار پکو  يدار رخوار گرفته تا مواظبت از خانه و خانهیاطفال ش
هـم   ییها نهیضمناً هز یرد ولگی می بر دررا  يواقع اضطرارمدر  یپول دست

قابـل   ير اقتصـاد یغ يتوانند به صورت دعاو می وندهایپ همان زیرا، دارد
ف و تعهد آنان به وجـود  یلکنسبت به افراد به استناد حسن ت اي مالحضه

اسـت  ن کمم یگروه يوفادار. ز به وجود آورندین یمنف يامدهاید و پیآ
ــه  يه اعضــاکــرومنــد باشــند یچنــان ن گــروه را از اطالعــات مربــوط ب
در راه مطالعـه و   کـه  یسـان کنسـبت بـه    و خبـر  بـی  یشـغل  يها فرصت
 ییها ییا دارای. جاد شودیجو تمسخر ا ینوع، ندک می تالش یوشک سخت
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با چشم برهم زدن از چنگ صـاحبان آنهـا    اند وردهندن گرد آکه با جان ک
از  یو عوارض ناش یاجتماع ۀین منابع سرماید بیه باکاً آنیثان. خارج شود

 یۀ اجتمـاع یج مطلوب را به سرمایه فقط نتاکنیب ایع. ز قائل شدیآن تما
 سـبب ، میانگـار  یمطلـوب ج یرا معادل نتا یاجتماع ۀیا سرمایم ینسبت ده

  .ده بماندیات نادمکانان یشود ا می
 یسـنت  ییروسـتا  يها گروه یاتیه نقش حکآن دونب، اي هکنگرش شب

ـ ) ونیزاسیدگاه مدرنید( ردیده بگیر نادیدر جوامع فق را ا بـا آن برخـورد   ی
ـ ه اکـ نـد  ک مـی  در واقـع اذعـان  ) گرا دگاه اجتماعید( ندک یینما بزرگ ن ی
. مانع آن شـوند هم  نند وک کمک يشرفت اقتصادیهم قادرند به پ ها گروه

 ةمفصل دربار ییها ه به بحثکن است یدر ا اي هکدگاه شبیاز خاص دیامت
ــ يبــر مبنــا يگــذار اســتیس ق صــحت یــدق یابیــو ارز یشــواهد تجرب

بودن  یعموم ياالکت یدگاه ماهین دیاما ا. پردازد می متفاوت یحاتیتوض
ـ ه فاکـ نیا بـر اسـاس  . دهـد  می لیرا به حداقل تقل یاجتماع يها گروه  ةدی
ت یـ فعال نه در آکـ اسـت   يت افـراد کیـ نخست در مال ۀدر درج یگروه

ـ طرفداران ا، اند میسه ـ ن دی ـ دگاه نسـبت بـه ا  ی  ۀیه سـرما کـ ن اسـتدالل  ی
ر یـ نظ تـر  بـزرگ  یاجتماع يها تواند در طول و عرض گروه می یاجتماع

ضـمناً   اي هکرد شـب یکرو .اند كاکت شیاغبه ، ده شودیجوامع و ملل سنج
دهد  می لکش یه هم به اجتماع محلکاز گنجاندن نهادها در سطح جامعه 

ـ نـاً د یقی. نـد ک می زیپره، ردیگ می لکآن ش ۀلیوس به و هم  اي هکدگاه شـب ی
 يهـا  تیـ اقل یتواند مساع می ارکض آشین سست و تبعیه قوانکرد یپذ می
 ینقش یول، ندکبه مخاطره افشان  یت جهت منافع جمعیفعال ير را برایفق
به طور عام و توان بالقوه  يرد نهادکل دادن به عملکه اجتماعات در شک

 ننـد عمـدتاً مـورد   ک مـی  فـا ین دولت و جامعه به طـور خـاص ا  یب ۀرابط
  .ردیگ می قرار ییاعتنا بی
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  يدگاه نهادید

: تاسـ  یه مـدع کـ سـت  ا يدگاه نهادید یاجتماع ۀیدگاه سوم از سرماید
 و یقـانون ، یاسـ یط سیعمدتاً محصول مح یاجتماع يها هکشب یسرزندگ

 ۀیه بـا سـرما  کـ  يا هکو شب گرا اجتماع يها دگاهیبرخالف د. است ينهاد
ه بـه ظهـور   کـ نند ک می مستقل برخورد يریعمدتاً به عنوان متغ یاجتماع

 ۀیسرما، ينگرش نهاد، انجامد می ـ اعم از خوب و بد گوناگون يامدهایپ
ـ استدالل طرفـداران ا . ندک می یوابسته تلقر یرا به عنوان متغ یاجتماع ن ی

خـاطر نفـع    بهردن ک عمل يبرا ها ت گروهیظرف ه خودکاست  نیرد ایکرو
ه تحت کاست  یرسم يت نهادهایفکیوابسته به ، تیمکوابسته به  یجمع

ه کـ ورزنـد   مـی  تأکیـد ن یهمچنـ  يدگاه نهادیطرفداران د .آنها قرار دارند
انسـجام   ۀخودش وابسـت  ۀز به نوبین ها و بنگاه ها رد دولتکعمل یچگونگ

آنهـا   ییپاسـخگو سو و یکخودشان از  یت درونیصالح اعتبار و، یدرون
دگاه یانجام شده در د يها پژوهش .گرندید ياز سو یمدن ۀدر برابر جامع

مـل  کم اي ور قابـل مالحظـه  طـ  بـه ج آن یه نتـا کـ  انـد  بر دو گونـه  ينهاد
 ۀمطالعـ ، آن را شـرح داده اسـت   لپ كاکاسه کنخست  ۀگون. گرندیدیک

ن ادعا یاست ا یرد و مدعگی می بر دررا  یقیتطب ۀخچیبر تار یمبتن يمورد
، نندیعقـب بنشـ   هـا  ه دولـت کست ا ییو جوامع جا ها ه حد رشد بنگاهک

 ۀجامع ییوفاکزان شیم، سکه برعکدهد  می نشان لچ پاکاس. اشتباه است
رد یکـ رو. ق آن بپـردازد یبه تشـو  ه دولت فعاالنهکبسته به آن است  یمدن

آثار ، یالملل نیب یمکهم دارد بر مطالعات  اي ندهیاعتبار فزا ه نفوذ وکدوم 
ه کیـ ت يرد اقتصادکارکبر  یمات اجتماعیتقس تأثیررد دولت و کارک ةنحو
 ۀیسـرما ، انـد  شـگامان آن بـوده  یاز پ فـر کی و كنـا ه کـ رد یکن رویا. دارد

جامعـه   یک يو اقتصاد یو حقوق یاسیس يت نهادهایفکیرا با  یاجتماع
  .)همان( دنریگ می معادل
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  ياریدگاه همید

 هکـ  اند ردهک يشنهادیراً پیفوق اخ ۀضیص نقیاز دانشمندان با تشخ اي عده
 يوشد آثار قوک می دگاهین دیا. گذاشت ياریدگاه همیرا د توان نام آن می

اگرچـه طرفـداران   . ندکگر ادغام یدیکرا در  يو نهاد اي هکدگاه شبیدو د
اقتصـاد   ۀنـ یدر زم تـر  خود را به آثار متقـدم  يرکف ۀنیشیپ ياریدگاه همید
ن بخـش  یامـا مـؤثرتر  ، دهند می ربط یشناس شهروندانو  یقیتطب یاسیس

ده یبه چـاپ رسـ   یجهان ۀتوسع يها نامه ژهیاز و یکیشان در یقات ایتحق
 یطیشرا يرا در جستجو ينامه مطالعات مورد ژهین ویسندگان اینو. است

ـ ا یعنـ ی، ندک یم کمکمنجر به توسعه  ياریه به همک ـ پو يهـا  تالفئ  ییای
نشـگران گونـاگون   کو  یدولتـ  يسـاالر  دیـوان ن یو مناسبات ماب اي حرفه
 یمـورد بررسـ   یمـدن  ۀو جامع یدولت يساالر دیوانو درون  یمدن ۀجامع

ن قـرار  یآمـده بـد  دسـت   بـه ن مطالعات یه از اک یجیاهم نتا. اند قرار داده
  :است

ـ   کدام هیچدولت و جوامع ) 1 ـ خـوب   یبه طـور ذات . سـتند یا بـد ن ی
 یبر تحقق اهداف جمع یمدن يها و گروه ها تکو شر ها ه دولتک يتأثیر
فاقـد   ییو اجتماعات بـه تنهـا   ها هبنگا، دولت )2 .است ریمتغ، گذارند می

الزم اسـت هـم   دار هستند و یگسترده و پا ۀج توسعیترو يمنابع الزم برا
ت کمـل و موجـود مشـار   کعوامـل م ، ها ن بخشیا يدر درون و هم ورا

 لکشـ  ياریـ حـت آن هم ته کـ  یطیشـرا  ییشناسا، نیبنابرا. ردیل بگکش
ـ . اسـت  وسـعه تق و عمل یتحق يمحور ۀفیوظ) ردیگ نمی ای( ردیگ می ن یب

از همـه   اي ج مثبت توسعهیل نتاینقش دولت در تسه، مختلف يها بخش
  .)1383، پور شارع( تر استدار مسئله و تر مهم
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  یاجتماع ۀیاز سرماچهارگانه  يها دگاهید .2شماره جدول 
  ارهاکراه  فعاالن  دگاهید
  ییگرا اجتماع

  یمحل يها لکتش
  یاجتماع يها گروه

  داوطلبانه يها زمانسا
  باستیز کوچک

  فقرا یاجتماع ۀیو قبول سرما ییشناسا
  اي هکشب

درون  یاجتماع يها رابطه
  ین گروهیب و یگروه

  بازرگانان
  يارک يها گروه
  یاطالعات يها واسطه

  ییز زداکتمر
  يجاد مناطق آزاد اقتصادیا

  یاف اجتماعکن شیپل زدن ب
  ينهاد

  یو قانون یاسیس ينهادها
و  یخصوص يها بخش

  یدولت
  یاسیو س یمدن يها يآزاد ياعطا

  يپذیر تیمسئول، تیشفاف
  ياریهم

و روابط  یاجتماع يها هکشب
  دولت با جامعه

، یاجتماع يها گروه
و  ها بنگاه یمدن ۀجامع

  دولت
  ،كد مشتریتول

  اتصال وند ویپ، تکمشار مل بودنکم
  یمحل يها زماناس سایت و مقیت ظرفیتقو

  555: 1384، انیو نارا كاکلو: منبع

  یۀ اجتماعیابعاد سرما
 یاجتمـاع  زمانشامل وجوه گونـاگون سـا   پاتناماز نظر  یاجتماع ۀیسرما

ل اقـدامات  یتوانـد بـا تسـه    می هکست ها هکر اعتماد و هنجارها و شبینظ
ـ از ا یـک در ادامـه بـه هر  . جامعـه را بهبـود بخشـد    کارایی، هماهنگ ن ی

 :میپرداز می یاجتماع ۀیمختلف سرما يها جنبه

  ابعاد سرمایۀ اجتماعی .1شماره  نمودار

  

 مشارکت رسمی

  مشارکت
 غیر رسمی

آگاهی و توجه به امور 
 عمومی

 شخصی اعتماد بین

 یافته اعتماد تعمیم

 هنجارهاي همیاري

سرمایه 
ی  اجتماعی

اخت
شن

عد 
ب

)
نی
ذه

( 

ي 
تار
 رف
عد
ب

)
لی
عم

( 
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  اعتماد

بـراي اعتمـاد    یکه هفده معنـ  يطور، ار استیبس یبا معان يا اعتماد واژه
تعاریف متعددي از واژة اعتماد ارائه و در  .)Cofta, 2007( ارائه شده است

تعریف اعتمـاد در   .)Kramer, 1996( دستخوش تغییر شده است زمانگذر 
اطمینان یا اتکا به برخی از  )1: آکسفورد عبارت است ازفرهنگ انگلیسی 

پذیرفتن یا اعتبار دادن به شـخص   )2؛ یا خصایص یک شخص ها ویژگی
باور یـا اعتقـاد یـا اتکـا بـه       )3؛ بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین

الـوانی و  ( درسـتی و وفـاداري  ، صـداقت  )4؛ صداقت نسبت به یک فرد
مجزا از  یاعتماد را موضوع و مفهوم، ها پژوهشبرخی  .)1380، فر دانایی

ف اعتمـاد هـم در   یتعـار  .)Erikson, 1997( اند ردهک یسرمایۀ اجتماعی تلق
ـ  ( لیـ گونـاگون و هـم در سـطح تحل    يهـا  ن رشـته یب ، ين فـرد یماننـد ب

ـ انتظـار تعر  یاعتماد را نـوع  یگالت. متفاوت است) ينهاد، یاجتماع ف ی
 نـد ک یم مـ کـ فـرد را   یـک  یکشـر » انهطلب فرصت«ه ترس اقدام کند ک یم
)Elliot & Yannopoulou, 2007(. نـه تعریـف   گو نیاعتمـاد را بـد   سـون یکار
اعتمـاد عبـارت    .(Ammeter, 2004) گـران ید یبه خـوب  یلکاعتقاد : ندک یم

توانـد   یت مـ که شـر کـ  یطیگر در شـرا یه طرف دکنیاعتقاد به ا: است از
ه کنیا ایرد کت عمل خواهد کن منفعت شریمطابق بهتر، ندکسب کت یمز

ـ آ یت برمـ کنۀ شریخود با هز يسب سود براکانه در جهت طلب فرصت  دی
)MC cutchoen & Stuart, 2000(. ـ ا، ف معلـوم اسـت  ین تعریاز ا چنانکه ن ی

و  یکـی تواند هم بر ن یه مکدانند  یم) اعتقاد( باور یمحققان اعتماد را نوع
دسـته از محققـان اعتمـاد را در    ن یا. ردیطرف مقابل تعلق گ يهم بر بد

ـ تما) 2008( پودراگ .)Cafta, 2007( دهد یقرار م ياعتماد یمقابل ب ل بـه  ی
ن یچنـ ) 1995( ارانشکـ و هم ریار مـا کـ را بـا اسـتفاده از    يریپـذ  بیآس

را  ییهـا  کسـ یگـران ر یبـا د شـان   افراد در روابـط  یوقت: ندک یف میتوص
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ر یپـذ  بیآس، نندک یاو اعتماد مه به کگر یآنها نسبت به طرف د، رندیپذ یم
  .)Podrug, 2008( شوند یم

دانـد کـه شـامل     مـی  اعتمـاد را مفهـومی دو بعـدي   ) 1956( ملینجر
و یکرنگی و صـمیمیت در اعمـال و    ها اطمینان نسبت به مقاصد و انگیزه

 هـر دو جنبـۀ تعریـف ملینجـر    ) 1967( گیفـین . گفتار طرف مقابل است
هم ادغام و تعریف خود از اعتماد بین شخصی را در ) و اعمال ها انگیزه(

اتکاي فـرد بـه طـرف مقابـل بـه منظـور       : دهد می را به این صورت ارائه
) 1958( دویـچ . آمیـز  دستیابی به اهداف مطلوب در یک موقعیت مخاطره

کنـد و معتقـد    مـی  دخیل در مفهوم اعتمـاد تکیـه   اي تنها بر عناصر انگیزه
با درك این نکته مـالزم اسـت کـه ایـن     است که تصمیم مبتنی بر اعتماد 

) سـود یـا زیـان   ( اي انتخاب منجر به سود یا زیان شود و اینکه چه نتیجه
شود بستگی به طرف مقابل دارد و ضرر و زیان بیشتر از سود  می حاصل

 يعمل خواهد کرد که فرد اي نباشد و سرانجام اینکه طرف مقابل به گونه
، نـوابی ( منافع برخوردار خواهد شـد از ، به جاي آنکه متحمل زیان شود

1385(.  
 گـروه  ينـان بـه اعضـا   کارکاعتماد را نوعی ایمـان و اعتقـاد    زیمل

برداشت خـود را بـا ایـن    ، زیملضمن موافقت با تعریف  گیدنز. داند می
کند که اعتماد به عنوان اطمینان یـا اتکـا بـر ماهیـت یـا       می تعریف آغاز

امیـر  ( شـود  مـی  توصـیف  اي خاصیت شخصی یا چیزي یا صحت گفتـه 
از دو  یاجتمـاع  يهـا  ستمیاعتماد در س :معتقد است پاتنام .)1380، کافی

 ي مشـارکت ناشـی  ها عنی هنجارهاي معاملۀ متقابل و شبکهیمنبع مرتبط 
شـدة افـراد نسـبت بـه     تأییداعتماد بر انتظار و تعهد اکتسـابی و  . شود می

، ياو غفـار کیـ از( یافته اسـت یکدیگر داللت دارد و قرین با رابطه تعمیم 
ــز .)1383 ــیگلو  بروک ــانو ) 1956( س ــی ، )2000( لوم ــاد را کنش اعتم
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این انتظار که چگونه دیگران در آینده نسبت  بر اساس، دانند می داوطلبانه
عنصري از ریسـک را در پـی دارد   ، اعتماد. به خودتان رفتار خواهند کرد

 شود می یندة یک فرد ناشیامیال و آ، ي عاطفیها که از عدم قطعیت کنش
)Gilson, 2003(.  از اعتماد چنین اسـت کـه دیگـران     وارنو  گامبتاتعریف

عمداً یا مشتاقانه بـه مـا ضـرر نخواهنـد رسـاند و اگـر ممکـن باشـد از         
 اولسـن و مـارچ  زعـم   بـه  .)Newton, 2004( مان مراقبت خواهند کرد منافع
تخطـی از  . انتظار استوار اسـت محوري اعتماد این است که بر نوعی  ایده

 اعتمـادي ایجـاد   بی اما ضرورتاً، کند می اعتماد را مخدوش، این انتظارات
شود که بدگمانی بروز  می اعتمادي وقتی ایجاد بی ذاکربه اعتقاد . کند نمی

، توجهی به برخی از انتظارات در یک مبادلۀ دو طرفـه  بی کند و در نتیجه
  .)1380، فر داناییالوانی و ( شود می میم دادهاحتماالً به دیگر مبادالت تع

 ریسک را، با ایفاي نقش در شرایط نامعین و غیرقابل کنترل ها انسان
 يبند ي آزاد دیگران شرطها کنش پذیرند و در مورد ناپایداري آینده و می
. ین تعریف از اعتماد دسـت یافـت  تر توان به عمومی می بنابراین. کنند می

ي احتمالی دیگران در ها مطمئن بودن دربارة کنش: از اعتماد عبارت است
 اعتماد از دو مؤلفۀ اصلی باورها و تعهدات تشـکیل ، در این رابطه. آینده

نـان و  کارکاعتماد نوعی نگرش مثبت یا حسن ظـن نسـبت بـه    . شود می
ـ ن تعریتر گسترده .)1384، زتومکا( است زمانداخل سا يها گروه ف در ی

ل یه اعتماد را به عنوان تماکارانش است کو هم ریماف یتعر، مورد اعتماد
ن یز اعتمـاد را چنـ  ین، ارانشکو هممارو . اند ردهکف یتعر يریپذ بیبه آس
ـ گروه ، ه فردکنیشخص به ا یک یلکاعتقاد : نندک یف میتوص  زمانا سـا ی

 ردکـ او اقـدام نخواهـد    يهـا  يریپذ بیاستفاده از آس گر در جهت سوءید
)Rawlins, 2008(.  

 يبرا. اند اعتماد پرداخته يردهاکارکف یز به توصیاز محققان ن یبرخ
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 يبـرا  يتواند به عنوان ابـزار  یاعتماد م: ندک یاشاره م) 1979( لومان مثال
هـا و   نـان یرغم عدم اطم یه علکزیرا، در نظر گرفته شود یدگیچیاهش پک

ـ یـ باعث احساس امن، فقدان اطالعات قبـل از انجـام اقـدامات     یت درون
) 1999( زیبلـو ز بـه نقـل از   یـ ن) 2006( ولش .)Burauskas, 2008( شود یم

 یدگیـ چیاهش پکـ منظـور   بـه  يریپـذ  بیرش آسیپذ، معتقد است اعتماد
 یان روابـط عمـوم  پرداز هیوي با استفاده از مطالعات نظر. است یاجتماع

در روابـط   يدیـ لکاز عناصـر   یکـی ه اعتمـاد  کند ک یم يریگ جهین نتیچن
 تـأثیر زان یـ را برحسـب م  یتوان انواع روابط یرو م ایناز . اجتماعی است

ز یـ ن) 1996( سـتال یمه کطور  همان. آنها متصور شد يریگ لکاعتماد در ش
 ,Burauskas( حضـور دارد  یاعتماد در تمـام تعـامالت اجتمـاع   : دیگو یم

، م بـه گفتـار  یتـوان  یه مـ کـ  یلکاعتماد را به عنوان انتظارات  روتر .)2008
ـ تعر، مینکه کیگران تید یتبکو  یشفاه يها عبارت، ها وعده  کنـد  مـی  فی

  .)1385، نوابی(
ا افراد شـاغل  یتواند از اعتماد ما به فرد  یم زماناعتماد ما در یک سا

ل یـ تواند بـه دل  ین اعتماد ما به فرد میرد و همچنیل بگکش زماندر آن سا
 زمانه افـراد در سـا  ک ییها تیموقعف و یق وظایاز طر زماناعتماد به سا
 ,Ring( شوند به هم مرتبط،  نندک یفا میا زمانه در ساک ییها دارند و نقش

1994(.  
 هـا  ا و ملـت کشـر ، دوسـتان ، هـا  زوج، ه افـراد کاست  يا هیاعتماد پا

ت بخـش و رشـد   یدار و رضـا  یمعنـ  يها يارکها و هم یتوانند زندگ یم
شتر ین روابط بیمتقابل در ا یهرچه وابستگ. آن بنا نهند يرا رو نشانافزو
از  .)Korinek, 2001: 77( اسـت  تـر  یاتیـ آنهـا ح  يت اعتماد برایاهم، باشد
 یو حفـظ روابـط اجتمـاع    يریگ لکه اعتماد در شکتوان گفت  یرو م این

 & Burke( شود ینان میاهش عدم اطمکند و باعث ک یم يباز ینقش مهم
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scalton, 2009(. ـ گو یمـ  ياوکـ فن یاستبه نقل از  نزیرول چنانکه  یوقتـ : دی
ابند و ی یاهش مکها  نهیشود و هز یشتر میسرعت ب، ابدی یش میاعتماد افزا

دا یـ ش پیها افـزا  نهیشود و هز یم مکسرعت ، ابدی یاهش مکاعتماد  یوقت
ـ ا، د بـه آن توجـه داشـت   یه باک يگریتۀ دکن .)Rawlin, 2007( نندک یم ن ی

. ستیندائمی  ثابت و يا است و سازه یسازة اجتماع یکه اعتماد کاست 
ـ خبر خوب و خبـر بـد ا  : دارد یان میبنز یروله ک يبه طور ه کـ ن اسـت  ی
ن کـ هنوز هم مم، دیدیبه آن رس یوقت. ستیندائمی  تیوضع یکاعتماد 

د یـ توان یز مید دوباره نیاما اگر آن را از دست داد، دیاست از دستش بده
ـ ز این کنیورک. دیدست آورآن را به  : دارد ین عنـوان مـ  یتـه را چنـ  کن نی

جنبۀ خاص و  یکه به ک یاست و مادامیو پو يچند بعد يا سازه، اعتماد
ن اسـت سـودمند   کـ مم، توجه نشـود شان  افراد و روابط يدة آن برایچیپ

  .)Korinek, 2001( نباشد
کند و هرچـه سـطح اعتمـاد در یـک      می همکاري را تسهیل، اعتماد

، پاتنـام ( ز بیشـتر خواهـد بـود   یـ احتمـال همکـاري ن  ، سیستم باالتر باشد
نـان  کارکی اسـت کـه در آن   زمانیک ویژگی محـیط سـا  ، اعتماد .)1380

، اعتمـاد . نـان اسـت  کارکت روابط بین یفکیدهندة  نشان کنند و می تیفعال
اعتمـادي بـه یـک شـر      بی به خیر جمعی یا دادن منبعی است براي شکل

نیوتن اعتماد را وجود این باور در  .)224: 1384، تاجبخش( جمعی است
آگاهانـه و عامدانـه   ، کند که دیگـران در بـدترین شـرایط    می فرد تعریف
بـا  . کننـد  مـی  رسانند و در بهترین شرایط به نفع او عمل نمی آسیبی به او

شود  می حفظ آمیز ی استوار و صلحزماني درون ساها روابط گروه، اعتماد
 پایه و اساس رفتار جمعی و همکاري سازنده است، به نوبۀ خودکه اینها 

)Newton, 2004(. ی بدون اعتمـاد غیرقابـل تحمـل و حتـی     زمانزندگی سا
واسـطۀ   بهشود و  می بینی پیشآینده قابل ، با اعتماد. شاید غیرممکن است
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شود و  می از وضعیتی مشخص و معین برخوردار، رفتار معطوف به آینده
 شـود  مـی منجـر   ي مختلـف ها ي تجاري بین شرکتها شراکتبه تقویت 

)Sareen, 2009(.  اعتماد در ارتباط با شک و تردید نسـبت  ، زتومکابه نظر
وقتی ما نسبت به . کند می ي احتمالی دیگران در آینده معنا پیداها به کنش

، اعتماد .)1384، غفاري( نیاز به اعتماد نداریم، آینده اطمینان قطعی داریم
 یاست که وحدت را در یک سیستم اجتماع دهنده نوعی سازوکار انسجام

اسـت   گر تسهیل اي و به مثابه پدیده) 1380، پاتنام( کند می ایجاد و حفظ
  .شود می بیشتر سیستم وري که باعث بهره

  عناصر اعتماد

 )1: مـوارد زیـر اشـتراك نظـر وجـود دارد      در خصوص، در مورد اعتماد
اعتمـاد نـوعی    )2؛ وجـود دارد  آمیز ضعیت مخاطرهاعتماد در شرایط و و

اعتمـاد   )4؛ متضمن نـوعی انتظـار اسـت   ، اعتماد )3؛ است یرابطۀ جمع
اعتماد بیشـتر معطـوف بـه نتـایج      )5؛ واقعیتی اجتماعی و فرهنگی است

 ماننـد دیگـر  ، اعتمـاد  )6؛ باشـد  می زیرا بر حسن ظن مبتنی، مثبت است
 .)1384، غفـاري ( متغیـر و نسـبی دارد  خصـلتی  ، ي اجتمـاعی ها واقعیت

 )4 ،انگیزه )3 ،انتظار )2 ،اطمینان )1: اعتماد در برگیرندة این عناصر است
ارتبـاط متقابـل بـا     )7 ،تعهد دو طرفـه  )6 ،تشریک مساعی )5 ،همکاري

ارائۀ صالحدید به دیگري بـراي  ، اعتماد. یزمانهمدیگر در یک محیط سا
جهـت همـاهنگی و    یبر منـافع آن فـرد و تـدارك پیونـد اجتمـاع      تأثیر

اعتقـاد   جانسـون  .)Yaw, 2003( باشد می همکاري بر مبناي منافع دو طرفه
) اعتمادکننده و فرد مـورد اعتمـاد  ( دارد که در یک رابطۀ مبتنی بر اعتماد

 )3 ،سـهیم کـردن   )2 ،صـراحت و بـاز بـودن    )1: عناصر زیر وجود دارد
رفتـار مبتنـی بـر     )6 ،جویانـه  تمایالت همکـاري  )5 ،ایتحم )4پذیرش 
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اعتماد کننده بودن و قابـل اعتمـاد    )8 ،رفتار قابل اعتماد )7 ،کردن اعتماد
روابـط   ین اعتماد به عنـوان عامـل اصـل   یبنابرا .)1380، یافکر یام( بودن

ه به عمد به ک يگریمثبت به د یدوطرفه و با نگرش یدر ارتباط یاجتماع
با در نظر داشتن خطر مستتر در آن از جانـب  ، ردکضرر ما رفتار نخواهد 

ن یا يالبته در صورت هرگونه اختالل در هر سو، شود می نان اعمالکارک
 .)1380، پاتنـام ( م بـود یخـواه  ین نگرشیاهش چنکارتباط شاهد افت و 

عد عنوان، براي اعتماد رابینز پـاکی ، دوسـتی : صـداقت  )1: کند می پنج ب ،
داشتن دانش و مهارت در : شایستگی )2 ،یکرنگی و داراي حقیقت بودن

قابلیت اعتماد و توان : ثبات و پایداري )3 ،یانساني فنی و روابط ها زمینه
بـه هنگـام رویـارویی بـا اوضـاع و شـرایط        بینی و قضاوت خـوب  پیش

: روراستی )5 ،حفظ آبرو و حیثیت و اسرار دیگري: وفاداري )4 ،مختلف
و بروکـز   .)1378، نـز یراب( دادن اطالعـات بـه صـورت آزاد   و تبادل نظر 

بـر  . داننـد  می اعتماد را کنشی داوطلبانه، )2000( لومانو ) 1956( سیگل
این انتظار که چگونه دیگران در آینده نسـبت بـه خودتـان رفتـار      اساس

م قطعیت عنصري از ریسک را در پی دارد که از عد، اعتماد. خواهند کرد
  .)Gilson, 2003( گیرد می امیال و آیندة یک فرد نشأت، ي عاطفیها کنش

  انواع اعتماد
  اعتماد بین شخصی) الف

بر روابط  یچهره است که مبتن به اعتماد بین شخصی رابطۀ مستقیم و چهره
ن یکــی از کننــدگا همزیســتی مســتقیم بــین شــرکت. بــین فــردي اســت

ي اعتمـاد  هـا  شخصی را از دیگر شـکل یی است که اعتماد بین ها ویژگی
اعتماد بین شخصـی در ارتبـاط بـا تعامـل و روابـط میـان       . کند می مجزا

 اند اعتماد بین شخصی را صورتی از اعتماد دانسته. کند می کارکنان تجلی
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در حقیقـت آنهـا دوایـر    . ه تفاوت بنیادي با دیگر صـور اعتمـاد نـدارد   ک
ین تـر  تـدریج از عینـی   بـه دهند کـه   می متحدالمرکزي از اعتماد را تشکیل

روابط بین شخصی به سمت روابط انتزاعی که معطـوف بـه موضـوعات    
محدودترین شعاع این دوایـر مربـوط   . کنند می بسط پیدا، ی هستندزمانسا

باشد که در بردارنـدة بیشـترین میـدان     می به اعتماد میان اعضاي خانواده
شود که بـه   می يه افرادسپس مربوط به اعتماد ب. محبت و نزدیکی است

 چهـره داریـم   بـه  شناسیم و با آنها تمـاس چهـره   می لحاظ شخصی آنها را
تعریف خود از اعتمـاد بـین شخصـی را     گیفین .)1383، ازکیا و غفاري(

اتکاي فرد به طرف مقابل بـه منظـور دسـتیابی بـه     : دارد می چنین عرضه
اعتمـاد  ) 1380، امیر کـافی ( آمیز اهداف مطلوب در یک موقعیت مخاطره

ارتباط و اتکا بر اطالعات ، آمیز بین شخصی از سه عنصر موقعیت مخاطره
اتکاي فرد به اطالعاتی است کـه  ، اعتماد بین شخصی. تشکیل شده است

ایـن اطالعـات دربـارة    . آورد می به دست) طرف مقابل( از شخص دیگر
شرایط ي نامعین محیطی و همچنین دربارة پیامدهاي عملی در ها تیوضع

  .است که هر دو طرف در آن دخالت دارند آمیز مخاطره

  یانهگرا یانه و خاصگرا اعتماد عام

که فقط به  گرا بین دو نوع اعتمادکننده یعنی اعتمادکنندگان خاصاسالنر 
 ها ر افراد و گروهیکه به سا گرا اعتقاد دارند و اعتمادگران عام نشانهمنوعا

اعتمـادگران  . شـود  مـی  تمـایز قایـل   ،متفاوت از خودشـان اعتقـاد دارنـد   
یی هـا  فقط در گروه یمشارکت کنند ول ها ممکن است در گروه گرا خاص

 ییها کنند و از گروه می شرکت، اند آننانی چون خودشکارککه ترکیبی از 
 .)Uslaner, 2001( کنند می يگیر با اعضاي متفاوت کناره

توجـه  ) تعمـیم یافتـه  ( یانـه گرا یانه و عامگرا به اعتماد خاص اسالنر



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      208

بـین سـرمایۀ    پاتنـام او این دو اصطالح از اعتماد را با تمایزي کـه  . دارد
. دهـد  مـی  توضیح، کند می برقرار» یوهگر نیب«و » یوهگر درون«یاجتماع

یانه اشتیاق به مسـاعدت بـه یـک فـرد یـا گـروه       گرا خاص ارتباط متقابل
طـور مسـتقیم یـا غیـر      بهبا این نظر که این مساعدت ( نانکارکخاصی از 

اما عدم اشـتیاق بـه چنـین    ، است) رساند می مستقیم به شما یا گروه سود
اعتماد منحصـر  ، یانهگرا در اعتماد خاص. باشد می مساعدتی به یک بیگانه

اعتمـاد بـه   ، یانـه گرا اعتماد خـاص . به تعامالت و تجارب شخصی است
سند یا چیزي دربارة شنا می نان آنها راکارکاست که  ییها نان و گروهکارک

، باشـند  مـی  را که مـورد اعتمـاد   يبعضی از افراد، نانکارک. دانند می آنان
بـا ایـن   . انـد  و به قولشان عمـل کـرده   اند شناسند زیرا آنها صادق بوده می

 کـاهش ، انـد  نانی که به آنها اعتمـاد کـرده  کارکهزینۀ مبادالت با ، شناخت
 ,Bergern & Syordhal( شـود  مـی  یابد و باعث افزایش مبـادالت بیشـتر   می

ر یباور دارند و نسبت به سا نشانبه همنوعا گرا اعتمادگران خاص .)2005
  .دانند می و آنها را غیرقابل اعتماد اند مشکوك ها افراد و گروه

 نانی کـه آنهـا را  کارک) و نه همه( اعتماد بیشتر به، یانهگرا اعتماد عام
یانـه  گرا اعتمـاد عـام  . دانیـد  نمـی  اشناسید یا هیچ چیزي دربـارة آنهـ   نمی

تواننـد مـورد    مـی  نـان کارکمعنی است که فرد معتقد باشد که بیشتر  بدین
ر یبه عضویت سـا  است که تر محتمل گرا اعتمادکنندگان عام. اعتماد باشند

ی غیر رسمی نیز زمانیانه با نام پیوندهاي ساگرا اعتماد عام. درآیند ها گروه
ي واقعـی  هـا  اعتماد به آن سوي شـبکه ، یانهگرا عاماعتماد . شود می نامیده

ي مشـترك و  هـا  از شـبکه  تـر  با نگرشـی تلـویحی  ، یابد می فردي وسعت
انـه مبتنـی بـر    یگرا اعتماد عـام . حدسیاتی در مورد ارتباط متقابل احتمالی

 باشد تـا اینکـه بـر تجـارب شخصـی اسـتوار باشـد        می هنجارهاي گروه
)Tonoyan, 2004(. نـان کارکیانه باور به این است که بیشـتر  گرا اعتماد عام 
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نـان خـاص یـا    کارکتوانند مورد اعتماد باشند و بنـابراین وابسـته بـه     می
اساسـی بـراي هـر     ییانـه موضـوع  گرا اعتماد عام. ي ویژه نیستندها گروه

 کنـد  مـی  وصـل  هـا  ر افـراد و گـروه  ینان را به سـا کارکاست که  زمانسا
)Uslaner, 2001(.  

  انواع اعتماد .3شماره  جدول

 یانهگرا اعتماد عام یانهگرا اعتماد خاص
یانه معطوف به ایجاد گرا اعتماد خاص

ي ها ي عاطفی است که باعث هویتها گروه
شود و احتمال حل  می گروهی محدود
و  یتکق ابزارهاي مشاریتعارضات را از طر

 .دهد می کاهش يارکهم

، سی بزرگ مقیازمانسا يها و گروه ها ایجاد شبکه
و ، ندک می کمکپیچیده و به وابستگی متقابل 

 ارتقايو  یمحوري براي توسعۀ سرمایۀ اجتماع
 .است زمانت در ساکمشار

  14: 2004، اوی: منبع
توان داشتن حسـن ظـن نسـبت بـه همـۀ       می را یافته اعتماد عام یا تعمیم

تعریف فـوق  . تعریف کرد ها جداي از تعلق آنها به گروه زماننان ساکارک
نانی کـه  کارکتنها به  یافته اعتماد تعمیم )1: بیانگر چند نکتۀ اساسی است

 محـدود ، سـازند  مـی  چهـره برقـرار   بـه  با هم تعامل دارند و روابط چهـره 
با ما تعامل دارند یا  که از کسانی اي حوزه یافته اعتماد تعمیم )2؛ شود نمی

 یافتـه  اعتمـاد تعمـیم   )3؛ گیـرد  مـی دربر توانند داشـته باشـند را   می بالقوه
 یزمانو فراسـا  یزماننـوردد و در سـطح سـا    مـی  را در یمرزهاي گروهـ 

الزمۀ همکاري و مشارکت افرادي  یافته اعتماد تعمیم )4؛ یابد می گسترش
عوامـل   .)Uslaner, 2001( نندک می تیي امروزي فعالها سیستم است که در
بهتـر بتواننـد یکـدیگر را     ها زمانساشود که کارکنان این  می فوق موجب

ه خطوط مشخصـی بـین   ک ییها زماندر سا. درك کنند و به تفاهم برسند
اعتمـاد  ، خودي و بیگانه و همچنین بـین دوسـت و دشـمن وجـود دارد    

محدود به کسانی است که به آن جمع تعلق دارند و هر کسـی خـارج از   
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  .)1380، یافکر یام( مظنون و مشکوك است، آن قرار گیرد
شعاع اعتماد به میزان گستردگی دایـرة همکـاري متقابـل و اعتمـاد     

میزان خاصی از شعاع ، نانکارکتمام . متقابل اعضاي یک گروه اشاره دارد
نان داراي میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به کارکتمامی . اعتماد دارند

. اسـت میزان گستردگی دایرة همکاري و اعتماد متقابل اعضاي یک گروه 
نش و گسترة اعتماد مـورد  ک يگیر شعاع اعتماد در قالب دو معرف جهت

به منظور سنجش شـعاع روابـط از دو معـرف    . سنجش قرار گرفته است
منظـور از  . گران استفاده شده اسـت یش به دیو گرا یر رسمیغ يوندهایپ

ـ  یت اجتمـاع یـ دان فعالیـ نش در مکـ برد و گسترة رابطۀ ، شعاع روابط ا ی
بـر  گسـترة نـوع روابـط    ، بستان است و منظور از تنوع روابط ند بدهیفرا

  .)1385، نوابی( باشد می ثرکنشگران مختلف و متکارتباط با  اساس

  معامله متقابل يهنجارها

 یمشابه یرونیات بیتجل، عمل یکه کند یآ می به وجود یهنجارها هنگام
برخـوردار از حـق    يبازارهـا  رو ایناز . از افراد دارد يگریتعداد د يبرا
توانـد   نمی يگر واحدیچ بازیشود و ه نمی جادیا ینترل آن عمل به آسانک

. ندکت کنترل شرکآوردن حق  دست به يبرا اي معامله د دریمف اي به گونه
 نـوع  متقابـل بـر دو   ۀمعاملـ . متقابل اسـت  ۀمعامل، ن هنجارهاین ایتر مهم
) عیشـا ( یاوقات عمـوم  یو گاه) ژهیا وی( اوقات متوازن یگاه. باشد می
با ارزش  ییزهایچ زمان هم ۀمتقابل متوازن به مبادل ۀمعامل. شود می دهینام

را با هـم  شان  لیتعط ياران روزهاکه همک یمانند موقع؛ اشاره دارد برابر
 ۀاما معاملـ . نندک می ندگان پارلمان با هم زد و بستیا نماینند ک می عوض

 یکه در همه حال کند ک می اشاره یمداوم یتبادل ۀبه رابط یمتقابل عموم
ه کنیبر ا یند مبنک می جادیا یاما انتظارات متقابل .ر متوازن استیطرفه و غ
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، مثـال  يبـرا . نده باز پرداخت شودید در آیبا، نون اعطا شدهکه اک يسود
  .)1386، جان فیلد( شود می لیتبد یمتقابل عموم ۀاغلب به معامل یدوست

  یمدنت کمشار يها هکشب

ه از کـ داللـت دارد   ياراد يهـا  تیبه آن دسته از فعال یت اجتماعکمشار
صـورت   بـه شـهر و روسـتا   ، جامعه در امور محله یک يق آنها اعضایطر

. ت دارنـد کمشـار  یات اجتماعیبه ح دادن لکم در شیرمستقیم و غیمستق
) الـف : توان در دو بعد مـورد مطالعـه قـرار داد    می را یت اجتماعکمشار
مختلف به  يها انجمن و ها ت افراد در گروهکه به مشارک یت رسمکمشار

ت که به مشارک یر رسمیت غکمشار) ب .اشاره دارد افتهی زمانصورت سا
  .افته اشاره داردی زمانر سایو نامنظم و غ يافراد به صورت اراد

و  یفئــودال، یــکراتکاقتــدارگرا و دمو، یســنت مــدرن و( اي هــر جامعــه
مبـادالت   ارتباطـات و  یررسـم یو غ یرسم يها هکق شبیطراز ) يدار هیسرما

هسـتند و   یاساسـاً افقـ   هـا  هکن شـب یـ از ا یبعضـ . شـود  می ن افراد شناختهیب
امـا  ، نـد ک می برابر را دور هم جمع ت و قدرتیبرخوردار از وضع شهروندان

 ۀلیوسـ  بـه نـابرابر را   شـهروندان ه کباشند  می يعمود ها هکشباز  گرید یبعض
  .دهد می وندیبه هم پ یبر سلسه مراتب و وابستگ یروابط نابرابر مبتن

 يهـا  هکشامل شب پاتنامو  لمنکمورد نظر  یت مدنکمشار يها هکشب
ـ جر، يعمود يها هکرا در شبیز، يباشند نه عمود می یافق ان اطالعـات  ی
 بـدین دلیـل  از آن  یاطالعات هستند و بخشـ  یان افقیاز جر تر ر موثقیغ

و اسـتعمار   یشک بهره يبرا یمانع، ا و درستکاطالعات قابل اته کاست 
 وضـع  یمقامات عال يمتر براک، يعمود يها هکدر شب. شود می محسوب

  .شود می متر اجراک، شود و اگر هم وضع شوند می
. ننـد ک می تیمتقابل را تقو ۀمعامل يوق يهنجارها یت مدنکمشار ۀکشب
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آمـاده  ، ارتباط متقابـل دارنـد   یاجتماع يها نهیاز زم ياریه در بسک یهموطنان
 رفتـار قابـل قبـول را توسـعه دهنـد و انتظـارات       يقـو  يهستند تا هنجارها

گر را یدیکـ  بـا  يارکهم و نندکت یاز ارتباطات تقو ياریرا در بسشان  متقابل
سـب حسـن شـهرت در    که بـه  ک یارتباط ۀکشب، ن هنجارهایا. نندکس کمنع
 تیـ تقو، اسـت  کیمت یمحل ۀرفتار جامع يرش هنجارهایبه عهد و پذ يوفا
 يارکـ ان در همینیشـ یت پیـ تجسـم موفق ، یت مـدن کمشار يها هکشب. کند می

 يارکـ هم يشفاف برا یفرهنگ چهارچوب یکتوانند به عنوان  می هکهستند 
ه کـ  يبـه طـور  ، دیـ نما می جادیتداوم ا یک یفرهنگ ۀکشب. ندینده عمل نمایآ

دهد  می حال انتقال زمانمعامله در گذشته را به ، التکمش یر رسمیغ حل راه
بلندمدت به منبع  یرات اجتماعییوران تغکرا در  یررسمیغ يها حل ن راهیا و

 لیارتباطـات را تسـه  ، یت مـدن کمشـار  يها هکشب .سازد می لیمهم تداوم تبد
 بهبـود ، ان اطالعـات را در مـورد قابـل اعتمـاد بـودن افـراد      یـ ننـد و جر ک می
هـا بـه    ه حسن شـهرت کدهند  یاجازه م یت مدنکمشار يها هکشب. بخشند می

  .)1385، نوابی( ش شوندیپاال افته ویگران انتقال ید

  یاجتماع ۀیان سرماپرداز هینظر يها دگاهید ۀخالص .4شماره جدول 

 ۀیهدف از سرما  یاجتماع ۀیف سرمایتعر  
  لیواحد تحل  یاجتماع

به منافع  یدسترس مکاناه ک یمنابع  ویبورد
رقابت  فراد درا  ياقتصاد ۀیحفظ سرما  نندک می را فراهم یگروه

  یطبقات

  لمنک
ه ک یاز ساخت اجتماع ییها جنبه

 ینشگران از آنها به عنوان منابعک
  کنند می استفاده خود سودسب کجهت 

  یانسان ۀیحفظ سرما
، افراد در خانواده

 ۀنیو در زمها  هکشب
  یاجتماع

  امایوکپاتنام و فو
 یتکمشار يها هکشب، اعتماد هنجار

سب کل تعاون جهت یتسه عثه باک
  .شود می منافع متقابل

حفظ اقتصاد و 
  شورکمناطق در   یراسکدمو

  فه وفوشوا
 یو توجه به امور عموم یآگاه

ت یاعتماد و فعال) یو اجتماع یاسیس(
  انجمن

  افراد  -
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  یو توجه نسبت به امور عموم یآگاه یف مفهومیتعر

و  یاجتمـاع  یت نسبت بـه زنـدگ  ید و حساسیعقا، ارکشامل مجموعه اف
ن معنـا مربـوط بـه امـور     یع تـر یوس ه درک يزیو توجه به هر چ یاسیس

، یتیمـال شخصـ  ک، یرفتار اخالقـ ، يز بر رفاه مادکه تمرک، باشد یعموم
 یـک ه بـه  کـ  یط زنـدگ یشراهاي  یژگیر ویبایی شناسانه و سایات زیفکی

موضوع  يشهروند یل مربوط به زندگیتعلق دارند و وسا یاسیجامعه س
  .شود می و توجه را شامل یآگاه

  ياریهم يهنجار و هنجارها یف مفهومیتعر

از  ینـ یه رفتار مناسـب در محـدودة مع  کاست  يهنجارها قواعد و رفتار
از رفتار را  ینیا نوع معیهنجارها . ندک می را مشخص یاجتماع يها نهیزم

 يرفتـار  يهنجارهـا اسـتانداردها  . نندک می ا آن را ممنوعینند ک می زیتجو
 ينند و اعضـا ک می تیگروه جامعه آن را رعا يه اعضاکقابل قبول است 

ـ مطابق ا، ردیه مورد نظارت قرار بگکا جامعه بدون آنیگروه  ن هنجارهـا  ی
ه کوجود داشته باشد  ییستم هنجارهایس یکحال اگر در . ندینما می عمل

ـ ل یتسـه ، بیستم را ترغیدرون س ياعضا ياریهمو  يارکهم ا تشـویق  ی
  .)1377، کلمن( ندیگو می ياریهم يهنجارها، ن هنجارهایکند به ا

  يشهروند
. آورد یبـه ارمغـان نمـ    انسان يرا برا» شهروند«عنوان  شهر لزوماً یزندگ

آن از مفهوم کردن  کو منف» نیشهرنش«افتن مفهوم یضرورت بسط و نمود
، مـدرن  يشـهر  یزنـدگ . ابـد ی یمت مین اصل نقطۀ عزیهماز » شهروند«

 يبــرا. نیشهرنشــ، نیافتــه توســعه يشـهر  یســازد و زنــدگ یشـهروند مــ 
 یشناس جامعه گوناگون يها از شاخه» شهروند«از » نیشهرنش«کردن  کمنف
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ات کـ ن حریه بـر خردتـر  کروزمره  یزندگ یشناس از جامعه، بهره جست
ن و شـهروند  یمتفاوت شهرنش يها نشکتا نحوة ، پردازد یم يشهر انسان

متفـاوت   یاسیه نحوة عمل سک یاسیس یشناس مشخص شود و از جامعه
 يتوسعه تا فضـا  یشناس و شهروند مشخص شود و از جامعه ینیشهرنش

. ندکن یین و شهروند را تبیشهرنش يو جامعه و محل نشو و نما یرامونیپ
 یحقـوق مـدن  . منـد اسـت   بهـره  یه از حقوق مـدن کاست  یسکشهروند 

فـۀ  یوظ. و انتخاب اسـت  یمدن يو نهادها یش جامعۀ مدنیمحصول واال
. اسـت  یزمانار سـا کامور جامعه و  ينظارت بر حسن اجرا ینهاد انتخاب

از آن  یه حقوق مـدن کاست  ينهاد، است شهروندانه منتخب کن نهاد یا
داشـته  » یقانوننوشتار «ت یه هوکش از آنیب یحقوق مدن. شود یمنبعث م

 يبقـا  يبرا شهروندانان یم يا در درجۀ اول حاصل اجماع نانوشته، باشد
 يان جامعـه و نهادهـا  یـ اسـت م  یات جامعه و در درجـۀ دوم تـوافق  یح
. شـهروندان ومـت بـا   کار روابـط ح کسـازو  شدن یعقالن يبرا یومتکح

حقـوق  ، یدهد و نهاد مدن یرا پرورش م ینهاد مدن، ین جامعۀ مدنیبنابرا
امالً ابعاد کحات ین توضیبا ا. ندک یرا بسط و گسترش و حفاظت م یمدن

 یواسـطۀ وجـود نهـاد مـدن     بـه  یدر جامعـۀ مـدن   يست شهریمتفاوت ز
ـ ه وجه بارز اکند ک یش احساس تعهد میخو یشهروند به محل زندگ ن ی

سـت  یز، نیافتـه  امـا در جامعـۀ توسـعه   . است یمدن يتعهد وجود نهادها
سـت و بـه خـاطر    ین یبر حس عالقه به محل زنـدگ  یمبتن اساساً يشهر
او  یمحـل زنـدگ   سـامان ن اوضـاع ناب یشهرنشـ  یتفاوت یۀ بین در سایهم

  .شود یتر م سامانروز ناب بهروز

  ن و شهروندیز در مفهوم شهرنشیتما

 یتــوان بــا بررســ ین و شــهروند را مــیان دو مفهــوم شهرنشــیــز میتمــا
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 یمورد بررسـ  یلکرد و آن را در سه اصل کن ییات هر جامعه تبیخصوص
  .قرار داد

  ياز لحاظ اقتصاد) الف

. شـود  یمحترم شمرده م یت خصوصکیمفهوم مال، یافته در جوامع توسعه
ن احسـاس  یا، ندک یت میاحساس امن يه فرد از لحاظ اقتصادکمعنا  بدین

از  يه غالبـاً حفاظـت اقتصـاد   ک يت به علت ساختار منسجم اقتصادیامن
ابـد و فـرد از   ی ینمود مـ ، دهد یخود قرار م یمتوسط را برنامۀ اصل طبقۀ

  .ندک یت میخود احساس امن يندة اقتصادیآ

  یاسیس لحاظ از) ب

از  ینیت شهرنشیهو کیکن وجه تفیتر مهم یده و عملِ اساسیتفاوت عق
وار و  مختص به جوامـع تـوده   ینیت شهرنشیهو. است يت شهروندیهو

حایـل   ين جوامع نبـود نهادهـا  ین مشخصۀ ایتر یاصل. است نیافته توسعه
ر یـ غ يهـا  انیـ ه به خاطر بنکمعنا  بدین. ومت استکو ح شهروندانان یم

جامعـه از  ، ومـت کجامعـه و بـه تبـع آن ح    یت عمـوم یذهن یکراتکدمو
 یت و حـافظ منـافع جمعـ   یمکرد حاکه ناظر به عملک ییپردازش نهادها

متضـاد   يتوان به روندها یم یناتوانن یح ایتشر يبرا. ناتوان است، باشند
و جوامـع   یدر جوامـع مـدن   یاسـ یس يپـذیر  ر متفاوت جامعهیو خط س
بـه   یاسـ یس يپـذیر  جامعـه  یجامعۀ مدن یکدر . ردکافته اشاره یتوسعه ن

و  یاسـ ینش سکـ دن بـه  یبخش ساماناز قدرت و لزوم  يگر مثابه پرسش
جامعۀ توسـعه   یکدر  یول. ندک یجلوه م یاسیم مدرن سیبا مفاه ییآشنا

ر کـ ت بـر تف یـ مکل خواسـت حا یـ صرفاً تحم یاسیس يپذیر جامعه، افتهین
ت خـود  یمکحا، یجامعۀ مدن یکدر . افراد است یاسینش سکو  یاسیس
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 نیافته در جامعۀ توسعه یند ولک یهماهنگ م شهروندان یاسینش سکرا با 
  .سازند یت منطبق میمکخود را با حا یاسینش سکافراد 

  عمومی غیر دولتی زمانجایگاه شهرداري به عنوان ساتبیین 
جـاد  یردولتـی ا یغ يها زمانبه صورت سا عمومی غیر دولتی يها زمانسا

 ییهـا  زمانغالباً به صورت سـا  ها زمانن نوع سایا. اند افتهیشده و توسعه 
عمومی  يها زمانسا. اند شناخته شده، هستند یشهروندانت یماه يه داراک

باشـند و بنـابر    یمتنوعی قادر به ارائۀ خدمات مـ  يها نهیغیر دولتی در زم
 يهـا  زمانسـا . ننـد ک یدهزمانتوانند خود را سا یات موجود ممکانااز و ین

تحـول   ينـدها یننـدة فرا ک لیننـد تـا تسـه   ی کعمومی غیر دولتی باید سع
باشـند و   شـهروندان و  هـا  در سطوح گروه یاسیو س ياقتصاد، یاجتماع
 ۀیـ ننـد و روح کجاد یو اتفاق و اتحاد ا ییافزا هم یوشند نوعکن بیهمچن
عمـومی غیـر دولتـی بـه      يهـا  زمانسا. سازند یرا عمل یت جمعکمشار

از آنها به  یبرخ، اند افتهیجاد شده و رشد یمختلف در جوامع ا يها لکش
 یننـد و برخـ  ک یت میدر شهرهاي کوچک فعال کوچکو  یصورت محل

هنگفـت در سـطح شـهرها عمـل      يا گسترده و بودجه يگر با ساختارید
منـابع خـود بـه     تـأمین عمـومی غیـر دولتـی در     يهـا  زمانسا. ندینما یم

  .شوند یو دولت متوسل م یمؤسسات خصوص، شهروندان

  يگر لینقش تسه

ه کـ شـود   یمتبلـور مـ   ییها تیدر فعال يگر لیا تسهی ینندگک لینقش تسه
 يهـا  ينمنـد وشـند تـا توا  ک یعمومی غیر دولتی م يها زمانضمن آنها سا

 يها يل بالفعل درآورند و از توانمندکرا به ش ها و گروه شهروندان بالقوة
به  يفرد يها يتوانمند. ندیتوسعه بهره جو يبرا یبه صورت جمع يفرد
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ه کـ شـوند   یمـ  یـی الت اجراکه مشـ کـ شـوند   یب مـ کیبا هم تر يا گونه
توسـعه  رسد و امـر   یب به حداقل مکین تریتوسعه با ا ییالت اجراکمش

عمـومی غیـر    يها زمانسا، ن نقشیا يدر اجرا. شود یسر میبه سهولت م
ه بستر الزم و کبل، پردازد یتوسعه نم يها برنامه يدولتی به تنهایی به اجرا

ار کـ ب یـ تتر نیآورند و بـد  یتوسعه فراهم م ياز را برایمورد ن يها نهیزم
و  ينقــش روانســاز، يگــر لینقــش تســه. ننــدک یل مــیتوســعه را تســه

ه کـ اسـت   ییهـا  و مجموعـه  شـهروندان ت کحر ير برایمس يسازهموار
  .شرفت دارندیزة توسعه و پیانگ

بـه خـود    یصـورت عملـ   يتوانمندساز لۀیبه وس يگر لینقش تسه
وشند تا در سطح ک یعمومی غیر دولتی م يها زماناز سا ياریبس. ردیگ یم

ـ از امراجعان و مخاطبان خود را توانا سـازند و  ، شهر و محله ـ ن طری ق ی
 یـک تـوان در   یرا مـ  يتوانمندساز. خود را انجام دهند يگر لینقش تسه

رفتارها ، ها دگاهیجانبه در د همهامل و کر ییتغ یکجاد یف به صورت ایط
. ردکف یتعر یاصالح ساده و جزئ یکتا انجام  شهروندان يها تیو ظرف

را  يمختلـف توانمندسـاز   يهـا  وهیعمومی غیر دولتی به شـ  يها زمانسا
عمـومی غیـر دولتـی     يهـا  زمانسـا ، يدر توانمندسـاز . بخشند یتحقق م

 بـر اسـاس  نند و ک ییرا شناسا شهروندان بالقوة يها تیوشند تا ظرفک یم
ـ دن بـه ا یت بخشـ یـ فعل يو دانش الزم را در آنـان بـرا   ها مهارت، آن ن ی

را  شهروندان، تکن حریساختن ا یها به وجود آورند و با جمع يتوانمند
 .توانمند سازند

  عمومی غیر دولتی يها زمانسا يایمزا

از  یه ناشـ کـ هستند  يشمار بی يایمزا يدارا، عمومی غیر دولتی يها زمانسا
  :باشد یر میا به شرح زین مزایا؛ ت داوطلبانۀ آنهاستینوع ساختار و ماه
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 یاز جذب منابع مـال  يریگ عمومی غیر دولتی با بهره يها زمانسا. 1
  .باشند ین قادر به تحقق اهداف مییار پاینۀ بسیمحلی با هز

سـاده و آسـان بـه     یدسترسـ ، عمـومی غیـر دولتـی    يها زمانسا. 2
ن یت خـود چنـ  یزکبخش دولتی به علت مر که یدرحال، دارند شهروندان

ارائـۀ   يزه بـرا یز فاقد انگین یندارند و مؤسسات بخش خصوص یتیخاص
  .یی هستندها ن دسترسییچن

 ننـدة ک جیبسـ  يعمومی غیر دولتی به منزلـۀ واحـدها   يها زمانسا. 3
تواننـد   یآنها مـ . در مناطق برخوردارند ییار باالیاز قدرت عمل بس یمحل

اهداف توسعه را در ، هم ياریه با همکنند کرا جلب  شهروندانت کمشار
  .سازند یشهرها عمل

شهر  يازهایت و نیتوانند موقع یعمومی غیر دولتی م يها زمانسا. 4
ط و یبـا شـرا   یخود را بـه آسـان  ، ص دادهیتشخ یکو از نزد یدرست بهرا 

شود  یت موجب مین مزیا. نندکق دهند و سازگار یتطب يا منطقه يازهاین
  .شوند یعمل يشتریتوسعه با دقت و سرعت ب يها تا برنامه
، یعمومی غیر دولتـی موجـب توسـعه و رشـد فرهنگـ      يها زمانسا. 5
 يهـا  هـا و روش  وهیاز شـ  شهروندان. شوند یم شهروندان یاسیو س یاجتماع

ت را انجـام  کن مشـار یتمـر  یشـوند و نـوع   یت در امور آگاه مکد مشاریجد
. آورد یفعـال جامعـۀ خـود درمـ     يه آنـان را بـه صـورت اعضـا    کـ دهند  یم

  .شوند یر میپذ تیق در مقابل جامعه مسئولین طریاز ا شهروندان
عمومی غیر دولتی با طرح مسـائل تـازه و مشـخص     يها زمانسا. 6

سازند  یرا مطرح م يدیدر ذهن افراد سؤاالت جد، شهر يازهایساختن ن
ـ جـه ا یدر نت. شـود  یدر آنـان مـ   يت و نـوآور یـ ه موجد بـروز خالق ک ن ی
 يهـا  يد برخورد با مسائل و خلق فنـاور یجد يها وهیتواند به ابداع ش یم

  .ن منجر شودینو
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  عمومی غیر دولتی يها زمانسا یاثربخش

ـ عمـومی غیـر دولتـی با    يها زمانت در سایریمد  ید در مـورد اثربخشـ  ی
 يعمـومی غیـر دولتـی بـرا     يهـا  زمانسـا . ار حساس باشدیبس ها تیفعال

  :ر باشندیز يها یژگید واجد ویبا یاثربخش
د مدیران و کارکنان هماهنگ و متعهد به اهداف یبا ها زمانن سایا. 1

عمـومی   يها زمانن ویژگی سایتر عمده. خود داشته باشند يها و رسالت
منسجم و همـراه  ، داریدر آنها رابطۀ پا زمانآن است که رابطۀ اعضا با سا

  .است زماناهداف سا یو درون یرش قلبیبا پذ
ارتباط  ها و بخش ها زمانر سایبا سا یاثربخش يبرا ها زمانن سایا. 2

با سـرعت و   یۀ ارتباطکن شبیداشته باشند تا بتوانند اهداف خود را در ا
  .سهولت تحقق بخشند

ـ عمـومی غیـر دولتـی با    يهـا  زمانسا. 3 مـدت و   وتـاه کد اهـداف  ی
م و آنها را دایماً به روز یامل تنظکت و وضوح یبلندمدت خود را با شفاف

راه برنـده بـه   ، شـوند  یم مین اهداف تنظیا بر اساسه ک ییها برنامه. نندک
  .نندکن یور را تضمکمذ يها زمانسای مقصود باشند و اثربخش

خود را بـا   یر رسمید روابط غیعمومی غیر دولتی با يها زمانسا. 4
خود  يها نند و رهبران اجتماعی را از تالشکبدنۀ اجتماعی جامعه حفظ 

  .خود سازند يها وشند تا آنان را مدافع آرمانکآگاه سازند و ب
د در درجۀ اول بر منابع یعمومی غیر دولتی با يها زمانسا ياکات. 5

  .و شهر باشد یمحل
 يا حرفـه  يهـا  یستگیو شا ها تید واجد صالحیبا ها زمانن سایا. 6

ـ ا یگـاه . اهداف خود را تحقـق بخشـند  ، یباشند تا بتوانند با اثربخش ن ی
ـ ز بایـ هـم ن  یوجود دارد و گـاه  زمانسا يدر اعضا ها تیصالح ـ د ای ن ی

  .ردک تأمین یموقت يها صورت مشاوره به زمانها را از خارج سا تخصص
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 يهـا  زمانسا ینو در اثربخش يها دهیا ت و ارائۀیو خالق ينوآور. 7
ـ ا يفا و بقـا یا يا عمومی غیر دولتی نقش عمده  تـأمین را  هـا  زمانن سـا ی

ط روز یعمومی غیر دولتی نتوانند خود را با شرا يها زماناگر سا. نندک یم
ت یـ و خالق ياز نوآور، یماندن در عرصۀ رقابت یباق يق دهند و برایتطب

  .وم به زوال خواهند بودکمح، نداشته باشند يا بهره

  یۀ اجتماعیي بخش عمومی و سرماها زمانسا
 يدر مقابـل آزاد  هـا  زمانش قدرت سایافزا، یزمانمسئلۀ عمدة جامعۀ سا

از  تـر  مهـم  یموضـوع ، زماندر سـا  یار آدمـ یـ و اخت يآزاد. است یانسان
 يور ه چگونـه بهـره  کـ ست ین نیعصر ما ا مسئلۀ. است یزمانسا یبازده

ه در مقابـل  کـ ه مهم آن اسـت  کبل، ارآتر شوندک ها زمانابد و سایش یافزا
 یبه تعلق ارزش يماد یو بازده يت روزافزون تعلق ابزاریش و اهمیافزا

از گزنـد و   یانسـان رامـت  کو  يت و آزادیـ ت داده شود و حقانیهم اهم
در  یانسـان و روابـط   هـا  انسـان . در امـان بماننـد  کارا  يها زماند سایتهد
ه کـ شوند  یدهزمانسا يا به گونه ها زمانرد و سایمدنظر قرار گ ها زمانسا

ـ نان در سـاختار آنهـا د  یروح اعتماد و اطم جـه موجـد   یده شـود و در نت ی
 ییعمومی را به صورت نهادهـا  يها زماند سایبا. شوند یاجتماع ۀیسرما

ج یاز توجـه صـرف بـه نتـا     تـر  مهـم شان یه فلسفۀ وجودکدر نظر گرفت 
شان  ت و رسالتیبا توجه به مأمور یدولت يها زمانسا. حاصل از آنهاست

ر و مصـلحت  یـ رنـد و خ یل گکش یو ارزش يتعلق جوهر يد در مبنایبا
ـ تنها در ا. ل دهدکیآنها را تش یلکدگاه ید، جامعه ه کـ ن صـورت اسـت   ی
شود  یمشمول اعتماد م، یران دولتیارگزاران و مدک، شهروندانن یب رابطۀ

د به دنبال یدر ساختار بخش عمومی با. شود یجاد میا سرمایه اجتماعیو 
ت و یـ حسـن ن ، نانیاطم، ه اعتمادکست ین ین بدان معنیاما ا، بود کارایی
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قابل سنجش است و  کاراییاگر . ن بردید از بیات را بایو اخالق يارکهم
ـ نبا، دیتـوان سـنج   یات را نمیاخالق روان شـد و از   کـارایی د بـه دنبـال   ی
رنـد  یل گکشـ  يد به نحویي عمومی باها زمانسا. دیات چشم پوشیاخالق

 ين امـر بـا تعهـد در قبـال هنجارهـا     ینه شود و ایه اعتماد در آنها نهادک
 یانسـان رامت کو توجه به ارزش و  شهرونداناعتقاد به مصالح ، يا حرفه

ـ ات و تبلـور ا یـ به اخالق یران بخش عمومیمد يبندیپا. شود یسر میم ن ی
ه اصول ک یرانیمد. ن استیآفر یاجتماع ۀیسرما، آنان يتعهد در رفتارها

جـاد  یبا ا، رندیگ یار مکبه  یزمانمات سایردها و تصمکرا در عمل یاخالق
البتـه در  . ننـد ک یجـاد مـ  یا یاجتمـاع  ۀیسرما، اتیبر اخالق یمبتن یروابط

ار وجـود دارد و بـه   یبسـ  يهـا  يدشـوار  ین اصول اخالقـ ییف و تبیتعر
ه مورد توافق و قبول همگان کرا  يواحد یتوان اصول اخالق ینم یسادگ
ه در اعمـال خـود بـه مصـلحت عامـه      کـ رانی یمـد . به دسـت داد ، باشد

مسـلماً  ، دهنـد  یخـود قـرار مـ    ين امر را راهنمایا شند و توجه بهیاند یم
و  یرد و با همراهـ کرا به خود جلب خواهند  شهرونداناعتماد جامعه و 

عمـل   جامـۀ  زمانت آنان بهتر خواهنـد توانسـت بـه اهـداف سـا     کمشار
و  یسـتگ یمسـلماً شا ، ه مصالح عامه را در نظر دارنـد ک یرانیمد. بپوشاند

را وفادار  شهروندانتوانند همۀ  یوه میش بدینت ادارة شهر را دارند و یقابل
  .خود سازند زمانو وابسته به سا

ان یـ و از م یاجتمـاع  ۀیاهش سـرما کـ ه موجـب  ک یگر از مسائلید یکی
» مـا «ه به صورت عارضـۀ  کران از جامعه است یمد ییجدا، شود یرفتن آن م

گـران متفـاوت   یران خـود را بـا د  یمد، ین حالتیدر چن. ندک یجلوه م» آنان«و 
ن نـوع  یـ ا. ننـد ک یاحسـاس مـ   یینندگان جداک ن خود و مراجعهینند و بیب یم

گـذارد و   یمـ  يبـه جـا   یران اثـر منفـ  یمد يمات و رفتارهایبر تصم، نگرش
  .)1380، دفر داناییو  یالوان( ندک یسلب م زماناعتماد جامعه را از سا
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  تکي عمومی و مشارها زمانسا
و گسـترده در   يادیـ بن يرییـ مسـتلزم تغ ، یتکادارة مشار يسوت به کحر

ه کـ ت اسـت  کدر مشـار . اسـت  يامـروز  ينهادهـا  یتیمـاه  يها یژگیو
شود و  یوجهه و اعتبار خاص برخوردار م یکاز  یت بخش عمومیریمد
ه کیـ رود و افراد بـا ت  ین میارآمد از بکنا يو نهادها ها زمانجاد سایا نۀیزم

بـا ارائـۀ   ، یرد عمـوم کمان به عملیو اعتقاد و ا یجمع بالقوة يروهایبر ن
در جهت اعتال و  ها يریگ میو تصم ها طرح يت در اجراکنظرات و مشار
را بـه  یز، ردکفا خواهند ینقش الزم را ا یزمانسا، یاجتماع رشد و توسعۀ

و  هـا  نانه با فرمانیب واقع، زمانند تحول جامعه و سایاز فرابودن  ل آگاهیدل
 یز از آن را نافینند و گرک ین و مقررات برخورد میو قوان ها دستورالعمل
ت کبا مشـار . ندیب یش میخو یزمانسا، یپارچۀ منافع اجتماعیکوحدت و 

 يبـرا  یتـالش جمعـ  ، شتریدتر و بیش به انجام خدمات مفیگرا، یعموم
رغبت ، یتقسیم عادالنۀ ثروت اجتماع، یاجتماع يها تیمز يساز سانیک
ه به بهبود روابط و مناسبات و رفاه ک ییجاد فضایا يبرا یعموم عالقۀو 

ان کـ ار یعـدالت و قسـط در تمـام   ، ند و بـاالخره ک یمساعدت م یعموم
گاه خـود را  یابد و جای ینۀ ظهور میزم یعموم یاز راه همبستگ یاجتماع

ت کبـا مشـار  . ندک یآغاز م یجمع یسالمت و صحت زندگ ياعتال يبرا
ت یمقبول یران عمومید و نظرات مدیعقا، امور در ادارة انشهروند یواقع

ات یاکزان شـ یـ م، شـود  یشتر مـ یبا آنان ب يارکند و همک یدا میپ يشتریب
رفتـه  یشـتر پذ یر و تحوالت در جامعه بـا سـهولت ب  ییابد و تغی یاهش مک
ـ د، رندیپذ یه انجام مک ییارهاکدر مورد  شهروندانشود و  یم  يد بهتـر ی
در ، هـا  يریـ گ میت در تصـم کبه مشـار  شهرونداندعوت از . نندک یدا میپ

ت یه بـه رسـم  کته است کن نیا تأییدز یاز آنان و ن یقدرشناس یواقع نوع
بـه   يبـرا . ت داده شده اسـت یدشان اهمیاند و به نظر و عقا شناخته شده
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، شهروندانو آموزش  يد با توانمندسازیبا یت واقعکاجرا درآوردن مشار
ت کبـر موانـع مشـار    يادار يهـا  ند و نظامیران و بهبود فرایمد يبازآموز

بـاز   یامـور عمـوم   در ادارة شهروندانت مؤثر کمشار يغلبه و راه را برا
 يهـا  گـروه  ت همـۀ کمستلزم مشار، یانجام اصالحات بخش عموم. ردک

  .جامعه است یاصل
و  شـهروندان نتـرل  ک ییران از توانـا یمـد ، تکمشار یدر مفهوم سنت

 يندها و سـاختارها یفرا. برخوردارند ها تیها و موقع ندیفرا ينفوذ بر رو
 ران ملتـزم یه مـد کـ انـد   ل گرفتـه کشـ  یو اجتماع یاسیس يبر مبنا يادار

مات را بعد از یدهند تا تصم یار میران اختیبه مد ها چهارچوبهستند در 
ـ ن در مسائل و یبنابرا. نندکم یتنظ، اند ف شدهیه مسائل تعرکآن ر و ییـ ا تغی

شـتر را  یب شـهروندان  دادن تکمشار ياجازه برا، يادار يندهایتحول فرا
فـا  یفـرد متخصـص را ا   یکر نقش یمد، تکمشار یدر مفهوم سنت. ندارد

است  ین در حالیا، ز استکر متمرین مفهوم بر مدیت در اکمشار، ندک یم
 یننده بـه عمـوم معرفـ   ک تکندة مشاور و مشارینما یکر به عنوان یه مدک
فاقـد  ، شـهروندان ، ریارباب رجوع و مد یدر رابطۀ سلسله مراتب .شود یم

ران از یمــد، نــهین زمیــانــد و در ا يا ران حرفــهیو مــد یدانــش تخصصــ
. ننـد ک یآنان را فراموش م يو باورها ها شوند و ارزش یجدا م شهروندان

ران را یشوند و تالش مد یم ياعتماد یدچار ب شهروندان ین وضعیدر چن
ز در مقابـل از خـود   یـ ران نیمـد ، ننـد ک یارزش قلمداد مـ  یت و بیاهم مک

 يادار ينـدها یع اطالعـات و در فرا یدر برابر توز. دهند یم نشانمقاومت 
ـ ه دارنـد و در ا کیـ خود ت یفن يها شان بر مهارتیها ه نقشیتوج يبرا ن ی
. ین خواهــد داشــت تــا واقعــیجنبــۀ نمــاد شــهروندانت کان مشــاریــم

 ینونکط یت در شراکمشار یدگاه سنتیه دکشود  یمالحظه م، بیتتر نیبد
  .)1382، رهنورد و رادمنش( ستیارساز نک
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ت کمشـار . ح باشـد یو صح یه واقعکاست  یتکت مؤثر مشارکمشار
 يریـ مسـتلزم درگ ، مسائل يگذاران بر روتأثیر يق است و برایعم یواقع

 ف شـده یگونه تعر نیا، یت واقعکمشار. است يادار يندهایمداوم در فرا
 یعمـوم  يریگ میند تصمیفرا يگذاران بر روتأثیرو فرصت  ییتوانا: است

ـ  یفرا یـک ت کمشار. فعال و مداوم است يریدرگ یکه مستلزم ک  کنـد ت
آحـاد اجتمـاع در    یت تمامکه مستلزم مشارکبل، ستیو زودگذر ن يبعد
ه کـ افتـد   یاتفـاق مـ   یت خوب وقتـ که مشارکاست  يریگ میند تصمیفرا

، ر هسـتند ییمات گرفته شده مجبور به تغیتصم تأثیره تحت ک یشهروندان
  .نندکب یاحساس راحت

 يز بـر رو کـ را تمر یت واقعـ کهـر دو مشـار   شـهروندان ران و یمد
ه کـ نـه  گو آن. انـد  ردهکف یاعتماد و مباحثات صادقانه و باز تعر، تعهدات

 نـد یه نظرات آنان در فراکخواهان آنند  شهروندان، نندک یان اظهار میمجر
ت مـؤثر در سـطح   کدر مشار يدیلکعنصر . شود یمهم تلق يریگ میتصم

 شـهروندان  يهـا  ران به خواستهیگ میتصم یشهر در گرو گوش دادن واقع
ران نظـرات  یه مـد کـ ن موضوع اسـت  یاکردن  روشن، ن گامینخست. باشد

 نشـان بـا   شـهروندان جلب اعتماد ، يگام مهم بعد. رندیرا بپذ شهروندان
شـود و   یه بـه نظـرات آنـان گـوش داده مـ     کـ ن موضـوع اسـت   یا دادن

مسـتلزم  ، )یواقعـ ( حیت صـح کمشـار . شـود  یار گرفته مکشان به یها دهیا
ـ ت در اکمشـار . ندهاسـت یج و فراینتا يران بر رویز مدکتمر ، ن مفهـوم ی
به  شهروندانه کمعناست  بدین یت واقعکمشار. از ادارة امور است یجزئ

مسـئله تـا    يریـ گ لکاز شـ ، تکنـد مشـار  یاز فرا ین اصـل کر یکعنوان 
 همـان نـد از  ین فراید در ایبا شهروندان. م باشندیسه، یینها يریگ میتصم

ــآغــاز  ــار درگک ــندی ــد مشــاریدر فرا. ر باش ــد، تکن ــران بایم ــش ی د نق
ر و یرا تعب شهروندان يها فا و نظرات و خواستهیرا ا» ن مفسرگرا یانجیم«
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ـ ر در ایمد. آنان داشته باشند با یکنزد يا نند و رابطهکر یتفس ، ن حالـت ی
 کمـ که بـا  کـ شـود   یمحسوب م» دهنده يارینندة ک تکمشار« یکر یمد
 یـک ردن آنـان بـه   کـ ر یـ شان و درگ قیعال ینیدر بازب شهروندانردن به ک

ه کـ  یتکدر مشار. شود یل میح نایمات صحیو اخذ تصم یت واقعکمشار
 یبـر گروهـ   یداشته باشند و گروهـ  يگاه برابریان جایجو تکهمۀ مشار

مفهـوم  . دیخواهد تپ یت واقعکمشار یکقلب ، نداشته باشد يگر برترید
در . اسـت  یت سـنت کار متفـاوت از مفهـوم مشـار   یبسـ  یت واقعـ کمشار

ــکمشــار ــاه یجا، یت واقع ــهروندانگ ــکنزد ش ــاختارها و  ی اســت و س
ران یمـد ، به هـر حـال  . اند قرار گرفته يدورتر مکاندر  يادار يندهایفرا
 .شوند یم ین دو تلقین ایب يا ان واسطهکماک

انـد و بـا    ز واقـع شـده  کـ در مر شـهروندان ، یت واقعکمشار یکدر 
، جینـدها و نتـا  یفرا ينفوذ بـر رو  يآنان برا. م دارندیمسائل ارتباط مستق
و تجربـه و   شـهروندان از رابطۀ آنان با ، رانینفوذ مد. فرصت برابر دارند

لۀ یبـه وسـ  ، يادار يندها و سـاختارها یفرا. دیآ ید مبه وجوشان  تیموقع
 یت واقعـ کمشـار . شوند یف میران تعریو مد شهروندانارتباطات متقابل 

، یو تخصصـ  یفنـ  يهـا  ش از حد بر مدلیۀ بکیران را از تیمد، )حیصح(
در . نـد ک یت مـ یهدا یپرمعن یتکند مشاریفرا یکدور و آنان را به طرف 

، نندکه فقط دربارة امور قضاوت کنیا يبه جا شهروندان، یت واقعکمشار
ـ ه تماکدهد  یم نشانقات یتحق. هستند يریگ میر تصمیدرگ  شـهروندان ل ی

. انـد  ت آن واقـف یـ ننـدگان بـه اهم  ک تکاد اسـت و مشـار  یت زکبه مشار
مناسب در جهـت   یتیه موقعکل دارند یت تماکبه مشار یزمان شهروندان

. ج حاصـل از آنهـا داشـته باشـند    یو نتـا  يادار يندهایبر فرا يگذارتأثیر
 یـک بـه عنـوان    یت مـؤثر و واقعـ  کت در جهت مشارکمشار يها روش

ز ین شهروندانه کبل، رانینه تنها مد. شود یم یتلق يدوبعد يریادگیند یفرا
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  .)1380، دفر دانایی( دارند يریادگیاز به ین

  شهرداري به نهادي اجتماعی ارتقايطرح استراتژیک براي 
  یجلب اعتماد عموم: يادیبنهدف 

 يو مبنا یعموم زمانت هر سایمکن حاکین رکر، ید اعتماد عمومیترد یب
را  یان هر نظامیبن، مدت آن در بلند شدن ت آن است و مخدوشیمشروع

 شـهروندان با  یوند تنگاتنگیپ يه شهردارکنینظر به ا. ردکمتزلزل خواهد 
نـۀ اعتمـاد   یت بهیریمـد ونـد بـه   ین ارتبـاط و پ یح ایت صحیریمد، دارند
ر ینـار سـا  کدر  یاجتمـاع  يها هین سرمایتر مهماز  یکیبه عنوان  یعموم
ـ ن اساس در وهلـۀ اول با یبر ا. منجر خواهد شد ياقتصاد يها هیسرما د ی

ـ تقو يو شـهردار  شـهروندان ن یوند همدالنه بیپ ت شـود و متعاقـب آن   ی
فرهنــگ و  ،یانســان يرویــن، نــدهایفرا، ر در ســاختارییــبــا تغ يشـهردار 

رده و بـا رد  ک کمکن اعتماد یت این به تقوینو يها يور از فنا يریگ بهره
ران و یانتظار دارند مـد  شهروندانعامۀ . نندکآن را دو چندان ، ینظام سنت

ن یه در اک شهروندانبا اقدامات خود در تعامل با عامۀ  ينان شهردارکارک
انجـام امـور در   نـان و عـدم شـناخت از نحـوة     یعـدم اطم  یتعامل نـوع 

گـر  یبـه عبـارت د  . به انتظارات آنها پاسـخ دهنـد  ، وجود دارد يشهردار
ــوم  ــاد عم ــی یاعتم ــوم از در  یعن ــار عم ــه   یانتظ ــخ ب ــت پاس ــت مثب اف

  .يشان از طرف شهرداریها خواسته
ار کـ  به یجلب اعتماد عموم ير را برایوة زیتواند دو ش یم يشهردار

  :ردیگ

 يانجام امور در شهردار وةیو بهبود ش کاراییارتقاي ) الف

ه کـ آن اسـت   ينان بـه شـهردار  یاء اطمیوة احین شیتر مهمن و یتر يادیبن
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بر جامعـه   يمترکنۀ یهز، ندکار کبهتر  يفراهم شود تا شهردار یداتیتمه
ارآمـدتر  کتر در دسـترس و  پاسـخگو ، تر جه حساسینند و در نتکل یتحم

 ياراکـ رد کـ شـرط الزم عمل ، متخصـص  یانسـان  يرویـ اگرچـه ن . شوند
 يها ستمیروها درون سین نیه اکن است یا یافکاما شرط ، است يشهردار

 يهـا  ستمیس: از عبارتندها  ستمین سین ایتر مهم. قرار داشته باشند یمناسب
 يهـا  سـتم یو س يا بودجه يها ستمیس، یپرسنل يها ستمیس، یت مالیریمد

ران شـهر  یمد یو اثربخش يارآمدک، فوق يها ستمیس يارآمدک. یاطالعات
 يریجلوگ یاعتماد عموم شدن ق از مخدوشین طریرا به دنبال دارد و بد

  .ندک یم

  ياز شهردار شهروندانعامۀ  كش دریافزا) ب

اي اعتماد یو اح يدر اعتمادساز يت شهرداریفعال يها وهیاگرچه بهبود ش
ح شـود  یتشـر  شهروندان يد برایبا. ستین یافک یول، مؤثر است یعموم

ارها را انجـام  کن یدهد و چگونه ا یرا انجام م ییارهاکچه  يه شهردارک
د یبا. گذارد یروزمرة آنها اثر م ین امور بر زندگیدهد و چگونه انجام ا یم

ت همگـان را در  کرفـع و مشـار   يها را نسبت به شـهردار  سوء برداشت
ـ تقو يریـ گ میند تصـم یفرا ـ بـر ا . ردکـ ت ی ن اسـاس ضـرورت آمـوزش    ی
نسبت به  شهروندان. ار مهم استیبس شهروندانه ب يشهردار يها تیفعال
 يد برایبا. دارند ینادرست يها فرض شیپ، يشهردار يها ها و برنامه نهیهز

 ییها صرف چه برنامه يشهردار يها نهیشتر هزیه بکرد کن ییتب شهروندان
 یبـر زنـدگ   يشـهردار  يهـا  تیآثار فعال، شهروندان هنگامی که. شود یم

، یعمرانت یدر بهبود وضع ينسبت به نقش شهردار نند وک تأییدخود را 
ت آنها نسبت بـه  یحما، آگاه شوند... ط ویحفظ بهداشت مح، شهر يفضا

نـد  یت در فراکد ضرورت مشـار یبا شهروندان. ابدی یش میافزا يشهردار
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رابطۀ  یکدر  ينند و بدانند شهردارک كرا در يدر شهردار يریگ میتصم
 شهروندانت عامۀ کت و مشاریو بدون حما ت بودهیدو طرفه قادر به فعال

  .فش را انجام دهدیوظا یتواند به خوب ینم
  :ر استیشرح ز به یش اعتماد عمومیافزا يها راه
خود سخت  يها د نسبت به تعهدات و وعدهیبا يران شهرداریمد. 1

  .بند باشندیپا
ـ با يران شهرداریمد. 2 د صـداقت خـود را بـا ارتباطـات بـاز بـه       ی

  .دهند نشان شهروندان
نـد بـه سـخنان    یه سـخن بگو کـ ش از آنید پیبا يران شهرداریمد. 3

  .به صورت مؤثر گوش دهند شهروندان
 یـک را بـه صـورت    ينان به شهردارید اطمیبا يران شهرداریمد. 4

  .ل دهندکش شهروندانباور در عامۀ 
  .به طرق مختلف در دسترس عامه باشند يران شهرداریمد. 5
ـ با يران شهرداریمد. 6  زمـان نحـو مناسـب و در    بـه قـت را  ید حقی

  .ندیبگو شهروندانمناسب به 
احترام بگذارنـد و در انجـام    شهرونداند به یبا يران شهرداریمد. 7
  .منصف و مصرّ باشند شهروندانامور 

ننـد و  کز یـ از سرزنش پره، باشند پاسخگود یبا يران شهرداریمد. 8
 يارهـا کننـد و راه ک يارکـ هم شـهروندان الت کبه رفع مش کمک يبرا

  .ندیبجو یمناسب

  يادیبن يها ارزش
  :ت تمام امورندیاولو شهروندان) الف

  ؛شهروندانصداقت و صراحت با جامعه و . 1
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 شهروندان یارزش يارهایه با معک يا ها به گونه تیفعال یده لکش. 2
  ؛باشد نییقابل تب
  ؛يدیلکان نفع ذيو  شهرونداندر مقابل  ییپاسخگو. 3
  .يشهردار يها تیاز فعال شهروندان یآگاه شیافزا. 4

  شهروندانبا  یشیدهمانت و کمشار) ب

بـا   زمـان ن یمتـر کح در یو ارائۀ اطالعات صـح  یتکساختار مشار یکدر 
  :اننفع ذيت مطلوب به یفکی

ــار ــهروندانت کمش ــور   ش ــوم حض ــه مفه ــهروندانب ــد یدر فرا ش ن
  .است يریگ میو تصم يساز میتصم

  :نانکارکوستۀ یپ يریادگیرشد و ) ج

  ؛ب مباحث سازندهیترغ، شنهاداتیرش انتقادات و پیپذ. 1
  ؛یزماندر همۀ سطوح سا يت و نوآوریخالق يجاد فضایا. 2
ارشـان  کدر انجـام   که یسانکو جذب  ییشناسا، يساالر ستهیشا. 3

  ؛و صداقت دارند يا حرفه یستگیشا
 شهرونداناز منافع متنوع  يا ن باور است مجموعهیبر ا يشهردار. 4

مختلف پاسخ داده و  يه به تقاضاهاکد یان را چنان هماهنگ نمانفع ذيو 
 يشهردار. ندکجاد ین افتراق و تفاوت ایو انسجام در ع یپارچگیک ینوع
متعـارض و   يهـا  دگاهیفراهم خواهد آورد تا همگان با د ينۀ مساعدیزم

تـا   ردکـ ج خواهـد  یرا ترو ییها ند و ارزشیت جوکمتفاوت در آن مشار
. نـد کنـه  یمخـالف و متعـارض را در آن نهاد   يها دگاهیرش دیعمل و پذ

مختلف و احترام به  يها رش نگرشین باور است تا در پذیبر ا يشهردار
  ؛داشته باشد يا حل اختالف و مصالحۀ آنها نقش سازنده، گرانینظر د
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و  يق تئـور یـ دانـد و بـر تلف   یار خود مـ کعلم را ابزار  يشهردار. 5
  ؛دارد تأکیداربرد کشه و یاند، عمل

و  یو عمـوم  یدولتـ  يو نهادهـا  هـا  زمانارتباط مطلـوب بـا سـا   . 6
  .يدیلکان نفع ذينان در یجاد حسن اعتماد و اطمیو ا یخصوص

  یت اجتماعیمسئول

نـد و  ک یت مـ یاحساس مسـئول  شهرونداننسبت به همه  يشهردار) الف
سـت  یط زیو محـ  یاجتمـاع  یخود بر زنـدگ  يها تیوشد تا در فعالک یم

  .اثرات سوء نگذارد یانسانو  یعیطب
ار کـ  بـه  یزمانسـا  يردهـا کرا در عمل یاصول اخالقـ  يشهردار) ب

، یبــه عــدالت اجتمــاع يشــامل برابــر ین اصــول اخالقــیــا. ردیــگ یمــ
در اقـدامات   يشـهردار . و مصلحت عامه اسـت  یرخواهیخ، یشیدوراند

. دار نشـود  س خدشهک چیه يه عزت و آبروکند ک یعمل م يخود به نحو
و عدالت و انصاف  ندک یخواهانه برخورد م یکدوستانه و ن انسانهمواره 

  .ندک یفراموش نم يا خود لحظه يها تیرا در فعال

  ها استراتژي
  شهروندانو آموزش  يتواناساز) الف

، شـهروندان ه کـ است  يا شده يزیر طرح يندهایفرا، يمنظور از تواناساز
خلــق . ننــدکج حاصــل را مشــاهده ینتــات خــود را احســاس و کمشــار

هـدف از  . د حـل معماسـت  یلک شاه، شهروندان يمناسب برا يها فرصت
. سب اطالعات اسـت کو  یبه ساختار اصل یدسترس ها ن فرصتیجاد ایا

سـب  کمشـخص باشـد و بـه     یدهزمانسـا  يد دارایبا شهروندانآموزش 
ران یو مـد  شهروندان. مبذول شود یقات توجه خاصیمهارت در امر تحق
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ـ ز کـ مرا تأسیسدر راه  یکد به مثابه دو شریبا شهرداري همـت   يریادگی
نوع از مهارت  یکد یارشناسان هر دو دسته باکاز  یکیگمارند و به گفتۀ 

تواننـد بهتـر بـا     یران مـ یو مـد  شـهروندان ، ل دانشیبا تحص. رندیرا فراگ
و مشـخص   نییه تعک يامور يار در اجراک ينند و از ابتداکار کگر یدیک

ـ رد اید مدنظر قرار گیبا هک يا تهکن. ت ورزندکمشار، اند دهیگرد ن اسـت  ی
 کـه  یزمـان نند نه کت کمشار ها يریگ میتصم يد در ابتدایبا شهروندانه ک

  .مات گرفته شده استیتمام تصم

  رانیمد يبازآموز) ب

به سـمت   یران تخصصیر نقش آنان از مدییبه منزلۀ تغ، رانیمد يبازآموز
ر در ییـ تغ، اد شـده یل به هدف یبه منظور ن. باشد یجو م تکمشار رانیمد

ه ک( یشخص يها د مهارتیران بایمد. از استیران مورد نیمد يها مهارت
و  يارکـ  يها ن گروهییتع، یدانش شخص، توان ارتباطات یاز جملۀ آنها م

ـ با نیهمچنـ ، رانیمـد . رندیفراگ) ل جلسات را نام بردکیتش ات ید فرضـ ی
 ن جهتیمجدد قرار دهند و در ا یخود را مورد بررس يها و روش یاصل

ر ییـ ننـدگان تغ ک تکمشـار  يارکبا هم یو اساس يادیبن يها د در بحثیبا
 یالبته به هنگام. ق دهندیت موجود تطبیات خود را با وضعین، موضع داده

 يبرا یافکزة یانگ، خود باشند ربط ذي يها زمانران تحت فشار سایمد که
 یر اساسییاز به تغین امر نیتحقق ا، نیبنابرا. شده وجود ندارداد یاهداف 

  .دارد يران در مورد امور جاریمد یدر طرز تلق

  يادار يندها و ساختارهایفرا يساز نهیبه) ج

 يهـا  توان تفـاوت  یتنها م، يادار يها یراسکدر بورو یر اساسییبدون تغ
توان  یجه میدر نته کرد کمشاهده  شهروندانت مفید کرا در مشار يزیناچ
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 یعمـوم  يهـا  زمانسا. ردکمالحظه  شهروندانران و یده را در مدین پدیا
ه کـ  شـهروندان بـا   یاساسـ  يها بحث يمناسب برا ییجاد فضاید به ایبا

رات ییشتر تغیب. مبادرت ورزند، ارآ باشدکنا یراسکاز هرگونه بورو يعار
 يه در امـور ادار کـ  يد از افرادیشهرداري با ياز در ساختار اداریمورد ن

ـ به جز ا يزیو ساختارها چ ها ستمیس. آغاز شود، رندیدرگ سـت کـه   ین نی
، انجام دهند یتکار مشارک شهروندانر و با ییخود را تغ يها ران روشیمد

رات در سـطح  ییـ ن تغیهم. خواهد شد ير روش اداریین امر منتج به تغیا
ـ درنها کوچـ کرات یین تغیا یول، ردیپذ یانجام م ینییپا رات ییـ ت بـه تغ ی

ـ جد يهـا  تجربه و آزمون همگام بـا روش . مبدل خواهند شد یاساس ، دی
ن امر سرانجام منتج به رفع موانـع  یه اکران است یمد يبرا یشروع نقطۀ

ـ از ا یبعضـ . شـود  یت افراد در جوامع مختلف مـ کاز مشار رات ییـ ن تغی
خواهنـد   شـهروندان  يموجب دلسرد، نداشته باشند یمکۀ محیچنانچه پا

اد شـده  یل به اهداف یبه منظور ن. به بار نخواهد آورد یج خوبید و نتاش
ت کنـد مشـار  یر بـه طـرف فرا  ییـ امل در جهت تغک ياستراتژ یکد از یبا

  .ردکشهرداري استفاده  و مؤثر در ادارة یواقع

  ین منشور اخالقیتدو) د

کـردن   ولکـ طـرف و مو  یـک شـهرداري از   يبـرا  ین منشور اخالقیتدو
 يبرا يگریوة دیش، گرین منشور از طرف دیت اصول ایرعااصالحات به 

ران شـهرداري  یمـد ، یمنشور اخالق يبر مبنا. است یۀ اخالقیجاد سرمایا
شوند تا نفع جامعه را بر نفع خود مقدم شمارند و در  یموظف و متعهد م
و  شـهروندان بـا  . رنـد یار گکـ تمـام تـوان خـود را بـه     ، حفظ منابع عامه

 ییهـا  ننـد و پاسـخ  کخواهانـه رفتـار   یکنانه و نیخوشب، منصفانه، مراجعان
ـ ن رعایتضـم  يبرا. بدهند شهروندانامل به کا و یگو، روشن ت منشـور  ی
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در نظـر گرفتـه    یهـ یو تنب یقیتشـو  يارهاکد سازویبا شهرداري، یاخالق
منـدرج در   يارهـا یه معکـ ن گردد یتدو يا به گونه یابیشود و نظام ارزش

  .مدیران شهرداري باشند یابیارزش يارهایمع، منشور

  ران شهرداريیدر مد یت اجتماعیجاد احساس مسئولیا)  ه

 يها وهیگر شیران شهرداري از دیدر مد یت اجتماعیجاد احساس مسئولیا
 یبـا هـم در تعـامل    شهروندانشهرداري و . است یاجتماع ۀیجاد سرمایا

ـ ن رابطـه و ا یا قرار دارند و بر اثر ایپو  شـهروندان ه کـ ن تعامـل اسـت   ی
ر کـ ند و تنها به فکت یتا شهرداري در مقابل آنان احساس مسئول اند لیما

ه کـ ننـد  کنـان حاصـل   یاطم شهروندانهرگاه . نباشد یزمانسود و نفع سا
 پاسـخگو ند و به ک یت میت شهرداري در قبال آنان احساس مسئولیریمد

و ، نندک یدا میمثبت از شهرداري پ یتلق، شدیاند یبودن در مقابل جامعه م
. شـود  یجـاد مـ  یا یاجتمـاع  ۀیسـرما ، نان و اعتمـاد ین جو اطمیدر پرتو ا

ـ ه شهرداري باکاست  یف و تعهداتیوظا مجموعه، یت اجتماعیمسئول د ی
انجـام  ، نـد ک یت مـ یه در آن فعالک يا ت از جامعهیدر جهت حفظ و حما

شـهرداري تـا آنهـا بـر      است برعهدة يا فهیوظ، یت اجتماعیمسئول. دهد
ت یمسئول. آثار سوء نگذارند، نندک یار مکه در آن کشهر  یاجتماع یزندگ

ف و تعهدات شهرداري در جهت منتفـع سـاختن   یاز وظا یکی یاجتماع
  .جامعه است

  ییپاسخگوایجاد نظام ) و

 يا وهیاست تـا بتوانـد بـه شـ     ییپاسخگونظام  یکازمند یبخش عمومی ن
بـراي   زمانهر سا يمبنا ییپاسخگو .جامعه باشد تأییده مورد کند کعمل 

، حاضـر  زمـان بخـش عمـومی در    الزمـۀ . اسـت  شهروندانجلب اعتماد 
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 شهروندان لۀیشهرداري به وس. مناسب است ییپاسخگونظام  یکداشتن 
. باشـد  پاسـخگو د در برابـر آنـان   یشوند و با یجاد میا شهروندان يو برا

 یباید سع، اول خودف متدیالکاز ت یران شهرداري باید به عنوان بخشیمد
ه در آن شهرداري رأسـاً  کنند کجاد یم ایمستق ییپاسخگونند تا نظام ک یم

. شـود  یمـ  یخدمات به آنان تلق و بهبود ارائۀ شهروندانمسئول ارتباط با 
  .شتر استیب ییپاسخگوجاد یا شهروندانهدف از توجه به 

  بندي جمع
 هـا  شـهرداري . هسـتند چندگانه و متنوع  یحالت يدارا ها اصوالً شهرداري

. داشـته باشـند   یرسـم  یدولتـ  يل بوروکراتیک ماننـد واحـدها  کنباید ش
تحقـق   يننـد و بـرا  ک ارکمدار  و ارزش یاخالق یشهرداري باید با اهداف

  .نندک تالش شهروندان یو اجتماع یارزش يها آرمان
 شهروندانبه » فعال ییپاسخگو«شهرداري مستلزم  يت اداریمشروع

. ت ادارة شـهرداري را برعهـده دارنـد   یه مسـئول کـ است  یسانک ياز سو
ـ ه باکـ اسـت   یاساسـ  يهـا  ارزش رییـ تغ يبرا یچهارچوب ییپاسخگو د ی

 یواقع يایط دنیدر شرا شهروندانمدیریت شهرداري و  لۀیاً به وسکمشتر
فعـال   شهروندان لۀیشهرداري به وس يت اداریگر مشروعیان دیبه ب، شود

 شـهروندان بـا   يا ه ارتباطـات بسـته  ک یرانیاز مد ياریبس. ماند یدار میپا
 يادیـ را بـه طـور بن   یامور عمـوم  در ادارة شهروندانردن کر یدرگ، دارند

در  شــهروندانش تعــداد یه افــزاکــنــان معتقدنــد یا. ننــدک ینمــ يریــگیپ
ش یموجب افـزا  ياغذبازکو  يریگ میر در تصمیل تأخیبه دل يریگ میتصم

  .شود یم کارایینا
ن گرا یانجید نقش میران شهرداري بایمد، ت واقعیکمشارند یدر فرا

فا و یرا ا کننده کمکحل دهنده و  راه، گر لیتحل، بانیپشت، گر رهکمذا، مفسر
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 یکنزد يا نند و رابطهکر یر و تفسیرا تعب شهروندان يها نظرات و خواسته
 ننـدة ک تکمشار« یکبه عنوان ، ن حالتیران در ایمد. آنان داشته باشند با
ردن آنـان بـه   کـ ر یشان و درگ قیعال ینیدر بازب شهروندانبه » دهنده ياری

 یـک در . کننـد  مـی  ح کمـک یمات صحیو اخذ تصم یت واقعکمشار یک
انـد و بـا مسـائل ارتبـاط      ز واقع شدهکدر مر شهروندان، یت واقعکمشار
. فرصت برابر دارنـد ، جیندها و نتایفرا ينفوذ بر رو يم دارند و برایمستق

و  شـهروندان لۀ ارتباطـات متقابـل   یبه وسـ  يادار يندها و ساختارهایفرا
 يت انعطـاف و سـازگار  یـ د قابلیبا ها شهرداري. شوند یف میران تعریمد

 يباشـند و بـه جـا    پاسـخگو رجـوع خـود    در برابر اربـاب ، داشته باشند
ه کـ نـد  ک یط اقتضـا مـ  یامـروز محـ  . ننـد کب یـ ق و ترغیتشـو ، یفرمانده

نند و صرفاً به ارائۀ خدمات به آنـان  کرا توانمند  شهروندان، ها شهرداري
دادن حـق انتخـاب و   ، بـودن  پاسـخگو ، ارائۀ خـدمات بهتـر  . نندکتفا نکا

. تر را به دنبال خواهـد داشـت   املک ییپاسخگو، شهروندانردن کتوانمند 
 یت شخصـ یرش مسـئول یپذ، ها ریت شهرداريیالزمۀ مد، در حال حاضر

ـ ل جدکشـ  ير جهت به سوییرا تغ ییگرا تیریج است و اگر مدینتا د و ی
  .میا م به خطا نرفتهیبدان ییپاسخگوتر  میمستق
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 کتابنامه

، رســالۀ اعتمــاد اجتمــاعی و عوامــل مــؤثر بــر آن، )1374(امیرکــافی، مهــدي 
  .کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

محمـدتقی  ، ترجمـۀ  ي مـدنی هـا  دموکراسـی و سـنت  ، )1380(پاتنام، روبرت 
نشـر  : دلفرزو، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، تهـران 

  .شابک
، ترجمـۀ  سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، مشارکت و توسعه، )1384(تاجبخش، کیان 

  .انتشارات شیرازه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران
 .نشر کویر: ، سرمایۀ اجتماعی، تهران)1386(جان فیلد 

، ی مدیریت مشـارکتی در بخـش دولتـی   شناس آسیب، )1380( حسن ،فرد دانایی
  .2، ش )دانشگاه عالمه طباطبایی(مدیران امروز  لۀمج

یان و محمـد  یعلی پارسـا  ۀ، ترجممبانی رفتار سازمانی، )1378( استیفن ،رابینز
  .118هاي فرهنگی، ص  دفتر پژوهش: اعرابی، تهران

اجتماعی، رویکردي اثـربخش در   ۀمدیریت سرمای« ،)1382(لقمان  ،پور رحمان
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 یکـی  اجتماعی، پدیدة یک به عنوان» شهرنشینی«حاضر  عصر در
 مراکـز  عنـوان  به شهرها. شود می محسوب زندگی ضروریات از
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 در. گیـرد  مـی  بر در راها  و گروه افراد حقوق مدنی سیاسی، حوزة
 پیـدا  ظهور و بروز زمینۀ شهروندي که است بستري و فضا چنین

  .کند می
قـوانین،   در شـهروندي  جایگاه وارسی اصلی هدف مقاله این در

 بررسـی  بـراي . شـهري اسـت   مدیریت عناصر و شهري مقررات
 و اسـت  شـده  اسـتفاده  روش توصـیفی ـ تحلیلـی    از موضـوع 
 و عمل مورد که شهري مقررات و قوانین مجموعهاز اي  برگزیده

در این میان، ارتبـاط  . است گرفته قرار تحلیل است، مورد استناد
 و کشور شهري حقوق نظام در شهري مدیریت و شهروندان میان

  .یابد می تجلی مقررات و قوانین
 و شـهروندي  نظـري  يها بنیان تشریح و تحلیل ضمن نوشتار این

ایـران و   در شهروندي حقوق تحول سیر و شهري، پیشینه حقوق
 کشـور مـورد   شـهري  مقـررات  و قـوانین  در آن را نیز جایگـاه 

  .گردد می تبیین شهري با مدیریت آن ارتباط و قرار داده واکاوي
، قــوانین و مقــررات، حقــوق شــهري، شــهروندي: کلیـدواژگان 

  .مدیریت شهري
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  مقدمه
 يریز برنامه و شهري مطالعاتحوزة  در که مهمی موضوعات و مسائل از

 رابطـۀ  بـه  مربـوط  اسـت، بحـث   شـده  مطـرح  یجهـان سطح  در شهري
 و سـابقه  نظـر  ایـن  از متأسـفانه . اسـت » شهري مدیریت« و »شهروندي«

 اگـر مـدیریت  . نیسـت  توجـه  قابل و پربار چندان ما کشور بومی ادبیات
ي، همـاهنگی،  ریـز  ي، برنامـه گـذار  سیاسـت  فراینـدهاي  شامل را شهري

 نظـام  و بـدانیم هـا   شـهرداري  و شهر امور ادارة بر و نظارت دهیزمانسا
 مـدیریت  چندگانـۀ  فراینـد  قانونمند کردن روند مثابه به را شهري حقوق
 دو سـویۀ  و متقابـل  تکـالیف  و وظـایف  نمـودن مدار  قانون نیز و شهري

 مـدیریت  نسـبت  و رابطـه  توان می کنیم محسوب شهروندان و شهرداري
  .کرد مشخص را شهرونديحقوق  و شهري

 بسـتري  وجـود  نیازمنـد  شـهروندي  ایدة يگیر شکل و مفهوم تحقق
. شـود  می یاد مدنی جامعۀ به عنوان آن از که باشد می ساز زمینه و مناسب

، مؤسسـات ، نهادهـا  از اي مجموعـه  بـه  مـدنی  جامعـۀ  خالصـه  طـور  به
 شـود  می اطالق) غیر خصوصی( مدنی و خصوصی يها تشکلها،  انجمن

 را هـا  و گروه افراد حقوق مدنی حوزة، سیاسی قدرت دخالت از فارغ که
 و بـروز  زمینـۀ  شهروندي که است بستري و فضا چنین در. ردگی می بر در

  ).330-331: 1381، بشریه( کند می پیدا ظهور
، گیلبـرت ، هیراسـکار  چـون  شـهري  ریزي اندیشمندان برنامه نظر از
و  قوانین تدوین در را باید شهروندان و شهري حقوق اهمیت ...و گایگر

 و همچنـین  شهري مدیریت و ریزي برنامه و شهرسازي به راجع مقررات
 پیامـدهاي  دیگـر  و شهري زندگی کردن قانونمند از ناشی مثبت تأثیرات
  .کرد جستجو شهري مدیریت و يریز برنامه درکننده  دگرگون
 حکومـت  مسـئوالن  و شـهري  مقامـات  معموالً ،هیراسکار عقیدة به
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 هستند مواجه مشکالتی و مسائل با شهري ان و مدیرانریز برنامه و محلی
 منوط شهري و محلی و مشکالت مسائل این با عملی و درست مقابلۀ که
 نظـر وي  بـه  .اسـت  شـهري  يریـز  برنامـه  مقـررات  و قـوانین  تدوین به

 قـانون شـهري،   ریـزي  برنامـه  قـانون : از عبارتنـد  قـوانین  ایـن  تـرین  مهم
 پاکسـازي  شهري، قـانون  بهسازي توسعۀ شهري، قانون شهرداري، قانون

 بـه  مربـوط  زمـین، قـانون   به یابی دست شهري، قانوننشین  حاشیه مناطق
: 1376هیراسکار، ( ها زمین يبند منطقه محیطی، قانون زیست يها آلودگی

202- 201.(  
 باعـث  سیاسی و اجتماعی هاي نظام کارکردي و ساختاري تحوالت

 و بنـدي  شـکل . اسـت  شده امور شهرها ادارة در متفاوتی بسترهاي ایجاد
دولـت، مـردم،    از جملـه  شـهري  عرصـۀ  متفاوت بازیگران به نقش دادن

 متقابل تکالیف و وظایف تا است شده باعث گذار قانون و نهادهاي مدنی
 محلـی  و ملـی  سطوح در کنندگان امور اداره و شهروندان بین دوسویۀ و

 کارکردهـاي  و کالبـد  داراي سـکونتی  مراکـز  عنـوان  به شهرها. آید پدید
 هـاي  نقش ایفاي و شهرها در کالبدي عناصر گیري شکل. متفاوتی هستند

 رقـم  کشـور  اجتمـاعی  سیاسـی و  عرصـۀ  بـازیگران  وسیلۀ به نیز متعدد
 انتظـارات  و هـا  خواسـت  بـه  رسـیدگی  و شـهر  امور ادارة خورد، اما می

 پرتـو  در تـوان  به که است هایی زمینه و بسترها وجود ، نیازمندشهروندان
 و شـهر، شـهروند  . منطقـی داد  و معقول پاسخ هایی خواست چنین به آن

 و تنگاتنـگ  بسـیار  ارتبـاط  کـه  هستند مفاهیمی عنوان به شهري مدیریت
 تعامـل  بـراي  الزم هاي زمینه و شرایط برقراري. دارند با یکدیگر نزدیکی

شهر،  کنندة اداره ، نهادهايشهروندانشامل  که شهري مدیریت عناصر بین
 بـر مـدار   قرارگـرفتن  است، نیازمنـد  خصوصی بخش و اسالمی شوراي

 مقرراتـی  و قـوانین  تـدوین  بـر  مبتنـی  يمدار قانون. باشد می يمدار قانون
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 را شـهري  مـدیریت  و شـهروندان دوسـویۀ   تکـالیف  و وظایف که است
هـاي   فعالیـت  و شهري زندگی به بخشی سامان آن هدف و کند می روشن

  ).115: 1387صرافی و عبدالهی، (است  شهري مدیریت

  طرح مسئله
ـ پد یـک  بـه عنـوان  » شهرنشـینی «حاضر عصر در  از یکـی  ،یاجتمـاع  دةی

 و قیسـال  بـا  عمومـاً  شـهروندان  .شـود  مـی  محسوب یزندگ اتیضرور
،  رو ایـن  از .پردازنـد  مـی  تیـ فعال به يشهر جامعۀ در مختلف يها زهیانگ

ـ  یحقـوق  روابط مستلزم وجود یاجتماع یزندگ  يهـا  گـروه  و افـراد  نیب
 اي قاعده و نظم تحت دیبا یاجتماع روابط نیا و باشد می جامعه مختلف

 حقـوق  و شـهروند  بـه  مربوط مسائل و مباحث ریاخ دهۀ در چند .دیدرآ
ـ اسـت و در ا  قرارگرفته مختلف مورد بحث يشورهاک در يشهروند  نی
 يشـور کو هـر   اسـت  شـده  مطـرح  یمختلف اتیو نظر ها دگاهید ارتباط

 برخـورد  خـاص  به صـورت  مسئله نیا با خود ط خاصیبا شرا متناسب
 کیـک گر تفیدیک از يشهروند و ینیشهرنش ما شورک در متأسفانه. ندک می

 يمعنـا  بـه ) ینیشهرنشـ = ( شـهر  در یکیزیف حضور صرفاً و است نشده
، فرجـی مالئـی  ( شـود  مـی  قلمـداد ) يشـهروند = ( آن در يمعنو حضور
و  يریـز  برنامـه  شامل يو شهروند يشهر حقوق گسترة و دامنه ).1389

، يشهرسـاز  بـه  مربـوط  يهـا  تیفعال از یعیوس فیط و يشهر تیریمد
 يشهر و فرهنگ يشهر استیس، يشهر اقتصاد، يشهر توسعۀ، یطراح

  :هک دهد می قرار پوشش تحت را
 يامـدها یپ پـذیر  و انعطـاف  ینیع، ایپو، مناسب مقررات و نیقوان ¾
 يشـهر  تیریو مـد  يریـز  برنامـه  و يشـهر  یبهبود زندگ يبرا يمساعد
 .دارند
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 یدر تمام يشهروند مقررات و نیقوان بودن و نامناسب کارایینا ¾
 را يشـهر  تیریمد و يشهر يریز و برنامه يشهر یزندگ یاییپو ها نهیزم

 .ندک می مختل
ـ  ضـمانت  يدارا و قیدق، مدرن حقوق وجود ¾  یقـانون  و، یاجرای

  .است سودمند يشهر تیریمد ارک ادامه يبرا يقو
ــ يشــهر حقــوق نظــام ¾ ــه نســبت هک ــر برنامــه فیوظــا ب  و يزی

 تیـ و تثب) يشـهر  رانیمـد  و انریـز  برنامـه  آن تبـع  به و( يشهر تیریمد
 تیریمــد قبــال در شــهروندان حقــوق و فیوظــا انیــم هیســو دو رابطــۀ

 اعتبـار  از یمحلـ  باشـد  اعتنـا  بـی  شـهروندان  قبـال  در تیریمـد  و يشهر
 .داشت نخواهد
، قـوانین  در شـهروندي  جایگـاه  وارسـی  اصـلی  هـدف  مقاله نیا در
 موضـوع  بررسـی  بـراي . شـهري اسـت   مدیریت عناصر و شهري مقررات

ــی    از ــیفی ـ تحلیل ــتفاده روش توص ــده اس ــت ش ــده و اس از  اي برگزی
 مـورد ، اسـت  اسـتناد  و عمـل  مـورد  که شهري مقررات و قوانین مجموعه

 مـدیریت  و شـهروندان  ارتباط میـان ، در این میان. است گرفته قرار تحلیل
. یابـد  مـی  تجلـی  مقررات و قوانین و کشور شهري حقوق نظام در شهري
 اصـلی  محـور  و مبنـا  قانون شهرداري جمله از قوانین این از برخی اگرچه
، هـا  يگیـر  جهـت  تعیـین  بـراي  غیردولتـی  عمـومی  يهـا  زمانسـا  تشکیل

 قـوانین  سـایر ، شـوند  مـی  قلمداد کشور شهرهاي در ادارة امور و مدیریت
 بـا  توانـد  مـی  شـهر  مـدیریت  کـه  شـوند  مـی  تلقی ابزارهایی عنوان به نیز

 مقـررات  و قـوانین  لـذا . بپـردازد  نقش خود اهداف تحقق به آنها به استناد
 مـدیریت  بـین  اتصـال  نقـاط  ینتـر  مهم از عنوان یکی به توان می را شهري
اصـلی   عناصـر  و بـازیگران  ،بهتر تعبیر به. کرد قلمداد شهروندان و شهري

 نقـش  تعریـف  ضـمن  شـهري  مقـررات  و قوانین پرتو در شهري مدیریت
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 مشـارکت  امـور  ادارة را در شـهروندان  تواننـد  می اعضا سایر خود و براي
، آیـد  مـی  نوشـتار  ایـن  مبـانی  در آنچـه  معناي به شهروندي مفهوم و دهند

  .سازند محقق
 مـدیریت  شهرسـازي  ابعـاد  در شـهري  مقـررات  و قوانین بررسی در
 بـه  پرسـش  دو بـا  موضـوع شـهروندي   شـهر  امـور  ادارة شـیوة  و شـهري 
 ایـن  طـرح ، روسـت  بـه رو موضوعیت و موجودیت، خاستگاه، بستر لحاظ

 نگـاه  نـوع  و قـوانین  ایـن  تـدوین  سـطح  بـه  توجـه  نیز نیازمنـد  ها پرسش
 سـطح  گفـت در  تـوان  مـی  لـذا . دارد شهروندي مقولۀ به مرکزي حکومت

 در چـه  و قـوانین  تصـویب  و تـدوین  ،تهیـه  فراینـد  در چـه  ملـی  و کالن
 مفهـوم  بـه  چگونـه  محلـی  و سـطوح خـرد   بـه  امـور  تفویض و واگذاري

 یـک  کـه  وظـایفی  و تکـالیف  بر اسـاس  آیا و شود می نگریسته شهروندي
 فـرد  یـک  کـه  حقوقی یا و دارد عهده به جامعه و دولت در برابر شهروند

 در وظـایف  و گونـه حقـوق   این براي الزم يها زمینه، دارد انتظار دولت از
 مـدیریت  نظـام  در میـانی  سطح در همچنین. شود می گرفته نظر در قوانین
 مـدنی  نهادهـاي  يگیـر  شـکل  از پـس  ایـران  حقوق شهري نظام و شهري

بـا   متناسـب  الزم يهـا  رویـه  و سـازوکارها ) اسـالمی  شـوراهاي  تشـکیل (
 نوشـتار  پرسـش  لـذا . اسـت  شـده  تعریف و بینی پیش مدنی جامعۀ پروژه

 شـهري  مـدیریت  آن بـه تبـع   و شـهري  حقـوق  نظـام  در آیا که است این
، سیاسـی  ابعـاد  بـا  حقـوقی  حیـث  از شـهروندي  بـراي  جایگاهی و نقش
  است؟ دیده شده اجتماعی و مدنی

  ي نظري شهروندي و حقوق شهريها بنیان
 شـهروندي  و مـدنی  جامعـۀ  مفهـوم  به ناظر که ییها نگرش و ها برداشت

 بـه  دهـی  شـکل  و يگیر شکل سرنوشت و سرشت فرایند، روند بر است
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 بـر  هـا  پدیـده  فهـم  بنابراین. دارند بسزایی تأثیر جامعه یک در شهروندي
 از نظـري  يهـا  برداشـت  شناخت لذا. است مؤثر آنها یافتگی عینیت نحوة

 مفهوم مورد در این اصل. کند ها می پدیده شناخت به زیادي کمک مفاهیم
 مـدیران  برداشـت  شهروندي مفهوم زمینۀ در. است صادق نیز شهروندي

 اعضـاي ، اسـالمی  شوراهاي اعضاي، شهرداران، مقامات محلی و شهري
کنشـگران جمعـی و   ( مجلـس  نماینـدگان ، سیاسـی  يها تشکل و احزاب

 1380، حسـینی  نجـاتی ( باشـد  مـی  اهمیت حایز مفهوم این از) مطبوعاتی
  ).18: الف

در نتیجـه تـابعی از بسـتر    ، اسـت » سازه اجتمـاعی «شهروندي یک 
در طول زندگی  شهرونداناجتماعی و زمینۀ فرهنگی جامعۀ خود است و 

هـا،   نمایند که در هر کـدام از ایـن نقـش    می ي متفاوتی ایفاها نقش، خود
هـا،   با توجه به تنوع و تفاوت فرهنگ، رو ایناز . وظایفی برعهدة آنهاست

شـهروندي مفهـومی   . معانی فرهنگی متفاوتی از شـهروندي وجـود دارد  
سیاسـی و  ، اقتصـادي ، پویاست که بـا توجـه بـه تحـوالت تکنولوژیـک     

شهروندي اگرچـه  . شود می فرهنگی معنا و مفهوم شهروندي نیز دگرگون
و  شهروندان مفهومی است اساساً حقوقی و معطوف به حقوق و وظایف

ي ها اما داراي ابعاد فرهنگی فراسوي این رابطه، شهروندانرابطۀ دولت و 
از شهروندي مورد نیاز است تـا   تر تعریفی جامع، رو ایناز . حقوقی است

همچنــین . ي حقــوقی را در برگیــردهــا ابعــاد فرهنگــی فراســوي رابطــه
ي هـا  از ارزش اي ي فرهنگی اسـت و مجموعـه  ها شهروندي داراي بنیان

ــد مســاوات  ــاعی مانن ــ اجتم ــی، آزادي، یطلب ــردم، فردگرای ــاالري و  م س
ي معنـایی ایـدئولوژیک معـین ماننـد     هـا  ي مـدنی و نظـام  پذیر مسئولیت

  ).34: 1384، مرادي( کند می لیبرالیسم از آن حمایت
 يشـهر  حقـوق  نسـبت  و نقـش  درزو  هیباسـت  چون یانپرداز هینظر
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 دو نیا نظر به .اند قرارداده توجه مورد زین را يو شهروند يشهر تیریمد
 حضـور  ازمنـد ین و بـوده  یار جمعـ کـ  هریکش ادارة و يشهرساز تنها نه

 هکبل، است يشهر رانیو مد انریز برنامه نارک در شهروندان و دانان حقوق
 يشـهر  تیریمـد  منفعـت  موجـب  یزمان زین يشهر يگیر میتصم ندیفرا
 دایـ پ عالقـه  هـا  يگیر میتصم در تکمشار به شتریب شهروندانه ک شود می

 يشـهر  تیریمد به يادیز کمک ن روندیا ردنک قانونمند رو این از. نندک
ـ نما می ها يگیر میتصم در تکمشار و شهروندان و آنهـا معتقدنـد کـه    . دی

 یمحلـ  ومـت کنظام ح و يشهر جامعۀ بر مکحا نیقوان و یاسیس قدرت
 دارند يشهر يفضا ساختار و رشد و يشهر یزندگ بر اي عمده اتتأثیر

 در را يندیناخوشـا  اتتـأثیر  همـواره  يشـهر  مقـررات  و نیقـوان  و نبود
 ادامۀ در يشهر پرداز هینظر دو نیا. داشت دنبال خواهد به يشهر یزندگ
 بـر  يشـهر  نیقـوان  و حقوق اتتأثیره ک یمهم يمحورها به خود لیتحل

ـ جملۀ ا از .اند ردهک توجه، گذارد می يشهر يفضا و یزندگ  محورهـا  نی
ـ توز و يشـهر  حقـوق  قواعـد  رابطۀ به توان می  يفضـاها  گسـترش  و عی

 بـه  قیتشـو ، يشـهر  مراتـب  سلسـله  و يبند میتقس، شهر توسعۀ( يشهر
ـ رو بـی  از گسـترش  ممانعت ای و شهر گسترش  نیقـوان  رابطـۀ ، )شـهر  ۀی

 بـر  یت خصوصـ کیـ مال حق تیتثب( یخصوص يشهر يفضاها و يشهر
 و نیقوان رابطۀ، )فضاها نیا وساز ساخت بر نظارت و یخصوص يفضاها

باسـتیه و  ( کـرد  اشـاره  يشهر نیزم يها ياربرک نییتع و يمقررات شهر
  ).1377، درز

 اجتماع ۀیپا بر را يشهروند ،يانتقاد شناس جامعه ،هابرماس ورگنی
 بنـا بـر   .رده استک نییتب و فیتعر یعموم حوزة و یمدن جامعۀ ،یاسیس

 سـلطۀ  از دور بـه  خردمندانـه  و آزاد يوگـو  گفـت  مکـان ا هابرماس نظر
 يبرا هابرماس نظر از .دیآ وجود به یستیبا یفرهنگ و یاسیس، ياقتصاد
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ـ  ،بـوده  انتخاب حق به يشهروند یطوالن يها مدت  يدارا امـروزه  نیکل
 از متنـاقص  يحـد  تـا  ریتفس دو. باشد می یمدن حقوق در یخاص يمعنا

 برداشـت ، دارد وجـود  اسـت  هابرمـاس  توجـه  مورد هک فعال يشهروند
 نظـام  در هکـ  برالیل سنت در شهروند نقش از انهیابزارگرا ای و انهیفردگرا
 و یاخالقــ برداشـت  داده و لیــتقل يمشـتر  نقـش  بــه را شـهروند  بـازار 
 مطرح خود سرنوشت نییتع با ارتباط در را شهروند نقش هک انهیگرا جمع

 همـۀ  هکـ اسـت   آن مسـتلزم  يشـهروند  جامعۀ، برداشت یک در .ندک می
 آن بـه  نسـبت  و نمـوده  تکمشـار  یومتکـ ح ينهادها در جامعه ياعضا

 بـه  را خـود  به حقوق عمل و تیافراد مسئول اگر جامعه در .باشند وفادار
ـ عقا و نظـرات  انیـ ب بـه  قادر یستیبا، رندیبپذ شهروند عنوان  در خـود  دی
  ).1384، شیانی( باشند یعموم حوزة
 تیریمـد  و يشـهر  حقـوق  رابطـۀ  از يگرید جنبۀ گریگاو لبرتیگ

 مطرح سوم جهان جوامع در ژهیبه و يشهروند و يشهر یزندگ و يشهر
 و نیقـوان  اسـت  گفته ردالیگونارم هک گونه همان دو نیا نظر به. دینما می

 يشـورها کدر ــ   يشـهر  نیقـوان  و مقـررات  جملـه  ازـ  یدولت مقررات
 هـا  تیفعال یتمام، شورهاک گونه نیا در. هستند کارایی توسعه نیافته فاقد

 ارکـ  و سـب ک اجازة و ساختمان پروانۀ سبک تا ياقتصاد يها تیفعال از
ــ شــامل مقــررات  حقــوق جملــه از و( بشــر حقــوق، شــوند مــی یدولت

ـ  و محـدود شـده   شـورها ک نیا در) يشهروند  ابعـاد  و نـدارد  وجـود  ای
سـوم   جهـان  يشـورها ک در هـم  يرو بـر . اسـت  گسترده زین ها مجازات

 و هسـتند  کارایی فاقد) يشهر حقوق مقررات و نیقوان جمله از( نیقوان
  ).294: 1375، گیلبرت( ن زمینه فساد حاکم استیا در
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  چهار آرمان شهروندي .1 نمودار شمارة

  
  1383 ،پاتریک فیتس: منبع

حقـوق  : داند می حقوق شهروندي را داراي سه حوزة اصلی مارشال
حـق  ، آزادي بیـان ، ي فـردي ها مانند حقوق مبتنی بر آزادي( قانون مدنی

از قبیـل حـق رأي   ( حقوق سیاسی؛ )ي از عدالتبردار حق بهره، مالکیت
ي از مند از جمله بهره( و حقوق اجتماعی) انتخابات حق شرکت در، دادن

 1380، حسـینی  نجاتی) (خدمات مدنی و اجتماعی، رفاه اجتماعی، امنیت
  ).10: الف

عد از شهروندي را بیان) 1383( تونی فیتس پاتریک چهار مفهوم یا ب 
  :کند می

افـراد حـق دارنـد کـه     ، تقدم حقوق فردي و مقدم دانستن نیازها. 1
  .نیازهایشان برطرف شود

 فرد يها ازین برطرف شدن؛ یاجتماع فیوظا با همراه ها ازین تقدم. 2
  .دهد انجام را چگونه فشیوظا هک دارد آن به یبستگ

 .استحقاق دانستن مقدم و يفرد حقوق تقدم. 3

 )تأکید بر حقوق فردي(آزادي 

 )استحقاقتأکید بر ( )نیازتأکید بر (

 )اجتماعیوظایف تأکید بر (جامعه 
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 شــهروندان، اســتحقاق تقـدم ، افــراد متقابــل تیمسـئول  بــر تأکیـد . 4
هسـتند نـه بـه خـاطر      ونیمـد  جامعـه  بـه  هکـ نیا خاطر به را خود فیوظا

  .کنند می آنچه از آن دریافت
 بـا  ارتبـاط  در شـهروندي  اجتمـاعی  نقش هابرماس نظري الگوي در
 اعضـاي  او نـزد  در. اسـت  شـده  ترسـیم  مـدنی  جامعـۀ  عمـومی و  حوزة
 از نقـش  مـدنی  جامعـۀ  و عمـومی  حـوزة  بافـت  در صـرفاً  مـدرن  جامعۀ

ــهروندي ــد ش ــال. برخوردارن ــه ح ــوزة در آنک ــی ح ــرده و خصوص  خ
 در .ندارنـد  عهـده  بـه  را نقش اجتمـاعی  چنین سیاسی، اقتصادي يها نظام

 سـویه  دو پیونـد  و ارتبـاط  چگونگی پارسونز اي جامعه نظام نظري الگوي
 پـس . اسـت  آمـده  شـهروندي  وظـایف  و حقـوق  و هـا  نظـام جـامع   میـان 

، سیاسـی ، اقتصـادي  يهـا  نظـام  و شـهروندان  میـان  رابطـۀ  گفـت  توان می
 بـر  الگـو  ایـن  اصـلی  تأکیـد  .اسـت  دوسـویه  جامعـه  فرهنگـی  و حقوقی
 در کلیـدي  يهـا  مؤلفـه  از که است شهروندي وظایف و شهروندي حقوق
 بـه  نگـاهی  بـا . )1380، حسـینی  نجاتی( باشد می شهروندي مفهوم تعریف
 تعـاریف  ایـن  کـه  دریافـت  تـوان  می شهروندي يها نظریه گستردة ادبیات
 بـراي  مـدرن  اجتمـاعی  نقـش  و پایگـاه  نـوع : دارنـد  مشـترکی  يها هسته
وظـایف، حقـوق،    از پیوسـته  هـم  بـه اي  جامعـه، مجموعـه   اعضاي تمامی

 اجتمـاعی، سیاسـی، حقـوقی، اسـتعاري     تعهدات وها  مسئولیت و تکالیف
 اجتمـاعی  عضـویت  و احسـاس تعلـق   یکسان و همگانی، برابر فرهنگی و

اقتصــادي،  حــوزة و جامعــه در فعاالنــه و جــدي مشــارکت بــراي مــدرن
 تمــامی منصــفانۀ و عادالنــه برخــورداري و فرهنگــی سیاســی، اجتمــاعی

اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی،     امتیـازات  و مزایا، منـابع  از جامعه اعضاي
ــارغ فرهنگــی و حقــوقی ــذهبی تعلــق از ف ــژادي، م ــاتی، ن ــومی  و طبق ق

  ).120: 1378صرافی و عبدالهی، (
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  شهرونديالگوي . 2نمودار شمارة 

  
  1382نجاتی حسینی، : منبع

  مفهوم شهروندي
 محـدودة  در تیعضـو  همـان  را يشهروند، يصور ای یرسم فیدر تعر
در واقـع افـرادي    شـهروندان  .کننـد  می تلقی یمل دولت تیمکحا اعمال

 انـد  هستند که به دلیل ارتباط مؤثر با دولـت بـه رسـمیت شـناخته شـده     
)United Nation, 2006: 5.( رکـ تف نامۀ لغت، يشهروند فیتعار نیبارزتر در 

 هکنیا نخست«: است آمده نیچن يشهروند باب در، ستمیب قرن یاجتماع
 عضـو  يمعنـا  به شیب و مک، جهان یتمام در هک است یرسم يشهروند

، شـود  یمـ  معنـا  یمل یدولت محدودة در داشتن تیعضو ای بودن يشورک
 يا مجموعـه  داشتن ۀیپا بر هک است يجوهر و ادیبن يشهروند هکنیا دوم

ـ تعر یاجتمـاع  حقـوق  ژهیو به و یاسیس، یمدن حقوق از  »شـود  یمـ  فی
  ).1385، يشهروند يها تکمشار و آموزش جامع نامۀ نظام(

 وظایف شهروندي

 )استحقاقتأکید بر (

 مشارکت اجتماعی

 رفاه شهروندي

 حقوق شهروندي

 تعلق اجتماعی

 امتیازات شهروندي
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  مدل شماتیک شهروندي و پایداري اجزاي آن .3 نمودار شمارة

  
  1385، پیران: منبع

ـ  مراتـب  بـه  یتـ یاهم يشهروند يجوهر مفهوم  يشـهروند  از شیب
 شـهروند  تیعضو، يشهروند يف جوهریتعر در. دارد يصور ای یرسم

 یاسیس حقوق، یمدن حقوق بر تأکید با یمل دولت تیمکمحدودة حا در
 مجموعـه « را یحقـوق  نیچن. است همراه شهروند هر یاجتماع حقوق و

 شـهروندي ، به نظر مارشال ).47: 1385، رانیپ( ندیگو »يشهروند حقوق
 داده هستند اجتماع عیار تمام عضو که افرادي تمامی به که است پایگاهی

 و وظـایف ، حقـوق  و برابـر  جایگـاه  داراي همگـی  افراد این. است شده
  .(Friedmann, 2002: 168) هستند پایگاه این با متناسب تکالیف

 وجـود  آن» فعـال «بـه مفهـوم    و یواقع یمعن به ییجا فقط شهروند
 شیخــو شــهر ادارة و یاجتمــاع، ياقتصــاد، یاســیس امــور در هکــ دارد
 شـهروند  دوش بـر  را ینفسـه تعهـدات   یفـ ، تیوضـع  نیا. ندک تکمشار

 فیالکت انجام، )مشارکت سیاسی( شیخو يرأ اعالم به لفکم او: نهد می
 جامعـۀ  یفرهنگـ  ساختار در نقش يفایا و، )مشارکت اجتماعی( یگروه
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 او دوام و اتیـ ح هکـ  يمـورد  در و اسـت ) فرهنگـی مشارکت ( شیخو
شخصـیت  «او  يبـرا  دینبا، است) غیر از دولت( گرید به شخص وابسته
 در جامعه و محل» مشارکت اقتصادي« یژگیو فاقد رایز؛ بود لیقا» مدنی
 ضـمانت  نییتع، اند ردهکن توجه بدان محققان آنچه. است شیخو یزندگ
 نیا اگر. است شیجامعۀ خو امور در شهروندان تکمشار عدم يبرا اجرا

ـ ناد مهــم عامـل   جلــو بـه  یگــام چیهـ  صــورت آن در، شـود  گرفتــه دهی
 از مـا  و آنچـه » بشریت«و مفهوم » شهروندي«ان یم یتفاوت و مای برنداشته

  .بود نخواهد، میدار نظر در واژه نیا
ــور ــا 1تزیجــانوو سیم ــرور ب ــار م ــر یخیت  و يشــهروند مفهــوم ب

ـ تعر نهگو سه يعاد افراد و رانکروشنف توسط آن متفاوت ياربردهاک  فی
  .است ردهک کیکتف هم از را يشهروند از

ـ ، یفیتوصـ  واژه یـک  صـورت  به يشهروند. 1  در ینـ یع و یتجرب
 دولـت  یـک در  سـته یشا افراد به شده واگذار تعهدات و حقوق بردارندة
 .باستان ونانی يشهرها دولت مثل خاص
 مجموعـۀ  بـر  مشتمل یاخالق قضاوت یک صورت به يشهروند. 2
 .یو واقع خوب شهروند یک عنوان به يفرد لیخصا و اخالق
 دولت تیحما رندةیدربرگ لیتحل واژة یک صورت به يشهروند. 3

 ياعضا يبرا طرف دولت از یتکمشار يها فرصت جادیا ،خود ياعضا از
 یاسـ یس تکمشـار  يها فرصت جادیا و دولت تیحما از یبکیتر و خود

  ).1384، شیانی( اعضا يبرا
شکلی ، ي مفهومی شهرونديبند صورت، در اندیشۀ اجتماعی معاصر

 هـا  توان به این مؤلفـه  می است که به عنوان نمونه تر و مفصل تر نظام یافته
  :اشاره کرد

                                                             
1. Morris Janowitiz 
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n 7و نقش، 6آموزش، 5هویت، 4مسئولیت، 3تکالیف، 2وفاداري، 1شأن 
 شهروندي
n 8شهروندي تمام عیار 
n شهروندي فعال و شهروندي منفعل 
n 10و شهروند ناتوان 9شهروندي فرعی 
n 11شهروندي مبتنی بر جنسیت اجتماعی ـ فرهنگی 
n  13و شهروندي مقید و ملتزم 12وطنی جهانشهروندي 
n 15نادار شهروندانو  14دارا شهروندان 
n 17و شهروندي ـ درـ عمل 16شهروندي ـ در ـ اصل 

ي جامعۀ مـدرن و نیـز   ها بیانگر ویژگیبیش از هر چیز  ها این نمونه
: الـف  1380، نجاتی حسینی( شهروندي و مشارکت هستند، پیوند جامعه

بایسـت   ، مـی يشـهروند مـدرن در قبـال حقـوق شـهروند     ، در واقع ).8
از شهرنشـینی   تر مفهومی گسترده يند زیرا شهروندکرا نیز تقبل  یتعهدات

                                                             
1. Statue 
2. Loyalty 
3. Obligation 
4. Responsibility 
5. Identity 
6. Education 
7. Role 
8. Full Citizenship 
9. Human Sub Citizenship 
10. Disabled Citizen 
11. Gendered Citizenship 
12. Cosmopolitan Citizenship 
13. Bounded Citizenship 
14. The Have Citizens 
15. The Have-not Citizens 
16. Citizenship-in-Principles 
17. Citizenship-in-practice 
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 .دانیم می منفعل را فاقد شخصیت مدنی شهرونداندارد و 
 شـهروندي  که کرد اذعان توان می شده ارائه گفتار خالصۀ عنوان به

 و وظـایف ، حقـوق  از اي شامل مجموعه که است عضویت موقعیت یک
 و تحـول . دارد داللـت  اسـتقالل  و عـدالت  برابـري  بـر  و است تعهدات

 ابعاد بررسی طریق از توان می مفروضی زمان هر در را ماهیت شهروندي
 احسـاس  یـک . کـرد  آن درك عمـق  و محتوا، گستره، بستر مرتبط هم به

 آن اعمـال  فراروي موانع که شود می حاصل هنگامی تنها شهروندي وافر
 غیرفعـال  یـا  فعـال  عضویت شهروندي عبارتی به. رفع شوند و شناسایی

 سـطح  در تعهـدات  در برابـري  و معـین  یجهـان  حقوق با دولت در فرد
  ).118: 1378، عبداللهیصرافی و ( است شده مشخص

  ي مفهوم حقوق شهرونديگیر شکل
 جایگـاه  تشریح و شهري مدیریت، شهري مقررات و قوانین بررسی براي

 نیـاز  کشور شهري نظام در یزمانو سا قانونی فرایند در شهروندي مفهوم
 شـهروند  ،جامعه میان پیوند. است مفهوم این پیشینۀ واکاوي و تعریف به

 و تـاریخی  تکـوین  بررسـی  لـزوم  نیـز  آن تحقـق  سـاز  زمینه و بسترهاي
  .نماید می روشن را جامعه در شهروندي تحقق اجتماعی

 یشـناخت  زبان صورت به هک است یمفهوم يحقوق شهروندي ابزار
 یزندگ يبرا هک را ینیمع یانسان ای یاجتماع يها مشخصه و شود می انیب
  .)Freeden, 1991( ندک می یمعرف، هستند يضرور بشر یهست و

 و باسـتان  ونـان ی بـه  حقـوق وي  و شهروند يگیر لکش رکتف نیاول
، گرفـت  لکشـ  یونـان ی يشـهرها  دولت در هک گردد می بر ارسطو دیعقا

 دیگرد می شامل را مردم از یبخش تنها ونانی در يشهروند حقوق اگرچه
ـ گرد نمی ل آتنیاص ریغ اقوام و انکودک، زنان شامل و ـ ا. دی  بـا  رکـ تف نی
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 یفراموشـ  بـه  يادیز حدود تا پارچهیک يامپراتور جادیا و ندرکاس ظهور
 از را خود تیموضوع یوسط قرون در یتحوالت اجتماع با و شد سپرده
 حقـوق  اعطـاء  هـدف  با يشهروند حقوق یرسم اعالن نیاول .داد دست

 توسـط  انگلسـتان  در م1215 سال در شاه قدرت تیمحدود و شهروندان
. دیب رسـ یتصو به »ارتاک ماگنا« نام به اي مجموعه در سیانگل يها بارون

 نیتضم يبرا شورهاک دوم یجهان جنگ از پس شد موجب تحوالت نیا
 دسـامبر  در را حقـوق بشـر   بـه  موسوم اي هیاعالم يو آزاد صلح یحقوق
 و يشـهروند  حقـوق  از اي مجموعه آن در هک برسانند بیتصو به 1948
 انجـام  بـه  موظـف  همه و رساند می اعضا تأیید و امضا به را شمول جهان

، تکیـ مال ،يآزاد حـق ، یجهان ۀیاعالمدر این  .بودند آن تیو رعا یعمل
 آمـوزش  و اجتماعات يآزاد، نجهکش منع، برائت، برابر قانون در يتساو

  .است داده قرار نظر مورد را پرورش و
 لسـوف یف توسـط  الدیمـ  از قبـل  سال 500 آننظریه  هک یهنیم جهان

 جملـه و  از، يبعـد  لسـوفان یف توسـط  و شـد  مطـرح  توسیلکهرا یونانی
 داشت آن يها واژه از شیب یمفهوم، شد حیتشر، انتک همه از تر معروف

 حقـوق  يبـرا  یو وجـدان  یاخالق ياجراها ضمانت طرح يمبنا بعدها و
 نیسـرزم  دیبا لذا گرفت قرار) یجهان( یفرامل سطح در يشهروند و بشر

  ).1389، مالئی فرجی( دانست يشهروند حقوق طرح نقطۀ را ونانی
 کــه اســت معتقــد اجتمــاعی برجســتۀ پــرداز نظریــه گیــدنز آنتــونی

 پیشـینۀ  یـک  از شـهروندي برخـوردار   پدیـدة  جملـه  از مدرن يها پدیده
 و سیاسـی  جامعـۀ  تاریخی توسعۀ. هستند مدت و کوتاه بلندمدت تاریخی
، سیاسـی ، اسـتعماري  يهـا  نظـام / عمـومی  حـوزة  و جامعۀ مدنی/ دولت

 دولـت  از( بلندمدت تاریخی پیشینۀ یک داراي جامعه فرهنگی و حقوقی
 در وسـطی  قـرون  و باسـتان  روم امپراتوري تا باستان یونان در آتن شهر
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 روشـنگري  عصر تا رنسانس از( مدت تاریخی کوتاه پیشینۀ یک و) غرب
، حسـینی  نجـاتی ( است) 20 سدة در معاصر تاریخی دوران و 18 سدة در

1380 :25.(  

  يشهروند حقوق شدن مدون
 و شهروندان حقوق اعطاي هدف با يشهروند حقوق یرسم اعالن نیاول

 يهـا  بـارون  توسـط  در انگلستان م 1215 سال در شاه قدرت تیمحدود
 امریکـا  در .دیرسـ  بیتصو به» ارتاک ماگنا« نام به اي مجموعه در سیانگل
 تحـت  انییـ امریکا، واشنگتن جورج يبه رهبر استقالل يها جنگ از پس
 در را خـود  ارکاف قبالً هک نیپ توماس نام به ییامریکار کروشنف یک تأثیر

 ۀیـ اعالم، بـود  ردهکـ  يگردآور م1776 سال در »میسل عقل«نام  به یتابک
حق ، سانیک حقوق، ها انسان يبرابر به آن در هک نوشتند را خود استقالل

 .بود شده هکیت... و تیمکحا حق، مذهب آزادانۀ انتخاب، يآزاد، یزندگ
ــال در ــس م1789 س ــالب از پ ــبک انق ــه ری ــاعالم فرانس ــوق ۀی  حق
ـ  ریو سـا  گرفـت  خـود  به يبشر و یعموم جنبۀ امالًک يشهروند  کممال

، تکیمال، يآزاد حق بر هیاعالم نیا در. داد قرار خود تأثیر تحت را گرید
ـ ا در. شده بود تأکید ستم برابر در مقاومت، تیامن  تـا  قـانون  هیـ اعالم نی
 اجـازه  مـان کحا و باشـد  یعمـوم  ارادة انیـ ب هکـ  اسـت  قبول قابل یوقت

 ۀیـ اعالم در. ننـد ک وضع قانون یارادة عموم و خواست از خارج نداشتند
ـ ز تأکیـد  يرکـ ف و یاسیس يها يآزاد بر، فرانسه يشهروند حقوق  يادی

 شـورها ک دوم یجهـان  جنـگ  از پـس  شد موجب ن تحوالتیا. بود شده
 را بشـر  حقوق به موسوم اي هیاعالم يو آزاد صلح یحقوق نیتضم يبرا

 حقـوق  از اي مجموعـه  آن در هک برسانند بیتصو به م 1948 در دسامبر
 همـه  و رسـاند  مـی  اعضـا  تأییـد  و امضـا  به را شمول جهان و يشهروند
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 حـق ، یجهـان  ۀیاعالم نیدر ا. بودند آن تیو رعا یعمل انجام به موظف
 يآزاد، نجهکشـ  منـع ، برائـت ، قـانون  برابـر  در يتسـاو ، تکیمال، يآزاد

ــات ــوزش و اجتماع ــرورش و آم ــر مــورد را پ ــرار نظ  اســت داده ق
  ).1389، مالئی فرجی(

شــهروندي از مفــاهیم کلیــدي در شــناخت و توصــیف جایگــاه و  
 انسـان داد آنچـه   نشـان درسـتی   بهتوان  می .امروزي است انسانوضعیت 

هویـت شـهروندي   ، سـازد  می در قرون گذشته متمایز انسانمعاصر را از 
و به  تأثیرتحت ، چند قرنی دارد اي اما این مفهوم که اکنون سابقه. اوست

، اقتصــادي و سیاســی کــه بشــر تجربــه کــرده، تبــع تحــوالت اجتمــاعی
 تأکیـد اغلب محققان بر این نکتـه  . دستخوش تحوالت معنایی شده است

معـانی  ، ي تـاریخی مختلـف  هـا  دارند که شهروندي در کشـورها و دوره 
  ).1389، اشرفی( متفاوتی داشته است

در  مارشال ـ که از پیشگامان معاصر نظریۀ شهروندي است ـ   اچ یت
 هـم  از را يشهروند نوع سه» شهروندي و توسعۀ اجتماعی، طبقه«کتاب 

و معتقـد اسـت    اند ردهک ظهور گذشته قرن سه طول در هک ندک می زیمتما
مراحـل تحـولی   ، سـال گذشـته در غـرب    250که حقوق شهروندي طی 

 یمـدن  يشهروند 18 قرن در .تاریخی متفاوتی را پشت سر گذاشته است
 حـق  ،شـه یاند انیـ ب يآزاد مثل يفرد يها يآزاد يبرا يضرور حقوق ای

 تکمشـار  حـق ، یاسیس يشهروند 19 قرن در .گرفت لکش... و تکیمال
 مکـان ا، یاجتمـاع  يشهروند 20 قرن در. ردک تأمین را یاسیس قدرت در

، درمـان ، بهداشـت : ماننـد  یزنـدگ  مناسـب  ياستانداردها از يبرخوردار
و ) 1389، اصـغري و دیگـران  ( آورد وجـود  به را و درآمد شغل، نکمس

با استقرار دولت ، ی دومجهانسرانجام از نیمۀ سدة بیستم و پس از جنگ 
 لـذا  .اجتماعی شهروندي بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت     حقوق ، رفاه
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: الـف  1380، حسینی نجاتی( افتی تحول قرن سه نیا طول در يشهروند
10.(  

  رانیا در يشهروند سیر تحول حقوق
 است آمده به وجود اروپا در يشهروند حقوق یرسم اعالن نیگرچه اول

ـ یبسـ ، اسالم و رانیا در حقوق نیا یمفهوم لحاظ به اما  اروپـا  از شیار پ
نخستین اعالمیۀ حقـوق بشـر در    ).1389، مالئی فرجی( است شده مدون
. کوروش هخامنشی صادر شـده اسـت   زماندر ایران باستان و در  جهان

ي و اســارت را ممنــوع اعــالم کــرد و بــه دار بــرده، وي در ایــن منشــور
. ي متبوعشـان دسـتور داد  ها بازگرداندن همۀ اسیران و بردگان به سرزمین

عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قـانون جـامع هسـتیم کـه بـه       در
سلسله مقررات آیین زرتشت ـ کـه   . شهرت یافته است» دادنامۀ داریوش«

یکـی از مظـاهر   . شود ـ مبتنی بر همین دادنامـه اسـت    می نامیده وندیداد
وي . بردبــاري مــذهبی اســت، حقــوق شــهروندي در دوران هخامنشــی

خودش برقرار کـرد   زمانا به بهترین شیوه در ی رخواه دادگري و عدالت
جسـت و قـانون    می و در این میان از دادرسان ویژه مسائل حقوقی یاري

ي هـا  اساسی کشور را بر مبناي بردباري دینـی و رعایـت حقـوق اقلیـت    
  ).72، 66: 1383، عینی( مذهبی تدوین کرد

اشکانیان نیز بـر حـق اساسـی مـردم در تعیـین سرنوشـت        زماندر 
دو مجلـس  ، زمـان در ایـن  . شده است می توجه، شان سیاسی و اجتماعی

شورا وجود داشت که یکی متشکل از شـاهزادگان و دیگـري از گـردهم    
بنابراین حکومت اشکانی مبتنی . شد می آمدن بزرگان قوم و مغان تشکیل
 تأکیـد کت مـردم در ادارة امـور کشـور    بر تمرکز زدایی بود و بـر مشـار  

 همچنین اصل تسـاوي زوجـین نیـز در عصـر اشـکانی مراعـات      . داشت
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در دورة ساسانیان نیز زن و مرد به طور مساوي از حقـوق  . شده است می
در این دوره زنان نیز مانند مـردان  . اند اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده

هبی و حتـی داوري و  مـذ ، انجـام مراسـم دینـی   ، پرورش و حق آموزش
  ).72: همان( اند بوده دار قضاوت را نیز عهده

پس از ورود اسالم به ایران بیش از گذشـته بـه حقـوق شـهروندي     
در . ي شـد ریـز  پایـه ها،  انسانتوجه شد و نظامی مبتنی بر تساوي حقوق 

. شد ها انساناین نظام هرگونه فاصلۀ طبقاتی نفی شد و تقوا مالك برتري 
، پیـر و جـوان  ، همۀ افراد ـ اعم از زن و مـرد  ، بنابراین در حقوق اسالمی

حق اقامـۀ  ، در حقوق اسالمی. سیاه و سفید ـ داراي حقوق یکسان بودند 
. بینـی شـده بـود    پـیش دعوي براي مردم در قبال تخلفات مقامات دولتی 

ان ي مختلف که به شکایات مردم از کارکنـ ها وجود دیوان مظالم در دوره
از نهادهاي ضامن حقوق شهروندي در  اي نمونه، کرد می دولت رسیدگی

توان با  می دیوان عدالت اداري را، عصر اسالمی است که در حال حاضر
  ).1389، اشرفی( اندکی مسامحه جایگزین آن دانست

 ینیقوان، تیمشروط دوران در بار نیاول يبرا رانیا معاصر خیتار در
 در هکـ ) ق1324( دیب رسیتصو به يشهروند حقوق حفظ و اعطا جهت
. بود افتهی اختصاص شهروندان حقوق به آن دوم و چهل تا نوزدهم اصل

ـ عنا بـدون  آن هـم  يحقوق شهروند بحث، تیمشروط انقالب با  بـه  تی
. گـردد  مـی  مطـرح  یهمگـان  آمـوزش  بـدون  و آن فیوظا وها  تیمسئول

 نمــاد، تیمشــروط يبـرا  مبــارزات در دوران شــده لکیتشـ  يهــا انجمـن 
 قـانون  و شـده  یتلقـ  خـود  سرنوشت بر مردم دخالت و یمحل ومتکح

 چـون ، اسـت  یاساسـ  قـانون  از تر مفصل هک یتیو وال یالتیا يها انجمن
 مناسـب  گاهیجا يشهروند تا شود می اضافه یاساس قانون به يها یالحاق
 قـانون  اصـالح  از سـخن  هم باز هک امروز به تا زمان آن از. ابدیرا ب خود
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قـانون   یبـه نـوع   اي نـه یابک هـر  در بـاً یتقر، اسـت  آمـده  انیبه م شوراها
 قـانون  و فسخ قانون ای، شود می دگرگون شوراها بعداً و شهر يها انجمن

  ).17: 1385، رانیپ( شود می بیتصو و نیتدو يدیجد
 و یاسـ یسـ  یاجتماعـ  ياقتصاد يها یدگرگون ریاخ دهۀ چند یط
ـ ا در جامعـۀ  یفرهنگ ـ بـه و ، رانی  توسـعۀ ، یینـوگرا ، ينوسـاز  مـوج  ژهی
 شۀیاند يریگ لکش و یانقالب اسالم از یناش يها یخواه آنآرم، یفرهنگ
 يهـا  با چالش را شورک يشهر حقوق نظام... و ییگرا قانون، یمدن جامعۀ

، شورک یحقوق نظام يگیر لکش یانیم و هیاول يها دوره به نسبت يدیجد
 نقش ها یدگرگون نیا. است ساخته رو بهرو 1350 تا 1300 يها دهه یعنی
 يدیجد يردهاکعمل و فیوظا و داده رییتغ شور راک يشهرها يردکارک
 شـهروندان  ارتباط نیو همچن است نهاده شورک يها يشهردار برعهدة را
 انتظـارات متقابـل   و توقعات و نموده تنگاتنگ را شورک يها يشهردار و

  .است داده شیافزا را ها يشهردار و شهروندان
 ملـت  حقـوق  به آن سوم فصل، یاسالم يجمهور یاساس در قانون

 علـت  به افراد به تعرض و دهیعق شیتفت در آن هک است افتهی اختصاص
 تیـ ثیو ح حرمـت  کهتـ  ،)بیسـت و سـوم   اصـل ( خاص دةیعق داشتن

سی  اصل( اقرار گرفتن يبرا نجهکش ،)اصل سی و نهم( شدگان بازداشت
 شـده  ممنـوع ) بیست و پنجم اصل(ها  نامه نرساندن و یبازرس ،)و هشتم

 اصل( احزاب يآزاد ،)بیست و چهارم اصل( مطبوعات يبر آزاد و است
ــتم اصــل( اجتماعــات لکیتشــ حــق ،)بیســت و ششــم  ،)بیســت و هف

 پـرورش  و آمـوزش  ،)بیست و نهم اصل( یاجتماع تأمین از يبرخوردار
 شـده  تأکیـد ) سی و هفتم اصل( مردم عموم برائت ،)ام سی اصل( گانیرا

 قـانون  از یاصـول  تنها 39و  38، 37، 35، 33، 32 رو اصول ایناز  .است
، مالئـی  فرجی( اند پرداخته يشهروند حقوق موضوع به هک هستند یاساس
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 هک است شده تأکید چنان حقوق نیا يمعنا ریاخ يها سال در اما ).1389
 يادار و یاسـ یس، ییقضـا  نظام يها تیاز اولو یکی به يشهروند حقوق

 زمـان  هم طور به »توسعه چهارم برنامۀ قانون« 140 مادة .است شده لیتبد
 و يشـهروند  حقـوق  يارتقـا  و حفـظ  حۀیال«ۀ یته را مسئول هیقضائ قوة

 بیتصـو  توجهات بـا  نیا. است ردهک» افراد یخصوص میحر از تیحما
مشـروع و   يها يآزاد به احترام؛ قانون در يشهروند حقوق«واحدة  ماده

 يشهروند حقوق تحقق يبرا .د شده استیتشد» يحفظ حقوق شهروند
 جامعـه  در ياقتصـاد  و یاسیس، یخیتار، یمذهب، یفرهنگ عوامل به دیبا

ـ ا از دامکـ هر. شـود  توجه  حقـوق  تحقـق  در خـود  عوامـل بـه سـهم    نی
ـ ، نشـود  توجـه  یخیتـار  يها نهیزم به اگر. هستند گذارتأثیر يشهروند  ای
ـ ، نشود دهید جامعه و در قدرت مکحا یمذهب يها نگرش  سـاختار  بـه  ای

 تیاهم آن بودن یکراتکدمو ای ومتکح بودن يفرد یعنی قدرت یاسیس
ـ  اشـاره  صـرف  داشـت  انتظار توان ، نمینشود داده  حقـوق  بـه  توجـه  ای

ـ ا نندةک نیتضم، یاساس قانون در يشهروند . باشـد  جامعـه  در حقـوق  نی
 و یاسـ یس ،یمـدن  حقـوق  يدارا هکـ  يشـهروند  جایگاه شهروندي یعنی

 در. اسـت  نگرفتـه  قـرار  لحاظ مورد، باشد می خاص تیفعال و یاجتماع
 قانون روح و حقوقی بر محتواي حاکم معنایی ساختار و حقوقی گفتمان

 بـا  ناهماهنـگ  و نامـأموس  يهـا  مـرتبط واژه  قوانین سایر و ها شهرداري
اهـالی  : از عبارتند ها واژه این از برخی. است شده بیان شهروندي مفهوم

 از کـدام  هـیچ  در آن و مانند و محل ساکنان، شهر اهالی، مردم، شهرنشین
  :هک ينحو به است نشده گرفته ارکبه  يشهروند مفهوم و معنا آنها

 .هستند مطرح نکنندگا انتخاب به عنوان مردم شوراها قانون در
  .اند شده ادی يمؤد به عنوان مردم يشهر عوارض پرداخت در
  .شوند می شناخته کمال به عنوان مردم وساز ساخت بحث در
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 .هستند مطرح متخلفان به عنوان مردم یساختمان تخلف بحث در
 .هستند مطرح عموم به عنوان مردم یرسان اطالع در
 قـرار  خطـاب  مورد موضوع در شهروند به عنوان مردم راتیتعز در

  ).132: 1387، یصراف( اند گرفته

 شهري مدیریت عمل مالك مقررات و قوانین و شهروندي

حاکی از آن است که از عوامل بسیار مؤثر در نیل به شهر سالم  ها بررسی
تدوین قوانین ، ي شهريها عالوه بر اجراي طرح، و توسعۀ پایدار شهري

در زمینـۀ اسـتفاده از اراضـی و    ( ي مناسـب اجرایـی  هـا  بینی اهرم پیشو 
منظور حفظ منافع عمومی و جلوگیري  به )توسعۀ فضایی و کالبدي شهر

 ,Salehi & Hajikhani( ي شهرسازي استها از تعارض آن با اهداف و آرمان

 قـوانین  از مفهـومی  و شـکل  محتـوایی  تحلیل آید می پی در آنچه ).1997
 امـور  ادارة در مـدیریت شـهري   عمـل  مـالك  کـه  است اي پایه و اصلی

 جایگـاه  بـه  نوشـتار  ایـن  حوصـلۀ  حیطـۀ  در شـده  سـعی  و شهرهاست
  .اشاره شود قوانین این در شهروندي

 پایه قوانین) الف

 شهروندي و اساسی قانون گفتمان

، حکومـت  ماهیـت  بـه  نـاظر  کـه  اساسـی  قـانون  هشـتم  تـا  یکـم  اصول
 حـال  عـین  در، ی اسـت انسـان  کرامـت  و شیعی رهبري، الهی مشروعیت

 مشـارکت  و دخالت محدودة و میزان و سیاسی مدیریت کار طرز حاوي
 مجموعـه  از بسـیاري  بـرخالف  اساسی قانون اگرچه در. هست نیز مردم

 استفاده نشده شهروند واژة از آن غربی نوع ویژه به موجود اساسی قوانین
. است شهروندي با تعامل در آن اصول از برخی مفاد، این وجود با، است
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 شـود  مـی  تعریف سیاسی مشارکت با حق که سیاسی شهروندي زمینۀ در
 و بیسـت و هفـتم  ، و ششـم  بیست، ششم، سوم اصول بر حاکم روح نیز

. گیـرد  می قرار شهروندي با تعامل در نوعی به اساسی قانون و نهم پنجاه
 خـدمات  و از رفـاه  برخـورداري  بـا  کـه  اجتمـاعی  شـهروندي  همچنین
 آن مانند و اجتماعی تأمین، اشتغال، بهداشت، مسکن، آموزشی، اجتماعی

 یکم و سی تا هشتم و یکم و بیست و سوم در اصول نیز، شود می تعریف
 اساسـی جمهـوري   قانون گفتمان، مجموع در. است آمده سوم و چهل و

 ایجـاد  براي قانونی حقوقی يها زمینه از برخی بینی پیش منظر از اسالمی
  .است مناسبی برخوردار ظرفیت از شهروندي

 شهروندي و کشور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي توسعۀ يها برنامه

 شهروندي مجموع در که دهد می نشان توسعه يها برنامه محتواي تحلیل
 داشـته  هـا  برنامه این در و ناچیزي رنگ کم بازتاب آن به مربوط مسائل و

به  ها برنامه این در مندرج راهبردهاي و راهکارها از برخی ماهیت. است
 ها زمینه ارتقاي و گسترش، تقویت براي اي بالقوه ظرفیت صوري از طور

 ،دیگـر  بـه عبـارت  . اسـت  بـوده  برخـوردار  شهروندي ایجاد بسترهاي و
 نسـبتاً  صـورتی  بـه  و انقالب از پس ایران سوم تا اول هتوسع يها برنامه

 هرحال به و بوده شهروندي بسترسازي زمینه و تقویت خدمت در محدود
  .است بوده گذارتأثیر دولت اقدامات از برخی يگیر جهت بر

 کلیـدي  هـدف  ده بـر  مبتنـی ) 1368-1372( توسـعه  اول برنامۀ کمیت
 اصـلی  يهـا  مؤلفـه  با کل در برنامۀ اول اهداف محوري يگیر جهت که است

 کلـی  محـور  کـه  درحـالی . دارد همخـوانی  نسـبتاً  رفاه و اجتماعی شهروندي
 بـراي  مناسـبی  ظرفیـت  از عمـدتاً ، شهروندي با ارتباط در اول توسعه برنامۀ

 گسـترش  از ییهـا  رگـه ، اسـت  بـوده  برخوردار رفاه شهروندي زمینۀ تقویت
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  .شود می دیده آن در نیز سیاسی و مدنی شهروندي بسترهاي و ها زمینه
 این با، است استوار مشابهی اهداف بر نیز توسعه سوم و دوم برنامۀ

 تر پررنگ اجتماعی سیاسی تصریحاً مشارکت اهداف برخی در که تفاوت
 بـه  رفـاه  شـهروندي  از کـه  رسد می به نظر توسعه دوم برنامۀ. است شده

 دولـت  به کمک یعنی دولت موردنظر معناي به سیاسی سمت شهروندي
 برخی حال عین در. شده است داده سوق خود وظایف بهتر انجام جهت

 ایجـاد  از حمایـت  جملـه  از سـوم  و دوم برنامۀ جدید يها خط مشی از
ــکل ــا تش ــی و يه ــاد تخصص ــوراهاي ایج ــالمی ش ــز و اس ــت نی  تقوی
ــانون گســترش، اجتمــاعی یانســان حقــوق رعایــت، يگــذار قــانون  و ق

 از طنینـی  اشخاص حقوق به تعدي و تجاوز و شکنی قانون جلوگیري از
 .دارد را محدود صورت به هرچند مدنی شهروندي
 در و قبلـی  يهـا  برنامـه  از متفـاوت  کـه  کشور توسعۀ چهارم برنامۀ
 تصـویب  و تنظـیم  توسعۀ کشـور  سالۀ بیست ازاند چشم سند چهارچوب

 و یانسـان  امنیت، سالمت توسعۀ عنوان با خود سوم بخش قالب در شده
 نیازهـاي  و الزامات تحقق سمت به را خود يگیر اجتماعی جهت عدالت

 سـویی  از .اسـت  داشـته  معطـوف  اجتماعی شهروندي و رفاه شهروندي
 ارتقاي هدف با است شده موظف دولت نیز قانون 100 مادة در تصریحاً
 حقـوق  منشور تدوین به نسبت و اجتماعی فردي امنیت و یانسان حقوق

 توسـعه  يهـا  برنامه در عطفی نقطه موضوع این که نماید اقدام شهروندي
 تلقـی  مـدنی  شهروندي خصوص به شهروندي محتواي و لفظ در کاربرد

 بـه  نیز مدنی و سیاسی تحقق شهروندي يها زمینه برخی اگرچه؛ شود می
 اسـت  شـده  بینـی  پـیش  قـانون  ایـن  در تـر  پررنگ، گذشته قوانین نسبت

  ).126-127: 1387، صرافی و عبداللهی(
 و پیشـرفت  پنجم برنامۀ عنوان با دولت اصرار با که پنجم برنامۀ در
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 .دارد اختصاص اجتماعی امور به سوم فصل، شد ارائه مجلس به عدالت
 این، است آمده توسعه پنجم برنامۀ قانون اول فصل مقدمۀ در چنانکه آن

 جایگاه به یابی دست: است شده تدوین و تهیه زیر اصول رعایت با برنامه
 تحقیـق ؛ منطقه در ساله بیست ازاند چشم سند در کشور براي شده ترسیم
 خطـوط  بـه  توجـه ؛ رهبـري  معظـم  مقـام  ابالغی کلی يها سیاست کامل

، فرهنگـی  مختلـف  ابعـاد  در توسـعه  ایرانـی ـ اسـالمی    الگوي راهنمایی
، یانسـان  کرامـت  حقـوق  از دفاع، اجتماعی عدالت؛ اقتصادي و اجتماعی

؛ تبعـیض  و فسـاد ، فقـر  از دور بـه  درآمد مناسب توزیع، اجتماعی تأمین
 و اقتصـادي  يهـا  حـوزه کـردن   مردمـی  و مـردم  مشارکت گستردة جلب

  .اجتماعی و اقتصادي بلند تحقیق براي مناسب فضاي ایجاد؛ اجتماعی

 شهري مدیریت عمل مالك مقررات و قوانین) ب

 1362 مصوب کشوري تقسیمات ضوابط و تعاریف قانون و شهروندي

 جملـه  از و کشـوري  تقسـیمات  نظـام  حقـوق  زیربنـاي  مزبور قانون این
، دهسـتان ، روسـتا  به تعاریف مربوط آن در و است شهري مراتب سلسله
 موضــوع بـا  ارتبـاط  در. اسـت  آمــده اسـتان  و شهرسـتان ، شـهر ، بخـش 

 قـرار  اشـاره  مـورد  قـانون  در شهروندي مفهوم توان گفت می شهروندي
از  اسـتفاده  بـا  نیـز  کشـوري  تقسـیمات  نظـام  در افـراد  جایگاه و نگرفته

 .است شده توصیف شهر ساکنان و جمعیت: مانندهایی  واژه

 کشوري اسالمی شوراهاي قانون و شهروندي

 کـه  شـهر  اسـالمی  شوراهاي ویژه به کشوري اسالمی شوراهاي استقرار
 بـه  توانـد  می و است محلی جامعۀ مدنی يگیر شکل اصلی ارکان از یکی

 حـایز ، کنـد  کمـک  مشـارکتی  شهري مدیریت و محلی شهروندي تحقق
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 بـه  مربوط حقوقی مبناي از منطقی انتظار رو این از. است اهمیت فراوانی
 شـهروندي ، قـانون  ایـن  در که است این کشوري اسالمی شوراهاي امور

 حاوي قانون این محتواي تحلیل حیث این از. باشد داشته اي ویژه جایگاه
 کـار  بـه  شهروند و شهروندي واژه قانون این در: تأملی است قابل نکات
 شهري جامعۀ محلی اعضاي و افراد جایگاه دادن نشان براي .است نرفته

: اسـت  شـده  استفاده عمومی يها واژه از شهر اسالمی شوراهاي نظام در
، انتخابیـه  حـوزة  اهالی، شوندگان انتخاب و نکنندگا انتخاب، عموم، مردم
 صـرفاً  اسـالمی شـهر   شوراهاي نظام در مردمی مشارکت. آن مانند و فرد

 از شده يریز برنامه مشارکت در حضور و انتخابات در شرکت به محدود
 در. اسـت  شـهري  گونـاگون  امـور  در اسـالمی شـهري   شوراهاي سوي

 سازوکار که است صورتی به حقوقی يبند مفصل مزبور قانون در مجموع
 شـوراهاي  امـور  در شـهروندي  حقـوق  و وظـایف  تعیـین  براي مطلوبی
  .است نشده دیده شهر اسالمی

  )کنونی و الحاقات اصالحات با 1334مصوب ( شهرداري قانون و شهروندي

 حیـث  از هـم  و عنـوان  در هـم  هـا  شـهرداري  حقوقی متن از بخش این
هـا،   شـهرداري  سـازوکار تشـکیالتی   بـا  مستقیمی بسیار ارتباط، محتوایی

 از، رو ایـن  از. دارد هـا  شهرداري وظایف نیز و ها شهرداري با افراد رابطۀ
  .است برخوردار شهروندي موضوع با ارتباط خاصی در اهمیت
 پس 1286 خرداد 12 در هیبلد قانون عنوان با يشهردار قانون نیاول

 میتنظـ  ماده 108 و فصل 5 در) مشروطه( یمل يشورا مجلس تأسیس از
 بـه  .بود يبلد امور در انتظام و نظم جادیا قانون نیا نیتدو از هدف. شد

 حجم، شورک ینیشهرنش نظام تحوالت و ینیشهرنش ندةیفزا رشد موازات
 و شـهر  مختلـف  مسـائل  بـا  ارتبـاط  در کـالن  و ن خـرد یقوان از یانبوه
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 از هـا  يشهردار قانون تحت عنوان امروزه هک دیرس بیتصو به يشهردار
  .شود می برده نام آن

 عنـوان  340 مجموعـاً  نونکتا 1286 در هیبلد قانون نیاول نیاز تدو
 گذشـته  یقـانون  بیتصو از يشهردار و شهر مختلف يها نهیزم در قانون
  :از عبارتند مصوب نیقوان نیا اهم هک است

  )30/2/1309مصوب ( قانون بلدیه. 1
 قصبات و شهرها انجمن لکیتش قانون. 2
  )11/5/1331( يشهردار قانون حۀیال. 3
  )2/11/1331( يشهردار قانون حۀیال متمم. 4
  )11/4/1334(ها  يشهردار قانون. 5
  )1347/ 7/9( شهري عمرانقانون نوسازي و . 6
  )1349/ 30/3( استان و شهرستان يها انجمن لکیتش قانون. 7
  )22/12/1351( يشهرساز و يمعمار یعال يشورا تأسیس قانون. 8
  )1/9/1361( يشورک یاسالم يشوراها التکیتش قانون. 9

  )15/4/1362( يشورک ماتیتقس قانون. 10
 ها يشهردار قانون عنوان با ینونک عمل مورد نیقوان مجموعه گرچه

 اضافات و اصالحات و 1334 مصوب يشهردار رندة قانونیدربرگ صرفاً
 يشـهروند  گاهیجا یبررس مطالعه صرفاً نیا در و است نونکتا آن يبعد
 شـهرداري  قـانون  در اسـت امـا متأسـفانه    ازین مورد يشهردار نیقوان در

 حذف با( نیز تاکنون که آن بعدي و الحاقات اصالحات و 1334 مصوب
 و نه تصـریحاً  باشد می حقوقی اعتبار داراي و است عمل مالك) اضافات

 وظایف به صرفاً و نیامده میان به شهروندي از ذکري نهگو هیچ تلویحاً نه
 اشاره ـ  شهروندان نه ـ و  55 مادة ششم در فصل خصوص به ها شهرداري

 ي کشـورهاي هـا  شـهرداري  قـوانین  مجموعـه  در کـه  درحالی .است شده
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 سـویۀ  دو رابطۀ به موضوعات و مباحث گونه این از بحث هنگام پیشرفته
 حقـوق  و وظـایف  زمـان  هـم  و شـود  می پرداخته شهروندان و شهرداري
  .گردد می مطرح توأمان شهروندان و شهرداري

 مقــررات و نیقــوان مجموعــه در شــهروندي گــاهیجا یبررســ
 نظـام  در يشـهروند  بـت یغ و شهروندي فقدان دهندة نشان، ها يشهردار
ـ به و و رانیا يشهر حقوقی  گـرفتن  یکـی . سـت ها يشـهردار  قـانون  ژهی
 بـر  مکحـا  یحقـوق  گفتمان و ها يشهردار قانون در شهرنشین و شهروند

 نتوانسـته  هـا  يشهردار قانون هک باشد نیا دهندة نشان تواند یم قانون نیا
 در. بپـذیرد  و ردهکـ  كدر آن را مفهـوم  و معنـا  و يشـهروند  روح است

 و یمحلـ  جامعـۀ  ياعضـا  رابطـۀ  ها يشهردار قانون یحقوق يبند مفصل
 يها تیهو اعضا نیا، یحقوق موضوع تیماه و نوع به بسته ها يشهردار

ـ هو بـه  نـاظر  کـدام  هـیچ  هک نندک یم دایپ یگوناگون یحقوق  یحقـوق  تی
 و ینونک يها يشهردار قانون هک گفت دیبا مجموع در. ستین يشهروند

 ياجرا ضمانت و یقانون اعتبار يدارا زین یحقوق ثیح از هک عمل مورد
 سـت ین مـدرن  يشـهروند  روح بازتابنـدة  وجـه  هـیچ  بـه ، اسـت  یحقوق

  ).ب 1380، حسینی نجاتی(

  )بعدي اصالحات با 1347( شهري عمران و نوسازي قانون و شهروندي

 و کنتـرل  نحـوة  و شـهري  توسـعۀ  فرایند به راجع آن محتواي و مزبور قانون
 بینـی  پیش قانونی تمهیدات و هاي شهريوساز ساخت بر ها شهرداري نظارت

پرداخـت   نحـوة ، شـهري  هايوسـاز  سـاخت  تخلفات به رسیدگی براي شده
 ایـن  در .اسـت  آن ماننـد  و ها شهرداري به شهري عمران و نوسازي عوارض

 تصـریحاً  شـهروندان  وظـایف  و بـه حقـوق   بایست می منطقی شکل به قانون
 نشـان  را چیـزي  چنـین  نیـز  مزبـور  قـانون  محتـوایی  بررسی اما، شود اشاره
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 و افـراد  رابطـۀ  حقـوقی  تنظیم: شامل دای برمی مزبور قانون از آنچه. دهد نمی
ــ   مالیـاتی  مـؤدي  واژة از اسـتفاده  اقتصادي بـا  رابطۀ صورت به ها شهرداري
 شـهروندي  موضـوع  با ارتباط در مزبور حقوقی گفتمان روح. است عوارضی

 مـؤدي  و) شـهرداري  حقـوق (، عـوارض  کنندة دریافت شهرداري به صورت
 شـده  صـورتبندي ) شـهرداري  در قبال افراد وظایف( عوارض کنندة پرداخت

روح  بـا  الزم همنـوایی  و همـاهنگی  نیـز  مهـم  قـانون  این، مجموع در. است
  ).79 :83: 1378، حسینی نجاتی( ندارد را شهروندي

  )1375 مصوب( ساختمان و کنترل مهندسی نظام قانون و شهروندي

 کنترل و مهندسی نظام حقوقی مقررات و ضوابط تدوین قانون این هدف
 فرهنـگ  توسـعۀ  و بـه تقویـت   قـانون  ایـن  2 مـادة  در. اسـت  ساختمان

 صنفی نظام منافع، مهندسی رشد موجبات، اسالمی معماري و شهرسازي
 ارتباط محلی جامعۀ اعضاي با که بندي تنها. است اشاره شده مهندسان و

 و معمـاري  اصولترویج  به آن در که است مزبور مادة 4 بند، کند می پیدا
 ملی مقررات و اصول این به نسبت عمومی يها آگاهی رشد و شهرسازي
 نیز قانون این در. است شده اشاره آن وري بهره و افزایش سازي ساختمان

 و اسـت  کار نرفته به شهروند واژة کشور در وساز ساخت میثاق عنوان به
 نقـش  نظـام  این که درحالی. است شده استفاده عموم لفظ از آن جاي به

هـاي غیردولتـی    و سـازمانی  کند می ایفا را) NGO( غیردولتی زمانسا یک
  .هستند محلی مدنی جامعۀ ارکان از یکی

  شهروندي و شهري مدیریت پیوند

 یانسان حیاتی يها شاخص تبلوریافتۀ عنصر شهرها، شافر فرانتس گفتۀ به
 و ظهـور  محـل  شـهرها  در یانسـان زندگی  مختلف کارکردهاي و هستند
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 الزامـات  و شهرها در ساکن جمعیت نیاز مورد خدمات. کند می پیدا بروز
 زیـر  سـه مفهـوم   در شـهر  عرصـۀ  امـا . نماید می فراهم را جمعی زندگی
 سـه  ایـن . کنـد  می پیدا شهري مدیریت مفهوم با اي ویژه و خاص ارتباط

ــوم ــد مفه ــرح: از عبارتن ــه و ط ــوانین، برنام ــررات و ق ــا و مق  و زمانس
  :داد نمایش زیر شکل به توان می را ارتباط این نحوة. تشکیالت

  شهري مدیریت دهندة تشکیل مفاهیم ارتباط .4 نمودار شمارة

  
  129: 1387، صرافی و عبدالهی: منبع

 تلقـی  رغـم  بـه  شـهري  مـدیریت  کـه  دهد می نشان 3نمودار شمارة 
 دیگـر  مهـم  عنصر دو شهر نیازمند امور ادارة براي تشکیالتی و یزمانسا

 دیگـري  و شـهري  توسـعۀ  و عمـران  يهـا  برنامـه  و هـا  طرح یکی: است
 هرچه تحقق ها زمینه که مختلف ابعاد در مقررات و قوانیناز  اي مجموعه

بر . نماید فراهم را شهروندان به بهینه خدمات ارائۀ و امور ادارة نظام بهتر
همین اساس است که همۀ جوامع براي کنترل تصمیمات مردم و عملکرد 

نیاز به قوانین و مقررات دارند تا مردم با اطمینان زندگی ، صحیح و آسان
تـوان انتظـار    مـی  کنند و به کار خود بپردازند و بدانند که از دیگران هـم 

 گفـت  تـوان  مـی  پس .(Galbraith, 1998) اطاعت از این مقررات را داشت
، مقـررات ، قـوانین  موجب به که تکالیفی و وظایف به بنا شهري مدیریت

مدیریت 
 شهري

 سازمان و تشکیالت قوانین و مقررات

 طرح و برنامه

 عرصه شهر
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، دارد برعهـده  شـهر  آتـی  بهینـۀ  توسـعۀ  بـراي  کـه  ییها برنامه و ها طرح
 مفهـوم  پیونـد  در. تجهیز نماید را خود اداري و یزمانسا نظام بایست می

 و شـهروند ، شهر بین متقابل ارتباط به باید گفته پیش مفاهیم با شهروندي
 مـدیریت  وظـایف  و تکـالیف  وجـود  رغـم  به .کرد شهر اشاره ادارة نظام

 نیـز  شـهروندان ، شـود  می یاد آن از شهروندي حقوق عنوان به که شهري
 کـه  باشـند  مـی  شـهري  مدیریت برابر در ییها مسئولیت و وظایف داراي
 به را شهر در خدمات ارائۀ بهینۀ يریز و برنامه مدیریت فرایند آنها انجام
  .نماید می دهیزمانسا يتر مطلوب نحو

 مفهـوم  تجلـی  خـارجی  کشورهاي از بسیاري مانند نمونه عنوان به
، تهیـه  فراینـد  در تـوان  مـی  را شـهرها  امور ادارة در شهروندان مشارکت
 از شـهري  مـدیریت . زد مثـال  شهري توسعۀ يها طرح اجراي و تصویب
 از پس آن ارائۀ با شهري توسعۀ طرح تدوین در شهروندانآراء  و نظرات

 اسـتقبال  و مشـارکت فعـال   اقدام این و گیرد می بهره شهر سالن در تهیه
 در را خـود  شـهروندان  چراکـه  کند می چندان دو طرح از را جامعه افراد

 در را مشـارکت  مفهـوم  و معنـا  و داننـد  می و سهیم شریک يگیر تصمیم
  .کنند می تجربه شهر عرصۀ

  
  130: 1387، صرافی و عبداللهی: منبع

 مدیریت شهري

 شهروندان شهرداري شوراي اسالمی شهر بخش خصوصی

 کننده مشارکت اداره امور شهر نظارت و هماهنگی پشتیبانی و همکاري

 توسعه و عمران شهري
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 و يشـهروند  حقـوق  دربـارة  يدیلک تۀکن چند شد گفته آنچه مجموع از
 گـاه یجا بحـث  در هک است استخراج قابل يشهر تیریو مد يریز برنامه

ـ ا. باشـد  می سودمند ها يشهردار قانون و يشهر در حقوق يشهروند ن ی
  :از عبارتند نکات

 يشهر یزندگ به ناظر نیقوان و حقوق قتیحق در يشهر حقوق. 1
 .است

 يشهر تیریمد و يریز برنامه شامل يشهر حقوق گسترة و دامنه. 2
 توسعۀ، یطراح، يمعمار، يشهرساز به مربوط يها تیع فعالیوس فیط و

 پوشش تحت را يشهر فرهنگ و ياست شهریس، يشهر اقتصاد، يشهر
 .دهد می قرار

ـ پو، مناسـب  يشهر مقررات و نیقوان. 3 ، پـذیر  انعطـاف  و ینـ یع، ای
 تیریمـد  و يریـز  برنامه و يشهر یزندگ بهبود يبرا يمساعد يامدهایپ

 .دارند يشهر
 یتمـام  در يشـهر  مقـررات  و نیقـوان  بودن نامناسب و کارایینا. 4

 مختـل  را يشهر تیریمد و يریز برنامه و يشهر یزندگ ییایپوها،  نهیزم
  .ندک می

 ياجـرا  ضـمانت  يدارا و قیـ دقـ مـدون    يشـهر  حقوق وجود. 5
  .است سودمند يشهر تیریمد ارک ادامۀ يبرا یقوم یقانون حقوق
 تیریمـد  و يریـز  برنامه فیوظا به نسبت هک يشهر حقوق نظام. 6

 هیدوسـو  رابطـۀ  تیتثب و) شهر رانیمد و انریز آن برنامه تبع به و( يشهر
 تیریمـد  و يشـهر  تیریقبـال مـد   در شهروندان حقوق و فیوظا انیم

 نخواهـد داشـت   اعتبـار  از یمحل باشد اعتنا بی شهروندان قبال در يشهر
  ).32: 1378، حسینی نجاتی(
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  بندي جمع
. هستند متفاوتی کارکردهاي و کالبد داراي سکونتی مراکز عنوان به شهرها
 نیازمنـد ، شهروندان انتظارات و ها خواست به رسیدگی و شهر امور ادارة

 حوزة، سیاسی قدرت دخالت از فارغ که است ییها زمینه و بسترها وجود
 بسـتري  و فضـا  چنـین  در. ردگیـ  می بر در را ها و گروه افراد حقوق مدنی

 ما شورک در متأسفانه. کند می پیدا ظهور و بروز زمینۀ شهروندي که است
 حضـور  صـرفاً  و اسـت  نشده کیکگر تفیدیک از يشهروند و ینیشهرنش

= ( آن در يمعنــو حضـور  يمعنـا  بــه) ینیشهرنشـ = ( شـهر  در یکـ یزیف
 هکـ  است يحد به يشهروند حقوق تیاهم .شود می قلمداد) يشهروند

 يشـهروند  حقـوق  آن در هکـ  اي جامعـه  دارنـد  اعتقاد ارشناسانک یبرخ
  .شود می تزلزل دچار تیمکحا و مردم رابطۀ، باشد نشده نهینهاد

 از اي شـامل مجموعـه   کـه  اسـت  عضویت موقعیت یک شهروندي
 داللـت  اسـتقالل  و عدالت برابري بر و است تعهدات و وظایف، حقوق

 از تـوان  مـی  مفروضـی  زمـان  هـر  در را ماهیت شهروندي و تحول. دارد
 آن درك عمـق  و محتـوا ، گسـتره ، بستر مرتبط هم به ابعاد بررسی طریق

 موانـع  که شود می حاصل هنگامی تنها شهروندي وافر احساس یک. کرد
 عضـویت  شهروندي عبارتی به. رفع شوند و شناسایی آن اعمال فراروي

 در برابـري  و معـین  یجهـان  حقـوق  بـا  دولـت  در فـرد  غیرفعال یا فعال
 الزم يهـا  زمینـه  و شرایط برقراري. است شده مشخص در سطح تعهدات

 نهادهـاي ، شـهروندان  شـامل  که شهري مدیریت عناصر بین تعامل براي
 نیازمنــد اســت خصوصـی  بخــش و اســالمی شـوراي ، شــهر کننـدة  اداره

 شهروندان ارتباط میان، در این میان .است قانونمداري بر مدار قرارگرفتن
 تجلـی  مقـررات  و قـوانین  و شـهري  حقـوق  نظام در شهري مدیریت و

  .یابد می
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 يها طرح و معماري و شهرسازي و مقررات مجموعه بررسی نتایج
 از ایـران  معمـاري  و عـالی شهرسـازي   شـوراي  مصوب عمران و توسعه
 در رویکردي چنین اساساً متأسفانه که است حاکی، تاکنون تأسیس تاریخ

 که طوري به، ندارد شهرسازي وجود عمومی مقررات و مجموعه ضوابط
 و ضـوابط  متـون  در »شـهروند « و» مـردم «نظیر  اصطالحاتی کاربرد حتی

 چنـین  بنابراین. شود نمی مشاهده نیز مورد یک براي حتی مزبور مقررات
شهرسـازي   مقـررات  و ضـوابط  مجموعـه  در که اساساً گردد می استنتاج

سازوکارهاي ظهـور   دیگر طرف از. ندارد مشروعیت» حقوق شهروندي«
 شـده  گرفتـه  نادیده انتخاب و يگیر تصمیم فرایندهاي در »شهروندي« و

 و شـهرها  جـامع  يها طرح تصویب نحوة ضوابط در که طوري به. است
و  هـادي  و جامع يها طرح اجرایی مقررات و ضوابط تصویب تهیۀ نحوة

ــد ــیچ آن مانن ــازوکاري ه ــراي س ــور ب ــهروند ظه ــه ش ــارت ب ــر  عب بهت
 نگردیـده  بینی پیشانتخاب  و يگیر تصمیم فرایندهاي در »شهروندسازي«

 مـدیریت  مقررات و قوانین مجموعه در شهروندي جایگاه بررسی. است
 ها شهرداري و شهروندان دوسویۀ وظایف و با حقوق آن مقایسۀ و شهري

 نظام حقوقی در شهروندي غیبت و شهروندي فقدان دهندة نشان خوبی به
  .است ایران

، قـوانین  موجـب  بـه  کـه  تکـالیفی  و وظـایف  به بنا شهري مدیریت
 برعهـده  شـهر  آتـی  بهینـۀ  توسعۀ براي که ییها برنامه و ها طرح، مقررات

 وجود رغم به. تجهیز نماید را خود اداري و یزمانسا نظام بایست ، میدارد
 آن از شـهروندي  حقـوق  عنوان به که شهري مدیریت وظایف و تکالیف

 برابـر  در ییهـا  مسـئولیت  و وظـایف  داراي نیـز  شـهروندان ، شود می یاد
 يریـز  و برنامـه  مـدیریت  فراینـد  آنها انجام که باشند می شهري مدیریت

 .نمایـد  می دهیزمانسا يتر مطلوب نحو به را شهر در خدمات ارائۀ بهینۀ
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 تنهـایی  به تواند ، نمیمنابع بهینۀ کارایی و اثربخشی براي مدیریت شهري
 تمـامی  کـردن  منـد  نظـام  منوط به کافی شرط. نماید اکتفا فنون و ابزار به

 بـاز  شـهروندان  تعامل چگونگی به مشخص طور به و بازیگران و عوامل
 توسـعۀ  به توانست خواهند هنگامی شهروندان، به عبارت دیگر .گردد می
، شهرشـان  تیریدر مـد  هک یابند دست شهرشان يایپو تعادل به و داریپا

در  توان می را یموارد حقوق نیا، باشد یاصل جزء مباحث یحقوق اعمال
  :ردکر جستجو یز موارد
n و لکشـ  بـاب  در يگیـر  میتصـم  و اظهارنظر راه هک، شهر بر حق 
 و يجار ياربردک و یلکش يها یدگرگون و شهر ساختار
n دیگشا می شهروندان يبرا را آن یآت.  
n التیتسـه  جـاد یا قیطر از، شهروندان يبرا یاجتماع كتحر حق 

 .شود می فراهم شغل و نکمس آزادانۀ نشیگز در
n ندیدرآ يآمار یلکش به چه هک ییها یآگاه مجموعه، شناخت حق 

ــان و انیــب بــه و بــاب  در چــه شــوند و نیتــدو یعلمــ و گــزارش یزب
 و، یحقـوق  يادار يهـا  نظـام  بـاب  در چه، يدیتول ياقتصاد يارهاکراه

 یمنـ یا و یرسـان  خـدمت  يهـا  هکشب باب در چه، یشتیمع و یاتیح منابع
  ؛...و

n نیـی تع و صیتشخ در شهروندان بودن آزاد يمعنا به، تفاوت حق 
 دوران در طـول  انیآدم پرورش یسالمت نندةک نیتضم، خود يفرد تیهو

 يهـا  ارزش مانـدن  زنـده  شود و بـه  می آنان ستنیز يشهر و ینیشهرنش
 .ندک می کمک يشهر طیمح در یانسان

n و شـهر  يبنا در تکمشار حق، يشهر تیریمد در تکمشار حق 
 و دارد به همراه را شهر ییفضا ابعاد یتمام از وري بهره در تکمشار حق

  .دهد می رشد را یمدن جامعۀ يساختار يها شهیر
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  کتابنامه
، ایــران اسـالمی  جمهـوري  در شـهروندي  جایگـاه ، )1389(اشـرفی، مرتضـی   

 تکنولـوژي  مطالعات مرکز: ، تهرانهمایش شهروندان و تعلق اجتماعی
  .شریف صنعتی دانشگاه

مشـارکت  ، )1389(اصغري، مهـدي؛ سـعید بهـرام سـلطانی، موسـی سـعادتی       
اولـین  ، اي حقوق شهروندي بـا تأکیـد بـر مـدیریت محلـه     برآیندي از 

: ، تهـران اي، حقـوق و تکـالیف   همایش شـهروندي و مـدیریت محلـه   
 .3معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقۀ 

  .دانشگاه هنر: ، ترجمۀ علی اشرفی، تهرانشهر، )1377(باستیه، ژرژ، برنار درز 
  .نشر نی: ، چاپ دهم، تهرانسیی سیاشناس جامعه، )1383(بشیریه، حسین 

 ،53 ، شمارةنامه نشریۀ، تا مسؤلیت از حقوق شهروندي، )1385(پیران، پرویز 
  .تهران

 تـأمین  و رفـاه  جـامع  نظـام  در مشـارکت  و شهروندي، )1384(شیانی، ملیحه 
  .، تهران1 شماره تأمین اجتماعی، و حقوق فصلنامۀ اجتماعی،

 ارزیـابی  و شـهروندي  مفهـوم  تحلیـل ، )1387(صرافی، مظفر، مجید عبداللهی 
فصـلنامۀ  ، کشـور  شـهري  مـدیریت  و قـوانین، مقـررات   در آن جایگاه
  .63، شمارة هاي جغرافیایی پژوهش

 بــر تأکیـد  بـا  شـهروندي  ابعـاد حقـوق   تحلیـل ، )1389(مالئـی، امـین    فرجـی 
اولـین  ، تهـران  شـهر  در محـالت  اجتمـاعی  هاي مشارکت دستورالعمل

: ، تهـران اي، حقـوق و تکـالیف   همایش شـهروندي و مـدیریت محلـه   
  .3معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه 

ترجمـۀ   نظریۀ رفاه، سیاست اجتماعی چیسـت؟ ، )1383(فیتس پاتریک، تونی 
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  .اجتماعی تأمین پژوهش عالی مؤسسۀ: ، تهرانپور هرمز همایون
 پرویـز  ، ترجمـۀ توسـعه  و شهرها، فقـر ، )1375(گر و ژوزف گای گیلبرت، آلن

  .تهران، تهران ناصري، شهرداري کریمی
، سـال دوم،  فصلنامۀ مشکات، رسیدن به حقوق شهروند، )1382(مرادي، علی 

  .8شمارة 
 حقـوقی  هـاي  چـالش  به تحلیلی نگرشی، )1378(حسینی، سید محمود  نجاتی

  .، تهران2 شمارة، ها ماهنامۀ شهرداري، شهري مدیریت نظام
، مشارکت و مدرن، شهروندي جامعۀ، )الف 1380(حسینی، سید محمود  نجاتی

  .5 ، شمارةشهري مدیریت فصلنامۀ
 در شـهرداري  مفهـوم  جایگـاه  بررسی، )ب 1380(حسینی، سید محمود  نجاتی
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شناختی میزان اعتماد  تحلیل جامعه
  به عملکرد شهرداري تهران شهروندان

  
  1احمد غیاثونددکتر 

  

  
  
  

  چکیده
ـ از پا یکـی  یاعتمـاد اجتمـاع  ، دیترد یب نظـم   يبرقـرار  يهـا  هی

مهم روابط  يها از جنبه یکی چراکه؛ باشد یمدر جامعه  یاجتماع
مقالـۀ  . جامعـه اسـت   يان اعضـا یم يارکساز هم نهیو زم یانسان

 شـهروندان شـناختی میـزان اعتمـاد     د تحلیل جامعهدرصد حاضر
ـ ا يجامعـۀ آمـار  . باشد یتهران م يرد شهردارکنسبت به عمل ن ی

شـهر تهـران در سـال     يبـاال سال به  15ۀ افراد یلکق شامل یتحق
بـراي  . باشـد  نفـر مـی   1190و تعداد حجم نمونه برابر بـا   1388

                                                             
 .ی از دانشگاه عالمه طباطباییشناس دکتراي جامعه. 1
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میـزان اعتمـاد   «سنجش اعتماد به عملکرد شهرداري بـه بررسـی   
. پرداخته شده است» میزان اعتماد به شهردار«و » مردم به کارکنان

شناختی براي  همچنین از دو مؤلفۀ اعتماد ابزاري و اعتماد ارزش
ـ داد که م نشاننتایج . ایم نوع اعتماد استفاده نمودهسنجش  ن یانگی

ـ به شهردار تهران با توجه بـه ط  شهرونداننمرة اعتماد  ف نمـرة  ی
از آن اسـت   کیحا، جیدیگر نتا. است 59/16برابر با ، 20صفر تا 

 26/16رد شهردار برابر با کبه عمل ين نمرة اعتماد ابزاریانگیه مک
همچنین . باشد می 60/16برابر با  یشناخت اعتماد ارزش يز برایو ن
ـ  45/4نان برابر با کارکرد کن نمرة اعتماد به عملیانگیم . باشـد  یم

نـان  کارکرد کـ بـه عمل  ين نمرة اعتماد ابزاریانگیم، انین میدر ا
بـه   یشـناخت  میـانگین اعتمـاد ارزش  ، و در مقابـل  19/4برابر با 

گـردد   مالحظه مـی بنابراین . است 14/4نان برابر با کارکرد کعمل
که میزان اعتماد مردم به عملکـرد کارکنـان شـهرداري و خـود     

شـناختی یکسـان    شهردار در هر دو بعد اعتماد ابـزاري و ارزش 
شناختی این اسـت   نکتۀ مهم و قابل تحلیل به لحاظ جامعه. است

گردد بحث اعتماد به عملکرد شهرداري هم متوجه  یکه مشاهده م
انتظـارات ابـزاري و هـم شـامل بعـد       اي از رفتارهـا و  مجموعه

  .شود اعتماد می یشناخت ارزش
نـان  کارک، يعملکـرد شـهردار  ، اعتمـاد اجتمـاعی  : دواژگانیلک

  .یشناخت اعتماد ارزش، ياعتماد ابزار، يشهردار
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  بیان مسئله
، ی و اجتمـاعی در میـان افـراد   انسانهاي مهم روابط  یکی از جنبه، اعتماد
اجتماعی اسـت و بـا تسـهیل تعـامالت اجتمـاعی و      ها و نهادهاي  گروه
نقش مهمی را در ایجاد ، هاي اجتماعی هاي متقابل بین افراد و گروه کنش

از  یکی، اعتماد«. نظم و همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آنها بر عهده دارد
جامعـه   يان اعضـا یـ م يارکساز هم نهیو زم یانسانمهم روابط  يها جنبه
سـازوکاري اسـت   ، یقت اعتمـاد اجتمـاع  یدرحق ).1384، اکزتوم( »است

درواقـع اگـر   . یاجتمـاع  يونـدها یدرجهت پ یطیساختن شرا همفرا يبرا
 توجـه  یاجتماع اعتماده به ک ییها افتیردها و رهیکرو ۀیم از زاویبخواه

ن افـراد  یو تعامل ب یروابط اجتماع يرا مبنا يدیلکن مفهوم ینند و اک یم
در جامعـه توجـه   آن  يامدهایبه آثار و پ، دهند می جامعه و بهبود آن قرار

بـروز   یو اجتمـاع  يدر سطوح مختلـف فـرد   یالتکمسائل و مش، میینما
  .بخشد می را ضرورتمقوله  نیده ضرورت پرداختن بکنموده است 

در حال ، یو اجتماع یط دستخوش تحوالت فرهنگیبا توجه به شرا
ـ گذار بودن جامعـۀ ا  در  یاعتمـاد اجتمـاع  ت یـ اهم ییز از سـو یـ ران و نی

اعتمـاد   یموضوع بررس، ریدر چند سال اخ شهروندان یتعامالت اجتماع
ن از یا. برخوردار است ییار باالیت بسیها از اهم زماناقشار و سا، به افراد

 يهـا  یابیو ارز یمربوط به اعتماد اجتماع يهاي آمار ه یافتهکآن روست 
در  يمـا را تـا حـدود    ،م در جامعـه کحـا  يها و هنجارها مردم از ارزش

ه عمدتاً کسازد  یآگاه م یجمع ییدارا یکن موضوع به عنوان یشناخت ا
ـ در قالـب میـزان روابـط و      سرمایه اجتماعیاهش کش و یاز فرسا نشان

  ).1379 ،شارع پور( دهند اعتماد اجتماعی ـ می
مستقل غیردولتی و  یزمانتهران به عنوان سا يشهردار، انین میدر ا

ـ  يازهـا یرفع ن يبرا، شهر تهران در محدودة ، یماتخـد ، یرفـاه ، یعمران
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وظایف مهمی را بر عهده دارد که باید بـا   شهروندان یو اجتماع یفرهنگ
ات مختلفی را انجام اقدام، مردم یاساس يازهایشناخت نالت و کحل مش
 شـهروندان بـا  ح یو صـح  یارتبـاط منطقـ   يرا برا يمساعد ۀنیزمدهد و 
ـ اتخـت  یبـه عنـوان پا  تهران این از آن روست که شهر  .دآورفراهم  ، رانی

با توجه بـه رشـد   ن شهر یا. گردد می محسوب ایدن يشهرها کالناز  یکی
 يهـا  تیـ ازمند خدمات و فعالین، یطیمح يار و توسعۀ فضایبس یتیجمع

از سـوي  . باشـد  یمـ  شـهروندان الت کجهت حل مسائل و مشـ  یمختلف
 یتیریگرفتـه در سـاختار مـد    صورتر و تحوالت ییت به تغیبا عنا، دیگر

تهران در چند سـال   يرد و اقدامات شهردارکو نیز گسترة عمل يشهردار
 ییار باالیت بسیاز اهم يرد شهردارکاعتماد به عمل یموضوع بررس، ریاخ

ث یـ را از ح زمانن سایرد اکخدمات و عمل، ها تیبرخوردار است تا فعال
رسـد   مـی  نظـر ه ب. نی مورد مطالعه قرار دهدتهرا شهروندانزان اعتماد یم

ه کـ  ییهـا  زمانو سا ها در گروه يو اقتصاد یتعامالت اجتماع يها نهیهز
ت یاهمن امر ین ایهمچن. ستا باال، ستندین يا نهیبه یاجتماعاعتماد  يدارا

 انیـ ع شـهروندان را در ارتبـاط بـا تعامـل     يرد شـهردار کو عمل کارکرد
ران یمد يریگ میو تصم يزیر ق در برنامهین تحقیا جینتا، بنابراین. سازد می

و  تعـامالت ، ازهـا یر رفع نیدر مس يشهردار يها تیبه فعال یده و جهت
نقـش   يشـهردار  یتیرینان و سـطوح مـد  کارکز نحوة رفتار و اقدامات ین

  .بسزایی دارد

  مبانی نظري
ز یـ در جوامع مختلف به طور عـام و ن  یدر بحث از طرح مسائل اجتماع

ه هـر  کـ تـه بجاسـت   کن نیر اکذ، به طور خاص یاعتماد اجتماع یبررس
 ).1974، اکـ زتوم( باشـد  یم» رییتغ«و » نظم«ر با دو مسئلۀ یدرگ يا جامعه
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موضـع   يچهار بعـد بـرا  » اکزتوم«، یح ابعاد مسئلۀ نظم اجتماعیدر تشر
، یرتبۀ اجتماع، سرمایه اجتماعی: از عبارتنده کنظم قائل است  یاجتماع
سـرمایه  « رو، ایـن  از ).1373، یچلبـ ( یت اجتمـاع یو ذهن یاجتماعنقش 

است و به عنوان  یاز عوامل مهم و مؤثر بر نظم اجتماع یکی 1»اجتماعی
. نـد ک یم مـ یل و تنظیرا تسه یه روابط اجتماعکباشد  یم يا رهیمنبع و ذخ

روابط «و » یاعتماد اجتماع« یدو شاخص اساس يدارا سرمایه اجتماعی«
 سـرمایه اجتمـاعی  ی مـ کو  یفـ کی يها انگر جنبهیه بکباشد  یم» یاجتماع
و  یانسـان مهـم روابـط    يهـا  از جنبـه  یکـی ، اعتمـاد ، انین میدر ا. است

بنـابراین   ).1384، اکـ زتوم( »جامعه است يان اعضایم يارکساز هم نهیزم
بـه همـین   . ین مسئلۀ نظم اجتماعی قلمـداد کـرد  تر مهمتوان  اعتماد را می

ین مسـئلۀ نظـم   تـر  مهـم شـود کـه    به درستی متذکر می آیزنشتات، جهت
اعتماد و همبسـتگی اجتمـاعی   ، شناسی گذاران جامعه اجتماعی براي بنیان

 نظم اجتماعی غیرممکن اسـت ، یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد. است
  ).12: 1375، چلبی(

به طور کلی رویکردهاي پیرامـون اعتمـاد را از منظـر سـه رویکـرد      
اعتمـاد  ، رویکرد خـرد کـه در آن  ، نخست: توان مورد تحلیل قرار داد می

شناسی و  یک ویژگی یا خصوصیت فردي است که عمدتاً در حوزة روان
پردازانـی چـون    در این باره نظریـه . شود ی اجتماعی مطرح میشناس روان

هـاي   از منظر نظریه... و کریستوفر مروو  جانسون، بالو، کلمن، اریکسون
که ، کالنرویکرد ، دوم؛ اند خرد به بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد پرداخته

، اسپنسـر  .آیـد  ویژگی نظام اجتماعی به حساب مـی ، اعتماد، از این منظر
، پوتنـام ، اینگلهـارت ، وبـر ، مـارکس ، زیمـل ، دورکـیم ، تونیس، پارسونز
؛ اعتماد هسـتند  کالناختاري و معتقد به عوامل س... و همانلوو  فوکویاما

                                                             
1. Social Capital 
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شـود ابعـاد    تـالش مـی  ، کـالن با تلفیق سـطح خـرد و   ، در رویکرد سوم
  .مختلف اعتماد بررسی شود

 1از مفهومی به نام اعتماد بنیـادي ، در بحث پیرامون اعتماد اریکسون
گیـري   نحـوة رشـد و شـکل    تـأثیر آورد و آن را تحـت   سخن به میان می

اي  بلکه جنبـه ، اعتماد امر ثابتی نیست، جانسوناز نظر . داند شخصیت می
از نظـر  . از روابط است که به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است

افزایش و یا ، دهند و سطح اعتماد را در روابط او هر آنچه افراد انجام می
هـاي   در ایجاد و حفظ اعتماد در روابط دوجانبه و کـنش ، دهد کاهش می

ــا  ــت زی ــه از اهمی ــافی( دي برخــوردار اســتدوطرف  ).72: 1375، امیرک
دو عنصـر اعتمادکننـده و   ، همچنین وي در یک رابطۀ مبتنـی بـر اعتمـاد   

داراي ، کنشـگران ، شناسد که در صورت وجود اعتماد اعتمادشونده را می
 باشـند  همکاري با یکدیگر و اعتماد به همدیگر می، سهیم کردن، صداقت

ش عقالنی به موضـوع اعتمـاد توجـه    از منظر کن جیمز کلمن ).4: همان(
اعتماد نوعی انتظار است که بر اساس محاسبۀ سود و ، از نظر وي. کند می

نسـبت بـه   ، گر و عقالنـی  هاي محاسبه انسانزیان به دست آید که توسط 
وي در بحـث از  . شـود  ها بـرآورده مـی   زمانفرد یا گروهی از افراد یا سا

، دارد کـه برقـراري اعتمـاد    بیان مـی ، نتایج افزایش و کاهش میزان اعتماد
قدرت عمل کـردن را تسـهیل   ، دهد منابعی را در اختیار فرد امین قرار می

بـراي  ، برقـراري ارتبـاط  ، قابـل اعتمـاد باشـد   ، نماید و اگر فرد امـین  می
  ).287-9: 1377، کلمن( آورد اعتمادکنندگان نیز منفعت به بار می

روابط مبتنی بـر   :از جمله اندیشمندانی است که معتقد است تونیس
و این نو روابط در گزلشافت ـ بـا   ، اعتماد تنها در گمانشافت وجود دارد

اعتماد اجتماعی  پوتنام ).1380، غراب( آن شدت و حدت ـ وجود ندارد 
                                                             
1. Basic Trust 
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دانـد و معتقـد اسـت همکـاري و      می سرمایه اجتماعیین مؤلفۀ تر مهمرا 
 سرمایه اجتماعیانه در جایی که ذخیره و انباشتی اساسی از تعاون داوطلب

بـه  ، هاي تعهد مـدنی وجـود داشـته باشـد     در قالب قواعد تبادل و شبکه
پایـۀ  ، همچنـین اعتمـاد   ).Putnam, 1992: 167( گیـرد  آسـانی صـورت مـی   

، اعتمادي بی، برعکس ).Barbalet, 1996: 77( احساسی براي مشارکت است
مشـارکت بـین   ، اعتمادي ایجـاد شـود   اگر بی«؛ برد می همکاري را از بین

در این میان نیـز   .(Gambetta, 1988: 219) »عامالن آزاد از بین خواهد رفت
باعـث و موجـب اعتمـاد و یـا     ، باربر معتقد است کـه سـه نـوع انتظـار    

بندي بـه نظـم    پاي )1: شود اعتمادي به هر فرد یا گروه و یا دولت می بی
ها  ترجیح مسئولیت )3؛ توانایی و اجراي وظایف محولۀ نقش )2، اخالقی

، صـفري ( ها و نیازها و تمایالت فردي یا گروهـی  و تکالیف بر خواست
1383 :25.(  

دانـد و   هـاي اصـلی مدرنیتـه مـی     اعتماد را از عناصر و مؤلفه گیدنز
اجتمـاع  ، معتقد است که چهار زمینۀ محلـی اعتمـاد یعنـی خویشـاوندي    

هاي پیش از مدرن تسلط  بر فرهنگ، شناسی مذهبی کیهان سنت و، محلی
هاي انتزاعی و نمادها و  اعتماد به نظام، حال آن که در دوران مدرن؛ دارند
: 1380، گیـدنز ( جاي این نوع اعتماد را گرفته است، هاي کارشناسی نظام
است و » اعتماد بالقوه«، معتقد است که مشخصۀ عصر مدرن گیدنز ).120

اهمیت خود را در جوامع صنعتی از ، اصلی اعتماد در جوامع سنتیمنابع 
قابلیـت  ، یکـی : قابلیت اعتماد بر دو نوع است، از نظر وي. اند دست داده

شناسـند و بـر    اعتمادي است که میان افرادي که خـوب همـدیگر را مـی   
هـاي   یعنی افرادي که صالحیت، شود مبناي آن آشنایی طوالنی برقرار می

امـا  . انـد  راي قابل اعتماد بودن در نظر همدیگر به اثبات رسانیدهالزم را ب
، هـاي از جاکنـده چیـز دیگـري اسـت      یسـم مکانقابلیت اعتماد بر مبناي 
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  ).99: همان( هرچند در اینجا نیز اعتمادپذیري عامل مهمی است
هم بـه عنـوان   ، مفهوم اعتماد اجتماعی، شناسی هاي جامعه در نوشته

ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتمـاعی بـا    ویژگی، افراد یویژگ
هــا در ســطح فــردي  بــر رفتــار مبتنــی بــر تعــامالت و ســوگیري تأکیــد
تـوان   درمجموع مـی  ).1384، زاهديو  اوجاقلو( سازي شده است مفهوم

  :چهار نوع اعتماد را بر حسب سطوح مختلف به شرح زیر بیان نمود
که اعتماد بنیادي در مراحل معتقد است  اریکسون: اعتماد بنیادي. 1

کـودك  ، بـه اعتقـاد او  . گیـرد  شکل می انسان) شیرخوارگی( اولیۀ زندگی
کـودك بایـد بتوانـد در    . سازد معموالً نخستین رابطه را با مادر برقرار می

اگر مادر به نیازهاي جسمانی کودك پاسخ . کنار مادر احساس امنیت کند
، از آن پـس ، کنـد  تـأمین دهد و محبت و عشق و امنیت کـافی بـراي او   

نگرشـی کـه نظـر    . کودك شروع به پروراندن حس اعتماد خواهـد کـرد  
ما را بـه  ، این اعتماد. کند می را دربارة خودش و دیگران مشخص کودك

امنیـت  ( شـناختی  بدان امنیت هسـتی  گیدنزسازد که  مفهومی رهنمون می
اعتمـاد بنیـادي را در قالـب اعتمـاد و امنیـت       گیـدنز . گوید می) وجودي

اطمینـانی  ، امنیـت وجـودي  ، به نظر او. دهد وجودي مورد توجه قرار می
هـاي   ها به تداوم تشخیص هویت خود و دوام محـیط  آدم است که بیشتر

  ).110: 1377، گیدنز( اجتماعی و مادي کنش در اطراف خود دارند
ه در روابط چهـره  کاز اعتماد است  یسطح: 1اعتماد بین شخصی. 2

 یجوامـع سـنت   ۀمشخصـ ، ن نوع اعتمادیا. دهد یم نشانبه چهره خود را 
ــگ لکشــ. اســت ــهیشــتر در زمیاعتمــاد ب يری ــوام، یخــانوادگ يهــا ن ، اق

بـر عواطـف و احساسـات     یه مبتنکباشد  یها م یمحل هم شاوندان ویخو
قابل  یاجتماع ۀنین زمیا بر اعتماد در یرفتار مبتن، یاز طرف. است یارزش

                                                             
1. Interpersonal trust 
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ـ ا يمفهوم مناسـب بـرا  است و  ینیب شیپ  باشـد  یمـ » نـان یاطم«ن رفتـار  ی
بـه چهـره    این اعتماد با وجود روابط مستقیم و چهره« ).1386، غیاثوند(

اعتماد بین شخصی در . فردي است شود و مبتنی بر روابط بین شناخته می
، آمـوز  معلـم و دانـش  ، همکـاران ، ارتباط با تعامل و روابط میان دوسـتان 

مشـتري و فروشـنده و دیگـر مـوارد     ، بیمار و پزشـک ، کارگر و سرگروه
  ).9: 1374، امیرکافی( »ندک مشابه تجلی پیدا می

بـه چهـره    اي فراتر از روابـط چهـره   در زمینه: 1یافته اعتماد تعمیم. 3
بـه  ؛ هاي موجـود در سـطح فرافـردي اسـت     گیرد و حامل شبکه قرار می

هـاي   جاي خود را بـه اعتمـاد بـه مقولـه    ، اي که اعتماد به اشخاص گونه
عی کـه در وراي  تري چون اصـناف اجتمـا   تر و گسترده اجتماعی انتزاعی

و در مقیاس ملی  اند اي قرار گرفته همسایگی و طایفه، هاي خانوادگی مرز
  ).Sztompa, 1999: 45( دهد می، شوند مطرح می

ـ در ا، اعتماد: 2هاي تخصصی اعتماد به نظام. 4 ، یاجتمـاع  ۀنـ ین زمی
ز مختلـف  کـ هـا و مرا  زمانت متخصصـان و مهـارت سـا   کمشار بر یمبتن

، تخصـص ، يروابـط اعتمـاد   يهـا  مشخصـه  .باشـد  یجامعه م موجود در
 ۀنـد توسـع  یه در فراکـ باشد  یباال م قانون و نظارت ازت یرعا، يارآمدک

سـاز احسـاس    نهیزمو رد یگ یل مکش یگروه نیو بسط روابط ب یاجتماع
توانـد   یمـ س کاسـت و بـالع   یـی گرا و عام یت اجتماعکمشار، تیمسئول
 زمانسـا  یدگیو بـه هـم پاشـ    ینظمـ  یب، يارک مک، يفساد ادار اتموجب

» ينقش نهاد«د یخود تول ۀه به نوبک داشته باشداجتماع را دنبال  يهنجار
  .دینما یم
  

                                                             
1. Generalized social trust 
2. Trust of expert system 
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  مفهومی پژوهش چهارچوب
ابعـاد و سـطوح مختلـف    ، مفهومی چهارچوبمنظور از ، در این بررسی

نه ضـرورتاً  ؛ شوند سازي می ست که در ارتباط با یکدیگر مفهوم موضوع ا
ضرورت منطقی بـین چنـد متغیـر در هیئـت     ، اثباتی که در آنیک نظریۀ 

بـر ایـن    ).1383، چلبـی ( شـود  چند قضیۀ اثباتی مرتبط به هم مطرح می
جهت تحلیل وضـعیت اعتمـاد مـردم بـه عملکـرد شـهرداري از       ، اساس
گرچـه در آخـر   . استفاده گردیـده اسـت   برنارد باربر و زتومکاهاي  نظریه

به بررسی رابطۀ آمـاري بـین   ، ضیۀ کلیسعی شده است در قالب یک فر
بـا  ) گروه سنی و مقطع تحصیلی، تأهل وضعیت، جنس( متغیرهاي فردي

  .میزان اعتماد به عملکرد شهرداري پرداخته شود
مستلزم کنش توأم با اعتماد است ، انتظار عمل متقابل زتومکابه نظر 

برگردانـدن  انتظـار  : که ممکن است دو نوع تلقی را در پی داشـته باشـد  
 چیزي که به دیگري محول شده است و انتظار وفاداري و اعتماد متقابـل 

انـواع  ، برنـارد بـاربر  مطـابق نگـرش   ، ن راستایدر ا ).59: 1384، زتومکا(
ها  ن افراد و نظامیه در بکبل، ينشگران فردکن یمختلف اعتماد نه تنها در ب

پـس در   ).Barber, 1983( ز وجـود دارد یـ متعدد ن يها ن نظامیدر ب یو حت
ها مشاهده  زمانن نهادها و سایتوان اعتماد را در ب یم، ن حالتیتر یانتزاع

تواننـد بـه    یه مـ کـ انواع رفتار مورد انتظار وجود دارد ، انین میدر ا. ردک
ب از یـ ن انتظـارات و بـه ترت  یشـتر یاز حداقل انتظارات تا ب، كعنوان مال

ه در کـ ن آنها مطرح شود یتر يتا قو کسیپر ر يها ینیب شین پیتر فیضع
  :اند يبند چند نوع قابل دسته

د را از یـ مف يهـا  یژگـ یاز و ین اسـت تنهـا برخـ   کمم، نوع نخست
بـا   )1: میانتظـار داشـته باشـ   ، ردیگ یگران انجام میه توسط دکی یها نشک

 )2 ،)تـداوم و اسـتمرار  ، یوسـتگ یپ، انسـجام ، نظـم ( قاعده و مرتب بودن
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، ها نشکح در مورد یقضاوت صح، ها نهین زمییتع( مستدل و معقول بودن
ـ ثبـات و پا ، تیـ قابل( کـارایی داشـتن   )3 ،)قابل قبـول  يها بحث ، يداری

ـ بـر ا  ).Ibid: 14() یاثربخشـ ، مناسـب  ياجرا، نظم، و انسجام یگانگی ن ی
اعتمـاد  «د بـه آن  یاست با يابزار، بر انتظارات یاعتماد مبتن یوقت، اساس

  ).61: 1384، زتومکا( اطالق نمود 1»يابزار
ن است که ممک ین معنیبه ا. تر است يضرور، نوع دوم از انتظارات

گـران  یتوسـط د  گرفته انجام يها نشک را از یاخالق يها یژگیاز و یبرخ
، یم آنهـا از نظـر اخالقـ   یانتظار دار )1: از عبارتنده ک، میانتظار داشته باش

 یاز برخ يرویپ، محترمانهرفتار ، صداقت، از اصول يرویپ( مسئول باشند
م آنها نسبت یانتظار دار )2 ،)یگانگیدادن وحدت و  نشان، یقواعد اخالق

ـ ما انتظـار دار  )3 ،ی رفتار کنندانسانبه ما مهربان باشند و با ما به طور  م ی
گران انتظـار  یما از د )4 ،باشند یمیقابل اعتماد و صم، ه آنها با صداقتک

هاي مـورد قبـول    استفاده از مالك( نندکه منصف و عادالنه رفتار کم یدار
انجـام کارهـا بـه طـور صـحیح و قضـاوت       ، استانداردهاي یکسان، عامه

 یبـر انتظـارات اخالقـ    یمبتنـ ، اعتمـاد  یوقت، یلکبه طور  ).ساالر شایسته
  .دیآ یان میسخن به م 2»یشناخت اعتماد ارزش«از ، است

ها و انتظارات را از ن شرطیتر ياست قون کمم، در نوع سوم اعتماد
ــ  برنــارد بـاربر ه کـ م یگـران داشـته باشــ  ید حــس «بـر   یآن را رفتـار مبتن

هاي خاص  وظایفی که در موقعیت«نامد و تحت عنوان  یم» یشناس فهیوظ
 ,Barber( »گیرم منافع دیگران قبل از منافع خودمان برعهده می تأمینبراي 

Op.cit: 9 (نماید معرفی می )سه مبنـا وجـود   ، در این میان ).1384، اکزتوم
: توان تعیـین کـرد   قابلیت اعتماد اولیۀ اهداف را می، دارد که بر اساس آن

                                                             
1. Instrumental trust 
2. Axiological trust 
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اعتبـار بـه   . 3طرز رفتـار و نمود یا 2)عملکرد( نحوة اجرا، 1وجهه یا اعتبار
بـه  ؛ معناي ثبت اعمال گذشته و عملکرد به معنـی اعمـال واقعـی اسـت    

. ونی که در حال حاضر نتایجی را به بار آورده استرفتار کن، عبارت بهتر
  ).91 :همان( نمود به خصوصیات ظاهري افراد بستگی دارد

اعتماد به شهرداري از نوع اعتمـاد انتزاعـی   ، با توجه به مطالب فوق
درواقـع  . گیـرد  هاي تخصصـی قـرار مـی    است و در قالب اعتماد به نظام

افـراد بـا    يارکـ هم ۀلئحل مسـ  يبرا يارکسازو، تین موقعیاعتماد در ا
شـتر  ین خدمات بهتـر و ب یهرچه افراد جامعه از ا به عبارتی؛ ستا نهادها

بـر ایـن    .شـود  یشـتر مـ  یب یانتزاع يها اعتمادشان به نظام، ندیاستفاده نما
اي از انـواع رفتـار و    اعتماد به عملکـرد شـهرداري بـه مجموعـه    ، اساس

. رود و مدیریت شهري انتظار میشود که از کارکنان  ها اطالق می برخورد
توانند منشأ بسیاري از رفتارهاي توأم بـا   انتظارات ایجادشده می، بنابراین

  .اعتماد گردند
بـه دو  ، يرد شـهردار کـ سنجش اعتماد به عمل يبرا، در این مطالعه

و اعتمـاد بـه    ينـان شـهردار  کارکرد کمحور نسبتاً مجزاي اعتماد به عمل
، به لحـاظ عملیـاتی  . توجه شده است) شهردار( رد مدیریت شهريکعمل

شناسـی   این مجموعه انتظارات در دو دستۀ اعتماد ابزاري و اعتماد ارزش
ه کـ نین ایدر ع، ن دو نوع اعتمادیدرواقع ا. مورد بررسی قرار گرفته است

ن انتظـارات را  یشتریاز حداقل انتظارات تا ب، گر هستندیهمد کنندة لیمکت
ن امر را مشـخص نمـود   یتوان ا ، میيا سهیمقا ینگاه رند و درگی می بر در
 يهـا  شتر اعتماد از نوع نظامیب یتهران شهروندان يه در حال حاضر براک

، تخصـص ، شایسـتگی و تجربـه  ، پذیري مسئولیت، رعایت قانون( يابزار
                                                             
1. Reputation 
2. Performance 
3. Appearance 
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ـ ت دارد یـ اهم) مهـارت و تخصـص  ، يارآمدک  شـناختی  ا اعتمـاد ارزش ی
تـوان   ین مـ یهمچنـ  ).تعهد و و سالمت مالی، آمیز رفتار احترام، صداقت(
ان مـورد  یپاسـخگو  يفرد يها یژگین تفاوت در نگرش را بر حسب ویا

الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مطالعـه اعتمـاد       . قـرار داد  ياوکل و وایتحل
  .شناسی مورد مطالعه قرار نگرفته است وظیفه

  مفهومی اعتماد به عملکرد شهرداري چهارچوب .1 هجدول شمار
  ها ابعاد و معرف  محورها

اعتماد به 
  کارکنان 

تجربه و ، عمل به قانون و مقررات، ن و مقرراتیقوان ينفع در اجرا: ياعتماد ابزار
  .نانکارکردن کمسئوالنه عمل ، دانش و مهارت، نانکارک ییتوانا
ازها و ین كدر، نانکارکحل مسائل توسط ، نانکارکصداقت : یشناخت اعتماد ارزش

، داشتن رفتار محترمانه، ییپاسخگوعالقه به ، یسالمت مال، انتظارات محله
  نانکارکنان به یاطم

اعتماد به شهردار 

مهارت و تجربۀ ، ییت اجرایو قابل ییتوانا، یو اثربخش کارایی: ياعتماد ابزار
ت در یتالش و جد، يپذیر تیو مسئول ییپاسخگو، ب در امورینظم و ترت، یافک

  مربوط به شهرحل امور 
ت یمحبوب، داشتن صداقت، يارکداشتن تعهد و اخالق : یشناخت اعتماد ارزش

  یداشتن سالمت مال، عادالنه یرسان خدمات، تیرینان به مدیداشتن اطم، داشتن

  شناسی مطالعه روش
 يو جامعـۀ آمـار   2صورت گرفته است 1شیمایپژوهش حاضر به روش پ

ل کیتشـ » 1388در سـال  شـهر تهـران    يباالسال به  15افراد  ۀیلک« آن را
مطابق فرمول کوکران برآورد گردید کـه درنهایـت   ، حجم نمونه .دهد یم

وة یبـه شـ  ن مطالعـه  یا يریگ نمونه ةنحو .ش یافتینفر افزا 1190برابر با 
و » نامـه  پرسـش «اطالعات از  يآور جهت جمع. باشد یم» يا مرحلهچند «

                                                             
1. Survey 

بررسی میزان اعتمـاد شـهروندان   «این مقاله برگرفته از یک نظرسنجی تحت عنوان . 2
باشـد کـه توسـط نویسـندة مقالـه بـراي دفتـر         می» نسبت به عملکرد شهرداري تهران

 .انجام گرفته است 1388رهنگی شهرداري در سال مطالعات اجتماعی و ف
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در . ستفاده شده استا» رتیکل«ف یط ازعمدتاً ، میسنجش مفاه يز براین
سـؤاالت از آزمـون    یـی سـنجش روا  يو برا ين مطالعه از اعتبار صوریا

و اعتمـاد بـه عملکـرد     Alpha= 95/0اعتماد بـه کارکنـان   ( رونباخک يآلفا
  .ده استیاستفاده گرد) Alpha= 96/0شهرداري 

  نتایج پژوهش
  يفرد يها یژگیو) الف

 52، ن تعدادیاز ا. باشند ینفر م 1190برابر با  قیل افراد نمونۀ تحقکتعداد 
ز یـ ق نیـ ان نمونـۀ تحق یپاسـخگو ثر کا. زن بودند درصد 48مرد و  درصد

سـال   38ن سن آنها حـدود  یانگیهمچنین م ).درصد 4/73( متأهل هستند
ـ ر دیپلم و زید، یعال( یلیتحص يها از دوره هریکدر . است تعـداد  ) پلمی

  .باشد یباً برابر میان تقریپاسخگو

  ينان شهردارکارکرد کاعتماد به عمل) ب

نان کارکرد کبه عمل شهروندانزان اعتماد یم یبررس يبرا، ذکر شد چنانکه
. استفاده شـده اسـت   یشناخت و ارزش ياز دو نوع اعتماد ابزار يشهردار

  :میپرداز یج حاصل میر به نتایدر ز
هاي اعتماد ابزاري به کارکنان  وضعیت معرف در خصوصها  بررسی

در  درصـد  42، »نانکارکردن کمسئوالنه عمل «نۀ یدهد که در زم می نشان
دربـارة  ؛ مکدر حد  درصد 5/11اد و یدر حد ز درصد 2/31، حد متوسط

، در حـد متوسـط   درصـد  1/39» ن و مقررات به نفع مـردم یقوان ياجرا«
عمـل  « در خصوص؛ مکدر حد  درصد 7/11اد و یدر حد ز درصد 8/31

 3/14، در حـد متوسـط   درصـد  3/41» کارکنان طبق به قانون و مقـررات 
ـ در حد ز درصد 2/27م و کدر حد  درصد تجربـه و  «نـۀ  یدربـارة زم ؛ ادی
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 1/28، در حـد متوسـط   درصـد  6/43» نان در انجام وظایفکارک ییتوانا
ـ در حد ز درصد و  دانـش «نـۀ  یم و در زمکـ در حـد   درصـد  3/14اد و ی

 3/23، در حد متوسـط  درصد 1/44» نان در رسیدگی به امورکارکمهارت 
  .اند م بدان نظر داشتهکدر حد  درصد 5/16اد و یدر حد ز درصد

هاي اعتماد ابزاري به عملکرد کارکنان  یان برحسب معرفپاسخگوتوزیع . 2 هجدول شمار
  ) n=900(شهرداري 

 خیلی  اصالً  ها معرف
   خیلی  زیاد  متوسط  کم  کم

  جمع  کامالً  زیاد
رفتار و نحوة برخورد کارکنان شهرداري تا 

  100 5/1  4/8  2/31  42  5/11  6/33  7/1  چه حد مسئوالنه است؟
به نظر شما تا چه حد قوانین و 

مقرراتی که شهرداري اجرا 
  کند، به نفع مردم است؟ می

2  3  7/11  1/39  8/31  7/10  8/1 100 

تا چه حد کارکنان و مسئوالن 
شهرداري، طبق قانون و ضوابط 

  کنند؟ عمل می
8/1  7/4  3/14  3/41  2/27  1/9  7/1 100 

تا چه اندازه کارکنان و مسئوالن 
شهرداري، در انجام وظایف خود 
  با تجربه و توانا هستند؟

7  4/3  3/14  6/43  1/28  6/8  3/1 100 

کارکنان و مسئوالن شهرداري 
تا چه حد از دانش و مهارت 

رسیدگی به  الزم در خصوص
  امور شما برخوردارند؟

4/1  3/4  5/16  1/44  3/23  7/8  7/1 100 

نـۀ  یه در زمکاز آن است  کیشناختی حا ها دربارة اعتماد ارزش دیگر یافته
در  درصـد  6/15، در حـد متوسـط   درصد 8/39» نانکارکمیزان صداقت «

حـل منصـفانۀ مسـائل    « در خصوص؛ ادیدر حد ز درصد 6/30م و کحد 
ـ در ز درصـد  8/28، در حـد متوسـط   درصد 6/41» نانکارکتوسط  اد و ی

ازهـا و انتظـارات محلـه توسـط     ین كدر«دربارة ؛ مکدر حد  درصد 1/16
ـ در حد ز درصد 9/22، در حد متوسط درصد 9/41» کارکنان  6/21اد و ی



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«علمی مجموعه مقاالت همایش      296

در حـد   درصـد  8/41» نانکارک یسالمت مال«دربارة ؛ ادیدر حد ز درصد
ـ در حـد ز  درصد 4/21م و کدر حد  درصد 7/14، متوسط نـۀ  یدر زم؛ ادی

در حـد   درصـد  5/14، در حد متوسط درصد 7/44» نانکارکنان به یاطم«
کارکنـان بـه    میزان عالقـۀ « در خصوص؛ ادیدر حد ز درصد 8/24م و ک

م و کـ در حـد   درصـد  9/14، در حـد متوسـط   درصد 2/43» ییپاسخگو
» نـان کارکوضعیت رفتـار محترمانـۀ   «نۀ یدر زم؛ ادیدر حد ز درصد 6/25
در  درصد 7/12اد و یدر حد ز درصد 4/27، در حد متوسط درصد 9/45

  .م بوده استکحد 

  شناختی عملکرد کارکنان شهرداري یان دربارة اعتماد ارزشپاسخگوتوزیع . 3 هجدول شمار

 خیلی  اصالً  ها معرف
  خیلی  زیاد  متوسط  کم  کم

  جمع  کامالً  زیاد 
مسئوالن شهرداري تا چه  کارکنان و

اندازه در باور و رفتارشان صادق 
  هستند؟

7/1  6/3  6/15  8/39  6/30  7/4  1/1 100  

تا چه حد کارکنان و مسئوالن 
خواهند مسائل  شهرداري انصافاً می

  ساکنین را حل کنند؟
5/1  7/2  1/16  6/41  8/28  6/7  7/1 100 

کارکنان و مسئوالن شهرداري تا چه 
انتظارات محله و منطقۀ حد نیازها و 

  کنند؟ شما را درك می
2  9/3  6/21  9/41  9/22  8/5  9/1 100 

ن به عملکرد کارکنان و مسئوال
 100 4/1  0/9  8/24  7/44  5/14  4/4  4/1  شهرداري تا چه حد اطمینان دارید؟

کارکنان و مسئوالن شهرداري تا چه 
 100 1/3  2/12  4/12  8/14  7/14  6/4  1/2  حد از سالمت مالی الزم برخوردارند؟

تا چه حد کارکنان شهرداري عالقه 
یی به پاسخگوو حوصلۀ کافی براي 

  دهند؟ مردم از خود نشان می
8/1  8/3  9/14  2/43  6/25  7/8  0/2 100 
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تا چه حد کارکنان شهرداري برخورد 
  100 9/1  8/8  4/27  9/45  7/12  0/2  2/1  آمیزي با مردم دارند؟ احترام

ن یانگیـ م، دهـد  مـی  نشانر یارقام مندرج در جدول ز چنانکه، در مجموع
قسمتی  7تا  1برحسب طیف » نان شهرداريکارکرد کاعتماد به عمل«نمرة 

بـه   ياعتمـاد ابـزار  «ن نمـرة  یانگیـ م، انیـ ن میدر ا. باشد یم 16/4برابر با 
ــعمل اعتمــاد «میــانگین ، و در مقابــل 19/4برابــر بــا  » نــانکارکرد ک

بود کـه تقریبـاً یکسـان     14/4برابر با » نانکارکرد کبه عمل یشناخت ارزش
  .است

  ينان شهردارکارکرد کزان اعتماد به عملیم يف آماریتوص .4 هشمار جدول

   یشناخت اعتماد ارزش   ياعتماد ابزار  نانکارککل اعتماد به   اعتماد

  14/4  19/4  16/4  نیانگیم

میزان اعتماد بـه  هاي فردي با  در ادامه به بررسی رابطۀ آماري بین ویژگی
ن یانگیه مکدهد  می نشان tي حاصل از آزمون ها یافته. ایم کارکنان پرداخته

 و نیـز افــراد متأهــل و مجــرد ) s=47/0( نگـرش مــردان و زنــان تهرانــی 
)08/0=s ( چنـدان تفـاوتی بـا هـم نـدارد      ينـان شـهردار  کارکنسبت به .

) s=79/0( یسنرامون رابطۀ گروه یپ Fحاصل از آزمون  يها افتهیهمچنین 
نان هـیچ  کارکبا اعتماد به ) s=11/0( یلیاعتماد به کارکنان و مقاطع تحص

  .دهد نمی نشانتفاوت معناداري را 

   يفرد يها یژگینان برحسب وکارکدربارة اعتماد به  tو  Fج آمون ینتا .5 هجدول شمار

  آزمون  اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد  نانکارک/ يفرد یژگیو
  t= 70/0  75/0  2/4  480  زن  جنس
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 s=47/0 86/0  1/4  530  مرد

  t= 52/0  81/0  1/4  743  متأهل  وضع تأهل
59/0=s 78/0  2/4  242  مجرد 

  یگروه سن

25-15  217  1/4  81/0  
40/0=F 
79/0 =s 

35-26  268  2/4  79/0  
45-36  215  1/4  86/0  
55-46  165  2/4  82/0  
 78/0  1/4  144  +ـ  56

مقاطع 
  یلیتحص

 F=2/2  71/0  1/4  342  پلمیر دیز
11/0=s 86/0  1/4  330  پلمید  

 85/0  2/4  320  یعال

  رد شهردار تهرانکاعتماد به عمل) ج

آقـاي  ( رد شـهردار تهـران  کبه عمل شهروندانزان اعتماد یجهت مطالعۀ م
شـناختی اسـتفاده شـده     از دو نوع اعتماد ابـزاري و ارزش ، )قالیباف دکتر
از  هریـک بـه  ، 20ن صفر تـا  یان خواسته شد بیپاسخگودرواقع از . است

  .نمره بدهند، انتظارات مورد نظر
هـاي اعتمـاد ابـزاري بـه      معـرف  در خصوصگرفته  صورت یبررس

 یـی ت اجرایـ و قابل ییتوانـا « یژگـ یه وکانگر آن است یرد شهردار بکعمل
د معرف مور 6ن نمره را در میان یباالتر 36/16ن یانگیبا م» ها نمودن طرح

 يدر مراتـب بعـد   یمکز با اختالف یۀ موارد نیبق. نظر کسب نموده است
در  يریپـذ  تیو مسـئول  ییپاسـخگو « یژگـ یه وک يبه نحو؛ ردیگ یقرار م

  .ن رتبه قرار داردیدر آخر 13/16ن یانگیبا م» امور مختلف

  ) n=1050( رد شهردارکبه عمل ياعتماد ابزار يها شاخص يف آماریتوص .6 هجدول شمار
  نما  میانه  میانگین  ها معرف

 17  00/17  36/16  ها نمودن طرح ییت اجرایو قابل ییتوانا
 17  00/17  34/16  ت در حل امور مربوط به شهریتالش و جد

 17  00/17  29/16  داشتن نظم و ترتیب در امور و عملکرد
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 17  00/17  27/16  دارا بودن مهارت و تجربۀ کافی
 17  00/17  21/16  و اثربخشی مدیریت شهردار تهران کارایی
 17  00/17  13/16  ي در امور مختلفپذیر یی و مسئولیتپاسخگو

 نشان، به شهردار تهران یشناخت هاي اعتماد ارزش بررسی وضعیت معرف
ت داشـتن  یمحبوب« یژگین نظرات مربوط به ویانگین میشتریه بکدهند  یم

صفر  يگذار برحسب نمره( باشد یم 71/16ن نمره یانگیبا م» ن مردمیدر ب
 یژگـ یمتعلـق بـه و  ) 44/15( ن نمـره یانگیـ ن میمترک، و در مقابل) 20تا 
  .است» يعادالنه به تمام مناطق شهر یرسان خدمات«

  رد شهردار کبه عمل یشناخت اعتماد ارزش يها شاخص يف آماریتوص .7 هجدول شمار
  نما  میانه  میانگین  ها معرف
 17  00/17  42/16  اخالق کاريداشتن تعهد و 

 17  00/17  33/16  داشتن صداقت در گفتار و عمل
 17  00/17  71/16  محبوبیت داشتن در بین مردم

 17  00/17  41/16  داشتن اطمینان به عملکرد و مدیریت او
 15  00/16  44/15  رسانی عادالنه به تمام مناطق شهري خدمات

 17  00/17  55/16  داشتن سالمت مالی

ن نمـرة اعتمـاد   یانگیـ م، دهد یم نشانر یز يف آماریجدول توص چنانکه
در . باشـد  یم 59/16برابر با  20ف نمرة صفر تا یبا توجه به ط شهروندان

ـ ق ایجهت تدق، انین میا ه کـ از آن اسـت   کیج حـا یر نتـا یسـا ، افتـه ین ی
 يز برایو ن 26/16رد شهردار برابر با کبه عمل ين نمرة اعتماد ابزاریانگیم

 .است 60/16برابر با  یشناخت اعتماد ارزش

  رد شهردارکاعتماد به عمل يف آماریتوص .8 هجدول شمار

  یشناخت اعتماد ارزش  ياعتماد ابزار  اعتماد به شهردار
59/16  26/16  60/16  
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 يهـا  یژگیرابطۀ و یجهت بررس يآمار يها ج حاصل از انجام آزمونینتا
زان اعتماد مردان یه مکانگر آن است یرد شهردار بکبا اعتماد به عمل يفرد

 يها گروه، )s=41/0( متأهالن نسبت به مجردان، )s=36/0( نسبت به زنان
چنـدان  ) s=92/0( متفـاوت  یلیو مقـاطع تحصـ  ) s=41/0( مختلـف  یسن

قـدر مشـهود نیسـت تـا      آنهـا   نیانگین اختالفات میبنابرا. ستیمتفاوت ن
  .گردد يمنجر به تفاوت معنادار

   يفرد يها یژگیدربارة اعتماد به شهردار برحسب و tو  Fج آمون ینتا .9 هجدول شمار
  آزمون  اریانحراف مع  نیانگیم  تعداد  شهردار/ يفرد یژگیو

  t= 91/0  4/2  3/16  500  زن  جنس
36/0=s 8/2  1/16  545  مرد 

  t= 82/0  6/2  2/16  748  متأهل  وضع تأهل
41/0=s 9/2  1/16  270  مجرد 

  یگروه سن

25-15  250  2/16  5/2  
98/0=F 
41/0 =s 

35-26  277  16  3  
45-36  224  2/16  6/2  
55-46  161  2/16  5/2  
 3/2  5/16  133  +ـ  56

  یلیمقاطع تحص
 F=08/0  4/2  2/16  356  پلمیر دیز

92/0=s 7/2  1/16  337  پلمید 
  8/2  2/16  336  یعال

  بندي جمع
رد کـ بـه عمل  شهروندانزان اعتماد یم یبررس يبرا، دیح گردیتشر چنانکه

اسـتفاده شـده    شـناختی  و ارزش يشهردار تهران از دو نوع اعتماد ابـزار 
به شهردار تهران  شهروندانن نمرة اعتماد یانگیداد که م نشاننتایج . است

 کیج حایدیگر نتا. است 59/16برابر با  20ف نمرة صفر تا یبا توجه به ط
رد شـهردار برابـر بـا    کبه عمل ياعتماد ابزارن نمرة یانگیه مکاز آن است 
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همچنین . باشد می 60/16برابر با  شناختی اعتماد ارزش يز برایو ن 26/16
ـ در ا. باشـد  یمـ  45/4نان برابر با کارکرد کن نمرة اعتماد به عملیانگیم ن ی
و در  19/4نان برابر بـا  کارکرد کبه عمل ين نمرة اعتماد ابزاریانگیم، انیم

 14/4نـان برابـر بـا    کارکرد کبه عمل شناختی گین اعتماد ارزشمیان، مقابل
گردد که میزان اعتماد مردم به عملکرد کارکنان  بنابراین مالحظه می. است

شـناختی   شهرداري و خود شهردار در هر دو بعد اعتماد ابـزاري و ارزش 
شناختی این اسـت   نکتۀ مهم و قابل تحلیل به لحاظ جامعه. یکسان است

هـم متوجـه   ، گردد بحث اعتمـاد بـه عملکـرد شـهرداري     یم که مشاهده
 یشـناخت  اي از رفتارها و انتظارات ابزاري است و هم بعد ارزش مجموعه

ـ   يروابط آمـار  یبررس. شود اعتماد را شامل می ـ ن اینیـز ب ن دو بعـد از  ی
درواقــع  ).r=92/0( داردي معنــادار یاز وجــود همبســتگ نشــان، اعتمــاد

نـان  کارک... گرایـی و  و قـانون  کـارایی ، تهرانی هم به تخصص شهروندان
شهرداري و مدیریت شهري و هم به رفتار اخالقی و تعهدات فردي آنها 

حـداقل و حـداکثر انتظـارات را از کارکنـان و     ، بـه عبـارتی  . توجه دارند
اعتمـاد بـه نهادهـا بیشـتر      گیـدنز البته از منظـر  . مدریت شهرداري دارند

بـه نحـوي کـه از آنهـا تخصـص و کـار       ؛ ابـزاري اسـت  متضمن اعتماد 
 بـاربر و  زتومکـا ولـی  . شناختی شود تا اعتماد ارزش کارشناسی طلب می

  .اند شناختی را براي نهادها نیز لحاظ کرده اعتماد ارزش
درواقع در بررسی اعتماد مردم به عملکرد شهرداري مشـخص شـد   

؛ شود اعتماد تشکیل میهاي هر دو نوع  هاي اعتمادساز از معرف که مؤلفه
مردم هنگامی وارد تعامل و همکاري بـا مجموعـۀ شـهرداري    ، به عبارتی

تـوان از   شوند که هر دو سطح از انتظارات آنها برآورده گردد کـه مـی   می
پیرامون اعتماد به نهادها سخن به  1»اعتماد مضاعف«مفهومی نوین به نام 

                                                             
1. Double trust 
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پس سازوکار همکـاري  . نمود تأییدرا  زتومکاو  باربرمیان آورد و نظریۀ 
متضمن ارتقاي عملکـرد و جلـب اعتمـاد در هـر دو     ، مردم با شهرداري

آیـد ایـن وضـعیت     می به نظر. باشد می حوزه است که کاري بس دشوار
تر اینکه  از انتظار باالي مردم نسبت به شهرداري است و نقطۀ جالب نشان

موجـب سـلب    ،از انتظـارات  نقصان و کاستی در برآورد ایـن مجموعـه  
بنابراین عملکرد کارکنان و مدیریت شهري همیشه . گردد اعتماد بیشتر می

در معــرض مشــاهدة حــداقلی و حــداکثري انتظــار و برخــورد از منظــر 
ها وجود دارد که انتظـارات مختلـف    برخی از نقش«. باشد می شهروندان

حـال چنانچـه برخـی از ایـن     . شـوند  دوگانه و ناهماهنگ را شـامل مـی  
در این میـان نیـز   . خطر سلب اعتماد وجود دارد، ارات برآورده نشودانتظ

بلکــه بــه ، نــه تنهــا بــه اهــداف، برخــی از انتظــارات مــرتبط بــا اعتمــاد
هـاي   احتماالً برخی ویژگـی . خصوصیات اعتمادکنندگان نیز وابسته است

شخصیتی که متمایل به انتظارات سخت و دشوار بوده و از نـوع ابـزاري   
هاي شخصیتی دیگر که متمایل به  ویژگی، قابلیت، کاراییوي بر ر، هستند

شناسـی   شناختی و مبتنی بر حـس وظیفـه   انتظارات آسان و از نوع ارزش
 »دارنـد  تأکیـد ، نیکوکـاري و کمـک  ، انصـاف ، بر روي صـداقت ، هستند

  ).66: 1384، زتومکا(
ها و خدمات مختلف تحـت امـر    با توجه به سطح فعالیت رو، این از

اي از اعتمـاد بـه عملکـرد شـهرداري مربـوط بـه        بخش عمده، شهرداري
گردد و از  ی آن برمیزمانهاي قانونی ساختار سا مقررات رسمی و فعالیت

، هاي رفتار اخالقی و فردي مسـئوالن  بخشی از آن به ویژگی، سوي دیگر
سازي امور و مقررات و  شفاف، ریزي دقیق بنابراین برنامه. باشد مرتبط می

ها  در قالب گسترش مهارت) چهره به چهره( ز تغییر تعامالت حضورينی
و از سویی آموزش کارکنان و نظارت بر عملکـرد آنهـا    کاراییو افزایش 
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تواند به بـاالبردن سـطح اعتمـاد مـردم بـه       می، هاي مختلف زماندر طی 
و  یروابـط اجتمـاع  بـراي   ییمبنـا این امر . عملکرد شهرداري کمک کند

درواقع داشتن انتظـار عمـل   . گردد با شهرداري میفراد جامعه ن ایتعامل ب
توان  به نحوي که می؛ نش توأم با اعتماد را در پی خواهد داشتک، متقابل

ــک شــهروند   ــوان ی ــه عن ــا انتظــار داشــت ب ــاعی ، از آنه تکــالیف اجتم
  .شان را انجام دهند شهروندي
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  چکیده
هدف از این پژوهش در ابتدا بررسـی و تبیـین مـدیریت واحـد     

شناسایی مشکالت و معضالت قـانونی  ، شهري در قوانین کشور
ی جهت حل این مشکالت و بهبود یراهکارها ۀآن و همچنین ارائ

در ابتـدا  . باشـد  می یافتن وضع موجود مدیریت شهري در کشور
بررسی مدیریت  با نگاهی به مبانی نظري مدیریت شهري و سپس

ي مسئول و بررسی وظـایف  ها ارگان شهري در ایران و شناسایی
                                                             

  .واحد شهر ري ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی. 1
  (farajiamin55@yahoo.com). ریزي شهري دانشگاه تهران دانشجوي دکتاري جغرافیا و برنامه. 2
 .جغرافیا دانشگاه تهران ةاستادیار دانشکد. 3
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و  هـا  آنها در امر مدیریت شـهري کشـور بـه شناسـایی ضـعف     
  .مشکالت قوانین مدیریت شهري در ایران پرداخته شده است

ي هـا  تعدد ارگـان  که دهد می نشاننتایج حاصل از این پژوهش 
ي قوانین آنها تنها ها اريک دخیل در امر مدیریت شهري و موازي

باشد که جهت رفع  می یکی از مشکالت مدیریت شهري در ایران
این معضالت راهکارهایی ارائه شده است کـه در زیـر عنـاوین    

  :شود می اصلی این راهکارها ذکر
مـدیریت شـهر و تغییـر نگـرش      در شـهروندان جلب مشارکت 

  ؛فرهنگی و درك مردم از مدیریت شهري
  ؛نوان یک منبع توسعهتلقی شهر به ع

از میان برداشتن تمرکز قدرت و منابع و واگذاري آن به سیسـتم  
  ؛مدیریت شهري

 تقسیم کار مناسب بین دولت مرکـزي و عناصـر آن بـا سیسـتم    
  ؛مدیریت شهري

  ؛ی سیستم مدیریت شهريزماناصالح ساختار درون سا
یکپارچگی و جامعیت عملکردي و جغرافیایی سیسـتم مـدیریت   

  ؛شهري
 .اصالح مدیریت مالی سیستم مدیریت شهري

، قـوانین ، شـهري  ۀمدیریت یکپارچ، مدیریت شهري: کلیدواژگان
  .ایران
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  مقدمه
 کـالن خصـوص در   بـه  ترین موانع فراروي مدیریت شهري یکی از اصلی

ــ  شــهرها ــ ـ ــدیریت شــهري در عرص ــدپارگی م ــذاري سیاســت ۀچن ، گ
دلیـل اینکـه    بـه حـال   .استهدایت و نظارت ، ریزي برنامه، سازي تصمیم

و ایـن   انـد  شهرها به عنوان سیسـتمی بـاز داراي سـاختارهاي مشخصـی    
ساختارهاي شهري داراي عملکردي مشخص و پیوسته در حال تغییـر و  

، در ضـمن بایسـتی توجـه شـود کـه اجـزاء      ؛ باشـند  می تحول و بازتولید
جـزء  کارکردها و عملکردهاي شهري را نباید به صورت جزء ، ساختارها

بلکه در همۀ مراحل تحقیق شهري بایـد شـهر را   ؛ مورد بررسی قرار داده
بـه عبـارت   . صورت مدیریتی واحد مطالعه کنـیم  بهصورت یکپارچه و  به

پیوسـته بـا   ، دیگر شهر سیستمی پویاست که عملکردهاي ساختارهاي آن
همـاهنگی و  ، براي تنظیم این روابط و پایداري سیسـتم  .هم تعامل دارند

تـوانیم کارکردهـاي    رچگی در مدیریت آن ضروري است و مـا نمـی  یکپا
مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط با هم بسپاریم و انتظـار  

  .بهبود وضعیت داشته باشیم
امروزه رشد شتابان شهرنشینی و متعاقب ایـن امـر توسـعۀ فیزیکـی     

ر اقتصـادي و فرهنگـی زیـادي را د   ، مشـکالت اجتمـاعی  ، سریع شهرها
داخل جوامع شهري کشورهاي فاقد سیسـتم مـدیریت یکپارچـۀ شـهري     

ي هـا  آلودگی، محیطی زیستتوان به مشکالت  می وجود آورده است که به
هر فعالیت اجتماعی . اشاره کرد... توسعۀ ناموزن شهرها و، محیط شهري

که اهداف و ابزارهاي رسیدن به  اي یافته زماننیز بدون وجود مدیریت سا
 پاشـد و بـه   مـی  را هماهنگ سازد از هم ها مشخص کند و فعالیت آنها را

ی در سـامان  بی قاعدگی و بی این ).19: 1383، سعیدنیا( گراید می نظمی بی
استفاده از زمین و استقرار جمعیت و فعالیت بیش از هـر چیـز ناشـی از    
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، غمـامی و دیگـران  ( ي و ناهماهنگی در مدیریت مجموعه اسـت نگر کل
ــه دلیــل کثــرت ســا  ).17: 1386 و  هــا زماندر شــهرهاي ایــن جوامــع ب
ی شـهري مشـکالت و   رسـان  نده در امـور خـدمات  گیر ي تصمیمها ارگان

پـس جـدا از نقـش    ، شـود  مـی  وجود آمده و دیده بهي زیادي ها نارسایی
این  ةبازدارنده و کاهند آثاربراي ، رشدشهرنشینی فراگیر و رو به  ةافزایند

م 1970ي هـا  تـا سـال   .اندیشـی شـود   ستی چارهگزینی بای نوع از سکونت
اصلی براي حل این معضل در شهرها بیشتر فیزیکـی و مبتنـی بـر     تأکید

اقتصادي و کالبدي بود درنهایت این ، متمرکز، رویکردهاي از باال به پایین
یی جهت حل مشکالت شهري راه به جایی نبـرد تـا جـایی کـه     جو چاره

 باشـد و  مـی  ي نوین مدیریت شهريها امروز اجماع اکثریت بر سر شیوه
ي موجـود در شـهرها را   هـا  یی به ناپایداريپاسخگوتنها راه چاره جهت 

مـدیریت شـهري خـوب    . دانـد  می ي نوین مدیریتی شهريها اتخاذ شیوه
ــدي     ــون کارآم ــوعی چ ــف و متن ــاي مختل ، شــفافیت، داراي پارامتره

. است... ي ومحور دانایی، انصاف، حق اظهارنظر همگانی، طلبی مشارکت
هاي مهم مدیریت شهري براي رسیدن به شهر  عالوه آنکه یکی از مؤلفه به

اجـرا و  ، سـازي  تصـمیم ، گـذاري سیاسـت  ۀیکپارچگی در عرصـ ، پایدار
  .نظارت است

نگرش جدید ارائه شده در مورد مدیریت شهري که در اواخر دهـۀ  
ـ 1980 ارویی م مطرح گردید بیشتر به مدیریت توسعۀ شهرها و نحوة روی

ایـن  . ردگیـ  مـی  بـر  درسوم را  جهانبا مشکالت شهرنشینی در کشورهاي 
نخسـت اسـتمرار رشـد    . ي شده استریز سه عامل پایه بر اساسنگرش 

سـال آینـده کـه     30سریع شهرنشینی در کشورهاي در حـال توسـعه در   
گردد تا جمعیت شهري در این کشورها به سه برابـر افـزایش    می موجب

ي الزم براي رویـارویی بـا   ها به محدودیت منابع و ظرفیتبا توجه . یابد



  311بررسی و تبیین مدیریت واحد شهري در قوانین کشور      

ي هـا  الزم است تا روشی جدید جایگزین شیوه، این خیل عظیم جمعیت
ي مدنی نیاز روزافزون شهرها را ها ي از مشارکتگیر سنتی شود و با بهره

آگاهی از تـوان شـهرها در رشـد اقتصـادي و     ، عامل دوم. باشد پاسخگو
دهـد کـه    می نشانسوم  جهانات در کشورهاي تحقیق. توسعۀ ملی است

از میـانگین  ، ویژه در کشـورهاي بـزرگ   به، سرانۀ تولید ناخالص شهري
بـراي   اي رو توجه و تالش ویژه ایناز . سرانۀ تولید در کشور باالتر است

استفاده از شهرها به عنوان ابزار توسعۀ اقتصادي مورد نیاز اسـت کـه در   
سـومین عامـل بـه تغییـر     . گیرد می قرار محدودة وظایف مدیریت شهري

کنندة مستقیم نیازها و خـدمات   تأمیني دولتی از ها زماننقش دولت و سا
کنندة شرایط و بستر الزم براي مشارکت بخش خصوصی  همشهري به فرا

مــدیریت شــهري بــر تــدوین  تأکیــددر ایــن زمینــه . شــود مــی مربــوط
ي بـالقوة  ها از ظرفیت يگیر بخشی و بهره آنتو ي مناسب برايها سیاست

  .نیاز شهرهاست تأمینبخش خصوصی در 
با نیم نگاهی به تحلیل وضعیت شهرنشـینی و مـدیریت شـهري در    

هاي  زمانها و سا در شرایط کنونی ما فاقد حکومت، شویم ایران متوجه می
گیـري ایـن    عـدم شـکل  ، کـالن در شرایط ؛ توانمند محلی مستقل هستیم

هاي محلی به سـاختار متمرکـز و اسـتبدادي تـاریخی و      زماننهادها و سا
 جهـان با وجود آنکه در اکثـر کشـورهاي   . گردد می اقتصاد رانتی دولت بر

هـا   شهرداري، هاي فدرالی هاي تمرکزگرا و چه با مشخصه چه با مشخصه
داراي قدرت باال در امور محلی هستند و به عنوان نهادي فرابخشی عمل 

اند و تمـام   ا همراه با شوراها داراي حکومت محلیه کنند و شهرداري می
ولی متأسفانه بـا  . گنجد اختیارات و وظایف آنها می ۀامور محلی در حیط

کـه   ش1286از اولین قانون بلدیه «مدیریت شهري  ۀسال 100وجود عمر 
، در ایـران » اولین قانون مدون راجـع بـه مـدیریت شـهري ایـران اسـت      
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گذاري امور محلی جایگاه  یري و سیاستگ تصمیم ۀها در عرص شهرداري
ها و شوراها در دسـتور   اند و هر بار که قانون شهرداري بایسته پیدا نکرده

فرابخشـی بـودن و    ۀاند از اهـداف اولیـ   تغییر دولت و مجلس قرار گرفته
دلیل واقعیت این امـر بـه   . شود همچنین اقتدار حکومت محلی کاسته می

، ع درآمـدي مـدیریت شـهري بـه دولـت     عواملی چون وابسته بودن منـاب 
امـور   ةضعف نهادهاي مدنی و محلی و به طـور کلـی مشـارکت در ادار   

  .گردد بر می... ریزي متمرکز و از باال به پایین و شهر و برنامه
ان کشوري با پی بردن به همۀ مشکالت ناشی ریز برنامه، با این حال

 حــل بــه راههنــوز ، از ایــن کمبــود و قــوانین تصــویب شــده در کشــور
شهرها و سـایر شـهرهاي   کالناین سیستم در کردن  گشایی جهت پیاده گره

تواند ناشی از عـدم قـدرت اجرایـی کـافی      می که؛ اند کشور دست نیافته
ي در امور شـهري  گیر تعدد مراکز تصمیم، قوانین تصویب شده در کشور

  .اشاره کرد... کشور و
باشیم این است  می حال سؤالی که مطرح است و در پی پاسخ به آن

بر ناکارآمدي مدیریت یکپارچۀ شهري در ایران ناشی از چیست؟ که : که
ـ  فرضیۀ زیر در پی اثبـات آن عمـل کـرده    اساس  رسـد  مـی  بـه نظـر  : مای

 تنـوع  و ضـعف  بـه  مربوط ایران در شهري یکپارچۀ مدیریت ناکارآمدي
  .باشد می شهري مدیریت امر در موجود قوانین

  2و مبانی نظري مدیریت شهري 1مدیریت
در نظـر   زمانروش دستیابی به اهدافی است که براي یـک سـا  ، مدیریت

. شـود  مـی  شود و وظایفی است که برعهدة یـک مـدیر گـذارده    می گرفته
                                                             
1. Management 
2. Urban Management 
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 دهی و ایجـاد انگیـزش اسـت   زمانسـا ، يریـز  مدیریت به معنـاي برنامـه  
ا شکسـت  توان گفت موفقیت و ی می همچنین ).20-21: 1379، سعیدنیا(

بر پایۀ مفروضاتی است که در نهاد و ذات فلسفۀ اداري آن ، زمانیک سا
دانشـمندان مختلـف    کـه  مدیریت بـه صـورتی  ، نهفته شده است زمانسا

ایجـاد وحـدت و یگـانگی صـحیح     : عبـارت اسـت از  ، انـد  تعریف کرده
ی بـا  زمانفرایندها و روندهاي فعل و انفعاالت کلیۀ اعضاء و اجـزاي سـا  

اعم از مادي و یـا معنـوي   ، و ترتیب خاصی که از کلیۀ منابع رعایت نظم
  ).70: 1379، جوادي( بتوان استفادة مطلوب حاصل کرد

ی مورد توجه واقـع شـد کـه در سـال     زمانبار  مدیریت شهري اولین
م در کنار مفاهیمی چون برنامۀ توسعۀ پایدار شهري و پروژه شـهر  1976

با عنوان برنامۀ  ملل زماني توسعۀ ساها سالم در دستور کار یکی از برنامه
منظـور کمـک بـه توسـعۀ      بـه این برنامه که . مدیریت شهري قرار گرفت

یی اعـم از فنـی و   هـا  سوم طراحی شده و در قالب کمک جهانشهرهاي 
  ).72: 1379، صرافی( شود می مالی به این کشورها ارائه

حـال  رشد شتابان شهرنشینی و شهرگرایی به ویژه در کشورهاي در 
رشـد  . رو سـاخته اسـت   بـه رو ادارة شهرها را با مشکالت جدي، توسعه

بر پیچیـدگی  ، اقتصادي و کالبدي و فرهنگی در شهرها، مسائل اجتماعی
شـهرهاي  ، موضوع افزوده است به همین سبب و با توجه به شرایط فوق

چـون   اي شهرها از مشـکالت عمـده   کالنسومی و به طور خاص  جهان
آب و ، مســکن، آلــودگی هـوا ، ترافیـک ، مهـاجرت روســتاییان بـه شــهر  

بـر معضـالت   ، و بسیاري از فاکتورهـاي دیگـر   ها کمبود سرانه، فاضالب
تواند ضمن  می ي مناسب مدیریت شهريها شیوه. ادارة شهر افزوده است

ادارة شهرها به تدریج از حجم مشکالت کم نمایـد و شـرایط بهتـري را    
در نتیجـۀ ایـن   . )1: 1387، لطیفـی ( گی شهري فراهم نمایدبراي یک زند
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) سرمشق( م تاکنون پارادایم1990طی چند دهۀ اخیر به ویژه از دهۀ ، امر
ی المللـ  ي بـین هـا  زمانجدیدي از مدیریت شهري مورد توجه فزایندة سا

و ، )شـوراهاي شـهر  ( مقامات محلـی ) ها شهرداري( ي محلیها حکومت
و کارکردهـاي   هـا  نقـش ، در ایـن پـارادایم  . قرار گرفته اسـت  شهروندان

 هـا  شهرداري( نظام مدیریت شهري دادن جدیدتري براي دخالت 1شهري
و  هـا  يگـذار  سیاست، ها يریز در برنامه شهروندانو ) و شوراهاي شهري

در نظـر گرفتـه شـده     2نظارت و هدایت درست و منطقی زندگی شهري
ان ریـز  امري که امروزه مدیران و برنامـه  ).1: 1379، حسینی نجاتی( است

شهري قادر به انکـار آن نبـوده و آن را الزم و ضـروري بـراي مـدیریت      
  .دانند می مطلوب شهرها

توان در ارتقاي شرایط کـار و   می ین هدف مدیریت شهري راتر مهم
ي مختلـف اجتمـاعی و   ها گروه زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و

تشویق به توسـعۀ اقتصـادي و   ، شهرونداناقتصادي و حفاظت از حقوق 
: 1379، سـعیدنیا ( اجتماعی پایدار و حفاظت از محـیط کالبـدي دانسـت   

یی در چرخۀ ها داراي مشکالت و نارسایی، شهر که بنابراین هنگامی ).46
طـی  ي محیهـا  امور خود باشد و از مشکالت بهداشت شهري و آلـودگی 

یی هـا  بحـران بـرد و   مـی  ي اجتماعی رنـج ها برخوردار و از اقسام آسیب
کمی ، بیکاري، ات عمومیتأسیسنقص در ظرفیت کافی ، همچون مسکن

هـویتی   بی رشد خودروي شهري و، مشقات اجتماعی، ینشین زاغه، درآمد
تـوان بـه ایـن     ، میکرد می را تجربه ها ساختمانو  ها ي بافتگیر در شکل

 بـرد  مـی  رسید که مدیریت شهري آن در تنگنا و نارسـایی بـه سـر   نتیجه 
بنابراین اینجاسـت کـه وظیفـۀ مـدیریت شـهري بـه        ).39: 1382، شیعه(

                                                             
1. Urban role and function 
2. Urban life 
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و  هـا  شود و باید در جهت از بـین بـردن ایـن نارسـایی     می خوبی روشن
تالش کرده تا به هدف اصلی مدیریت شهري که ارتقاي شرایط  ها کاستی

دست پیدا کند و شهرها ، باشد می کن در شهرهاکار و زندگی جمعیت سا
باید اداره شوند که جاي ترس و اضطراب براي ساکنان آن از  اي به گونه

  .ی و مسائل دیگر باقی نماندرسان عدم خدمات
الزم اسـت در رأس  ، قلمداد گردد زمانچنانچه شهر به مثابه یک سا

که مـدیریت شـهري   آن و به منظور ادارة امور شهر از فنی استفاده گردد 
یی را بـه انجـام   هـا  يریـز  برنامه، مدیریت شهري باید براي شهر. نام دارد

ي انجـام شـده   هـا  دهد و بر فعالیـت  ساماني شهري را ها فعالیت، رساند
، سعیدنیا( انگیزش ایجاد نماید، نظارت کند و حتی براي انجام بهینۀ امور

مـواردي کـه بـه    مخصوصـاً  ، مدیریت امـور یـک شـهر    ).21-20: 1379
 و اغلـب  پایـان  بـی  وظیفـۀ پیچیـده و کـاري   ؛ اند سرعت در حال توسعه

بناست نیازهاي سکنۀ حال حاضـر و   که ولی در صورتی. سپاس است بی
ایـن امـر مسـتلزم ایـن اسـت کـه       . باید انجام شود؛ آتی آن برآورده شود
  .منصفانه و اقتصادي را تجربه کنند، کارا، شهرها مدیریتی مؤثر

زه شهر به عنـوان یـک منبـع توسـعه مطـرح اسـت و جایگـاه        امرو
ي شـهري  هـا  گـاه  مدیریت شهري در روند توسعۀ شهر و بهبود سـکونت 

نـاتوانی مـدیریت شـهري در    . دارد اي کننـده  نقش بسـیار مهـم و تعیـین   
کشورهاي رو به توسعه مشهود است اما مشکالت حاد از شهري به شهر 

در شهرهاي بزرگ شاید بیشـترین  . کند می دیگر بسته به بزرگی آنها فرق
 مشکل مربوط به مدیریت رشد و توسعۀ تحت فشار شدید جمعیتی باشد

ي مهار مهاجرت از روسـتا بـه شـهر و    ها چون برنامه ).69: 1379، چیما(
روز بیشتر ایـن درك   به تمرکززدایی جمعیت شهري موفق نبوده است روز

ي هـا  اسـت و رهیافـت  ناپـذیر   شود که رشد شـهرها اجتنـاب   می حاصل
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. مشکالت شهري تا حد زیادي به مدیریت کارآمـد شـهري بسـتگی دارد   
ــت    ــدف از آن تقوی ــر اســت و ه ــوم فراگی ــک مفه ــدیریت شــهري ی م

ي هـا  و سیاسـت  ها ي دولتی و غیر دولتی براي شناسایی برنامهها زمانسا
در  بنابراین واکنش کارآمد. ي آنها با نتایج بهینه استساز گوناگون و پیاده

چالشی است ، کردن برابر با مشکالت و موضوعات شهرها به منظور فعال
ایجـاد سـاختار مـالی و مـدیریت     . که مدیریت شهري با آن مواجه است

ـ اخـدمات شـهري اصـلی و    ، ارائۀ سـرپناه ، مالی ایجـاد  ، ات اصـلی مکان
تقویـت بخـش غیـر رسـمی در شـهرها و      ، ي اطالعات شهريها سیستم

ین تـر  رایـج  هـا  رها شـامل کـارکرد شـهرداري   تقویت تـوان نهـادي شـه   
  ).11: همان( موضوعات در شهرهاست

اگر بخواهیم در تاریخ در مورد شهر مطلوب جسـتجو کنـیم شـاید    
اولین کسی که در مدینۀ فاضلۀ خـویش بـه دنبـال مطلوبیـت یـک شـهر       

و حتـی   کاپه، کامپال: و نیز افراد دیگري چون، باشد افالطون، ایدئال بود
 شهر خـوب در کتاب  لینچو در دوران اخیر شاید بتوان به نظریۀ  مارکس

البته مطلوبیت یک امر نسبی اسـت و از  ، )161: 1387، لطیفی( اشاره کرد
دیگر متفاوت است و معیارهاي  مکانی به مکاندیگر و از  زمانی به زمان

ي هـا  نظام مطلوب مدیریت شهري با توجه به شـناخت شـهر و ویژگـی   
. باشـد  می هرگرایی در یک جامعه مانند ایران حایز اهمیتشهرنشینی و ش

ین معیارها براي تر مهمباشند اما شاید یکی از  می این معیارها بسیار متعدد
ارائـۀ نظـام واحـد مـدیریت     ، داشتن یک نظام مطلوب مـدیریت شـهري  

  .باشد می و موازي در شهر گیر ي تصمیمها شهري و حذف دستگاه
 بـه  توجـه  با مختلف شورهايک در شهري مدیریت یجهان الگوهاي

 مـدیران  هکـ این برحسـب  الگـو  ایـن  .است متفاوت آنها سیاسی میتکحا
 اختیـاراتی  میـزان  چـه  روسـتاها  در روستایی مدیران و شهرها در محلی
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 و مـدیریت  در مختلـف  شـورهاي ک، حـال  ایـن  با .است متفاوت، دارند
 سـوي  از شـده  مشـخص  انکار و محورها، خود شهري يها يریز برنامه

  .دهند می قرار مدنظر را ملل زمانسا
: گویـد  مـی  طباطبـایی  عالمـه  دانشـگاه  اسـتاد ، لطیفی غالمرضا ترکد

 طـور  بـه ، بـریم  می نام آنها از ها شهرداري عنوان با هک محلی يها زمانسا
 و اروپـا  در ابتـدا  و شـوند  مـی  مطـرح  صنعتی انقالب وقوع از بعد عمده
بـر  «: افزایـد  مـی  وي .یابند می تسري شورهاک سایر نیز و امریکا در سپس
 شـده  مشـخص  ملـل  زمانسـا  سـوي  از هک شهري مدیریت برنامۀ اساس
: اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در 21 قـرن  در شـورها ک براي محور 5، است

 امـور  مـدیریت ، شـهري هـاي   زیرساخت مدیریت، شهري زمین مدیریت
 فقـر  سـازي  نک ریشه و شهري زیست محیط مدیریتها،  شهرداري مالی

  .»شهري

  زکمتمر شهري مدیریت

 و دارنـد  دخالـت  شـهر  ادارة در مستقیماً زيکمر يها دولت، الگو این در
 خـود ، اسـت  يگـر  تصـدي  جـنس  از و دارد محلـی  جنبۀ هک را وظایفی
 معمـوالً  و اسـت  يساالر دیوان بر مبتنی الگو این. دهند می انجام ها دولت
 مـردم  ارکـ  و تالش به وسیع طور به هک نندک می تبعیت آن از ییها دولت
 تـأمین  ملـی  درآمـدي  منـابع  طریق از را خود يها هزینه و نیستند وابسته

 و ندارنـد  جایگـاهی  مـردم ، زکـ متمر شهري مدیریت الگوي در. نندک می
 اساسـی  مسـائل  در آنهـا  نظر و است مرنگک شهرها ادارة در مردم نقش
 حـال  در الگو این .شود می لحاظ مترک يریز برنامه و يگذار سیاست مثل

 جوامـع  در جایگـاهی  و اسـت  شـده  حذف اروپایی شورهايک از حاضر
شـهري   مـدیریت  الگـوي  در مـردم  نقـش  ینتـر  مهـم  .ندارد یافته توسعه
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، توانند نمی الگو این در مردم .است شهر شوراي اعضاي انتخاب، متمرکز
 هکـ  است شهر شوراي این هکبل. نندک انتخاب مستقیم طور به را شهردار
  ).55و  56، 57: 1383، سعیدنیا( گزیند برمی را شهردار
 اول. دارد وجود دنیا در شهردار انتخاب شیوة نوع سه، لیک طور به

 مانند؛ نندک می تعیین را شهردار، خود رأي با و مستقیم طور به مردم هکاین
، شـیوه  ایـن  در. امریکـا  يهـا  ایالـت  برخـی  و کبلژی، فرانسه شورهايک

 هکـ این دوم. پـردازد  مـی  شهر شوراي اعضاي انتخاب به هک است شهردار
 وزارت همچـون  ییهـا  وزارتخانـه  نظـر  زیـر  و هستند انتصابی شهردارها

 توسـعه  حال در شورهايک از برخی در شیوه این. نندک می فعالیت شورک
 ایـن  بـه ؛ شـد  می اجرا ایران در نیز ش1377 سال از قبل تا و است رایج

 ادامـه  خـود  ارک به استانداري فنی دفاتر نظر زیر ها شهرداري هک صورت
 انتخـاب  با مردم هک است این نیز شهردار انتخاب شیوة سومین. دادند می

  .نندک تعیین را شهردار هک دهند می التکو آنها به، شهر شوراي اعضاي

  زکغیرمتمر شهري مدیریت

ــدیریتی الگــوي در ــغیرمتمر م ــت، زک ــه دول ــذار سیاســت جــز ب  و يگ
، مـردم  امنیـت  تـأمین  و سـرزمین  از دفـاع  همچون اموري و يریز برنامه
 را وظایفی فقط دولت .ندارد شورک شهرهاي و ها محله قبال در اي وظیفه

هـا،   شهرداري به را وظایف بقیۀ و است دار عهده، دارد میتیکحا جنبۀ هک
، الگـو  این در .ندک می واگذارهاي غیردولتی  سازمان یا و خصوصی بخش

 امـور  حتـی  و دارنـد  برعهده را محلی وظایف عمده طور به ها شهرداري
 سـاخت ، شـهري  توسـعۀ  يهـا  طـرح ، توریسـم ، گردشـگري  بـه  مربوط

 طریق از را خود يها هزینه و آنهاست عهدة به طالق و ازدواج، تابخانهک
 مسائل حدي تا نیز دولت البته، نندک می تأمین محلی مالیات یا و عوارض
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 و اسـت  مـردم  مسـتقیم  آراي بـر  مبتنی الگو این .ندک می تقبل را بر هزینه
 يگیـر  تصـمیم  مختلـف  سـطوح  در هک شهر شوراي اعضاي ارک بر مردم

  ).57و  58: همان( دارند نظارت، نندک می
، باشـد کـه بـا تغییـر مسـئوالن      اي مدیریت شهري باید به گونه، بنابراین

ایـن مـورد بایـد مسـئوالن شـهر تـابع       در حقیقـت در  . هم نریـزد  به ها برنامه
 هـا  برنامـه ، براي شهر باشند نه آنکه با تغییر یک مـدیر  شده ي تدوینها برنامه

 ی زیـادي را بـر پیکـرة شـهر وارد    زمانمجدداً با تغییراتی که صدمات مالی و 
مـدیران شـهر در عرصـۀ مـدیریت خـود نبایـد بـه        . رودرو گردنـد ، آورد می

بـراي شـهر مغـایر     شـده  ي تـدوین هـا  که با برنامـه اتخاذ تصمیماتی بپردازند 
  .به گونۀ دیگري آغاز شود ها باشد و به مجرد تعویض و تغییر آنان برنامه

  مدیریت واحد شهري و ضرورت تحقق آن

الزم است در رأس آن و ، قلمداد گردد زمانچنانچه شهر به مثابه یک سا
یریت شـهري نـام   به منظور ادارة امور شهر از فنی استفاده گردد کـه مـد  

، یی را به انجام رساندها يریز برنامه، مدیریت شهري باید براي شهر. دارد
ي انجام شده نظارت کند ها دهد و بر فعالیت ساماني شهري را ها فعالیت

-21: 1379، سعیدنیا( انگیزش ایجاد نماید، و حتی براي انجام بهینۀ امور
که به سـرعت در حـال   مخصوصاً مواردي ، مدیریت امور یک شهر ).20

 کـه  ولـی در صـورتی  . اسـت  پایـان  بی وظیفۀ پیچیده و کاري؛ اند توسعه
بناست نیازهاي سکنۀ حال حاضر و آتی آن برآورده شـود و بایـد انجـام    

منصفانه و ، کارا، این امر مستلزم این است که شهرها مدیریتی مؤثر، شود
  .اقتصادي را تجربه کنند

، يریـز  برنامـه ، مشـکالت  یبررسـ  يمعنـا  به شهر مطلوب تیریمد
 ياجرا و تأمین مکانا یچگونگ و مختلف يها بخش یهماهنگ بر نظارت
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 متمرکـز  و منسجم تیریمد کی قالب در شهر یعموم يازهاین و ها طرح
 يشـهر  واحد تیریمد در. است شهر یآبادان و توسعه یاصل ساخت ریز

 يهـا  ارگان و يکالبد، يعملکرد يفضا از اعم، موجود يها ستمیس تمام
 يشهر واحد تیریمد کی پوشش تحت شهر مختلف امور ادارة، مسئول

ـ با کـه  اسـت  اي کپارچـه ی سـتم یس مثابـه  بـه  شهر رایز، رندیگ می قرار  دی
 اداره منسـجم  صـورت  بـه  مجموعه نیا و بوده کپارچهی زین آن تیریمد

  .شود
 اي العاده امروزه تبیین مدیریت واحد شهري در ایران از اهمیت فوق

برخوردار اسـت چـون شـهرهاي بـزرگ کشـور داراي برنامـۀ مـدیریتی        
که آنها هـم در  ، مشخصی نبوده و نیستند تا چه رسد به شهرهاي کوچک

 تحقق. کنند می برنامه توسعه پیدا بی شهر شده وکالننزدیک خود  اي آینده
 مـدیریت  سـاختار  اصـالح « مسـتلزم  ایـران  شـهري  مـدیریت  در این امر
 شـوراي  اعضـاي  انتخـاب  بر عالوه شهروندان دادن تکمشار و »شهري

 يهـا  برنامـه  و هـا  طـرح  تهیۀ، شهروندان نیازهاي تعیین در حداقل، شهر
 نظـارت ، شهري توسعۀ يها برنامه و ها طرح یرسان اطالع، شهري توسعۀ

  .باشد می ها پروژه و ها برنامهها،  طرح اجراي در
کشــور برقــرار بــوده  در سراســر تــاریخ هرگــاه نظــم و امنیــت در

گرفته و واحدهایی براي انجام امور عمـومی شـهرها    می شهرنشینی رونق
داروغـه و  ، محتسب، ترکالن: این واحدها از عناصري چون. اند ایجاد شده

و بیش از آنکه به امور عمومی بپردازنـد   اند شده می باشی تشکیل چی نسق
رنشـینان هـیچ   د و شهشـدن  مـی  از آنجایی که از سوي حکومت انتخاب

 نقشی در این زمینه نداشتند براي حفظ منافع اقتصـادي حاکمـان تـالش   
  ).95: 1379، صالحی رجب( کردند می

 کشور در شهرداري تشکیل از قرن یک حدود هرچند، با وجود این
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 بـر  امـور  متولی فقط ها شهرداري، مردم اذهان در امروزه ولی گذرد می ما
 در و نیستند آنها انجام به حاضر ها دستگاه دیگر که هستند اي مانده جاي
 توسعۀ فیزیکـی  متولی بیشتر ها شهرداري ایران در که گفت توان می اصل
 دخالـت  يریز برنامه زمینۀ در و) فیزیکیـ کالبدي  ( آیند می شمار به شهر

 يهـا  زمینـه  در هـا  شـهرداري  اخیـر  يهـا  سال در هرچند. ندارند چندانی
 ییپاسخگو براي اما اند کرده آغاز را ییها فعالیت نیز اجتماعی و فرهنگی

 تـا  اسـت  ضـروري  شـهروندان  اجتمـاعی  و فرهنگی فزایندة مطالبات به
 و تغییر با همگام شک بدون .ي بیشتري صورت گیردها اقدامات و تالش

 يهـا  شاخص تغییر و شهري شتابان تغییرات جمله از و یجهان تحوالت
 تحـوالت  بـه  نگـاه  بـا  و شهرها اقتصادي و اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی
 شـهر  اسالمی شوراهاي تشکیل ویژه به، ایران جامعۀ اجتماعی و سیاسی

 جمعیـت  يهـا  خواسـته  بـه  ییپاسـخگو  منظـور  بـه  مشخصاً و روستا و
 حاکمیت که است ضروري اجتماعی و فرهنگی يها عرصه در شهرنشین

 یـاري  شهرداري بدنۀ شدن کوچک و کارآمدشدن به جامعه سیاسی کالن
 جملـه  از هـا  شـهرداري . سـازد  فراهم را آن يها زمینه و بسترها و رساند

 و فرهنگـی  فـراوان  مطالبـات  جوابگـوي  تواننـد  مـی  که هستند نهادهایی
 و فرهنگی امور دهندة زمانسا و شهري مختلف طبقات و اقشار اجتماعی
 هـا  شهرداري گذاريتأثیر و نقش گسترش جهت. باشند شهرها اجتماعی

، قـانونی  شرایط از اعم آن شرایط است الزم اجتماعی و فرهنگی امور در
 سـوي  از زمینـه  ایـن  در هـا  شهرداري ورود بودن مند فایده اصل پذیرش
 و مـالی ، فکري يها ظرفیت باال بردن، مرتبط دولتی يها زمانسا و نهادها
 و فرهنگـی  امـور  در شـهروندان  مند قاعده مشارکتها،  شهرداري یانسان

 در. شـود  فـراهم  شـهري  واحـد  مـدیریت  تحقـق  درنهایـت  و اجتماعی
 و یاجتمـاع ، یزمانسا توسعۀ منظور به يریز برنامه يشهر واحد تیریمد
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 ستمیس، زمانسا تیریمد فۀیوظ، واحد نیا رایز ردیگ می صورت یفرهنگ
  .دارد برعهده را یآموزش و یخدمات، یاجتماع

ـ  یهماهنگ نبود لیدل به حاضر در حال  يهـا  دسـتگاه  و نهادهـا  نیب
 یـی اجرا سـطح  در خصـوص  بـه  يشـهر  يهـا  تیـ فعال مورد در مختلف

 واحد ریتیمد کی وجود صورت در که شود می صرف يادیز يها نهیهز
ـ  از ها یناهماهنگ نیا، انسجام و یکپارچگی جادیا با شهر در  و رفتـه  نیب
ـ فوا گـر ید از .ابدی می کاهش ها نهیهز  حـذف  يشـهر  واحـد  تیریمـد  دی

 شـبرد یپ بـه  تنهـا  نـه  کـه  اسـت  ییها دستگاه تعداد کاهش و يکار يمواز
 هـم  هـا  یناهماهنگ بر دامنۀ بلکه کند نمی کمک يشهر کپارچۀی تیریمد
 مشـکالت  کـاهش  مذکور لیدال بر بنا، یکنون مقطع بنابراین در. دیافزا می

 هـا  ارگان يها يکار دوباره در خصوص مردم یتینارضا و يشهر خدمات
 در گـرو  امور شـهر  در شهروندان مشارکت ۀیروح تیتقو و ها زمانسا و

 جـاد یا يها نهیزم هدفمند اي برنامه با دیبا که است يشهر واحد تیریمد
  .گردد ایمه آن

 نظام مدیریت شهري در ایران

ي مـؤثر و دخیـل در امـر    ها و ارگان ها زماندر این قسمت به وظایف سا
  :شود می مدیریت شهري در ایران پرداخته

 نظام مصلحت تشخیص مجمع. 1

 مجمع در ایران اسالمی جمهوري نظام کالن يها سیاست حاضر حال در
 رهبـري  مقـام  تصـویب  بـه  و شـود  مـی  تـدوین  نظام مصلحت تشخیص

 وضـعیت  آینـدة  ترسیم در مهمی نقش تواند می مجمع رو این از. رسد می
 .باشد داشته کشور شهرهاي مدیریت
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 اسالمی شوراي مجلس. 2

 قـرار  شـهري  مجموعۀ مدیریت با ارتباط در که مجلس وظایف ینتر مهم
  :از عبارتند، گیرد می

 لـوایح  تصـویب ، دولتـی  نهادهـاي  عملکرد بر نظارت، يگذار قانون
 بـه  رسیدگی و) برنامه قانون( عنوان با کشور توسعۀ سالۀ پنج يها برنامه

ـ  سـه  قواي از شکایات  بـه  بـراي  يگـذار  قـانون  هرگونـه  رو ایـن  از. هگان
 بـه  الزم اداري سـاختارهاي  و تشکیالت ایجاد و شهرها شناختن رسمیت

، حـال  این با. باشد می مجلس اختیارات حیطۀ در بودجه تخصیص همراه
 مجریـه  قـوة  در بایـد  اي الیحـه  چنـین  تدوین به مربوط کارشناسی امور

 مـرتبط  حاضر کمیسـیون  حال در مجلس عمران کمیسیون. گیرد صورت
 افرادي جمله از شهرها نمایندگان همچنین. است شهري مدیریت امور با

 بررسـی  هر. دارند شهرها مدیریتی آیندة تعیین در مهمی نقش که هستند
 مجلـس . گیرد صورت افراد این نظرات مالحظۀ با باید خصوص این در

 کنشـگران  از یکی تواند می خود نظارتی نقش به توجه با اسالمی شوراي
 مـدیریت  زمینـۀ  در چهـارم  برنامۀ يها سیاست تحقق بر که باشد مؤثري
  .باشد داشته جدي نظارت شهري

 کشور وزارت. 3

، ایـران  يهـا  شـهرداري  و شـهري  مـدیریت  در مؤثر ملی عنصر ینتر مهم
 نظـام  اصـلی  و مرکزي عنصر عنوان به ها شهرداري. است کشور وزارت

 از یکـی . انـد  نبـوده  برخوردار قانونی استقالل از گاه هیچ شهرها مدیریت
 از. است کشور وزارت با آنها ارتباط نوع در استقالل عدم این اصلی علل
 تابعـۀ  يهـا  شـعبه  عنـوان  بـه  عمل در ایران در ها شهرداري، تأسیس بدو

 حتـی  و فرمانـدار ، اسـتاندار  تـابع  و انـد  گردیـده  محسوب کشور وزارت
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 بـر اسـاس   هـا  شـهرداري  قبال در کشور وزارت وظایف. هستند بخشدار
 وظـایف  این. است متنوع و گسترده بسیار مختلف يها نامه آیین و قوانین

  :کرد يبند طبقه توان می زیر عمومی محور پنج در را
 و محولـه  وظـایف  انجـام  در هـا  شـهرداري  راهنمـایی  و نظارت. 1
  ؛عمومی مایحتاج تأمین بر مراقبت
 بـه  مربـوط  مقررات و ها نامه آیین، قوانین کلیۀ اجراي در نظارت. 2

  ؛ها شهرداري
  ؛شهري عمران و نوسازي قانون اجراي حسن در نظارت. 3
 تشـخیص  و فرهنگـی ، اجتمـاعی ، اقتصـادي  يها نیازمندي تعیین. 4
  ؛آنها اولویت
 .شهر شوراي جمله از شوراها کلیۀ امور بر قانونی نظارت اعمال. 5
 بـا  رابطه در کشور وزارت تفصیلی وظایف چهارچوب همین در. 6

  :است زیر ۀگان هفده موارد شرح به ها شهرداري
  ؛ها شهرداري انحالل و تأسیس اجازة صدور ¾
 یـک  تبصـرة  موجـب  به شهرها حریم و قانونی محدودة تصویب ¾

 مسکن وزارت معیت در کشوري تقسیمات ضوابط و تعاریف قانون ماده
  ؛شهرسازي و

  ؛شهر اسالمی شوراهاي انتخابات ¾
 و شوراها انحرافات و تخلفات به رسیدگی کمیسیون در عضویت ¾

  ؛شهر شوراي جمله از
  ؛)استاندار توسط تر کوچک شهرهاي در( شهرداران حکم صدور ¾
 54 مـادة  موجـب  بـه  هـا  شـهرداري  اداري زمانسا کنندة تصویب ¾

  ؛ها شهرداري قانون
 موجـب  به ها شهرداري تابعۀ يها زمانسا اساسنامۀ کنندة تصویب ¾
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  ؛ها شهرداري قانون 84 مادة
 موجـب  به ها شهرداري استخدامی مقررات دهندة پیشنهاد و تهیه ¾
 ها شهرداري قانون 58 مادة

 62 مـادة  موجـب  بـه  ها شهرداري آموزش و راهنمایی و بازرسی ¾
  ؛ها شهرداري قانون
  ؛شهر شوراي جانشینی ¾
 ها شهرداري ساالنۀ بودجۀ تهیۀ دستورالعمل ابالغ ¾
 بر اسـاس  آنها بین توزیع و ها شهرداري متمرکز عوارض وصول ¾
  ؛مربوطه يها سیاست
 قـانون  15 مـادة  موجـب  بـه  شـهر  عمـران  يهـا  برنامـه  تصویب ¾

 ها شهرداري
 اعـالم  کشـور  وزارت به اطالع براي که اموري در نظارت اعمال ¾

  ؛غیره و مالی گزارش؛ بودجه تفریغ؛ بودجه: نظیر، گردد می
ــده تعیــین ¾ ــراي نماین ــادة کمیســیون در شــرکت ب ــانون 100 م  ق
  ؛ها ي شهردار
 77 مـادة  اخـتالف  حـل  کمیسیون در شرکت براي نماینده تعیین ¾

  ؛ها شهرداري قانون
امـور اداري و   زمانسـا ( ها شهرداري پیشنهادي عوارض تصویب ¾

 ).1387، استخدامی کشور

 شهرسازي و مسکن وزارت. 4

  کننده؛ کنترل و نظارتی ارتباط. 1
  ؛شهرها در ملی اعتبارات با دولتی یعمران يها پروژه اجراي. 2
  ؛زمین يساز آماده يها طرح اجراي و تهیه. 3
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 .شهرسازي يها نامه آیین و ضوابط، معیارها ابالغ و تصویب، تهیه. 4

  ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي. 5

 بـراي  شهرسازي کلی سیاست مورد در الزم پیشنهادهاي بررسی ¾
  ؛وزیران هیئت در طرح

 مقررات و شهرسازي يها الیحه و پیشنهادها به نسبت نظر اظهار ¾
  ؛شهري جامع يها طرح به مربوط
 آنهـا  تغییرات و شهري جامع يها طرح نهایی تصویب و بررسی ¾
  ؛تفصیلی طرح يها نقشه از خارج
 .شهرسازي يها نامه آیین و ضوابط و معیارها تصویب ¾

 اجــراي بــه مکلــف هــا شــهرداري، قــانون ایــن 7مــادة  بــر اســاس
 وظـایف  شرح طبق ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي يها مصوبه
  1.هستند فوق

 کشور يها شهرداري زمانسا. 6

 ایجـاد  ضـرورت ، ش1359 سـال  در ها شهرداري اتحادیۀ انحالل متعاقب
 آنهـا  به یرسان خدمت و ها شهرداري مدافع و کننده هماهنگ زمانسا یک

 تصـویب  و کشـور  وزارت پیشنهاد بنابر ش1365 سال در تا شد موجب
 بـا  یزمانسـا  ایجـاد ، ها شهرداري قانون 62 مادة استناد به و دولت هیئت
 وزارت بـه  وابسته زمانسا صورت به کشور يها شهرداري زمانسا عنوان
 ش1381سـال   در زمانسا این. شود تصویب کشور وزیر نظر زیر کشور

 اختیـار  تفـویض  بر اساس زمانسا این وظایف آن از قبل و شده تأسیس
ـ  امور هماهنگی معاونت برعهدة کشور وزیر  یادشـده  وزارتخانـۀ  یعمران
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 ).1387، ي کشورها و دهیاري ها شهرداري زمانسا( بود
  :از عبارتند زمانسا این اصلی اهداف
 يها شهرداري وضع بهبود براي اساسی و اصولی يها اقدام انجام ¾
، مـدیریت  بهبـود  و آمـوزش  طریق از آنها به وابسته يها زمانسا و کشور

 توجـه  و مالی و اداري مختلف يها زمینه در هماهنگی ایجاد و راهنمایی
 .اثربخشی و کارایی حداکثر به رسیدن منظور به بهتر و بیشتر هرچه
 کـردن  فـراهم  و کشـور  يهـا  شهرداري مابین فی هماهنگی ایجاد ¾

 يهـا  زمانسـا  و هـا  وزارتخانـه  کلیـۀ  بـا  ها شهرداري هماهنگی يها زمینه
 نیـز  و اسـالمی  شـوراهاي ، خصوصـی  و عمـومی  يهـا  مؤسسـه ، دولتـی 

  .یالملل بین مشابه يها زمانسا
 .مربوطه امور کلیۀ در تحقیقات و مطالعات انجام ¾
در  کشـور  وزارت بـه  شـده  محول يها کنترل و ها نظارت اعمال ¾
 .ها شهرداري وظایف اجراي حسن خصوص
 1.ها شهرداري نسبی خودکفایی تحقق در اهتمام ¾

 استانداري. 7

 اسـتانداري  اي منطقـه  سطح در شهري مدیریت بر مؤثر زمانسا ینتر مهم
 ها شهرداري و شهري مدیریت بر مؤثر اداري مقام باالترین استاندار. است

 از کمتر جمعیت با شهرهاي شهرداران حکم صدور. است استان سطح در
، هـا  فرمانـداري  از متشـکل  اسـتانداري . اسـت  اسـتاندار  با نفر 200,000
 مدیریت و ها شهرداري به مربوط مسائل و ستها دهیاري و ها بخشداري

 .کند می پیگیري یعمران امور معاونت طریق از عمدتاً را شهري
  :از عبارتند یعمرانمعاونت امور  این تشکیالت مجموعه وظایف عمدة
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 ها هدف و ها برنامه با تابعه واحدهاي يها فعالیت کردن هماهنگ ¾
  ؛شده تعیین يها مشی خط و

  ؛روستاها و شهرها یعمران يها طرح اجراي بر نظارت ¾
ـ  يهـا  طرح پیشبرد جهت فنی نیروهاي و اتمکانا بسیج ¾  یعمران

  ؛استان
 و شـهرها  تفصـیلی  و هـادي  يهـا  طرح تنظیم و تهیه در مراقبت ¾
  ؛ها شهرداري یعمران يها طرح

  ؛ها شهرداري درآمد منابع مورد در بررسی و مطالعه ¾
 و شــهر شــوراي يهــا مصــوبه مــورد در نظــر اظهــار و بررســی ¾

  ؛یعمران يها برنامه مورد در ها شهرداري پیشنهادهاي
  ؛ها شهرداري استخدامی و پرسنلی امور انجام بر نظارت ¾
 تاکسـیرانی  و اتوبوسرانی و رانندگی و راهنمایی امور در مراقبت ¾

، امـور اداري و اسـتخدامی کشـور    زمانسـا ( ونقـل  حمـل  يها مؤسسه و
1387.( 

 استان شهرسازي و مسکن زمانسا. 8

  ؛شهري توسعۀ طرح تهیۀ پیشنهاد ¾
  ؛طرح تصویب و تهیه روند بر نظارت ¾
  ؛ها شهرداري توسط مصوب طرح اجراي حسن بر نظارت ¾
  ؛شهرها در استانی و ملی اعتبارات با دولتی یعمران يها پروژه اجراي ¾
 .زمین يساز آماده يها طرح اجراي و تهیه ¾

  5مادة  کمیسیون و استان شهرسازي شوراي. 9

 و شهرسازي عالی شوراي استانی شعبۀ عنوان به استان شهرسازي شوراي
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 شوراي متشکلۀ عناصر استانی يها شعبه رؤساي و کل مدیران از متشکل
 يهـا  طـرح  تصـویب  اختیار همچنین و شورا این اي منطقه وظایف، عالی
. دارد عهـده  به را نفر 200000 از کمتر جمعیت با شهرهاي جامع و هادي

 ایـران  معماري و شهرسازي عالی شوراي تأسیس قانون 5 مادة کمیسیون
 تغییـرات  اعمـال  نیـز  و تفصـیلی  يها طرح تصویب و بررسی وظیفۀ نیز

 طـرح  با اساسی مغایرت عدم به مشروط تفصیلی يها طرح در پیشنهادي
 این از یک هیچ در شهرداري که است ذکر به الزم. دارد عهده به را جامعه

 عضـو  عنـوان  بـه  فقـط  و نداشته رسمی عضویت، ندهگیر تصمیم نهاد دو
  1.دارد را ها جلسه در حضور مکانا ناظر

  مدیریت شهري موجود در ایرانمرور و جمع بندي مسائل مبتال به سیستم . 1شماره  جدول

زیر سیستم 
  مسائل و مشکالت خرد  کالنمسائل   مطالعاتی

ري
 شه

یت
دیر

م م
یست

ت س
 کلی

ط و
محی

 /
یت

دیر
م م

یست
ف س

هدا
ا

  

ي پذیر سطح پایین توسعه
  سیاسی و اداري

غلبۀ افراد بر  .2 ،يپذیر سطح پایین مشارکت. 1
  قوانین و ضوابط

تمرکزگرایی شدید نظام سیاسی 
  اداريو 

ي محلی مستقل و ها عدم وجود حکومت .3
  کارآمد

عدم مشارکت مردم در ادارة امور و تجارب  .4
  کافی در این زمینه

عدم تفکیک امور سیاسی و کشوري از امور  .5
  شهري

ي ریز ساختار اداري و برنامه
  بخشی

ي و ساز ي، تصمیمگیر تمرکز تصمیم. 6
با ي بخشی ها تعارض برنامه .7يریز برنامه
تمرکزگرایی  .8ي فضایی و فیزیکی ها برنامه

  ي شهريریز سیستم برنامه
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روشن نبودن جایگاه سیستم 
 کالنمدیریت شهري در نظام 
  مدیریت کشور

عدم رسمیت و پذیرش مدیریت شهري در .9
  یزماني اداري و ساها نظام
عدم پذیرش کافی و کامل مدیریت شهري  .10

  به لحاظ فرهنگی و اجتماعی

ي ریز پایین بودن ضریب برنامه
  جوامع شهري

غلبه و تفوق کارکردهاي تمدیدکننده و  .11
  بازدارندة سیستم برکارکردهاي مثبت و خدماتی
عدم تعمیم و تعمیق کامل و یکسان مقررات و 

  ضوابط مدیریت شهري
عدم پوشش و توزیع یکنواخت خدمات  .12

ي توسعۀ ها اجراي برنامه مکاناعدم  .13سیستم 
  شهري

عدم تدوین دقیق اهداف 
  سیستم و ابزارهاي مربوطه

ي ها عدم تدوین اعداف عمومی مدیریت .14
  شهري

ي ها عدم تدوین اهداف اختصاصی مدیریت .15
  شهري هر شهر خاص

عدم ارتباط و یکپارچگی اهداف با راهبردها و  .16
  ي اتخاذ شدهها سیاست

عناصر سیستم 
  مدیریت شهري

ی و زماني ساها تعارض
  عملکردي عناصر

ی وزارت کشور با وزارت زمانتعارض سا. 17
ی زمانتعاریض سا .18مسکن و شهرسازي 

ی زمانتعارض سا .19با وزارت کشور  ها شهرداري
  وزارت کشور با وزارت مسکن و شهرسازي

ی وزارت کشور با ادارات و زمانتعارض سا
  ي دولتی مستقر در شهرها زمانسا

عناصر کامل و جامع نبودن 
  سیستم

عدم شمول سیستم بر کلیۀ عناصر موجود  .20
  مؤثر در ادارة شهر به ویژه ادارات محلی

  کننده ي هماهنگها یزمانفقدان عناصر و سا .21
  فقدان عناصر و نهادهاي انتخاباتی .22

روابط سیستم 
  مدیریت شهري

ي و گیر تمرکز اختیارات تصمیم
ي در عناصر گذار سیاست

  بیرونی سیستم

عدم مشارکت مردم و مسئولین محلی در  .23
عدم مشارکت  .24 ،يریز ي و برنامهگیر تصمیم

. 25 ،يریز ي و برنامهگیر شهرداري در تصمیم
ي از امور ریز ي و برنامهگیر تفکیک امور تصمیم

  اجراي
وابستگی شدید سیستم به 

  حکومت مرکزي
 27، و 26، 25، 10، 9، 8، 6، 5، 4مسائل شمارة 

طرفه و تابعانۀ سیستم  برون سیستمی یکروابط 
  در ارتباط با عناصر مرکزي
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مند  خأل نقص شدید روابط نظام
ی و زمانی و درون سازمانبین سا

  تشکیالت آن

، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5مسائل شمارة 
14 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24،  
ي کامل از گیر عدم بهره. 28، 27، 26، 25

  ات عناصر موجود براي ادارة شهرمکاناپتانسیل و 
ي ها زمانقطع و یا نقص شدید روابط عناصر و سا

  محلی مؤثر در ادارة امور شهر

امور اداري و 
مالی سیستم 
  مدیریت شهري

خأل و نقص قوانین و مقررات 
  الزم براي مدیریت شهر

  30، 12، 7، 5، 4، 3، 2مسائل شمارة 

وابستگی مالی به حکومت 
  مرکزي

ي گیر عدم بهره .32، کمبود منابع مالی .31
  کارآمد از منابع مالی موجود

  یانسانکمبود نیروي 
عدم جذب نیروي فنی و متخصص به ویژه  .33

ي و مدیریت شهري و ریز در زمینۀ برنامه
  هاي فنی و مهندسی رشته

 عناصر مرتبط با مدیریت شهري در ایران

 شـوراي  از بایـد  اي منطقه سطح در شهري مدیریت مؤثر عناصر دیگر از
 کمیسیون، استان ترافیک شوراي، استان يریز برنامه شوراي، استان اداري

 رسیدگی کمیسیون، 2مادة  کمیسیون) صنفی نظام قانون 48 مادة( نظارت
 مـادة  کمیسـیون  و 12مادة  کمیسیون، شهري رویۀ بی هايوساز ساخت به

 ها اداره از مورد برحسب ها کمیسیون و شوراها این از هریک. برد نام 32
 همـۀ  ثابـت  عضـو  اسـتاندار  اما، شوند می تشکیل مختلف يها زمانسا و

  ).وب سایت: همان آنهاست

  ها و وظایف شهرداري ربط ذيو عناصر  ها زمانبررسی سا
ی بـه  رسـان  ي دخیل در امـر خـدمات  ها زماندر جدول زیر به بررسی سا

، باشـند  مـی  داخـل شـهرها   شهرها و دخیل در امر مدیریت شهري که در
  :پرداخته شده است
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قانون  بر اساسي دخیل در امر مدیریت شهري ها زمانوظایف شهرداري و سا. 2جدول شماره 
  و مجري فعلی این وظایف 1334سال 

  مجري  وظیفه  ردیف
  شهرداري  ها و کوچه ها ایجاد خیابان  1
  شهرداري  ي عمومیها و باغ ها ایجاد میدان  2
  شهرداري  مجاري آب و توسعۀ معابرایجاد   3
  شهرداري  ي و تسطیح معابردار تنظیف و نگه  4
  ) وزارت نیرو( شرکت آب و فاضالب  ي فاضالبدار تنظیف و نگه  5
  بخش خصوصی، بازرگانیشهرداري ـ وزارت   ي انبارهاي عمومیدار تنظیف و نگه  6
  شهرداري  ها ي مجاري آبدار تنظیف و نگه  7
  شهرداري ـ بخش خصوصی  مربوط به شهر تنقیه قنوات  8
  ) وزارت نیرو( شرکت آب و فاضالب  آب تأمین  9
  وزارت نیرو  روشنایی تأمین  10
  شهرداري  ي مخصوص دفع زبالهها تعیین محل  11
  شهرداري  مقابله با سد معبر  12
  وزارت بازرگانی  نصب برگۀ قیمت  13
  درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت  جلوگیري از فروش اجناس فاسد  14
  وزارت بازرگانی  مراقبت نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار  15
  درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت  مراقبت در امور بهداشت  16
  بهزیستی زمانسا ـ شهرداري  جلوگیري از گدایان  17
  بهزیستی زمانسا  پرورشگاه تأسیس  18
  درمان و اموزش پزشکی، وزارت بهداشت  مراکز درمانی تأسیس  19
شهرداري ـ کانون پرورش فکري کودکان و   کتابخانه تأسیس  20

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نوجوانان
  بهزیستی زمانسا  نوانخانه تأسیس  21
  نهضت سوادآموزي  سوادي بی ي مبارزه باها ایجاد کالس  22
نظارت و مراقبت در صحت روزافزون و   23

  بازرگانی ـ مجامع امور صنفیوزارت   مقیاس ها

تهیۀ آمار مربوط به امور شهر و موالید و   24
  شهرداري ـ مرکز آمار ایران  متوفیات

  شهرداري  ایجاد غسالخانه و گورستان  25
  شهرداري  اتخاد تدابیر براي حفظ شهر از سیل و حریق  26
  شهرداري  رفع خطر از بناها  27
  درمان و آموزش پزشکی، بهداشتوزارت   جلوگیري از شیوع امراض  28
  وزارت بازرگانی ـ مجامع امور صنفی  تهیۀ مقررات صنفی  29
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 درمان و آموزش پزشکی، وزارت بهداشت  وران نظارت بر امور اصناف و پیشه  30
  مجامع صنفی) ادارة کل نظارت بر مواد غذایی(

  شهرداري  اراضی مورد نیاز خدمات تأمین  31
عمومی براي خرید و ي ها تعیین میدان  32

  شهرداري  فروش و پارکینگ

 زمانسا، وزارت بازرگانی و جهاد سازندگی  نظارت بر حسن ادارة فروش گوشت و نان  33
  غله زمانگوشت و سا

  حفاظت محیط زیست زمانشهرداري ـ سا  جلوگیري از صنایع مزاحم  34
  شهرداري  خانه ـ آبریزگاه ایجاد رختشوي  35
  شهرداري ـ بخش خصوصی  عمومیایجاد حمام   36

  تحلیل اهداف سیستم مدیریت شهري در ایران
  :از عبارتندمسائلی که در این حوزه مطرح هستند 

در : مـدون نبــودن اهـداف ویـژه و تخصصــی مـدیریت شــهري    ) الـف 
 اي و مدیریتی رسـمی موجـود کشـور اهـداف ویـژه      اي مجموعه اسناد برنامه

اهـداف موجـود و قابـل اسـتنتاج     . براي مدیریت شهري تدوین نشده اسـت 
شهري به طـور ضـمنی مطـرح شـده      عمرانبراي آن بیشتر در قالب مباحث 

عرفـی و عملـی   ، علت اصلی این مسئله در واقع عدم رسمیت قـانونی . است
ي و گـذار  قـانون ، يریـز  برنامـه ، يگذار مدیریت شهري براي مجامع سیاست

 اي عنوان یک کلیت داراي هویت ویژه است که منجـر بـه حاشـیه   اجرایی به 
  .مدیریت شهري و اهداف آن شده است شدن و ضمنی
: و مباحث بنیادین تـدوین اهـداف   ها افراط و تفریط در دیدگاه) ب
ي وسیع در توجـه  ها دهندة افراط و تفریط نشانو مدیریت شهري  عمران

آنهاست که عمدتاً بـه صـورت دو رویکـرد     اي ي پایهها به اصول و زمینه
مراتبـی شـهرها و    ي فضایی و تنظیم نظام سلسلهریز برنامه نگر و کل کالن

بـه   هـا  مدیریت شهرها و شـهرداري  کاراییرویکرد خرد بهبود و افزایش 
ایـن مسـئله   . ي اول و دوم توسعه تجلـی یافتـه اسـت   ها ترتیب در برنامه
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و متمم فوق عمـالً بـه صـورت     موجب شده است که دو رویکرد مکمل
رویکردهاي منفک و متفاوت و بـه شـکل دو قطـب یـک طیـف مطـرح       

نـه  گو این انفکاك تا جایی اسـت کـه در برنامـۀ اول تقریبـاً هـیچ     . شوند
ي مربوط به ها به مدیریت شهري نشده و همۀ اهداف و سیاست اي اشاره

ۀ دوم بالعکس شود و در برنام می مراتبی شهرها مربوط تنظیم نظام سلسله
بـه   اي کلیۀ اهداف به مدیریت شهري در سطح مربوط شده و هیچ اشاره

آن در  136در برنامۀ سوم کشور نیـز در مـادة   . نشده است کالنمباحث 
ي ها شود با توجه به توانایی می به دولت اجازه داده: مورد مدیریت شهري

اجرایـی در  ي هـا  ي مربوط به دسـتگاه ها آن گروه از تصديها،  شهرداري
 بـر اسـاس  ، دهـد  مـی  رابطه با مدیریت شهري را که ضروري تشـخیص 

، امور اداري و استخدامی کشور زمانپیشنهاد مشترك وزارت کشور و سا
قـانون  ( واگـذار کنـد   هـا  به شهرداري ربط ذياعتبار  تأمینهمراه با منابع 

 حال با وجود تصویب شدن برنامـۀ چهـارم توسـعه    بهکه تا  ).برنامۀ سوم
 هـا  رسد علت این افراط و تفریط می به نظر. هنوز به اجرا در نیامده است

بلکه در میزان تفوق و ، اي و مباحث علمی و حرفه ها نه در تفوق دیدگاه
وزارت ، برنامه و بودجـۀ سـابق   زمانسا( و نهادهاي مؤثر ها زماننفوذ سا

 براي تدوین اهـداف در هریـک از  ) مسکن و شهرسازي و وزارت کشور
و ایـن  ، ي و عالیق ویـژه آنهاسـت  ریز ي و برنامهگذار ي سیاستها دوره

خود معلول فقدان یک دیدگاه منسجم و مـدون در ارتبـاط بـا مـدیریت     
  .شهري در کشور است

روابط عمودي و افقی ناقص و نامشخص میان مجموعه اهداف ) پ
مراتبـی   این مسئله به ویژه در بخش روابط سلسله: ي مربوطها و سیاست

ي ارائه شده بـراي تحقـق هریـک از    ها و خرد و خط مشی کالناهداف 
، هـا  خـط مشـی  ، بسـیاري از اهـداف خـرد    چنانکه، اهداف مشهود است
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روابط عمودي بین اهداف نیز فقط روابـط بـین   . نه دارندگو ماهیتی هدف
ي فراگیر ها ابعاد مختلف مدیریت شهري را در برگرفته و رابطۀ آن با نظام

  .شود نمی املرا ش
علت اصلی این مسئله توجه بیش از حد بـه سـطح خـرد مـدیریت     

و عـدم توجـه بـه نقـش و وظـایف سـایر        ها شهري و به ویژه شهرداري
روشـن نبـودن   . عناصر سیستم در سطوح مختلـف ملـی و محلـی اسـت    

ي مـدیریت شـهري در   ها جایگاه و چگونگی تدوین اهداف براي سیستم
تدوین اهداف ویژه براي ادارة هریک از چگونگی ، سطح هر شهر خاص

  .شهرها را کامالً مبهم و نامشخص گذاشته است

  ي مدیریت شهري در ایرانها ین مشخصهتر مهم
ایرانِ امـروزي بـا مسـائل و    ، ي تحقیق مدیریت شهريها با توجه به یافته
این موارد مرتفـع   که یزمانرسد تا  می نظر بهباشد که  می مشکالتی مواجه

بهبود وضع مدیریت شهري و اجراي مدیریت یکپارچـۀ شـهري   ، نشوند
تـوان   می از جملۀ این عوامل. باشد می امري غیرممکن و دور از دسترس

  :به موارد زیر اشاره کرد
ي هـا  ي سیاسـی ـ اداري در تمـام رده   پـذیر  سطح پـایین توسـعه   ¾
  ؛مدیریت
  ؛غلبۀ افراد بر قوانین و ضوابط ¾
کشـور و   کـالن ستم اداري ـ اجرایی   سی، بخشی و عمودي بودن ¾

ي مدیریت افقی داراي عملکـرد چنـد   ها عدم قابلیت تطابق آن با سیستم
  ؛بخشی
 کـالن نامشخص بودن جایگاه سیستم مدیریت شـهري در نظـام    ¾

 .مدیریت کشور
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  مشکالت و تنگناهاي قانونی مدیریت شهري در ایران
عامـل بـر سـر راه     ینتر مهمدهد که  می نشاني پژوهش ها همچنین یافته

قوانین ، مسائل و مشکالت قانونی، اجراي مدیریت واحد شهري در ایران
ــر      ــل در ام ــدهاي دخی ــا واح ــاط ب ــور در ارتب ــده در کش ــویب ش تص

 ین ایـن عوامـل  تـر  مهـم باشد که از  می ی در شهرهاي کشوررسان خدمات
  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

ي ناشی از عدم برخورد اه عدم صراحت و کفایت و وجود ابهام ¾
  .تخصصی با مسئلۀ تدوین قانون شهرداري

توانند مجموعاً در لـواي یـک قـانون واحـد      می تعداد قوانینی که ¾
  .مجدداً تنظیم و مانع از سردرگمی گردند

ي و ضــوابط بهســازي و  ریــز عــدم وجــود قــوانین برنامــه    ¾
قـرار  سازي در سطح کشور که بتوانـد مـالك عمـل شـهرداري      ساختمان

  .بگیرد
  .ي بلندمدتها سلب اختیار از شهرداري در زمینۀ تهیۀ طرح ¾
 وجود اسـتثنائاتی در قـانون کـه موجـب عملکردهـاي موضـعی       ¾

  .شود می
تنوع و عدم ارتباط ارگانیک میان مواد قانونی نـاظر بـر اقـدامات     ¾

  .ها شهرداري
ي کافی در قانون براي دخالت شهرداري ها بینی فرصت پیشعدم  ¾

در اموري که اگرچه انجام آن در تعهد دولت است اما در شرایط حاضـر  
  .انجام آن را ندارد مکانا

نامشخص بودن روابط میان دولت و شهرداري بعنوان نهـاد اداره   ¾
در هـا   شهر بویژه با توجه به چشم انداز جدیدي که از نقـش شـهرداري  

 .کشور پدید آمده است
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حال با وجـود مشـکالت و تنگناهـاي قـانونی موجـود بـر سـر راه        
رسد ارائۀ راهکارهـایی جهـت    می نظر بهمدیریت واحد شهري در کشور 

بهبود یافتن وضع موجود مدیریت شهري ، حل این مشکالت و یا حداقل
براي حل این مسائل و مشکالت راهکارهـاي  . در کشور مفید واقع گردد

  :گردد می زیر پیشنهاد
در مدیریت شـهر و تغییـر نگـرش     شهروندانجلب مشارکت ) لفا

  :فرهنگی و درك مردم از مدیریت شهري
و  هـا  ي مدیریت شهري بـا خواسـته  ها و روش ها انطباق سیاست ¾

  .نیازهاي واقعی مردم
  بهبود کیفیت مدیریت شهري و خدمات آن ¾
  .وظایف و اختیارات عناصر، ایجاد و تقویت جایگاه ¾
 .جانبه براي سیستم در توسعۀ شهر همهي گسترده و ها مسئولیت تعیین ¾
شمول سیستم و روابـط افقـی آن بـر تمـامی عناصـر و       گسترش ¾

 .ي رسمی مؤثر در مدیریت شهرها زمانسا
 .طراحی سیستم مدیریت شهري به صورت سه سطحی ¾
 .یزماني بین ساها تقویت همکاري ¾
  :تلقی شهر به عنوان یک منبع توسعه) ب
جانبه براي سیسـتم در حـال    همهي گسترده و ها تعیین مسئولیت ¾

  .توسعۀ شهر
  .ي بهینه از منابع محدود موجود براي توسعۀ شهربردار بهره ¾
  .نکنندگا دریافت هزینۀ خدمات از استفاده ¾
  .بازیافت انرژي و مواد ¾
از میان برداشتن تمرکز قدرت و منابع و واگذاري آن به سیستم ) پ

  :شهريمدیریت 
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و عناصـر حکومـت    هـا  زماني مسئوالن ساپذیر افزایش مشارکت ¾
  .ي محلیها زمانمرکزي و تفویض اختیار به سا

در  شـهروندان افزایش تدریجی نقش و دخالت عناصـر انتخـابی    ¾
  .مدیریت شهري تمام حوزة
  .تفکیک امور سیاسی و کشوري از امور شهر تا حد ممکن ¾
  .سازوکارهاي مشارکتدهی و تقویت زمانسا ¾
تدوین و تصویب قوانین و مقرارت ضروري براي تمرکز زدایـی   ¾

  .اداري ـ اجرایی
، اي ي مدیریت در سطوح منطقـه ها دهی و طراحی سیستمزمانسا ¾

  .شهريکالنمنطقۀ شهري و 
ي ها زمانسا، ي اجتماعیها تقویت ارتباطات افقی سیستم با گروه ¾

  .و بخش خصوصی اي ي حرفهها تشکل، غیر دولتی
 .ي محلیها استفاده از منابع درآمدي و مالیات ¾
  .ي محلیها استفاده از قرضه ¾
تقسیم کار مناسب بین دولت مرکـزي و عناصـر آن بـا سیسـتم     ) ت

  :مدیریت شهري
واگذاري هرچه بیشـتر تمـام امـور محلـی بـه سیسـتم مـدیریت         ¾
  .شهري
سیستم در توسـعۀ  جانبه براي  همهي گسترده و ها تعیین مسئولیت ¾

 .شهر
  :ی سیستم مدیریت شهريزماناصالح ساختار درون سا) ج
وظـایف و اختیـارات عناصـر انتخـابی     ، و تقویت جایگـاه  ایجاد ¾

  .شهروندان
ي و مدیریت استراتژیک مبتنـی  ریز ي برنامهها ي از شیوهگیر بهره ¾
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  .و اقدامات مشارکتی ها بر سازوکار
جـامع بـراي سیسـتم در توسـعۀ     ي گسترده و ها تعیین مسئولیت ¾

  .شهر
ی برحسـب شـرایط ویـژه و    زمانبـودن سـاختار سـا    پذیر انعطاف ¾

  .مدیریت سیال و غیر جزمی
تعیــین نقــش و جایگــاه ویــژه بــراي مــدیران و متخصصــین در   ¾
  .ي و هدایت سیستمگیر تصمیم، يگذار سیاست
طراحی سیستم مدیریت شهري به صورت سه سطحی مشتمل بر  ¾

  .ي اصلیها وظایف و عملکردتمام 
  .ي شهريریز شمول مدیریت شهري بر برنامه ¾
یکپارچگی و جامعیت عملکردي و جغرافیایی سیستم مـدیریت  ) چ
  :شهري
ي گسـترده و جـامع بـراي سیسـتم مـدیریت      هـا  تعیین مسئولیت ¾

  .شهري در توسعۀ شهر
و  یافتـه  تعیین مرزهاي جغرافیایی جامع مشتمل بر هسـتۀ توسـعه   ¾

  .فتۀ شهرنیا ي توسعهها شیهحا
  :اصالح مدیریت مالی سیستم مدیریت شهري) ح
و  هـا  مـدیریت شـهري بـا خواسـته     ها و روش ها انطباق سیاست ¾

  .نیازهاي مردم
ــه       ¾ ــژه ب ــه وی ــتم و توج ــی از سیس ــی ادراي ـ اجرای تمرکززدای

  .سازوکارهاي مشارکتی و آثار آن
  .شهروندانایجاد و تقویت جایگاه و اختیارات عناصر انتخابی  ¾
ي و مدیریت استراتژیک مبتنـی  ریز ي برنامهها ي از شیوهگیر بهره ¾

  .بر سازوکارها و اقدامات مشارکتی
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  .شهر توسعۀ براي موجود محدود از منابع بهینه وري بهره ¾
  .نکنندگا استفاده از شده ارائه خدمات هزینۀ دریافت ¾
 منابع متعددکردن و محلی يها و مالیات درآمدي از منابع استفاده ¾

  .سیستم مالی
 بخـش  مشـارکت  دولتـی و جلـب   يها قرضه سیاست از استفاده ¾

  .خصوصی
 آن واگذاري و اعتماد و قابل کارآمد شهري خدمات آوردن همفرا ¾

  .بخش خصوصی به
  .الزم مالی يها نامه آیین و مقررات، قوانین تصویب و تدوین ¾

  بندي جمع
توانـد از مسـائل و    مـی  مدیریت شهري فرایندي چنـد سـویه اسـت کـه    

 شـهروندان مدیریت شهري امروزه با رفاه تمـام  . مشکالت شهري بکاهد
آب ، مسـکن مناسـب   تأمینبایست بستر الزم براي  می در ارتباط است و

اوقات فراغت را ، امنیت، تغذیه، آموزش و اشتغال، بهداشت شهري، سالم
از آنجـایی کـه شـهرداري نهـادي مـدنی و      . فراهم سازد شهروندانبراي 

، باشـد  مـی  عمومی است و مسئولیت ادارة شهر و مـدیریت شـهر بـا آن   
  .مدیریت شهري به نوعی تجلی حاکمیت محلی است

در بررسی انجام شده در امر مدیریت شهري در ایران به نتایج زیـر  
  :دست پیدا کردیم

  .يگیر د مراکز تصمیمتعد ¾
  .قوانین متعدد تصویب شده در ارتباط با ادارة شهر ¾
 يهـا  رده تمـام  در اداريـ سیاسـی    يپـذیر  توسـعه  پـایین  سطح ¾
 مدیریت
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  ضوابط و بر قوانین افراد غلبۀ ¾
 و کشـور  کـالن  اجراییـ اداري    سیستم، بودن عمودي و بخشی ¾

 عملکـرد  داراي افقـی  مـدیریت  يهـا  سیسـتم  بـا  آن تطـابق  قابلیت عدم
  .چندبخشی
 کـالن  نظـام  در شـهري  مدیریت سیستم جایگاه بودن نامشخص ¾
  .کشور مدیریت
 برخورد عدم از ناشی يها ابهام وجود و کفایت و صراحت عدم ¾

  .شهرداري قانون تدوین مسئلۀ با تخصصی
 واحـد  قـانون  یـک  لـواي  در مجموعاً توانند می که قوانینی تعدد ¾
  .گردند سردرگمی از مانع و تنظیم مجدداً
 و بهســازي ضــوابط و يریــز برنامــه قــوانین وجــود عــدم ¾

 قـرار  شـهرداري  عمـل  مـالك  بتوانـد  که کشور سطح در سازي ساختمان
  .بگیرد
  .بلندمدت يها طرح تهیۀ زمینۀ در شهرداري از اختیار سلب ¾
 موضـعی  عملکردهـاي  موجـب  کـه  در قـانون  اسـتثنائاتی  وجود ¾

  .شود می
 اقـدامات  بـر  نـاظر  قانونی مواد میان ارگانیک ارتباط عدم و تنوع ¾

  ها شهرداري
 شهرداري دخالت براي قانون در کافی يها فرصت بینی پیش عدم ¾

 حاضر شرایط در اما، است دولت تعهد در آن انجام اگرچه که اموري در
  .ندارد را آن انجام مکانا

 ادارة نهاد عنوان به شهرداري و دولت میان روابط بودن نامشخص ¾
 در هـا  شـهرداري  نقش از که جدیدي ازاند چشم به توجه با ویژه به شهر

    .است آمده پدید کشور
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اصلی کـه در ایـن    مسئلۀ. دکناستفاده  يشهر سعۀو تو یزمانسا
نسبت  یزن تهران شهرونداناعتماد ، شود تحقیق به آن پرداخته می

رد کمدیران و کارکنان شهرداري و عمل( مدیریت شهري ةبه حوز
این مسـئله از ایـن   . باشد یم) تهران يشهردار يو خدمات شهر

میـزان  ، یی چون شهرداريها زمانلحاظ اهمیت دارد که براي سا
ن خـدمات  کنندگا به عنوان مصرفـ   شهرونداناعتماد و اطمینان 

توانـد   می آن نان وعملکردکارکران و یمد، يبه شهردار ـ  يشهر
به اثربخشی و ، در میزان مشارکت آنها در امور شهري مؤثر بوده

شامل زنان ، تحقیق يت آماریجمع. بهبود مدیریت شهري بینجامد
 يآمـار  نۀحجم نمو. باشد ین در شهر تهران مکسال سا 18 يباال

نفـر تعیـین شـده     748، ق با استفاده از فرمول کـوکران ین تحقیا
ـ تهران بـه نسـبت جمع   منطقۀ 22ه از کاست  ت هـر منطقـه بـا    ی

انتساب متناسب بـا حجـم انتخـاب     يگیر استفاده از روش نمونه
ـ  شهرونداناعتماد ، ن پژوهشیا بستۀر وایمتغ. اند شده  یزن تهران

ه کدهد  یم نشانق یج تحقینتا. باشد یتهران م ينسبت به شهردار
ـ کطور ه ب ـ م یل ـ  شـهروندان زان اعتمـاد  ی نسـبت بـه    یزن تهران

نتایج همچنـین  . باشد می تر از حد متوسط نییپا، تهران يشهردار
وحدت هنجـاري  ، شهرداري زمانبودن سا پاسخگوداد که  نشان

از ، ی در شهرداريزمانشهرداري و وجود شفافیت سا زماندر سا
  .باشد می اعتماد زنان تهرانی ین عوامل تغییر مثبت درتر مهم
  .ییپاسخگو، شهرداري، زنان تهرانی، ياعتماد نهاد: واژگانکلید
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  مقدمه
 يرهـا یمتغ يجـا ه ب نرم يرهایمتغ، شناختی جامعه دیجد يکردهایرو در

ـ . انـد  رفتـه گ قـرار  معادلـه  و تیـ عقالن، انیز و سود بر یمبتن و سخت ه ب
 ذکـر  یاخالقـ  اجتماعـات  عنـوان  بـه  يامـروز  اجتماعـات  از که يطور
 اول ۀلفـ ؤم. دارد وجود یاخالق اجتماع يبرا یاساس ۀلفؤم سه« .گردد می

 از اسـت  عبارت سوم ۀلفؤم و... است يوفادار دوم ۀلفؤم... است اعتماد
ـ گو مـی  زتومکـا  که طور همان ).5: 1384، زتومکا( نظر اتفاق و اتحاد : دی

ـ  اتحـاد  و يوفادار، اعتماد شامل یاخالق اجتماع يها لفهؤم  نظـر  اتفـاق  ای
 واجـد  و دارند یارزش و یاحساس، یعاطف يا بهجن نهایا ۀس هر که است

و  آثـار  انیـ م در. باشند نمی يا مبادله و انیز و سود بر یمبتن، یعقالن بار
 بر یاجتماع اعتماد تأثیر به که دارند وجود یقاتیتحق، یقات اجتماعیتحق
. انـد  نموده تأکید یاسیس و یفرهنگ، یاجتماع، ياقتصاد میمفاه و رهایمتغ
: ریـ نظ یمیمفـاه  و رهـا یمتغ با یاجتماع اعتماد ۀرابط به توان یم جمله از

، یاجتماع تکمشار، یاسیس مشارکت، یلیتحص شرفتیپ، یاسیس يمدارا
 و رهـا یمتغ و یراسـ کدمو، یانتخابات رفتار، یاسیس توسعۀ، یشغل تیرضا
، گرید ياز سو .اشاره نمود یاجتماع علوم ةحوز در گرید يدیکل میمفاه
 تأکیـد گر بر اعتمـاد و ابعـاد آن   ید يرهایمتغ تأثیرها به  از پژوهش یبعض

  .نندک یم
 یزن تهران شهروندانن مقاله در مورد سنجش اعتماد یه اکنینظر به ا

ن یط امروزیه شراکد اذعان داشت یبا، باشد یتهران م ينسبت به شهردار
ـ رو بی گسترش یعنیشهر تهران  کالن  يهـا  جـاد عرصـه  یا، ینیۀ شهرنشـ ی
سـاختار   یدگرگـون ، دیشد یتیرات جمعییتغ، ينولوژکد اشتغال و تیجد

 یمعضـالت اجتمـاع  ، عیوسـ  یـ اجتماع  يرات اقتصادییز تغیو ن یطبقات
خـارج   يندة تعامل با افرادیش فزایهوا و افزا یو آلودگ یکاز تراف یناش
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را  یاز به گسترش اعتماد اجتماعین، ر آنیو نظا يشاوندیخو ياز محورها
 ياز سـو . سـاخته اسـت   تـر  يجد يشهر یدر همۀ سطوح و ابعاد زندگ

اهش کـ ، دیجد یاجتماع يوندهایجاد پیو ا یسنت يوندهایفقدان پ، گرید
اعمـال   يتهـران بـرا   يشـهردار . را به دنبال داشته است یاعتماد اجتماع

ـ  يقو يوندهایاعتماد و پ يازمند فضاین، تر اراتر و منسجمک یتیریمد ن یب
زان یـ از م یآگـاه ، ن منظـور یهمـ  يبـرا . باشد یم يو شهردار شهروندان

  .ر استیناپذ تهران اجتناب ينسبت به شهردار شهرونداناعتماد 
از مسـائل   یکیتوان  یتهران را م ين مسئلۀ اعتماد به شهرداریبنابرا
در تهـران قلمـداد نمـود و     يت شـهر یریحـوزة مـد   يبرا یاتیمهم و ح

 يت شـهر یریبـر بهبـود مـد    یاساسـ  یآن گام یو پژوهش یعلم یبررس
پـژوهش   یاساسـ  يشـود بـه محورهـا    ین مقاله تالش مـ یدر ا. باشد یم

  .ن رابطه پرداخته شودیدر ا شده انجام

  ان مسئلهیب
ـ     سـو و   یـک از  یو اجتمـاع  یعمـوم  ياعتمـاد  یدر جامعـۀ مـا مسـئلۀ ب

از جملـه  ، و نهـاد خـاص   زمانسـا  یـک بـه   ياعتمـاد  مکـ ا ی ياعتماد یب
ـ ط و دالیمعلـول شـرا  ، يشـهردار  ـ   یرات اجتمـاع ییـ و تغ یل اجتمـاع ی

ـ خ ایتـار  یا حتـ یشه در دوران معاصر یه رکاست  يا ژهیو ياقتصاد ران ی
  .دارد

بـه  ( با شـهرداري ) نظام شخصیت به مثابه یک خرده( رابطۀ شهروند
بـراي حفـظ   . اسـت  اي یک رابطۀ مبادلـه ، )نظام اجتماعی مثابه یک خرده

یی مورد نیـاز  ها هنجارها و رویه، استمرار و اثربخشی این مبادله، سالمت
چرا . دهد می هستند که شالودة آنها را روابط مبتنی بر اعتماد نهادي شکل

ضروري است؟ براي اینکه فردگرایی ـ به ویژه فردگرایی  اي چنین شالوده
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ـ      ه خودخواهانه و استبدادي ـ در روحیۀ فرهنگی ما ایرانیان ـ بـا توجـه ب
بـراي تنظـیم روابـط    . سابقۀ دیرین استبداد در ایران ـ عجین شده اسـت  

نیازمند اعتماد نهادي هسـتیم تـا بتـوان    ها،  زمانبا نهادها و سا شهروندان
، پذیر بینی پیشرا  ها زمانبا سا شهروندانرفتارها و مناسبات بین ها،  کنش

  .ساخت مند الگومند و قاعده
روابط اجتماعی را بـه وراي قلمـرو   ، از آنجا که نظم نوین اجتماعی

بـه سـوي   ، دهد و بـه عبـارتی دیگـر    می خویشاوندي و خانوادگی سوق
فقـدان یـا کـاهش    ، کند می يگیر ي و هدفگیر جهت ها زماننهادها و سا

و  هـا  زمانبـا سـا   شـهروندان اعتماد نهادي به عنوان شالودة روابـط بـین   
انتظـارات و   تـأمین و عدم از یک سو  ها زمانباعث ناکارآمدي سا، نهادها

  .شود می از دیگر سو شهروندانتمایالت نیازي 
و  شـده  تجزیه، اتمی اي جامعۀ امروز جامعه، عالوه بر مالحظات باال

از ، تمایزیافته است و دغدغۀ کاهش و گسست روابـط اجتمـاعی پایـدار   
ان اجتماعی را به خود مشغول نظر جمله مباحثی است که اندیشۀ صاحب

وسیلۀ مبادله در حوزة اقتصاد اسـت و  ، اگر پول، از این نظر. استنموده 
وسیلۀ ضروري و الزم در حوزة ، اعتماد، کند می روابط اقتصادي را تنظیم
بنـابراین بـراي   . باشـد  مـی  روابط اجتمـاعی  کنندة اجتماعی و عامل تنظیم

جلوگیري از گسست و کاهش روابط اجتماعی منظم و هدفمنـد از یـک   
ي هـا  نظـام  بـا خـرده   شـهروندان اثـربخش   اي اي روابط مبادلـه سو و ارتق

 مهندسی اعتماد نهادي از اهمیت و ضرورت، اجتماعی از قبیل شهرداري
، ناپذیري برخوردار است تا در فقـدان نهادهـا و مناسـبات سـنتی     اجتناب

ي اجتماعی ها نظام با محیط اجتماعی و خرده شهروندانپیوندها و روابط 
بـا   شـهروندان ابراین از آنجا که هر نوع رابطـۀ اجتمـاعی   بن. تنظیم گردد

ي اجتماعی در هر سـطحی و در بـین هـر گـروه یـا واحـد       ها نظامخرده
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اعتماد نهادي را بـه  ، پذیر نیست مکانا، بدون حداقلی از اعتماد، اجتماعی
مالحظـات  . سـازد  مـی  عنوان یک دارایی جمعی شایان توجـه و بررسـی  

م در کحـا  يها مردم از ارزش یابیو ارز یمربوط به اعتماد اجتماع يآمار
 یـی دارا یـک ن موضوع به عنـوان  یدر شناخت ا يما را تا حدود، جامعه
 سـرمایه اجتمـاعی  اهش کـ ش و یاز فرسـا  نشانه کسازد  می آگاه یجمع

، شـارع پـور  : به نقـل از ، انیرانیا يها و نگرش ها ش ارزشیمایپ( دهد یم
ـ  شـهروندان اعتماد  یبررس«ق یتحق همچنین ).1379 رد کـ بـه عمل  یتهران

از  درصـد  9/70ه کـ داده اسـت   نشان) 1387، اثوندیغ( »تهران يشهردار
  .در حد متوسط اعتماد دارند ينان شهردارکارکان به یپاسخگو

ه از آن کـ نه انجـام شـده اسـت    ین زمیز در این يگرید يها پژوهش
اعتمـاد اجتمـاعی در    ؛)1990( اعتماد اجتماعی در فنالنـد  توان یجمله م

 1در ژاپـن توسـط اینوگوشـی تاکاشـی     سرمایه اجتماعیدر تحقیق ، ژاپن
اعتمـاد   ؛)1381، آزاد ارمکی و کمالی( جنسیت، اجتماع، اعتماد ؛)2000(

اعتمـاد و مشـارکت    ؛)1383، و فیروزآبـادي  پـور  ناطق( عمومی و نهادي
ــاعی ــاري( اجتم ــان و غف ــاد و  ؛)1384، دهق ــهاعتم ــاي داوطلبان  رفتاره

اعتمــاد بــه  ؛)1375، امیـر کــافی ( اعتمــاد اجتمــاعی ؛)1385، روشـنفکر (
 ؛)1381، چلبــی( شخصــیت و اعتمــاد ؛)1379، پورمحمــدي( تلویزیــون

 یافتـه  اعتمـاد تعمـیم   ؛)1378، پـور  رفیـع ( اعتماد مردم نسبت به مسئولین
 ؛)1382، مقـدم  ريکعسـ ( ي درسـی ها اعتماد در کتاب ؛)1373، عظیمی(

ــت ــاد و روحانی ــاد و ؛)1378، خوراســگانی( اعتم ــه اعتم ــ جامع ی شناس
 اعتماد و مشارکت سیاسی؛ )1386، پناهی( مشارکت سیاسی زنان تهرانی

دهنـد کـه    مـی  نشـان این مطالعات  .ره اشاره نمودیو غ) 1387، فر خوش(
 .گیرد می مفهوم اعتماد با متغیرها و مفاهیم اجتماعی دیگر در ارتباط قرار

                                                             
1. Inoguchi, Takashi 



  351...      بررسی میزان اعتماد شهروندان زن تهرانی نسبت به

این امر به این معناست که جایگاه اعتماد در تحقیقات داخلی و خـارجی  
  .مند استجار

  پژوهش اهداف
ـ  شـهروندان زان اعتمـاد  یـ سـنجش م ، قیتحق نیا یاصل هدف  یزن تهران

 نیهمچنـ  و يشـهردار  رانیمـد  یعنـ ی يشـهر  تیریمـد  ةحوز بهنسبت 
ـ ا قیتحق یاصل ۀدغدغ. باشد یم تهران يشهردار کالن تیریمد  اسـت  نی
 از، نهـادي  اعتماد مؤثر بر عوامل ۀنیزم در موجود اتینظر به توجه با که

ـ ا ينظر چهارچوب که زتومکا وتریپ اعتماد یۀنظر جمله  بـا  پـژوهش  نی
 عوامـل  تیـ فیک و تیکم در رییتغ با ایآ، است دهیگرد نیتدو آن الهام از

 بـه  مناسـب  پاسخ يبرا ر؟یخ ای ردیپذ می رییتغ نهادي اعتماد، کننده نییتع
  :شوند یم دنبال ریز یفرع اهداف، قیتحق یاصل هدف به لین و ازهاین نیا

  ؛يزنان نسبت به شهردار انیم در ينهاد اعتماد زانیم سنجش
و  يران شهرداریزنان نسبت به مد یشخص نیب اعتماد زانیم سنجش

به عنوان افرادي که نمایندة شهرداري هستند و میزان اعتماد ( نان آنکارک
نسبت بـه شـهرداري    شهرونداننسبت به آنها تابعی از اعتماد  شهروندان

  ؛)است
  ؛دگاه زنانیي از دشهردار زمانسا در يهنجار وحدت زانیم سنجش
از ) يشـهردار  زمانسا در تیشفاف( یزمانسا تیشفاف زانیم سنجش

  ؛دگاه زنانید
 دگاهیاز د يشهردار نمسئوال و رانیمد بودن پاسخگو زانیم سنجش

  ؛زنان
 ةحوز به نسبت زنان اعتماد با »اعتماد ةزیانگ« متغیر نیب رابطه نییتع

  ؛يشهر تیریمد
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 اعتمـاد  بـا  »تیـ موفق کسـب  به) ازین( لیتما« متغیر نیب رابطه نییتع
  ؛يشهر تیریمد ةحوز به نسبت زنان

 بـا  »یاجتمـاع  ارتباطـات  ۀشبک در تیعضو« متغیر نیب رابطه نییتع
تواند  می ۀ ارتباطاتکن شبیا( يشهر تیریمد ةحوز به نسبت زنان اعتماد

  ؛)ابدیتوسعه  يران شهردارینان و مدکارکبه حوزة 
، التیتحصـ ، سـن ، تیجنسـ ( اي نـه یزم يرهـا یمتغ نیب رابطه نییتع

  .يشهر تیریمد ةحوز به نسبت اعتماد با) ...و یاجتماع گاهیپا

  مبانی نظري
ه از آن جملـه  کـ انـد   به مسئلۀ اعتماد توجـه نمـوده   یمختلف يردهایکرو
ـ ۀ شـناخت و د ینظر، یاجتماع یشناس دگاه روانیتوان به د یم  يهـا  دگاهی

و مـدرن   یکالسـ کنظـران   از صاحب ياریبس. اشاره نمود یشناخت جامعه
ـ در نظر یانونکـ به اعتماد به عنـوان مفهـوم   ، یشناس جامعه خـود   يهـا  هی

ـ ه اکـ ن اسـت  کهرچند مم؛ اند پرداخته ر و یبـا تعـاب  ، یانونکـ ن مفهـوم  ی
ــریاصــطالحات د ــب يگ ــدر ا. ان شــده باشــدی ــه دی ــه ب ــن مطالع دگاه ی

ن یاز جملۀ ا. د اعتماد اشاره شده استیو عمدتاً جد یان اصلنظر صاحب
 امـا یوکس فویفرانسـ ، )2000( رابـرت پاتنـام  تـوان بـه    یان مـ نظر صاحب

ـ وید، )1995(  دنزیــگ یآنتـون ، )1998( لمـن کمـز  یج، )2005( د هـالپرن ی
ه کـ د اذعان داشـت  یبا. ردکاشاره ) 1383و184( اکوتر زتومیپو ) 1380(

، ۀ واحدینظر یکه کتر از آن است  دهیچیتر و پ گسترده، یت اجتماعیواقع
تالش نموده  ينظر ن حال هر صاحبیبا ا؛ ل آن را داشته باشدیتوان تحل

ان یدر م. اعتماد بپردازدبه مسئلۀ ، یخاص و به طور نسب ياست از منظر
اعتماد را بـه   يو چراکه؛ است تر شاخص اکوتر زتومیپ، اننظر ن صاحبیا

 چهـارچوب ، نیبنابرا. مطرح نموده است شناختی ۀ جامعهینظر یکعنوان 
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  .باشد یم اکزتومدگاه ین پژوهش به طور عمده متأثر از دیا یمفهوم
 کالنل یسطح تحل، در بحث از اعتماد یکالسکشناسان  شتر جامعهیب

از آنهـا از   یبعضـ  يد به استثنایشناسان جد اند اما جامعه ردهکرا انتخاب 
 دنزیگمانند  يافراد. اند ل خرد استفاده نمودهیاز سطح تحل امایوکفوجمله 

  .اند دهیرا برگز کالنل یل خرد و هم سطح تحلیهم سطح تحل، اکزتومو 
 اند داشته توجه یهمبستگ به، اعتماد از شتریب کیکالس انشناس جامعه

ـ ا. اسـت  بـوده  مطـرح  آنهـا  يهـا  دگاهید در یکل یصورت به اعتماد و  نی
 مثـل  نظریـات افـرادي   هرچنـد ؛ اسـت  شـناختی  جامعـه  عمـدتاً ، کردیرو
 کردیرو با همکاران و براور، یشناخت آنرو کردیرو با کولبرگ و کسونیار
 .است شده مطرح ياقتصاد یشناس جامعه بعد با امایفوکو و یاسیس

 و اسـت  یاجتمـاع  خـرد  لیـ تحل سطح در يا مطالعه، حاضر ۀمطالع
 چهـارچوب  عنـوان  بـه  را کیکالسـ  شناسـان  جامعه يها هینظر تواند نمی

  .دهد قرار توجه مورد، جامع و یاصل یمفهوم
ـ نظر، سـازگارند  مطالعه نیا مقصد و هدف با شتریب که یاتینظر  اتی
ـ نظر .هسـتند  زتومکـا  و دنزیـ گ و کلمن  چهـارچوب  در کـه  کلمـن  اتی

 اعتمـاد  ابعـاد  بـه  گرچـه ، اسـت  شـده  مطـرح  سرمایه اجتماعی اتینظر
 مبادلـه  یشناخت آنرو ةویش یکل طور به اما، دارد توجه یانتزاع و یشخص

 روابـط  لیتحل درخصوص  به و است داده قرار خود يها لیتحل يمبنا را
 سـه  و دو يهـا  گـروه  قواعـد  همان، ادیز و ادیز نسبتاً تعداد با ییها گروه
 نشـان  یخوب به، مبادله يتئور لیتحل در آنکه حال. برد می کاره ب را نفره
 با يماهو یصورت به، بزرگ يها گروه بر حاکم قواعد که است شده داده

 موضـوع  نیا از گذشته. است متفاوت کوچک يها گروه در يجار قواعد
 عـدم ، گـر ید ۀمسـئل ، باشـد  یمـ  خـرد  کـه  کلمن اتینظر لیتحل سطح و

 زیـ ن و( یعمـوم  يها زمانسا و دولت نقش مورد در هینظر نیا يکارآمد
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 لیـ تحل ددرصـد  کلمـن  اگرچه. است اعتماد لیتحل در) یخصوص بخش
ـ و کردیرو لیدله ب اما، است برآمده ساختارها نوع نیا ـ ا ةژی ـ نظر نی  و هی

، اعتمـاد  يمبنـا  عنوان به مخاطره طیشرا در سود نمودن حداکثر به توجه
ـ  دسـت  موضـوع  نیا از مناسب یلیتحل به است توانسته کمتر  آزاد( ازدی
  ).111 ـ 107: 1383، یکمال و یارمک

 یمفهـوم  چهارچوب میتنظ يبرا زتومکا و دنزیگ اتینظر، مقابل در
 وجـوه  بـه  توجـه  لیدل به دنزیگ اتینظر. باشند می تر مناسب، مطالعه نیا

ــدن یاصــل ــدرن يای ــاربرد و م ــالن و درخــ ســطوح ک ــه ک ــۀنظر از ک  ی
 موضوع به دنزیگ ییسو از .ندتر مناسب، ردیگ می تئنش يو يساختاربند

 و یشخصـ ، يادیـ بن( اعتمـاد  انـواع  و) ياعتمـاد  بـی  نیهمچنـ  و( اعتماد
ــ ــه) یانتزاع ــورت ب ــتق ص ــه میمس ــل و پرداخت ــناخت آنرو عوام  و یش
  .است داده قرار مدنظر خود یۀنظر در را شناختی جامعه

 سـطح  در هم و است ستهینگر اعتماد به درخ سطح در هم، زتومکا
، اعتمـاد  فرهنـگ  شیدایپ منشأ و اعتماد يکارکردها یبررس با وي. کالن

 نمـوده  توجـه  آن جینتا و ها ه ژیکارو و اعتماد جادیا يها علت و عوامل به
 دو در جملـه  از کـالن  مختلف هاي حوزه و سطوح در را اعتماد و است
 عنـوان  بـه  يو. دهد می قرار یبررس مورد خودکامه و کیدموکرات ۀجامع
 انقـالب  تـا  یسـت یکمون ۀسلط از اعتماد« نام به يمورد ۀمطالع کی، نمونه
ه ب یشرق ياروپا يکشورها دررا ) 143: 1384، زتومکا( »یستیکمون ضد

  .است داده قرار یتجرب یبررس مورد، لهستان ژهیو
ـ  اتیادب مرور  حیتوضـ  يبـرا  کـه  دهـد  مـی  نشـان  ينظـر  و یتجرب

 منـابع  و یاجتمـاع  ينهادهـا  و هـا  زمانسـا  بـه  کـردن  اعتمـاد  یچگونگ
 وتریپ و دنزیگی آنتون اتینظر، آن رفتن نیب از ةنحو و اعتماد يگیر شکل
 نیا در لذا. است نهیزم نیا در اننظر صاحب ریسا نظرات از بهتر زتومکا
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 سـنجش  يبرا مناسب یمفهوم چهارچوب کی تا گردد می تالش قسمت
ه ب، نظر صاحب دو نیا نظرات بر تأکید با يشهر تییرمد به نسبت اعتماد

 لیتحل در زتومکامباحث  که است ذکر به الزم .گردد نیتدو زتومکا ژهیو
  .است دنزیگ از متأثر، اعتماد از

 أمنشـ  متقـابالً  و اعتمـاد  فرهنـگ  شیدایپ أمنش را شرط پنج زتومکا
 و وحدت از است عبارت اول شرط. داند یم ياعتماد یب فرهنگ شیدایپ
 ثبـات ، دوم شرط؛ يهنجار یآشفتگ، آن مقابل درو  يهنجار یکپارچگی

 ۀشـبک  اگـر . دباشـ  مـی  يادیـ بن یدگرگون آن مقابل ۀنقط و یاجتماع نظام
ـ پا، بـادوام  هـا  میرژ و ها زمانسا، نهادها، ها انجمن، ها گروه روابط  و داری
، تیـ امن احسـاس ، یاجتماع یزندگ در یروشن عطف نقاط، باشد مستمر

 و یاجتمـاع  نظـام  ثبات از صحبت یوقت. کند یم جادیا آرامش و تیحما
ـ  یاجتمـاع  رییتغ که ستین معنا نیا به، مکنی می ارتباط فرهنگ يداریپا  ای

 بـا ، یاجتمـاع  رییـ تغ« چراکـه ؛ ردیپـذ  صورت دینبا یاجتماع تحول یحت
، یجیتـدر  صـورت  به راتییتغ نیا یوقت فقط یول، است سازگار اعتماد
، رنـد یگ انجـام ، ثابـت  جهـت  و آرام آهنگ با و ینیب پیش قابل، مند سامان
 سـوم  شـرط  ).144: 1384، زتومکـا ( »ماند خواهد یباق جامعه در اعتماد

، آن مقابل ۀنقط و یاجتماع زمانسا تیشفاف، اعتماد فرهنگ شیدایپ يبرا
 بـه  یدسترس« زتومکا نظر از. است زمانسا در ریفراگ و عیشا يکار آنپنه

 نیهمچنـ  و شرفتیپ سطح، ییتوانا و تیقابل، عملکرد مورد در اطالعات
 احسـاس ، ها میرژ و ها زمانسا، ها انجمن، ها گروه نیب در ها بیآس کاهش

 يکار آنپنه تیوضع در، بالعکس. »کند یم جادیا يپذیر ینیب پیش و تیامن
ـ تهد زهـا یچ یبرخـ «، ریفراگ و عیشا ـ با و اسـت  دآوری ؛ بمانـد  یمخفـ  دی
 مـردم  و ودشـ  می ادیز توطئه يها يتئور و اساس یب يها حرف، عاتیشا
 بـا  زتومکـا  ).همان( »دهند می نشان دیترد خود از، کردن اعتماد مقابل در
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 قلمـداد  ییآشـنا  را اعتمـاد  فرهنـگ  شیدایـ پ چهارم شرط دنزیگ از الهام
 ییآشـنا  احسـاس  يو ةدیـ عق بـه . داند یم غرابت را آن مقابل ۀنقط، ردهک

، کنـد  یمـ  تأکیـد  زیـ ن دنزیـ گ کـه  طـور  همان. گردد یم اعتماد جادیا سبب
، متفـاوت  کـامالً ، طیمحـ  یوقتـ  .»اسـت  اعتماد يبرا یاصل ۀنکت ییآشنا«

 شیافـزا  تواند یم اضطراب و دلهره و تیقطع عدم، ستا آشنا نا و بیعج
 و افـراد  بـودن  پاسـخگو ، زتومکـا  نظر از پنجم شرط ).145: همان( ابدی

 یتلقـ  یتیمسـئول  یب و بودن خودسرانه، آن مقابل ۀنقط که باشد یم نهادها
 از اي مجموعه یوقت: که دهد می حیتوض شرط نیا ةدربار زتومکا .شود می

 فهیوظ انجام حال در، کلمه یواقع يمعنا به و دسترس در، توانمند نهادها
 بـر  نظـارت  و کنتـرل  يبـرا  نهیزم کردن فراهم و ارهایمع نییتع با، باشند
 و نظـم ، شـده  کاسـته  سوءاسـتفاده  خطر از، نهادها نیا توسط افراد رفتار

 ییتوانـا  عـدم  ای فقدان، گرید يسو از. گردد یم حفظ کار روال و بیترت
ـ  و يخودسـر  يرو به را درها، پاسخگو عامالن  کارهـا  در یتیمسـئول  یب

  ).همان( دیگشا یم
 و اعتمـاد  اضـمحالل  و شیدایـ پ يساختار شروط بر عالوه زتومکا

. پردازد می زین اعتماد فرهنگ شیدایپ یجمع و يفرد منابع به، آن فرهنگ
 یتیشخصـ  يهـا  هنشـان  همان درواقع که( اعتماد يفرد منابع، وي نظر از

، ییگرا عمل، یبین خوش، کردن اعتماد ةزیانگ: از عبارتند) شوند می قلمداد
 از. ينوآور و ابداع به عالقه و تیموفق به لیتما، ادیز اقیاشت، ينگر ندهیآ
 گسـترش  تیـ جمع انیـ م در رهـا یمتغ و میمفاه نیا یوقت زتومکا دگاهید
 دهیـ نام 1یاجتماع اتیخلق، شوند می لیتبد یاجتماع نظام عناصر به، افتهی

  .شوند می
 اعتماد فرهنگ شیدایپ یجمع منابع به، يفرد منابع بر عالوه زتومکا

                                                             
1. Social Mood 
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ـ  نیا يفرد صرفاً ۀیسرما، يو نظر از. پردازد یم زین ، جامعـه  عضـو  آن ای
 تیـ اهم 1یجمعـ  ۀیسـرما  بلکه؛ ستین مهم اعتماد فرهنگ شیدایپ يبرا

 در معمـوالً  که است يفرد اتمکانا و منابع حاصل، یجمع ۀیسرما. دارد
 ۀیسـرما  بـه ، بحـث  شدن روشن يبرا. دارد قرار جامعه افراد ۀهم اریاخت

، بـاال  یطبقـات  و ياقتصـاد  گـاه یپا، ثروتل یاز قب آن يها مؤلفه و یجمع
خـانوادة  ، یۀ روابـط و ارتباطـات اجتمـاع   کشب، التیتحص، شغل مطمئن

  .میکن می اشاره ینیو اعتقادات د يسالم و قو
 موجـب ، بـاال  یطبقـات  و ياقتصـاد  گاهیپا، ثروت، زتومکا دگاهید از
 یطبقـات  و ياقتصاد گاهیپا که درحالی. شود یم اعتماد جادیا و ینیب خوش

، مطمـئن  شـغل . آورد مـی  وجود به را اعتماد عدم و ینیبدب طیشرا، نییپا
، شـخص  بـه  کـه  شـود  مـی  یتلقـ  مبنا کی عنوان به، اعتماد قابل و ثابت
 جینتـا  بـر اسـاس   .دهـد  می ارائه جهان به نسبت يتر نانهیب خوش شیگرا
چشـم  به  رشاغلیغ افراد انیم در ییباال اعتماد عدم، شده ات انجامقیتحق

  .خورد یم
 يبرا تواند می و است هیسرما اشکال نیتر لیتبد قابل از یکی، قدرت

  .شود گرفته کاره ب، اعتماد قابل رفتار به گرانید واداشتن
، لوحانـه  سـاده  اعتمـاد  تیوضع در گرفتن قرار از را فرد، التیتحص
  .دارد می باز، نهگو وسواس ياعتماد یب ای کورکورانه

ه کـ د اذعـان داشـت   یبا یاجتماع يوندهایو پ ۀ روابطکدر مورد شب
ــتحق ــر قی ــرکا يرو ب ــار يش ــاران، يتج ــه همک ــروه، اي حرف ــا گ  يه

 و کنند یم تیفعال یکسانی ۀنیزم در که یدانشمندان، سابق يها یهمکالس
حاصـل از روابـط و    يها ییآشنا که دهد یم نشان، یمیصم دوستان جمع

: کنـد  یمـ  کمـک  اعتمـاد  گسـترش  بـه ، روش دو بـه  یاجتماع يوندهایپ
                                                             
1. Collective capital 
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، اسـت  حاکم آنها بر اعتماد که ییها شبکه درون در متقابل کنش، نخست
 بـه  را افـراد ، هـا  ییآشنا ۀسابق نیا، دوم؛ شود یم یتلق اعتماد مورد گروه

 خـارج  يموارد به نسبت ای شانیشرکا به نسبت اعتماد تر راحت گسترش
  .دینما می بیترغ شان یاجتماع روابط ۀشبک از

 تیـ ن حسـن « ای افراد در اعتماد ةزیانگ شیدایپ يبرا یکانون خانواده
بـراي سـنجش    اي نـه یزم خـانواده  که است واضح، رود می شماره ب هیاول

تـوان   مـی  در ایـن مـورد  . کند یصمیمت و اعتماد عمیق در افراد فراهم م
ي براي ایجاد اعتماد در بین تر منبع حیاتی قوي، گفت که خانوادة گسترده

احساس اعتماد و ، شناختی افراد مذهبی به دالیل جامعه. باشد یفرزندان م
، یکپــارچگی در درون اجتماعــات مــذهبی... کننــد امنیــت بیشــتري مــی

هـاي قـوي روابـط     مانند عضـویت در شـبکه  ، هاي دینی و نظایر آن فرقه
، بـودن  دار در افراد احساس ریشـه ، ي قوي و سالمها اجتماعی و خانواده

  .کند ینسجام و حمایت متقابل ایجاد موحدت و ا
 یمفهـوم  چهـارچوب ، رشده در باالکمفاهیم و متغیرهاي ذ بر اساس

  :گردد می تحقیق به شرح نمودار زیر خالصه
  



  
  چهارچوب مفهومی تحقیق. 1شماره نمودار 

  

 وحدت هنجاري
جام سان هماهنگی و(

 )رویه در

بودن افراد  پاسخگو
 سازمان و

  شفافیت سازمان
 اجتماعی

  متغیر مستقل
شرایط سازمان (

 )اجتماعی

  متغیر وابسته
Ä 

  متغیرهاي میانی
 )سطح جمعی(

Ãمتغیرهاي میانی  
  )سطح فردي(

 )خلقیات شخصیتی(

  متغیرهاي
  میانی 

  Áاستعداد(
 )کنشگران

هاي  فعالیت
 فراغتی

هزینه ماهانه 
 خانوار

وضع 
 فعالیت

وضع 
 تحصیالت

أهلوضع تـ محل تولد ثبات سکونت  جنسیت بعد خانوار

شبکه ارتباطات 
انگیزه اعتماد  مذهبیاعتقادات  اجتماعی

 کردن
به  )نیاز( تمایل

 کسب موفقیت

 اعتماد نهادي

Ã  
 اجتماعی -متغیرهاي زمینه اي فردي 

منزلت 
 اجتماعی
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ي شـهردار  بـه  اعتمـاد ، دهـد  مـی  نشان فوق یمفهوم چهارچوب که همچنان
 میمفـاه  و رهـا یمتغ از دسـته  دو ریتـأت  تحـت  ،)يشهر تیریمد ةحوز( تهران

 بـا  یمتقـابل  ۀرابطـ  که هستند يفرد و یاحتماع يرهایمتغ، اول ۀدست: باشد یم
 و) یاجتمـاع  تعـامالت ( یاجتمـاع  روابـط  ۀشبکاز  عبارتنددارند و  گریکدی

) لیـ تما( ازیـ ن و کردن اعتماد ةزیانگ شامل يفرد يرهایمتغ و؛ ینید اعتقادات
 هسـتند  اي نـه یزم و يساختار مستقل يرهایمتغ، دوم ۀدست؛ تیموفق کسب به
 و یاجتمـاع  زمانسـا  در تیشـفاف ، زمانسـا  در يهنجـار  وحـدت  شـامل  هک
 شـامل  اي نـه یزم مسـتقل  يرهـا یمتغ. باشـند  یمـ  زمانسا بودن پاسخگو زانیم

، خـانوار  ۀنـ یهز، خانوار بعد، یاجتماع منزلت، التیتحص، شغل، جنس، سن
  .باشد یم یفراغت يها تیو فعال مسکن نوع، سکونت ثبات

پژوهش بـه شـرح    یلیمدل تحل، باال یمفهوم چهارچوببا توجه به 
بـا  ، پـژوهش حاضـر   يه براکح است یالزم به توض. گردد می نیر تدویز

 مکـان ا، يجامعۀ آمـار رها و حجم یت پژوهش و تعداد متغیتوجه به ماه
ر یـ متغ، یلـ ین در مـدل تحل یبنـابرا ؛ باشد یرها فراهم نمیسنجش همۀ متغ

  .حذف شده است ینیاعتقادات د

  قیتحق یلیمدل تحل. 2شماره  نمودار

  

  :ارزیابی از شرایط سازمانی
  وحدت هنجاري
  شفافیت سازمانی

 پذیريمسئولیت

 اعتماد نهادي

  :متغیرهاي میانی
  کسب موفقیتنیاز به 

  انگیزة اعتماد کردن
  شبکۀ ارتباطات اجتماعی

 تعامل اجتماعی

 ویژگی هاي فردي و اجتماعی
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 يهـا  هیفرضـ  و االتؤس توان ، میقیتحق اهداف و یلیتحل مدل بر اساس
  :نمود طرح را لیذ

 تیریمـد  ةحوز( يشهردار به یزن تهران شهروندان اعتماد زانیم. 1
  است؟ چقدر تهران شهر در) يشهر

ـ  اعتمـاد  زانیم .2 بـر روابـط    تأکیـد بـا  ( زنـان تهرانـی   یشخصـ  نیب
 يارگران شـهردار کـ مسـئوالن و  ، رانیمـد ، نـان کارک، با اعضا شهروندان

  است؟ چقدر) تهران
  است؟ چقدر يشهردار نهاد زنان تهران نسبت به اعتماد زانیم. 3

  :هاي تحقیق به این قرار است فرضیه
 رابطـه  يشـهردار  بـه  اعتمـاد  بـا  زنان یاجتماع روابط ۀشبک نیب. 1
  .دارد وجود
  .رابطه وجود دارد يزنان با اعتماد به شهردار یتعامل اجتماعن یب. 2
در ( دارد وجـود  رابطـه  يشهردار به اعتماد با ینید اعتقادات نیب .3

  ).دیصرف نظر گرد ینیاز سنجش اعتقادات د، ن پژوهشیا
 وجـود  رابطه يشهردار به اعتماد با زنان کردن اعتماد ةزیانگ نیب. 4

  .دارد
 وجـود  رابطـه  يشـهردار  به اعتماد با زنان تیموفق به لیتما نیب. 5

  .دارد
 بـه  اعتمـاد  بـا  يشـهردار  زمانسا در يهنجار وحدتزان یم نیب. 6
  .دارد وجود رابطه يشهردار
 رابطـه  يشـهردار  به اعتماد با يشهردار زمانسا در تیشفاف نیب. 7
  .دارد وجود
 اعتماد با يشهردار زمانسا در نمسئوال بودن پاسخگو زانیم نیب. 8

  .دارد وجود رابطه يشهردار به
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 اعتمـاد  با زنان تهرانی) یاجتماع و يفرد( اي نهیزم يرهایمتغ نیب. 9
  .دارد وجود رابطه يشهردار به

  يجامعۀ آمار
سـاکن در شـهر    يسال بـه بـاال   18جامعۀ آماري این تحقیق شامل زنان 

، مسـتقل به عنوان یکـی از متغیرهـاي مهـم    ، از آنجا که سن. تهران است
، لـذا در ایـن تحقیـق   ، هاي افراد جامعه دارد بسزایی در تعیین کنش تأثیر

سـن و همچنـین توزیـع     بر اسـاس ساختار سنی و نحوة توزیع جمعیت 
براي ، )گانه 22مناطق ( مرزهاي جغرافیایی شهر تهران بر اساسجمعیت 

  .گیرد می ي تحقیق مورد توجه قرارها تعیین و انتخاب نمونه

  نمونه تعیین حجم
هـاي   ریـزي  هاي آماري گویـاي واقعـی جامعـه در برنامـه     براي آنکه داده

گیري در  اجتماعی ـ اقتصادي باشد باید الزاماً شرایط اساسی روش نمونه 
زمینۀ مورد نظر رعایت شود تا بتوان نتایج به دست آمده را با اطمینان به 

ــت رســید   ــل درســت واقعی ــه تحلی ــار گرفــت و ب ــاربرد روش . ک در ک
ارتباط متقابل سه موضوع اساسی تعیـین حجـم   ، ي براي تحقیقگیر نمونه
روش انتخاب نمونه و برآورد و تعمـیم نتـایج تحقیـق از اهمیـت     ، نمونه

به طوري که اگر ارتباط متقابل این سـه  ؛ برخوردار است اي قابل مالحظه
، مهم و جدي تلقی شـود ، ي یک تحقیقگیر در نمونه، موضوع با یکدیگر

و کیفیت بهتر مشاهدات نمونه و نزدیک کردن نتایج بـه   کاراییدر میزان 
  ).122: 1385، منصورفر( گذارد می تأثیردست آمده با واقعیات جامعه 

 تأثیربر روي مقدار خطاي متوسط ، حجم نمونه به عنوان یک عامل
نمایـا  ( سبب باال رفتن گویـایی ، گذارد و از همین رو درست بودن آن می
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موجـب  ، يگیـر  صحت و دقت نمونه، افزون بر این. شود نمونه می) بودن
محاسـبۀ  . شـود  مندي انجـام تحقیـق مـی    کاهش هزینۀ مشاهدات و صرفه

بـراي تمـامی جامعـۀ آمـاري یـا      ، حجم نمونه با هدف برآورد پارامترهـا 
منظور از طبقـات جداگانـۀ    ).همان( گیرد می طبقات جداگانۀ آن صورت

، شهرسـتان ، دلخـواه جغرافیـایی ماننـد اسـتان    هـر واحـد   ، جامعۀ آماري
هاي عمدة اقتصادي یا مشاغل گونـاگون   ناحیه یا فعالیت، بخش، دهستان
طبقـات جامعـۀ   ، هاي مختلف اجتماعی است که در ایـن تحقیـق   یا گروه

بـراي تعیـین نمونـه در    . باشد یگانۀ شهر تهران م 22آماري شامل مناطق 
تصادفی ساده بدون جایگذاري به شرح ي گیر از فرمول نمونه، این تحقیق

  :شود زیر استفاده می

)()(
))((

222

22

stNd
stNn

+
=

 
  :که در آن

n =؛حجم نمونۀ آماري  
N =؛)جمعیت آماري( حجم جامعۀ اصلی  
d =؛دقت احتمالی مطلوب  
t  =یعنی احتمال اینکه ( احتمال خطاي حدي کنندة ضریب مشخص

  ؛)نخواهد کردخطاي واقعی نمونه از خطاي حدي تجاوز 
s  =برآورد واریانس متغیر مورد نظر پیش( ضریب تغییرات صفت.(  

نفـر   748ق ین تحقیا يحجم نمونۀ آمار، با توجه به مالحظات فوق
ت هر منطقه بـا  یمنطقۀ تهران به نسبت جمع 22ه از کمحاسبه شده است 

  .اند انتخاب شده PPS1 يگیر روش نمونه

                                                             
1. PPS (Proportional Probability Sampling) 
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  نمونهچگونگی دسترسی به واحدهاي 
ابتدا پس از تعیین تعـداد  ، جهت دسترسی به واحد آماري در شهر تهران

ي شهر ها تعداد کل بلوك، گانۀ شهر تهران 22ي نمونه در مناطق ها بلوك
، بـدین ترتیـب  . اختصاص یافـت  اي شماره، برآورد گردید و به هر بلوك

ي هـا  سپس براي تعیین بلوك. ي موجود به دست آمدها فهرستی از بلوك
ي نمونـه تقسـیم   هـا  ي هر منطقه به تعداد بلوكها تعداد کل بلوك، نمونه
بـا انتخـاب   . تعیـین شـد   هـا  ي بلـوك گیـر  سان فاصلۀ نمونه بدین. گردید

ي تصـادفی  گیر نمونه بر اساس ها سایر بلوك، تصادفی اولین بلوك نمونه
 مکانبا مشخص نمودن آدرس دقیق . سیستماتیک انتخاب و تعیین شدند

، ي نمونهها ي نمونه در نقشۀ هر منطقه و مراجعه به بلوكها بلوك استقرار
  .انجام شد ها نامه ي و تکمیل پرسشگیر کار نمونه

ــوك  ــود در بل ــاي موج ــا خانواره ــل   ه ــورت کام ــه ص ــه ب ي نمون
از جنـوب شـرقی   ( شروع یکسـان  بر اساسي شد و سپس بردار فهرست

خانوارهاي نمونه انتخـاب شـدند و تـا    ، کیستماتیو به صورت س) بلوك
پـنج نفـر مـرد و    ، نفر در هر بلوك 10( ها تکمیل شدن تعداد نمونه زمان

انتخـاب اولـین واحـد آمـاري بـه      . افـت یي ادامه گیر نمونه) پنج نفر زن
 یک نفـر ، از خانوارهاي نمونه هریکاز . صورت تصادفی صورت گرفت

انتخاب و مـورد مطالعـه   ، دکه در شرایط سنی و جنسی نمونه قرار داشتن
  .قرار گرفتند

  افراد نمونه یلک يها یژگیو
دهـد کـه از    می نشانفردي و اجتماعی  اي توزیع فراوانی متغیرهاي زمینه

بـه دسـت    65/37افراد نمونه  ین سنیانگیم، کل افراد نمونۀ مورد بررسی
در  73، در صد مجرد 6/20از لحاظ وضعیت تأهل به ترتیب ؛ آمده است
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 گرفتـه  طـالق  درصـد  2/1کـرده و   همسر فـوت  درصد 2/5متأهل و صد 
میـانگین  ؛ نفر به دسـت آمـده اسـت    95/3میانگین بعد خانوار ؛ باشند می

از  درصـد  9/96؛ باشـد  سال می 04/13مدت سکونت نمونۀ مورد مطالعه 
آنـان را پیـروان مـذهب     درصد 5/1ع و یافراد نمونه را پیروان مذهب تش

ـ ر ادیروان سـا یـ را پ درصد 6/1تسنن و  میـانگین  ؛ دهنـد  یل مـ کیان تشـ ی
دیـپلم و   يهـا  گـروه ؛ باشـد  سال می 27/10تحصیالت افراد مورد مطالعه 

بیشـترین تعـداد را بـه خـود اختصـاص      ، درصـد  1/74دیپلم به پایین با 
نصـف میانـه   ( معیار فقـر نسـبی   بر اساس، از لحاظ وضعیت فقر؛ اند داده

راد نمونه در وضعیت فقیر و بقیۀ آنها یعنـی  از اف درصد 5) هزینۀ خانوار
از نظر گذران اوقات ؛ شوند ي میبند در وضعیت غیرفقیر طبقه درصد 95

بیشـترین میـزان را بـه خـود      درصـد  9/79تماشاي تلویزیون بـا  ، فراغت
 در رتبـۀ دوم قـرار   درصـد  60اختصاص داده و پس از آن استراحت بـا  

  .گیرد می

  پژوهش يها افتهی
 اعتماد و ابعاد آن. 1

باشـد از   یاندازة شاخص این مفهوم که متغیـر اصـلی وابسـتۀ تحقیـق مـ     
مجمـوع  ، يسـاز  گویه به دست آمده است که مطابق شاخص 39ترکیب 

خـود از  ، این مفهوم. را کسب خواهند نمود 100حداکثر نمرة ، گویه 39
 سپسمقیاس تشکیل شده است که در اینجا ابتدا اعتماد کل و  چند خرده

مفهوم را شـامل   درصد 50یعنی اعتماد شخصی که ، ي آنها مقیاس خرده
) اعتماد به شهرداري و نهادهاي مربوطـه ( اعتماد نهادي نوع اول، شود می
اعتماد بـه  ( رد و اعتماد نهادي نوع دومگی می بر درمفهوم را  درصد 25که 

ا مفهـوم ر  درصـد  25کـه  ) عملکرد شهردار و کارکنان و خدمات عمومی
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  .گیرند می مورد مطالعه قرار، دهد تشکیل می
جدول زیر توزیع فراوانی اعتمـاد کـل را در یـک مقیـاس کیفـی از      

  .دهد می نشانخیلی کم تا خیلی زیاد 

  یان بر حسب اعتماد و ابعاد آن پاسخگوتوزیع فراوانی  .1 هجدول شمار

  انحراف معیار  5میانگین از   اعتماد و ابعاد آن  ردیف
  764/0  022/2  اعتماد کلشاخص   1
  717/0  742/1  اعتماد شخصی  2
  706/0  910/2  اعتماد نهادي نوع اول  3
  747/0  104/3   اعتماد نهادي نوع دوم  4

میزان اعتمـاد  ، دهد می نشاناي  بهطور که اندازة شاخص میانگین رت همان
از  022/2( زن شـهر تهـران   شهرونداندر میان ، )ينسبت به شهردار( کل
، این امر حاکی از آن است که بـه طـور کلـی   . قرار دارد» کم«حد  در) 5

میزان . اعتماد زنان تهرانی به شهرداري تهران در سطح مطلوبی قرار ندارد
) 5از  742/1) (يران شهردارینان و مدکارکاعتماد به ( یشخص نیاعتماد ب
 ،این امر حاکی از آن است که به طور کلی. قرار دارد» کم یلیخ«در حد 

 ینییدر سطح خیلی پا يران شهردارینان و مدکارکاعتماد زنان تهرانی به 
 تـر  نییز پـا یـ ن ياز شاخص اعتمـاد بـه شـهردار   ، ن شاخصیا. قرار دارد

ز کـ هـا و مرا  اعتماد به نهـاد  یعنی) نوع اول( يمیزان اعتماد نهاد. باشد یم
قـرار  » متوسط«در حد ) 5از  910/2( تهران يا مرتبط به شهرداریوابسته 

و  يرد شهردارکاعتماد به عمل یعنی) نوع دوم( يمیزان اعتماد نهاد. دارد
 104/3( تهران يشهردار ین نسبت به خدمات عمومینانش و همچنکارک

  .قرار دارد» متوسط«در حد ) 5از 



  367...      بررسی میزان اعتماد شهروندان زن تهرانی نسبت به

  )...،ییپاسخگو، یزمانشفافیت سا، هنجاري وحدت( متغیرهاي مستقل. 2

را  يدر شـهردار  یپـارچگ یکاز وحـدت و   شهروندان یابیارز، ریاین متغ
 يدر شـهردار  يجدول زیر توزیع فراوانی وحدت هنجـار . دهد می نشان

  .باشد یم

 ياز وحدت هنجار یابییان بر حسب ارزپاسخگوتوزیع فراوانی . 2 هجدول شمار

  انحراف معیار  5میانگین از   مستقل يرهایمتغ  ردیف
074/3  يوحدت هنجار  1  791/0  

462/3  یزمانشفافیت سا  2  759/0  

012/2  ییپاسخگو  3  700/0  

402/1  وهیگر تعامل برون  4  625/0  

203/3  وهیگر تعامل درون  5  892/0  

  725/0  973/2  شبکۀ روابط اجتماعی  6
  691/0  004/3  ردنکزة اعتماد یانگ  7
  747/0  457/3  سب موفقیتکل به یا تماینیاز   8

ـ ارز، دهـد  مـی  نشـان اي  بـه طور که اندازة شاخص میـانگین رت  همان  یابی
در حد ) 5از  074/3( تهران يدر شهردار يان از وحدت هنجاریپاسخگو

ت یشـفاف ( یزمانت سـا یان از شفافیپاسخگو یابیارز. قرار دارد» متوسط«
 یمـ کدر حـد  ) 5از  462/3( تهـران  يدر شـهردار ) زماندر سا یاجتماع

 بــودن پاســخگوان از یپاســخگو یابیــارز. قــرار دارد» متوســط«ش از یبــ
ــئول( ــذیر تیمس ــهردار) يپ ــران يش ــر از ) 5از  012/2( ته ــد کمت در ح
دهـد   مـی  نشان یوهگر میانگین تعامل اجتماعی برون. قرار دارد» متوسط«

به معنی دفعات ارتباط حضوري و غیرحضـوري بـا    ها که تعامل با گروه
اسـت  ) 402/1( ینییار پـا یز وابسته به شهرداري در حد بسکنهادها و مرا

، ارتباط و تماس افراد با بخـش رسـمی جامعـه   ، آن يها از علت یکیه ک
میـانگین  . باشـد  ینیازمندي و از روي جبـر و اضـطرار مـ    زماناغلب در 
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دهد که تعامل با افراد در حد بیش  می نشان یوهگر تعامل اجتماعی درون
 یۀ روابـط اجتمـاع  کمیانگین شب. به دست آمده است) 203/3( از متوسط

. قرار دارد) 973/2( در حد کمی بیشتر از متوسط، ن افراد نمونهیدر ب فرد
ـ و پا يقـو  یۀ ارتبـاط کشب، زمانافراد در طول ، هکن نوع شبیدر ا  يداری

ـ ن ایانگیـ متوسط بودن م. بخشند ینند و آن را تحول مک یجاد میا ن نـوع  ی
 شـهر تهـران   کـالن م در کد به مناسبات حـا یشا، ن افراد نمونهیه در بکشب
ـ  یارتبـاط مسـتمر و دائمـ    مکـان اه کگردد  یبرم ن افـراد را سـخت   یدر ب

از ، بـزرگ  يدر شهرها یروابط اجتماع، شناختی از منظر جامعه. سازد یم
شـتر  یه بکـ بل؛ باشـد  ینمـ  یمانه و عـاطف یصـم ، نوع ارتباطـات رو در رو 

باً در حد یتقر» زة اعتمادیانگ«ن یانگیم. ردوستانه داردیو غ یرسم یخصلت
به » تیسب موفقکاز به ین«ر یمتغ. قرار دارد) 004/3( بیش از متوسط کمی

افـراد در   يپـذیر  کسیزان ریش میه باعث افزاک ییرهایاز متغ یکیعنوان 
 يدر افراد، گرید یبه عبارت؛ شده است یمعرف، شود یگران میاعتماد به د

دن بـه اهدافشـان بـاالتر    یرسـ  يت و تالش بـرا یسب موفقکل به یه تماک
از یـ ر نین متغیانگیم. ابدی می شیز افزایگران نیزان اعتماد آنها به دیم، باشد

دهنـدة   نشانه کباشد  یم) 457/3( شتر از حد متوسطیب، تیسب موفقکبه 
  .ش از متوسط استیب يت در حدیبه موفق یابیان به دستیپاسخگول یتما

  )رهیمتغ یکل یتحل( ر وابسته و ابعاد آنیل متغیتحل. 3

براي سنجش وضعیت موجود ابعاد مختلف اعتماد و همچنین اعتماد کل 
از ، در چـه وضـعیتی قـرار دارد   ، یان دربارة آنهاپاسخگوو اینکه ارزیابی 

، در این آزمـون . شود استفاده می 1اي نمونه ي تکها آزمون مقایسۀ میانگین
مقایسـه  ) میـانگین فرضـی  ( میانگین کل هر مقیاس یا طیف با میانۀ طیف

                                                             
1. One-Sample t-test 
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از . گـردد  می ي آزمون آشکاردار شود و تفاوت آن از طریق سطح معنا می
 1در قالب طیف لیکرت ها مقیاس و خرده ها مقیاس، آنجا که در این تحقیق

از خیلـی کـم تـا    ( عـدد  5ي هر مقیاس ها لذا تعداد گزینه، اند تنظیم شده
. انـد  شـده ي گذار نمره 5لغایت  1است که از ) خیلی زیاد و یا مانند اینها

جـدول زیـر نتیجـۀ     2.باشـد  یمـ  3عدد ، لذا میانۀ طیف یا میانگین فرضی
  :دهد می نشانمحاسبات آماري را 

هاي  براي مقایسۀ پاسخ کلی به مقیاس اي نمونه ي تکها آزمون مقایسۀ میانگین .3 هجدول شمار
  ها اعتماد و ابعاد آن با نمرة میانگین طیف در این مقیاس

  مفهوم  ردیف
  3=میانگین طیف

 میانگین
 اختالف  آزادي درجۀ tنمرة   کل

  ها میانگین
 سطح

  معناداري
022/2 747  360/72  027/2  اعتماد کل  1  000/0  

741/1 747  279/58  742/1  اعتماد شخصی  2  000/0  

910/2 747  646/112  910/2  اعتماد نهادي نوع اول  3  000/0  

104/3 747  515/113  104/3  اعتماد نهادي نوع دوم  4  000/0  

حـاکی از آن  ، ي اعتماد و ابعـاد آن ها ي مقیاسها به گویه شده ي ارائهها پاسخ
زیـرا مقایسـۀ   ؛ اعتماد عمیقـی بـه شـهرداري ندارنـد    ، دهندگان است که پاسخ
 نشـان  هـا  با نمرة میانگین طیـف در ایـن مقیـاس    شده ي ارائهها میانگین پاسخ

 شـده  ي ارائـه هـا  مقدار پاسـخ ، داد که فقط در مورد اعتماد نهادي از نوع دوم
اعتمـاد  ، باالتر از میانگین طیف بوده اسـت و بقیـۀ مـوارد یعنـی اعتمـاد کـل      

همگـی داراي اخـتالف منفـی بـا میـانگین      ، شخصی و اعتماد نهادي نوع اول
  .هستند دار ي موجود از لحاظ آماري معناها طیف هستند و تفاوت

                                                             
1. Likert Scale 

که حاصـل   5از  1این عدد از تفریق کمترین نمرة طیف از بیشترین نمرة آن یعنی . 2
و سپس عالوه نمودن کمتـرین   2و تقسیم حاصل به دست آمده بر عدد  4شود  آن می

 .است به آن به دست آمده) 1(نمرة طیف 
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 يرهایبراي مقایسۀ پاسخ کلی به متغ اي نمونه یکي ها آزمون مقایسۀ میانگین. 4 هجدول شمار
  ها ق با نمرة میانگین طیف در این مقیاسیمستقل تحق

  مفهوم  ردیف
  3=میانگین طیف

  درجۀ tنمرة   میانگین کل
  آزادي

  اختالف
  ها میانگین

  سطح
  معناداري

074/0 747  268/106  074/3  يوحدت هنجار  1  000/0  

462/0 747  169/110  462/3  یزمانت سایشفاف  2  000/0  

012/0 747  544/117  012/3  ییپاسخگو  3  000/0  

-598/1 747  360/61  402/1  یرونیب  یتعامل اجتماع  4  000/0  

203/0 747  151/98  203/3  یدرون  یتعامل اجتماع  5  000/0  

-454/0 747  693/109  546/2  ) لک( یتعامل اجتماع  6  000/0  

-027/0 747  045/112  973/2  یۀ روابط اجتماعکشب  7  000/0  

098/0 747  846/118  004/3  ردنکزة اعتماد یانگ  8  000/0  
457/0 747  457/126  457/3  تیسب موفقکاز به ین  9  000/0  

 یت اجتماعیشفاف، يوحدت هنجار، ژوهش  ن پیمستقل در ا يرهایاز متغ
 ينظر چهارچوببا توجه به . باشد یم یاجتماع زماندر سا ییپاسخگوو 

زان یـ در م کننـده  نیـی تعي رهـا یم از جمله متغین مفاهیات موضوع ایو ادب
 ياز جملـه شـهردار   یاجتمـاع  زمانسـا  یـک اعتماد اربـاب رجـوع بـه    

ـ آ یه از جدول فـوق برمـ  کطور  همان .باشند یم  يهـا  ن پاسـخ یانگیـ م، دی
) 3( فیـ ن طیانگیـ باً بـا م یتقر) 074/3( يدربارة وحدت هنجار شده ارائه

. باشد ینم يمطلوب در شهردار يانگر وحدت هنجاریه بکباشد  یبرابر م
از ) 000/0( يدار ین با توجه به سطح معنیانگین میه اکر است کالزم به ذ
 یزمانت سـا یر شـفاف یبه متغ ها ن پاسخیانگیم. باشد یمعنادار م ينظر آمار

ه کـ ن بدان معنا است یا. شتر استیف بین طیانگیه از مکباشد  یم 462/3
ـ  کت در عملیتهران از نظر شفاف يشهردار ارمنـدان بـا   کن یرد و روابـط ب

اما بـا  ، عمل نموده است یر قبلیبهتر نسبت به متغ يتا حد، ارباب رجوع
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ـ با يدر شـهردار  ییپاسـخگو  در مـورد . ت مطلوب فاصله داردیوضع د ی
باشـد   یمـ  012/3ه برابر کف یط نیانگیبا م ها پاسخ نیانگین میه بکگفت 

 معنـادار  ياز لحـاظ آمـار  ، اختالف اندکی وجود دارد و تفـاوت موجـود  
  .باشد یم) 000/0(

ـ  یتعامل اجتماع( یو تعامل اجتماع یۀ روابط اجتماعکشب و  یدرون
گر از یا به عبارت دی یمستقل در سطح جمع يرهایاز جمله متغ) یرونیب

ۀ کدر مـورد شـب  . باشـند  یمـ  یمسـتقل در سـطح جمعـ    یانیـ م يرهایمتغ
 يارتبـاط آمـار   000/0 يبا توجه بـه سـطح معنـادار    یارتباطات اجتماع

ف وجـود دارد و مقـدار آن   ین طیانگیها با م ن پاسخیانگین میب يمعنادار
باشـد   یمـ  402/1 یرونیب ین تعامل اجتماعیانگیم. باشد می 973/2معادل 

دهندة تفـاوت   نشان =Sig 000/0. ف استین طیانگیاز م تر نییار پایه بسک
باشـد   یمـ  203/3 یدرون ین تعامل اجتماعیانگیم. باشد یمعنادار م يآمار

دهنـدة تفـاوت    نشـان  =Sig 000/0 .ف اسـت ین طیانگیه تقریباً برابر با مک
 ین تعامل اجتماعیانگین هم از میانگین میمقدار ا، باشد یمعنادار م يآمار

 ین تعامل اجتمـاع یانگیم. فین طیانگیبوده است و هم از مشتر یب یرونیب
  .باشد یمتر مکف ین طیانگیه از مکبوده است  546/2ل ک

مستقل  يرهایز از جمله متغیت نیاز به موفقیزة اعتماد نمودن و نیانگ
مسـتقل در سـطح    یانیـ م يرهایگر از متغیا به عبارت دی يدر سطح فرد

ردن کـ زة اعتمـاد  یر انگین متغیانگیم. دباشن یم یات اجتماعیا خلقی يفرد
ن یانگیـ م. ف نداردین طیانگیبا م یه اختالف قابل توجهکباشد  می 004/3
شتر یف بین طیانگیه مقدار آن از مکباشد  می 457/3ت یاز به موفقیر نیمتغ

ر یـ ن دو متغیا يسطح معنادار. ده استیباشد اما به سطح مطلوب نرس یم
ـ   يدهندة معنادار نشان 000/0با مقدار  هـا از لحـاظ    نیانگیـ ن میتفـاوت ب

  .است يآمار
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  و ابعاد آن رابطۀ بین اعتماد. 4

ي فـردي افـراد   هـا  شامل برخی ویژگـی ، متغیرهاي مستقل در این تحقیق
و برخــی دیگــر از ... وضــعیت تأهــل و، جــنس، ماننــد ســن پاســخگو

سـطح  ، ي مرتبط با ساختارهاي اجتماعی مانند منزلت اجتماعیها ویژگی
عـد خـانوار  ، ي فراغتـی ها فعالیت، اي مصرف رسانه، تحصیالت هزینـۀ  ، ب

و همچنـین  ... تعلـق مـذهبی و  ، وضـع فعالیـت  ، ثبـات سـکونت  ، خانوار
شـهرداري موجـود در مـدل     زمانمتغیرهاي مستقل مفهومی در سطح سا

ـ ارز، از وحـدت هنجـاري   یابیتحلیلی تحقیق مانند ارز از شـفافیت   یابی
ـ ارز، یاجتماع تعامـل  ، وهـی گر تعامـل بـرون  ، ییپاسـخگو زان یـ از م یابی
 ...نیاز بـه موفقیـت و  ، انگیزة اعتماد، شبکۀ روابط اجتماعی، وهیگر درون

جـدول زیـر   . گیرد می مورد بررسی قرار، شود که ارتباط آنها با اعتماد می
و  پیرسـون ي آماري مربـوط بـه ضـرایب همبسـتگی     ها شاخص خالصۀ
بـدیهی اسـت کـه بـراي متغیرهـاي بـا سـطح        . دهد می نشانرا  اسپیرمن

ي بـا  هـا  و بـراي متغیـر   پیرسـون از ضریب همبستگی ، اي سنجش فاصله
  .استفاده شده است اسپیرمن از ضریب همبستگی، اي بهسطح سنجش رت

ن اعتماد و یي آماري ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بها خالصۀ شاخص. 5 هجدول شمار
  مستقل يرهایمتغ

متغیر   ردیف
مقدار   متغیر مستقل  وابسته

  سطح معناداري  آزمون
  099/0  060/0  ) پیرسون( سن اعتماد  1
  000/0  153/0  ) اسپیرمن( تحصیالت اعتماد  2
  000/0  258/0  ) اسپیرمن( پایگاه اجتماعی اعتماد  3
  413/0  030/0  ) پیرسون( استفاده از وسایل ارتباط جمعی اعتماد  4
  037/0  -076/0  ) پیرسون( ي فراغتیها فعالیت اعتماد  5
  000/0  - 99/0  ) پیرسون( بعد خانوار اعتماد  6
  485/0  -026/0  ) پیرسون( هزینۀ خانوار اعتماد  7
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 ثبات سکونت یا مدت اقامت در محل اعتماد  8
  951/0  002/0  ) پیرسون(

  000/0  473/0  ) پیرسون( وحدت هنجاري اعتماد  9
  000/0  440/0  ) پیرسون( شفافیت اعتماد  10
  000/0  519/0  ) پیرسون( ییپاسخگو اعتماد  11
  000/0  320/0  ) پیرسون( وهیگر تعامل برون اعتماد  12
  114/0  -058/0  ) پیرسون( وهیگر تعامل درون اعتماد  13
  001/0  120/0  ) پیرسون( تعامل اجتماعی اعتماد  14
  061/0  069/0  ) پیرسون( شبکۀ روابط اجتماعی اعتماد  15
  000/0  -165/0  ) پیرسون( انگیزة اعتماد اعتماد  16
  000/0  256/0  ) پیرسون( نیاز به موفقیت  اعتماد  17

دهـد کـه بـین اعتمـاد بـا       مـی  نشانرابطۀ بین اعتماد با متغیرهاي مستقل 
استفاده از ، به استثناي سن( متغیرهاي مستقل مورد بررسی در این آزمون

تعامــل ، ثبــات ســکونت، خــانوار يهــا هزینــه، وســایل ارتبــاط جمعــی
  .رابطۀ معناداري وجود دارد) وهی و شبکۀ روابط اجتماعیگر درون

 نتایج حاصل از رابطۀ بـین اعتمـاد بـا متغیرهـاي مسـتقل      بر اساس
  :توان قضاوت نمود که می

میزان اعتماد آنـان بـه   ، سطح تحصیالت افراد افزایش یابد هرچه. 1
  .یابد می نیز افزایش يشهردار
رابطۀ مثبت ، يافراد با اعتماد آنان به شهردار یگاه اجتماعین پایب. 2

گــاه یهرچــه پا یعنــی؛ وجــود دارد) =Sig 000/0( در ســطح يو معنــادار
 نیـز افـزایش   يمیزان اعتماد آنان بـه شـهردار  ، افراد باالتر باشد یاجتماع

  .یابد می
آنان بـه   میزان اعتماد، اهش یابدکافراد  یفراغت يها تیهرچه فعال. 3
  .یابد افزایش می يشهردار
در  يو معنادار یرابطۀ منف، ين بعد خانوار با اعتماد به شهرداریب. 4
، اهش یابـد کـ هرچه بعد خـانوار افـراد   ؛ وجود دارد) =Sig 000/0( سطح
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  .یابد افزایش می يمیزان اعتماد افراد به شهردار
، یاه اجتماعگیپا، التیتحص يرهاین متغیبا توجه به رابطۀ معنادار ب

ۀ شـمارة  یفرض، يو بعد خانوار با اعتماد به شهردار یت فراغتیزان فعالیم
الت و یتحصـ  يرهـا ین متغیاما رابطۀ ب. ردیگ یقرار م تأییدق مورد یتحق 9
ت یـ فعال يرهـا یمثبت و رابطۀ متغ، يبا اعتماد به شهردار یگاه اجتماعیپا

  .باشد یم یمنف، و بعد خانوار با اعتماد یفراغت
میزان اعتمـاد  ، افزایش یابد يدر شهردار يهرچه وحدت هنجار. 5

ق مـورد  یۀ ششم تحقین فرضیبنابرا. یابد نیز افزایش می يافراد به شهردار
  .ردیگ یقرار م تأیید

میزان اعتماد ، افزایش یابد يدر شهردار یت اجتماعیهرچه شفاف. 6
ق مـورد  یهفتم تحقۀ ین فرضیبنابرا. یابد نیز افزایش می يافراد به شهردار

  .ردیگ یقرار م تأیید
میزان اعتمـاد  ، افزایش یابد يدر شهردار ییپاسخگوزان یهرچه م. 7

ق مـورد  یۀ هشتم تحقین فرضیبنابرا. یابد نیز افزایش می يافراد به شهردار
  .ردیگ یقرار م تأیید

میزان اعتماد افراد به ، وهی افراد افزایش یابدگر هرچه تعامل برون. 8
  .یابد نیز افزایش می يشهردار
میـزان اعتمـاد   ، ن افراد افزایش یابـد یهرچه تعامل اجتماعی در ب. 9

ق مـورد  یـ ۀ دوم تحقین فرضیبنابرا. یابد نیز افزایش می يافراد به شهردار
در دو بعـد   یه تعامـل اجتمـاع  کـ ر اسـت  کالزم به ذ. ردیگ یقرار م تأیید
 يبـا اعتمـاد بـه شـهردار     یوهـ گر ه بعد تعامل درونکشده است  یبررس

 يبا اعتمـاد بـه شـهردار    یوهگر رابطۀ معنادار ندارد ولی بعد تعامل برون
  .رابطۀ مثبت و معنادار دارد

میزان اعتماد آنان ، ن افراد افزایش یابدیهرچه انگیزة اعتماد در ب. 10
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 تأییدق مورد یۀ چهارم تحقین فرضیبنابرا. یابد ز افزایش میین يبه شهردار
  .ردیگ یمقرار 

میـزان اعتمـاد   ، ن افراد افزایش یابدیهرچه نیاز به موفقیت در ب. 11
ق مـورد  یۀ پنجم تحقین فرضیبنابرا. یابد ز افزایش میین يافراد به شهردار

  .ردیگ یقرار م تأیید

  مستقل دوگانه يها مقایسۀ اعتماد بر حسب گروه. 5

 اعتماد به شهرداري تهران بر حسب متغیرهاي اسمی دوگانه. 6 هجدول شمار

 .sigسطح معناداري  tمقدار آزمون   میانگین  مقوالت  متغیر

  532/44  متأهل  642/0  /465  986/44  مجرد  وضع تأهل
  763/47  غیر شاغل  000/0  -665/3  971/43  شاغل  وضع اشتغال
  878/50  اهل تسنن  063/0  859/1  523/46  اهل تشیع  تعلق مذهبی
  026/45  فاقد مسکن  094/0  678/1  536/43  مالک مسکن  مالکیت مسکن

ـ  ، دهـد  می نشانسطح معناداري آزمون  چنانکه ن دو گـروه  یاعتمـاد در ب
ن دو یدر ب یتفاوت یعنی؛ باشد ینم يتفاوت معنادار يمتأهل و مجرد دارا

اعتمـاد بـه   . وجـود نـدارد   ير از نظر اعتمـاد بـه شـهردار   کالذ گروه فوق
؛ رشاغل داراي تفاوت معناداري استیبین دو گروه شاغل و غ يشهردار

. ن برخوردارندیرشاغلین از اعتماد بیشتري نسبت به غیبه طوري که شاغل
 بـه  که شود می یتلق مبنا کی عنوان به، اعتماد قابل و ثابت، مطمئن شغل

 جینتـا . دهـد  مـی  ارائـه  جهـان  به نسبت يتر انهبین خوش شیگرا، شخص
اعتماد . دهد یم نشان رشاغلیغ افراد انیم دررا  ییباال اعتماد عدم، قیتحق

تفـاوت   يع و اهـل تسـنن دارا  ین دو گـروه اهـل تشـ   یدر ب يبه شهردار
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از نظر اعتمـاد بـه    ن دو گروه فوقیدر ب یتفاوت یعنی؛ باشد ینم يمعنادار
بـر  در بین دو گروه از افـراد   ياعتماد به شهردار. وجود ندارد يشهردار
، ندارنـد  ین شخصـ که مسـ ک يو افراد ین شخصکدارا بودن مس اساس

  .داراي تفاوت معناداري نیست

  اعتماد به شهرداري تهران بر حسب منطقۀ سکونت .7 هجدول شمار
 .Sigسطح معناداري  Fمقدار آزمون   میانگین  مقوالت  متغیر

  منطقۀ سکونت

1  775/47  

881/15  000/0  

2  552/45  
3  271/56  
4  369/47  
5  198/41  
6  528/57  
7  921/51  
8  692/36  
9  495/33  
10  497/39  
11  958/45  
12  320/48  
13  037/47  
14  946/45  
15  137/36  
16  695/33  
17  968/37  
18  503/52  
19  740/41  
20  165/45  
21  839/46  
22  974/46  
  625/44  کل



  377...      بررسی میزان اعتماد شهروندان زن تهرانی نسبت به

بـر   ياعتمـاد بـه شـهردار   ، دهـد  می نشانسطح معناداري آزمون  چنانکه
ن یانگیـ م. ردیپـذ  یمـ  يتفاوت معنادار، حسب مناطق مختلف شهر تهران

 کـه  درحالی؛ باشد یر مناطق میش از سایب 6در منطقۀ  ياعتماد به شهردار
  .متر استکاز همۀ مناطق  9در منطقۀ 

ن متغیر وابسته بر حسب ییتب يره برایمتغ چند یونیل رگرسیتحل. 6
  متغیرهاي مستقل

رات ییـ نـد تـا تغ  ک یمحقق فراهم مـ  يرا برا مکانان یا یونیل رگرسیتحل
از  یـک  و سـهم هـر   ینیب شیپ، مستقل يها ریق متغیر وابسته را از طریمتغ
: 1385، يتـر کالن( نـد کن ییر وابسته تعین متغییتب مستقل را در يرهایمتغ

ر یـ متغ یـک ون سـاده بـا   یل رگرسیتحل یکه در ک یر وقتیمتغ یک ).169
 يرهـا یهمـراه متغ  ه بهک یسه با موقعیدر مقا، شود یمستقل وارد معادله م

ـ ا. نـد ک یامالً متفاوت عمل مک، ون شودیل رگرسیگر وارد تحلید ، ن امـر ی
انـد و   بسـته  هـم مستقل معمـوالً   يرهایه متغکت است ین واقعیاز ای ناش

ب و شدت یترت، يریمتغ ون چندیرگرس. شوند یر میتفس یدگیچیموجب پ
. ندک ین مییو در رابطه با هم تع زمان هممستقل را  يرهایمتغ یکایک تأثیر
ـ   می لین نوع از تحلیا کمکن به یبنابرا ـ را ارز ینـ یب شیتوان دقـت پ  یابی

 يونـدها یپ یت نسـب یـ سـازد اهم  یقادر مها ما را  یکنکن تیاربرد اک. ردک
ب بـه فهـم   یـ ن ترتیم و بـد ینـ ک یابیرها را ارزیم متغیرمستقیم و غیمستق
  ).226: 1383، دواس( ندک یم کمکرها ین متغیدر ب یار علّکسازو

ــدر تحق ــرا ی ــر ب ــ  يق حاض ــام رگرس ــدمتغیانج ره از روش یون چن
ب از یـ ترت رهـا بـه  یمتغ، گام به در روش گام. استفاده شده است 1گام به گام
ـ ن مقـدار وار یشـتر یه بک يریمتغ ن یـی ر و تبیر وابسـته را تفسـ  یـ انس متغی

                                                             
1. Stepwise 
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ـ  . شـوند  یوارد معادلـه مـ  ، نـد ک یم ن یبـاالتر ، ر واردشـده یـ ن متغیلـذا اول
ن روش یت این مزیتر یهیبد. ر وابسته خواهد داشتیرا با متغ یهمبستگ

موجـود در معادلـه    يرهایۀ متغیلک، دیر جدیه با ورود هر متغکن است یا
خـود را از دسـت    يه سطح معنـادار کدام کهر ، قرار گرفته یمورد بررس
جه یدر نت. شوند یاز معادله خارج م، دیر جدیقبل از ورود متغ، داده باشند

در معادلـه  ، ن شده باشدییمتر از سطح تعکآن  يه سطح معنادارک يریمتغ
  .افتیم ینخواه

  ن اعتماد زنان تهرانی به شهرداريییتب يره برایون چند متغیرگرس. 7

ن اعتمـاد  یـی تب يره برایون چند متغیج حاصل از رگرسیر نتایدر جداول ز
آورده ) يشـهردار ( يت شهریرینسبت به حوزة مد یزن تهران شهروندان
  .شده است

  تهرانی شهروندانرة اعتماد یون چند متغیخالصۀ مدل رگرس. 8 هجدول شمار

Sig F Adjusted 
R Square R Squqre  R 

00/0  494/132  512/0  516/0  718/0  

تهرانی به شهرداري شهرونداناعتماد  کنندة نییمدل تب تأثیرب یضرا. 9 هجدول شمار
  تفکیکی یهمبستگ

Sig   ارزشT 
 تأثیرب یضر

 استاندارد
)Beta (  

ب یضر
) B( استاندارد   ریمتغ

partial Zero Order 

  ثابتعدد   - 461/17    -905/7  000/0    
 زمانیی ساپاسخگو  708/1  283/0  778/9  000/0  551/0  245/0

  شهرداري
  تعامل بیرونی  869/0  241/0  902/12  000/0  309/0  317/0
  وحدت هنجاري  722/0  230/0  227/9  000/0  524/0  232/0
  ) مرد( جنسیت  044/4  173/0  462/9  000/0  158/0  238/0
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 طبقۀ اجتماعی  370/2  169/0  596/7  000/0  321/0  193/0
  ) ذهنی(

  شبکۀ روابط اجتماعی  309/0  094/0  079/5  000/0  117/0  130/0
ي ها تعداد فعالیت  -432/0  -087/0  -498/4  000/0  -109/0  -116/0

  فراغتی
  یزمانشفافیت سا  404/0  080/0  731/2  006/0  475/0  071/0
  تحصیالت  597/0  094/0  789/3  000/0  113/0  098/0
  سن  065/0  080/0  490/3  000/0  068/0  090/0
  ي خانوارها هزینه  000/0  -057/0  -841/2  005/0  030/0  -073/0
  نیاز به کسب موفقیت  167/0  042/0 998/1 046/0 258/0 052/0

ـ نما، گام انجام شده است به وة گامیه به شک یخط یونیل رگرسیتحل انگر ی
، تعامـل بیرونـی  ، شـهرداري  زمانیی سـا پاسخگوي رهایمتغ زمان هم تأثیر

طبقـۀ  ، یانپاسـخگو ) مـرد بـودن  ( جنسـیت ، یزمانوحدت هنجـاري سـا  
، ي فراغتـی هـا  تعـداد فعالیـت  ، شبکۀ روابط اجتمـاعی ، )ذهنی( اجتماعی

ي خانوار و تعامـل  ها هزینه، سن، تحصیالت، ی شهرداريزمانشفافیت سا
 شـهروندان اعتماد  یعنیر وابسته یبر متغ، نیاز به کسب موفقیت، اجتماعی

مشاهده  هاي پیشین ه در جدولکطور  همان. باشد می تهرانی به شهرداري
ر یـ متغ 12، قیـ ن تحقیدر ا یر مستقل مورد بررسیمتغ 17ن یاز ب، شود یم

 ر وابسـته یـ بـر متغ  يمعنادار تأثیرمانده و  یباق یونیفوق در معادلۀ رگرس
منزلـت  ( رهایۀ متغیو بق) sig >05/0( اند داشته) تهرانی شهرونداناعتماد (

و تعامـل   اي مصـرف رسـانه  ، انگیـزة اعتمـاد  ، تعامل اجتمـاعی ، اجتماعی
 اند حذف شده، ر وابستهیبه علت معنادار نبودن رابطه با متغ) وهیگر درون

)05/0> sig.( یب همبستگیدهد که ضر یم نشانور کجدول مذ يها افتهی 
 12ه کـ معنا است  نین مطلب بدیا. بوده است 718/0معادل ) R( چندگانه

، زمان هم به طور، اند مانده یباق یونیه در معادلۀ رگرسکاالشاره  ر فوقیمتغ
 نییب تعیضر. اند تهرانی ارتباط معنادار داشته شهروندانبا اعتماد  718/0

)R2 (ه کـ باشـد   یر وابسـته مـ  یـ رات متغییـ ل تغکاز  یدهندة نسبت نشانز ین
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بوده  516/0ن مقدار یه اکاند  مستقل معادله حساب شده يرهایتوسط متغ
رات ییـ از تغ درصـد  6/51تواننـد   یمتغیـر فـوق مـ    12ه کـ نیا یعنی؛ است

ن و یـی تب ين نمونۀ آمـار یرا در ب» تهرانی به شهرداري شهرونداناعتماد «
بـر آزمـون    یمبنـ  شـده  مشـاهده  Fنسـبت  . ح دهنـد یتوض، ردهک ینیب شیپ

ه در کـ محاسـبه شـده اسـت     494/132ن معـادل  یـی ب تعیضر يدار معنا
 تـأثیر ب یضـرا  ).sig=00/0( معنـادار اسـت   يآمـار  يار بـاال یسطوح بسـ 

بـودن   پاسـخگو ه میـزان  کـ دهـد   یمـ  نشـان  ولاجد استاندارد موجود در
ــی ، )β=  283/0( شــهرداري ــا نهادهــاي بیرون و ) β = 241/0( تعامــل ب

ـ یتـر  يقـو ، )β= 230/0( وحدت هنجاري ر یـ ي متغهـا  کننـده  ینـ یب شین پ
طبقۀ اجتماعی ، )β= 173/0( مرد بودن، جنسیت يرهایوابسته بوده و متغ

 يهـا  در رتبـه ) β= 094/0( و شبکۀ روابط اجتمـاعی ) β= 169/0( ذهنی
  .اند قرار گرفته يبعد

  همبستگی تفکیکی و کنترل متغیرها. 8

عمال همبستگ مسـتقل بـا    يرهـا یاز متغ یک رابطۀ هر يرو بر کیکیتف یا
ر یردن آثـار سـا  کـ  کیـک ه پـس از تف کـ ن معنا اسـت  یبه ا، ر وابستهیمتغ
مطابق . شود یده مینظر سنج ر موردین دو متغیب یواقع یهمبستگ، رهایمتغ

  :ابندی یر مییصورت تغ بدینفوق  يها یهمبستگ، جدول
تهرانــی بــه  شــهروندانیی بــا اعتمــاد پاســخگوبــین  یهمبســتگ. 1

ن معنـا  یبه ا؛ افتیل یتقل 306/0، گرید يرهایمتغ نترلکشهرداري پس از 
  .افته استیاهش ک 245/0به  551/0ه از ک

شهرداري بـا اعتمـاد    زمانبین وحدت هنجاري در سا یهمبستگ. 2
 292/0، گـر ید يرهـا ینتـرل متغ کتهرانی به شهرداري پـس از   شهروندان

  .تافته اسیاهش ک 232/0به  524/0ه از کن معنا یبه ا؛ افتیل یتقل
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تهرانـی بـه    شـهروندان بین طبقۀ اجتماعی بـا اعتمـاد    یهمبستگ. 3
ن معنـا  یبه ا؛ افتیل یتقل 128/0، گرید يرهاینترل متغکشهرداري پس از 

  .افته استیاهش ک 193/0به  321/0ه از ک
تهرانـی بـه    شـهروندان ی با اعتماد زمانبین شفافیت سا یهمبستگ. 4

ن معنـا  یبه ا؛ افتیل یتقل 404/0، گرید يرهاینترل متغکشهرداري پس از 
  .افته استیاهش ک 071/0به  475/0ه از ک

تهرانـی بـه    شـهروندان بین نیاز به موفقیت بـا اعتمـاد    یهمبستگ. 5
ن معنـا  یبه ا؛ افتیل یتقل 206/0، گرید يرهاینترل متغکشهرداري پس از 

  .افته استیاهش ک 052/0به  258/0ه از ک
ــا اعتمــاد  یهمبســتگ. 6 تهرانــی بــه  شــهروندانبــین تحصــیالت ب

ن معنـا  یبه ا؛ افتیل یتقل 015/0، گرید يرهاینترل متغکشهرداري پس از 
  .افته استیاهش ک 098/0به  113/0ه از ک

مقایسۀ تقلیل همبستگی متغیرهاي مستقل با متغیـر وابسـته پـس از    
هش و بیشـترین کـا  » یزمانشـفافیت سـا  «دهـد کـه    می نشان، کنترل آنها

معنی اسـت کـه    بدیناین امر . کمترین کاهش را داشته است» تحصیالت«
همبستگی بیشتري دارد و بـه  ، ی با سایر متغیرهاي مستقلزمانشفافیت سا

، تحصـیالت  کـه  درحالی؛ گردد می دچار کاهش همبستگی، محض کنترل
مقدار کمی از ، مستقیمی بر متغیر وابسته داشته است و پس از کنترل تأثیر

  .گردد می آثار آن خنثی

  بندي جمع
اعتمـاد  ، دهد کـه در مجمـوع   می نشاندستاوردهاي تجربی این پژوهش 

 از حـد متوسـط   تـر  پـایین ، تهرانی نسبت به شهرداري تهـران  شهروندان
به عبارت دیگر فضاي اجتماعی نسبت به شـهرداري حـاکی از   . باشد می
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ت پایین بودن اعتماد عل، بر مبناي این پژوهش. اعتمادي است تردید و بی
 تهرانی نسبت به شهرداري تهران از چند دسته عوامـل تبعیـت   شهروندان

شرایط ساختاري حاکم بـر شـهرداري   ، ین این عواملتر مهمکند که از  می
وحدت هنجـاري  «است که در این پژوهش تحت عنوان سه متغیر عمدة 

شـفافیت اجتمـاعی   «و » بودن شهرداري پاسخگو«، »شهرداري زماندر سا
دستاوردهاي تجربـی  . مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت» در شهرداري

و الگوهـا و   هـا  دهد که وحدت هنجاري یا حفظ رویـه  می نشانپژوهش 
 ضـعیف  شـهروندان شـهرداري از دیـد    زماني یکسان در سـا ها سیاست

از شهرداري توقع  باشد و آنها رویۀ ثابت و برخورد یکسان با مردم را می
بـاز هـم از دیـدگاه    . گونـه نیسـت   ایـن از دیدگاه آنـان   که درحالی؛ دارند

تـر و متعهـدتر    شهرداري باید نسبت به مردم مسئوالنه، تهرانی شهروندان
یی و تعهد شهرداري نسبت به پاسخگو، از نظر آنان که درحالی؛ عمل کند

  .ستیمطلوب ن شهروندانو تقاضاي  ها مطالبات و درخواست
آنچه حائز اهمیت است این است کـه حفـظ وحـدت هنجـاري در     

رفتار و اعمال و ، بودن مسئوالن و کارکنان و مدیران پاسخگو، شهرداري
 شـهروندان توانـد اعتمـاد    مـی  برخورد شفافانه و به دور از ابهام با مـردم 

ی نیز ثابت نمـوده اسـت کـه    جهانتجربۀ . تهرانی را به دنبال داشته باشد
بـه  ، و نهادهاي اجتماعی و سیاسـی  ها زمانبه سا شهروندانمیزان اعتماد 

و نهـاد و   زماني آن سـا پـذیر  برخورد و میزان مسـئولیت ، عملکرد، رفتار
، ی بتوانـد اعتمـاد مـردم را جلـب نمایـد     زمانوقتی سا. دارد یافراد بستگ

اگـر  . گیـرد  مـی  صـورت  تـر  تـر و سـریع   آنآسـ  زمانهمکاري آنان با سـا 
همکاري ، برخوردار باشد شهروندانشهرداري از نعمت اعتماد اجتماعی 

کارکردهـایی دارد کـه در   ، از سوي دیگـر اعتمـاد  . شود متقابل تسهیل می
گویـد   مـی  همـان لوکـه   گونـه  همان. تحلیل نهایی به نفع شهرداري است
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افـزایش  ، یانسـان تحـرك رفتـار   ، ي مثبـت هـا  باعث ایجاد کـنش ، اعتماد
ي گـذار  ي نو و سرمایهها ایجاد طرح، ایجاد رفتار طبیعی در فرد، خالقیت

معتقـد اسـت کـه     سیلور ).119: 1384، زتومکا( شود می بر روي دیگران
توانایی دستیابی به اهـداف را  ، با وسعت بخشیدن به آزادي افراد، اعتماد

فرهنـگ   ).120: همـان ( دهـد  مـی  منافع متقابل را گسـترش ، افزایش داده
بخشد و انسجام جمعـی   می پیوند میان مردم و شهرداري را قوت، اعتماد

وقتـی  . دهـد  مـی  افـزایش ، را که باعث کمک و همکـاري متقابـل اسـت   
، هزینۀ معادالت به طور معناداري کاسته شده، حاکم است، فرهنگ اعتماد

 ).10: 1996، اوفـه ( دهـد  مـی  نشـان خود را  ها در قالب افزایش همکاري
اعتمـاد   شـهروندان تـوان بـه    مـی  چگونـه «به نام  اي در مقاله س اوفهکال

اي از  معتقد است که نظم اجتماعی جامعۀ مدرن از طریق آمیـزه » داشت؟
فعالیـت  ، پـول . شـود  مـی  تولیـد  بـاز ، سه ابـزار عمـدة ایجـاد همـاهنگی    

نـامبرده از منـابع فرهنگـی    . کنـد  می ن در بازار را هماهنگکنندگا شرکت
نمونۀ بسیار ، اعتماد«: نویسد می کند و می نگی به اعتماد اشارهایجاد هماه

خوبی از منابع فرهنگـی و اخالقـی اسـت کـه شـیوة غیررسـمی ایجـاد        
 اوفـه ) 205: 1384، بخش تاج( »سازد می پذیر مکاناهماهنگی اجتماعی را 

اگـر بتـوان از اعتمـادي کـه سرچشـمۀ همکـاري       «: نویسـد  مـی  در ادامه
تـوان کیفیـت نظـم     ، مـی صیانت کرد و آن را فعال نمود، اجتماعی است

 شـدت  بـه پـول و دانـش را   ، استفاده از ابـزار قـدرت   کاراییاجتماعی و 
  ).همان( »افزایش داد

صیانت و ارتقاي اعتماد اجتماعی بایـد  ، شهرداري تهران براي حفظ
عمل نماید و وحدت رویه را حفظ کند تا اعتمـاد   تر تر و شفافپاسخگو

همکاري و حس مشارکت آنان نسبت به امور  کنندة که تسهیل شهروندان
چشمۀ بسیاري از اعمـال   سر، کسب اعتماد. ابدیش یافزا، باشد می شهري
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، ي اقتصـادي هـا  از نظـر هزینـه  ؛ سازنده براي شـهرداري و مـردم اسـت   
. یابد می ي مربوط به اجرائیات شهرداري کاهشها و هزینه ها کاري دوباره
 اعتمادي چـه نتـایجی را بـراي شـهرداري بـه دنبـال دارد؟       ، بیلدر مقاب

 اي ذره 1،شود و بـه انـزوا   می سرمایه اجتماعیاعتمادي باعث فرسایش  بی
گسسته شدن پیوندها و از بـین رفـتن شـبکۀ روابـط بـین فـردي        2،شدن

ي زیادي را بـراي  ها هزینه، اعتمادي بی). 121: پیشین، زتومکا( انجامد می
آفریند چـون باعـث برخوردهـاي تـدافعی و غیرمشـارکتی       می شهرداري
ي قـانونی و  هـا  اهـرم  شهرداري را مجبور به اسـتفاده از ، شده شهروندان

ـ نما یزیاد م یانساني مادي و ها و صرف هزینه) اجرائیات( اجرایی از . دی
حس ، سازي بر علیه شهرداري داغ شده بازار شایعات و جو، طرف دیگر

در بـین مـردم    زمانیه شـهرداري و منـافع آن سـا   دشمنی و خصومت عل
شـهرداري کاسـته    کـارایی وري و  یابد و درنهایت میزان بهـره  می افزایش

 ها مالیات، از پرداخت عوارض شهروندانباعث فرار ، اعتمادي بی .شود می
ي ها شود و آنها را وادار به اتخاذ راه می و درآمدهاي شهري به شهرداري

خواري را  رشوه کند و فرهنگ می بازي و غیره پارتی، آشنابازي، غیرقانونی
زند و اعتبار  می ی شهرداري لطمهزماندرنهایت به منافع سا، گسترش داده

ی است کـه  زمانشهرداري سا. دهد می را در بین مردم کاهش زماناین سا
هیچ کس به سادگی از . سروکار دارد شهروندانبا منافع مادي و اجتماعی 

. کنـد مگـر آنکـه مسـتدل و معقـول توجیـه شـود        نمی منافع خود عدول
 ي شـهري هـا  نامـه  آیـین ي در قوانین و مقررات و ساز شهرداري با شفاف

را نسبت به مشـارکت مـالی و اجتمـاعی جلـب      شهروندانتواند نظر  می
  .نماید

                                                             
1. Isolation 
2. Atomization 
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شبکۀ روابط اجتمـاعی و تعامـل اجتمـاعی نیـز از     ، در این پژوهش
شهرداري . کنند می افزایش اعتماد کمکباشند که به  می متغیرهاي مستقل

ي هـا  خانـه ، اجتماعی از قبل فرهنگسـراها ، تهران با ایجاد مراکز فرهنگی
به پیوند اجتمـاعی مـردم و   ، و مراکز ارتباط مردمی ها شورایاري، فرهنگ

تـر شـدن    تر شدن و گسترده شهرداري یاري رسانده است اما براي عمیق
چگونـه شـبکۀ   . اي صورت گیـرد  جانبه ههماین پیوند باید تالش بیشتر و 

 هـا  زمانروابط و پیوندهاي اجتماعی بین مردم و شهرداري و نهادها و سا
به بهبود مدیریت شـهري و گـردش امـور شـهري     ، و مراکز وابسته به آن

توانـد   مـی  کند؟ اعتماد در این میان چه نقشی دارد؟ آیا اعتمـاد  می کمک
کاري نماید؟  و شهرداري را روغني مناسبات اجتماعی بین مردم ها چرخ

همکاري و مسـاعدت  ، ییجو مشارکت، افراد را به اجتماعی بودن، اعتماد
کنـد و   مـی  ي مختلـف حمایـت  هـا  دهد و از مـردم در انجمـن   می سوق

و مراکز وابسته به شهرداري  ها زماندرنهایت شبکۀ روابط بین افراد و سا
همبسـتگی  ، را گسترش دادهي متقابل ها نماید و زمینۀ کنش را تقویت می

و مراکـز   شـهروندان و انسجام بیشتري را در شبکۀ روابط اجتماعی بـین  
شـبکۀ ارتبـاطی   ، عدم اعتماد، در مقابل. کند می وابسته به شهرداري ایجاد

منجر ، ي شهري وابسته به شهرداري را مسدود کردهها زمانبین افراد و سا
من اینکه به جـاي روحیـۀ   ض، شود می از شهرداري شهروندانبه جدایی 

گیـرد و بـه جـاي     روحیۀ تخاصم و تدافع قرار می، همکاري و مشارکت
ــانون ــیگرا ق ــیی ــانونی ، ب ــدبازي، ق ــگ خــرده، بان ــا فرهن ي منحــرف و ه

در چنین شرایطی کنترل اجتمـاعی سـخت   . یابد می ازخودبیگانگی رواج
  .شود می ی حادثبحرانوضعیت ، شده

افـراد بـا شـهرداري    ) وهیگر برون وهی وگر درون( یتعامل اجتماع
یابد که شبکۀ روابط و پیوندهاي  می وقتی استحکام و پایداري قابل قبولی
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و نهادها و مراکز وابسته بـه شـهرداري تقویـت     شهرونداناجتماعی بین 
ي هـا  شود و بستر تعامالت اجتماعی مردم با شهرداري در قالب همکاري

تعامـل  . حفظ و تقویت گردد، ایجاد ،کالناي و  ناحیه، اي منطقه، اي محله
مراکز خدماتی و ارتباطی شـهرداري  ، ها با شورایاري شهرونداناجتماعی 

 فرهنگسـراها و غیـره  ، ي منـاطق و نـواحی  ها شهرداري، ها در امور محله
؛ ي اعتماد اجتماعی و تقویت آن را فـراهم سـازد  گیر تواند بستر شکل می

، ارتبـاطی مشـارکتی  ، شـهروندان  مشروط بر اینکه ارتباط ایـن مراکـز بـا   
 پیچیــدگی و معضــالت، عادالنــه و بــه دور از اغمــاض، ســاالرانه مــردم
مسـاعدت و سرشــار از  ، انه و مبتنــی بـر روحیـۀ همکــاري  سـاالر  دیـوان 

ن مسئوالنه و متعهدانـه  یو هنجارها و همچن ها در رویه ییکسان، شفافیت
ـ   ، در این صورت. باشد شـکل   شـهروندان ن یجو اعتمـاد اجتمـاعی در ب

گـردد و   مـی  گیـرد و پیونـد اجتمـاعی آنـان بـا شـهرداري مسـتحکم        می
نهـادي بـراي عمـوم    «بـه  » بـراي خـود  «و » نهادي در خود«شهرداري از 

معنوي و اجتمـاعی  ، ي ماديها گردد و سیل سرمایه می تبدیل» شهروندان
ی زماندرنهایـت منـافع سـا   ، به سوي شهرداري سـرازیر شـده   شهروندان

  .گردد می تأمیني شهردار
زان یـ م، یلـ که بـه طـور   کت از آن دارد یاکها ح افتهیه کنیخالصه ا

تـر از حـد    نییتهران پـا  ينسبت به شهردار یزن تهران شهرونداناعتماد 
ه کـ اسـت   یمعنـ  بدین يا جهین نتیچن. باشد می) 5از  1/2معادل ( متوسط

ق ین تحقیاحصاي همۀ آنها در ا مکاناه ک یلیبه دال یزن تهران شهروندان
ـ در ا. ندارنـد  ییتهران اعتماد بـاال  يبه شهردار، سر نشدیم ، ن پـژوهش ی

تحـت عنـوان    يبـه شـهردار   شـهروندان  ياعتمـاد  مکـ از عوامـل   یبرخ
قرار  یمورد بررس) يا نهیو زم یانیم، یمفهوم يرهایمتغ( مستقل يرهایمتغ

ر یـ مستقل با متغ يرهاین متغیبن رابطۀ ییل و تبیه تحلکنیا يبرا. اند گرفته
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ـ جد يرهـا یرها و سـاختن متغ ین متغیب اکیبا تر، وابسته فراهم گردد ، دی
. ر فـراهم شـد  یل مسـ یـ و تحل یونیآنهـا در معادلـۀ رگرسـ    یبررس مکانا

ـ ا، ریل مسـ یـ تحل يه بر مبناکد یر عمده حاصل گردیمتغ 9ت یدرنها  9ن ی
ر وابسـته  یرات متغییاز مجموع تغ درصد 2/56ر در مجموع توانستند یمتغ

 یعنـ یر وابسـته  یـ رات متغییـ از تغ درصـد  8/43ن یبنـابرا . ندین نماییرا تب
ـ  شهرونداناعتماد  ـ   ، تهـران  يبـه شـهردار   یزن تهران  یتوسـط مـدل علّ

ـ ات جدیات و نظریاز به تجربین نیبنابرا. شود ینم ینیب شیپ ـ در ا يدی ن ی
  .باشد یخصوص م

  نهادي راهکارهاي ارتقاي اعتماد
نسـبت بـه نهـاد     شـهروندان ي اجتمـاعی مثبـت   گیر اعتماد نهادي جهت

اعتمـاد زنـان تهرانـی    ، ي این پـژوهش ها به استناد یافته. شهرداري است
بنابراین عملکرد شهرداري . نسبت به شهرداري در حد مطلوبی قرار ندارد

ز ا. و رفتار کارکنان و کارگزاران شهرداري نیازمند تغییر و اصـالح اسـت  
توان بـراي ارائـۀ راهکارهـاي افـزایش اعتمـاد       می ي این پژوهشها یافته

  .نهادي بهره برد
اعتمـاد  ، شـود  می ي پژوهش حاضر استنباطها طور که از یافته همان

و اعتماد نهادي نوع ) اعتماد به شهرداري و مراکز وابسته( نهادي نوع اول
متوسـط و  ( در سطح مطلوب نیسـت ) اعتماد به عملکرد شهرداري( دوم

نیازمنـد کوشـش و   ، بنابراین افزایش کارآمدي عملکرد ).کمتر از متوسط
جانبۀ شهرداري در بهبود کیفیـت و کمیـت خـدمات شـهري      همهتالش 

به ویژه خـدماتی کـه بـه تسـهیل و تنظـیم زنـدگی اجتمـاعی در        ؛ است
، بـه عنـوان نمونـه بهبـود در ترافیـک     . کنـد  مـی  شهر تهـران کمـک   کالن
اطالع رسانی ، محیط زیست، کاالها و خدمات رفاهی، شهري ونقل حمل



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      388

  .و غیره از جملۀ این خدمات است
. اعتماد به کارکنان و کارگزاران شهرداري نیز در حـد پـایین اسـت   

نسبت به  شهرونداني ارزشی و اخالقی گیر چنین اعتمادي ناظر بر جهت
ي اهـ  ارزش در ایـن خصـوص بایـد   . کارکنان و مدیران شهرداري اسـت 

توسط کارگزاران و کارکنـان  ، اخالقی از قبیل اخالقیات و ضوابط رسمی
، افـزایش یافتـه   شهروندانرعایت شوند تا احساس امید و امنیت در بین 

بنـابرین آمـوزش اخالقـی    . به تبعیت از آن اعتماد نهـادي افـزایش یابـد   
کارکنان و کارگزاران شهرداري از اهمیت و ضرورت برخوردار است تـا  

  .برآورده شوند شهروندانالت و انتظارات ارزشی تمای
شفافیت اجتماعی در شـهرداري  ، ي پژوهش حاضرها یافته بر اساس

، ی درسترسان ابعاد این متغیر شامل اطالع. بر اعتماد نهادي اثرگذار است
پرهیز از ناشناختگی و ؛ شهروندانارتباط مستمر و مفید با ؛ دقیق و صریح

تغییـر و کنتـرل و   . باشـند  می) شهرداري( زمانبازرسی و کنترل سا مکانا
و اعمال آنها توسط شـهرداري بـه بهبـود     ها و ویژگی ها بهبود این ارزش

  .انجامد می اعتماد نهادي
باشـد و ابعـاد آن    می وحدت هنجاري نیز از جمله متغیرهاي مستقل

تخصـص و  ، رابطـۀ متقابـل  ، یـی گرا قـانون ، وفـاداري ، شامل درستکاري
ــودن مســئوالن و بــرآوردن انتظــارات  ، زمانکارآمــدي در ســا توانمنــد ب

و آمـوزش آنهـا بـه کارکنـان      هـا  رعایت این ضـابطه . باشد می شهروندان
آمـوزش اخـالق   . کنـد  مـی  به افـزایش اعتمـاد نهـادي کمـک    ، شهرداري

  .انجامد می اداري به افزایش اعتماد نهادي کارمندي و افزایش سالمت
ي در شـهرداري از متغیرهـاي مسـتقل    پـذیر  مسئولیت یی وپاسخگو

؛ شـهروندان ي به امور مند باشد و ابعاد آن شامل پیگیري و عالقه می دیگر
در دسـترس بـودن   ؛ سودمندي؛ خیرخواهی؛ یی سریع و به موقعپاسخگو
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 شـهروندان امیـد و امنیـت در   ، مسئوالن و مدیران و ایجاد حس اطمینان
  .باشند می

افزایش اعتماد نهادي تنها به نهاد شهرداري ارتباط نـدارد بلکـه بـه    
ی کامل و بـه  رسان آموزش شهروندي و اطالع. نیز ارتباط دارد شهروندان

شـهرداري بـا تقویـت    . از راهکارهاي افزایش اعتماد نهادي اسـت ، موقع
مراکز فرهنگی و اجتماعی و جلب مشارکت آنان و تعامل سازنده و مفید 

و  تواند به آموزش شـهروندي  ، میو به ویژه رسانۀ ملی ها زمانر سابا سای
تبیین حقوق و تکالیف شهروندي بپردازد تا پایه و شالودة اعتماد نهـادي  

  .تقویت و بهبود یابد شهروندان
ي پـژوهش و  هـا  توان گفت که با توجـه بـه یافتـه    می بندي جمعدر 

و  هـا  با اصالح ویژگـی تواند  می شهرداري، سطح نامطلوب اعتماد نهادي
کارکنان و  عناصر ساختاري و افزایش و کارآمدسازي عملکرد و آموزش

به افـزایش و بهبـود آن کمـک شـایانی     ، مهندسی اجتماعی اعتماد نهادي
  .نماید

توان  یم، ل خرد صورت گرفتهین پژوهش در سطح تحلیه اکاز آنجا 
ـ ل ایمدل تحله توسط کر وابسته یرات متغییه آن بخش از تغکرفت یپذ ن ی

 یو اجتمـاع  یوابسـته بـه نظـام فرهنگـ    ، نشـده اسـت   ینیب شیپژوهش پ
بـر  . ندیق نمایدربارة آن تحق يسته است پژوهشگران بعدیه شاکباشد  یم

ـ       می ن پژوهشین مبنا ایهم ن یتوانـد فرضـیات جدیـدي دربـارة رابطـۀ ب
نظــام آمــوزش و پــرورش و نهادهــا و ، یاســینظــام س، فرهنــگ جامعــه

 يبـه شـهردار   شـهروندان زان اعتمـاد  یآنها بر م تأثیرو  کالن يها زمانسا
شـود محققـان بعـدي بـه آن      که در آینـده توصـیه مـی   ، کند تهران مطرح

  .بپردازند
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 راهکارهایی هبررسی و ارائ
  شهري ۀیکپارچدر مدیریت 
  جایگاه شهروندي يارتقا به منظور

  
  ،1فرداد عدالتخواه
  2مهدي شفقتی

  
  
  

  چکیده
روند دستیابی به سـطح  ، جمعیت شهرنشین ةبه دنبال رشد فزایند

ي هـا  اجتماعی و فرهنگی باالتر از جمله نگرانـی ، رفاه اقتصادي
ایـن رشـد    .بیشتر سیاستمداران و مسئوالن کشورها بـوده اسـت  

شـهرها را بـا    ةشتابان همچنین در کشورهاي در حال توسعه ادار
آنهـا مهـاجرت    ۀرو ساخته است که از جمل بهمشکالت جدي رو

                                                             
مدیریت شهري،  ۀکارشناس ارشد رشت، تهرانشهرداري  12 ۀمنطق 6 ۀشهردار ناحی. 1

  (fardad.edalatkhah@gmail.com)واحد علوم تحقیقات تهران  ،دانشگاه آزاد اسالمی
  (m_shafagati@yahoo.com) مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد طالقان. 2
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، آب و فاضالب، مسکن، آلودگی هوا، ترافیک، روستائیان به شهر
 ةبه معضـالت ادار  و بسیاري از فاکتورهاي دیگر ها کمبود سرانه

مدیران شهري دسـتیابی   امروزه هدف اصلی .شهرها افزوده است
باشد و در مدیریت شـهري پایـدار    می به شهرهاي سالم و پایدار

ي آتی و جلوگیري از اتالف ها تالش بر پایداري منابع براي نسل
و تخریب منابع در کنار دستیابی به سـطح قابـل قبـول خـدمات     

  .باشد می ها عمومی و رفاه شهري براي تمام نسل
له مراتب سیستم قضایی و تقسـیمات  شهر به مثابه بخشی از سلس

ي مختلفـی  هـا  شاخصـه  بر اساسجغرافیایی هر کشور  ـ  سیاسی
ي اجتمـاعی و  منـد  عالقـه ، سـطح آگـاهی  ، مانند نوع حکومـت 

نظـام   .گیـرد  مـی  شکل... ي وگیر تصمیم مشارکت مردم در نظام
سـعی دارد  ، مطلـوب امورشـهر   ةمدیریت شهري با اهـداف ادار 

دلیـل گسـتردگی    به .ي را هماهنگ سازدروابط میان عناصر شهر
عوامـل مختلفـی در آن دخالـت دارد و    ، سیستم مدیریت شهري

توان عناصر و روابـط را درجهـت    نمی بدون شناخت این سیستم
  .شکل داد اهداف آن تغییر

، در ایــن مقالــه ضــمن پــرداختن بــه مفــاهیم و تعــاریف پایــه
مـدیریت  جایگـاه آن در سیسـتم   ، مـدیریت شـهري   يها دیدگاه
، ي مدیریت شهري براي دستیابی به مدیریت پایدارها گام، جامعه

راهکارهـایی چنـد در ایـن     ۀي موجود و ارائها به بررسی چالش
  .مقوله خواهد پرداخت

 ۀتوسـع ، مدیریت شـهري ، ي شهريریز برنامه، شهر: گانکلیدواژ
  .پایدار شهري
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  مقدمه
ین موضـوعاتی  تـر  مهـم از  انسـان زیست شهري و کیفیت زنـدگی   محیط

، یجهــاندر ســطح محلــی و . انــد مطــرح شــده 21هســتند کــه در قــرن 
آلودگی ، ترافیک شهري و تراکم زمین، اي موضوعات افزایش آثار گلخانه

افزایش جمعیت شهري و غیـره آثـار ناخوشـایندي را بـر     ، هواي شهري
  .اند در شهرها ایجاد کرده انسانکیفیت زندگی 

مسائل ضروري و اساسی مانند  جهانامروزه در بسیاري از شهرهاي 
، مشکالت مواد زاید، ي متروك و بایرها ساختمان، ترافیک و تراکم زمین

 آلودگی آب و بسیاري از موضوعات، آلودگی صوتی، تغییر کاربري زمین
، ملکـی ( کننـد  مـی  محیطی دیگر موضوع پایداري شهرها را مطرح زیست
1382.(  

بنابراین امروزه با توجه به مسـائل و مشـکالتی کـه شـهرها دارنـد      
بایستی به ابعاد و اصول توسعۀ پایدار شهري توجه کرد و براي رسیدن به 

شهرِ پایدار و پایداري شهري باید خصوصیاتی کـه  ، یانسانتوسعۀ پایدار 
همچنـین از یـک طـرف    . مدنظر قـرار داد ، در یک شهر سالم الزم است

بـا مـدیریت صـحیح و سـالم     ، شهرسازان و مدیران شـهري ، انزری برنامه
دلیل اینکه امروزه  به. بتوانند فضایی سالم و در خور براي مردم ایجاد کنند

مشکالت اصلی شهرها عدم مدیریت ناکارآمـد و غیـر مـؤثر اسـت و از     
طرف دیگر مدیران شهري مشارکت مردم را در جهـت کیفیـت و بهبـود    

 لحاظ توجه به این دو جنبه بدین، یاري رسانند شان محیط زیست زندگی
تواند از بسیاري مشکالت شـهرها بکاهـد و تجربـۀ شـهرهاي سـالم       می

، امیـر یاراحمـدي  ( ی در نظـر بگیرنـد  انسـان ی را با توجه بـه ابعـاد   جهان
1378.( 
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  ها مواد و روش
  مفهوم شهر. 1

از تعـاریفی کـه همگـی حکایـت از      اي تـوان بـه پـاره    می در این قسمت
  :از عبارتنداشارهاي کرده که تعاریف ، دارند» اهمیت شهر«

است فلسفی چـون   اي مقوله. فلسفی ـ علمی است  اي شهر مقوله. 1
 گـرا  چه فرهنـگ ( ابعاد ذهنی ـ هویتی شهر در فراسوي معیارهاي مرسوم 

پویـاي   يهـا  قرار گرفتـه و در محـدودة ارزش  ) چه عملکردگرا یا نوگرا
رو الزم است که برخوردي فلسـفی   ایناز ، گیرد می فرهنگی ـ هنري مقام 
اسـت علمـی چـون ابعـاد عینـی و       اي شهر مقولـه . با شهر صورت گیرد

ـ ها کالبدي آن در همۀ زمینه ... کالبدي ـ فضـایی و  ، اقتصادي ي اجتماعی 
از سـوي دیگـر شـهر    . با ضوابط و معیارهاي علمی قابل سـنجش اسـت  

خاص ایجاد شده و در فضا  اي ی که در نقطهزمانی ـ  مکاناست  اي پدیده
 ).1383، حبیبی( رشد یافته است، زمانتکامل یافته و با گذشت 

ي هـا  عقیده دارد که شـهرها کتـاب  ، دربارة شهرها ویکتور هوگو. 2
سنگی هستند که مفاهیم تاریخی و فرهنگی خـود را بـه خواننـدگان کـه     

، دهند و به صـورتی نمـادین   می انتقال، آنها هستندهمگان افراد ساکن در 
و  هـا  مجسـمه . بیانگر تاریخ و عـادات اجتمـاعی سـاکنان خـود هسـتند     

، ي متعلق بـه بناهـا  ها و بیماري ها ي موجود در شهر و نقاشیها ساختمان
کتابی بـا  ، ي این کتاب و کالبد و سیماي شهر به صورتی استعاريها ورق

 ).1387، جابري( است انساندربارة مضامین تاریخی ـ فرهنگی 
بـا   انسـان است کـه   اي حاصل رابطه، شهر در رویکرد جغرافیایی. 3

تـوان محیطـی    مـی  کـه شـهر را   اي نـه گو آورد بـه  مـی  طبیعت بـه وجـود  
  .ساخت تعریف کرد انسان

شهر به مثابه یـک واقعیـت اجتمـاعی     شناختی در رویکرد جامعه. 4



  397...      شهري ۀراهکارهایی در مدیریت یکپارچ هبررسی و ارائ

درنهایت حاصلی است از مجموعه روابط در اینجا شهر . شود می تعریف
ي گیـر  این باور وجود دارد که شـکل ، میان بازیگران اجتماعی و بنابراین

 ).1385، پور حاجی( کنند می فضاها و روابط شهري از این روابط تبعیت
ي گیـر  ي مناسـبی بـراي شـکل   هـا  مکانشهرها ، از نظر اجتماعی. 5

سترش و تحکیم روابـط و  گ، ي فرهنگیها نهادهاي جمعی اعتالي ارزش
ي ملـی و  ها ی و هویتانساني ها مناسبات اجتماعی و پاسداري از روش

 ).1383، فرجامی( محلی هستند
جـایی کـه در   ؛ شهر فضاي کالبدي حیات اجتماعی جوامع است. 6

 شـود  مـی  بـارور و شـکوفا  ، ی و اجتمـاعی شـکل گرفتـه   انسانآن روابط 
 ).1387، محکی(

نـابرابري در روابـط قدرتمنـد کـه بـا ظهـور       شهرها تبلـوري از  . 7
 فرمــانبري همخــوانی دارنــد  / حکومــت یعنــی روابــط فرمانــدهی    

 ).1385، زادگان عباس(

  شهروندي. 2

. باشـد  مـی  طـور کـه روشـن اسـت از مشـتقات شـهر       همـان  1شهروندي
به باورهـاي برخـی از   . دانند می »شهرنشینی«شهروندي را قالب پیشرفت 

به حقوق یکـدیگر احتـرام گـذارده و     که هنگامی شهرنشینان، کارشناسان
بـه  ، ي خـویش در قبـال شـهر و اجتمـاع عمـل نماینـد      هـا  به مسـئولیت 

شهروندي تا پیش از این در حـوزة اجتمـاعی   . اند یافته ارتقاي» شهروند«
شد اما پس از آن شهروندي مفاهیم خود را به ایالت و  می شهري بررسی

  .کشور گسترش داده است

                                                             
1. Citizenship 
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  يشهر مدیریت. 3

کنندة شـهر از   روشن است که مشخصات و ساختار نهادهاي قانونی اداره
با توجه بـه سـاختار    اي کشوري به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه

اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقـی خاصـی از مـدیریت    ، اقتصادي
  .شهري دارد

ود شـ  می و افرادي گفته ها زمانسا، مدیریت شهري به تمامی نهادها
که به صورت رسمی یا غیـر رسـمی در فراینـد مـدیریت شـهر اثرگـذار       

باشـد و   نمـی  پس مدیریت شهري فقط شهرداري و شوراي شهر. هستند
در این حیطه ، شکلی در فرایند مدیریتی شهر اثري دارد به هر عنصري که

  ).1388، و سیاوش 1388، عدالتخواه( گیرد می قرار

  توسعۀ پایدار. 4

ین تـر  ین و کامـل تر پایدار تعاریف متعددي شده است اما جامعاز توسعۀ 
ی محیط زیست جهانتعریفی که از توسعۀ پایدار شده مربوط به کمیسیون 

توسـعۀ پایـدار   «. باشـد  مـی  2برونتلنـد معـروف بـه کمیسـیون     1و توسعه
حـال را بـدون بـه مخـاطره انـداختن       زمـان است که نیازهاي  اي توسعه
، ملکـی ( »ي آینـده بـرآورده سـازد   هـا  نسـل  بـراي  ها و پتانسیل ها قابلیت
1382.(  

براي مـدیریت نـواحی شـهري     اي معنی و مفهوم توسعۀ پایدار پایه
باال آمدن درآمد ( د ترکیب رشد اقتصاديدرصد کند و همچنین می فراهم
ساختاري و طبیعی است که همۀ اینهـا در  ، ي فرهنگیها با محیط) سرانه

  .زندگی هستندبرگیرندة موضوع کیفیت 
                                                             
1. WCED 
2. Brundtland 
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، ي اقتصـادي هـا  فراینـدي اسـت کـه در آن سیاسـت    ، توسعۀ پایـدار 
بـه نحـوي    هـا  صنعت و سـایر سیاسـت  ، کشاورزي، انرژي، تجاري، مالی

، شـود کـه از لحـاظ اقتصـادي     اي شـوند کـه موجـب توسـعه     می طراحی
ي گـذار  اجتماعی و اکولوژکی پایـدارتر باشـد و مفهـوم آن انجـام سـرمایه     

 .جمیعــت و انــرژي اســت، بهداشــت، در زمینــۀ آمــوزشقــدر کــافی  بــه
 ي آینـده بـه وجـود نیایـد    هـا  طوري کـه بـدهی اجتمـاعی بـراي نسـل      به
  ).1385، پور حاجی(

  اهداف مدیریت شهري
n      ارتقاي شرایط کار و زندگی همۀ جمعیت شهر بـا توجـه بـه افـراد و

  ؛ي کم درآمدها گروه
n ؛تشویق توسعۀ اقتصادي و اجتماعی پایدار  
n ؛حفاظت از محیط کالبدي شهر  
n ؛ي اساسی براي عملکرد کارآمد شهرهاها ي زیر ساختساز آماده  
n  بهبــود ، یانسـان ي خــدمات الزم بـراي توسـعۀ منــابع   سـاز  آمـاده

  و بهبود استاندارهاي زندگی شهري وري بهره
n سالمتی و ، گذار بخش خصوصی بر امنیتتأثیري ها تنظیم فعالیت

  ؛رفاه اجتماعی شهري
n ي ها ساختن خدمات و تسهیالت الزم براي پشتیبانی فعالیت آماده

 ي خصوصــی در نــواحی شــهريهــا مولــد و عملیــات کارآمــد مؤسســه
  ).1388، عدالتخواه(

  الگوي مدیریت شهري
و در حال توسعه متفـاوت   یافته الگوي مدیریت شهري در جوامع توسعه
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سیاسـی حـاکم    است و هرکدام از این جوامع با توجه به نـوع حکومـت  
  .ي مدیریت شهري را در دستور کار دارندها نوعی از شیوه، برخود

 رئـیس هیئـت مدیریـۀ جامعـۀ مهندسـان شهرسـاز      ، علی نوذرپـور 
مختص کشورهاي در حـال توسـعه و   ، الگوي مدیریت متمرکز: گوید می

ي بنـد  این دسته. است یافته شیوة مدیریت غیر متمرکز ویژه جوامع توسعه
میزان اختیارات مدیران محلی و میزان وظـایف آنهـا در نظـر    با توجه به 

ي هـا  داراي نقش شهروندان، در هر کدام از این الگوها. گرفته شده است
  .متفاوتی هستند

  مدیریت شهر متمرکز. 1

ي مرکزي مستقیماً در ادارة شـهر دخالـت دارنـد و    ها دولت، در این الگو
خـود  ، ي اسـت گـر  ديوظایفی را که جنبۀ محلـی دارد و از جـنس تصـ   

  .دهند می انجام ها دولت
یی از آن هـا  ي است و معمـوالً دولـت  ساالر دیواناین الگو مبتنی بر 

کنند که به طور وسیع به تالش و کار مـردم وابسـته نیسـتند و     می تبعیت
  .کنند می تأمیني خود را از طریق منابع درآمدي ملی ها هزینه

  مدیریت شهري غیرمتمرکز. 2

ي و امـوري  ریـز  ي و برنامـه گـذار  دولـت بـه جـز سیاسـت    ، الگـو در این 
 هـا  در قبـال محلـه   اي امنیت مردم وظیفه تأمینهمچون دفاع از سرزمین و 

دولت فقـط وظـایفی را کـه    ، در توضیح این الگو. و شهرهاي کشور ندارد
، هـا  اسـت و بقیـۀ وظـایف را بـه شـهرداري      دار جنبۀ حاکمیتی دارد عهده

، جــابري( کنـد  مـی  واگـذار  هـاي غیردولتـی   سـازمان بخـش خصوصـی و   
1387.(  
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  ان در مورد توسعۀ پایدار شهريریز و نقش برنامه ها استراتژي
تحقق توسعۀ پایدار شهري ضـرورت ارتباطـات   : یالملل در مقیاس بین ¾

همچنین این مقیاس باید نیازهاي عدالت اجتماعی . طلبد می ی راالملل بین
و تمهیـدات زیسـت محیطـی را     انسـان نیازهـاي اساسـی   ، و حقوق بشر
  .برآورده سازد

شهرها و شهرهاي بـزرگ از   کالنتوسعۀ پایدار : در مقیاس ملی ¾
عناصر کلیدي توسعۀ پایـدار   1لمناز نظر . ین موارد بحث هستندتر عمده

تـدوین  : حفاظت از منابع تجدیدناپذیر: از عبارتندشهري در مقیاس ملی 
، عمومی کـارا  ونقل حملي ها برقراري سیستم، کاربري زمیني ها سیاست

حفاظت از منـاطق  ، تدوین نظریات در مورد کنترل ترافیک، جامع و مؤثر
ي هـا  ترمیم منابع از جمله پـارك ، جایگزینی منابع تجدید شونده، ساحلی

از  هـا  و فاضـالب  هـا  کنترل زباله، بازیافت از منابع مصرفی، وسیع شهري
توزیع منابع بین مناطق ، مدیریت ضایعات غیرقابل بازیافت ،نظر بهداشتی

  .شهري و روستایی
ي توسعۀ پایـدار  ها حل ین مباحث و راهتر عمده: در مقیاس محلی ¾

حاد بودن مسـائل  ، دلیل این امر. شوند می شهري در مقیاس محلی مطرح
از نمونـۀ اقـدامات   . ي زیست محیطی در مقیاس محلی اسـت ها بحرانو 

توان به تجربۀ برخی از کشـورها   می در قالب توسعۀ پایدار شهريمحلی 
ي ریـز  برنامـه ، مشـارکت مـردم  . ونقل و ترافیک اشاره کرد در زمینۀ حمل

ین و مـؤثرترین  تـر  صحیح کاربري زمین در سطح محلی از جمله عمـده 
به توسـعۀ پایـدار شـهري در سـطح      راهکارهایی هستند که براي رسیدن

  ).1388، و عدالتخواه 1382، ملکی( اشاره کرد توان به آن می محلی

                                                             
1. Leman 
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  ي شهريریز و مالحظات کلی در برنامه ها چالش
بررسـی نظـرات و   ، آنچه در این مقالـه مـورد نظـر بحـث اصـلی اسـت      

توسعۀ پایدار در  چهارچوبمالحظات مختلف در زمینۀ برنامۀ شهري و 
رفیـت  این مالحظـات بـا در نظـر گـرفتن تـوان و ظ     . باشد می این مقوله

ي محلی ها توسعۀ پایدار شهري و ویژگی، محدود بستر اکولوژیک شهرها
، مالحظـات اجتمـاعی و فرهنگـی   ، و محیطی شامل مالحظات اقتصـادي 

محیطـی و مالحظـات    زیسـت مالحظـات  ، اصول و مالحظـات کالبـدي  
  .باشند می ي اجراییها ي و شیوهگیر تصمیم، مدیریتی

  مالحظات اقتصادي
و جلوگیري از تولید و استعمال آنهـا   ها تعریف تکنولوژيشناسایی و  .1

  ؛در آینده
  ؛تشویق عدم تمرکز صنایع. 2
  ؛رویه بی يها پیشگیري از مهاجرت. 3
  ؛رشد و توسعه اقتصادي شهر تأمین .4
ی و مکـان کاالهاي مورد نیاز در شهر براي کـاهش فاصـلۀ    تأمین. 5

  ؛کاهش مصرف انرژي
 کـارایی ي سرانۀ خدمات شهري براي بـاال بـردن   ها کاهش هزینه. 6

  .اقتصادي ادارة شهر

  مالحظات اجتماعی و فرهنگی
  ؛و نیازهاي او انسانمحوربودن . 1

  ؛مقابله با انفجار جمعیت شهري و کاهش نرخ رشد جمعیت. 2
  ؛ي فرهنگی خاص هر شهرها اهمیت دادن به هویت و ویژگی. 3
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  ؛طبقاتیکاهش فقر و کاهش اختالفات . 4
کودکـان و زنـان بـراي مشـارکت در آمـوزش و      ، بسیج جوانـان . 5

  ؛محیطی زیستارتقاي سطح فرهنگ و 
  .ات بین مناطق شهريمکاناتوزیع عادالنه و متعادل . 6

  مالحظات اصولی و کالبدي
  ؛ي بهینه براي شهرهاي جدیدریز یابی دقیق و طراحی و برنامه مکان. 1

تشــویق دانــش تجربــی محلــی و ابتکــار و خالقیــت در زمینــۀ  . 2
  ؛وساز ساخت
در نظر گرفتن موقعیت خاص زیست محیطی شهر به عنوان یک . 3

  ؛ي توسعهریز عامل کلیدي در برنامه
ي پـاك و رواج  ها استفاده از انرژي بر اساس ها ساختمانطراحی . 4

  ؛استفاده از آنها در شهر
  ؛یی در مصرف انرژيجو صرفه اساس بر ها ساختمانطراحی . 5
  ؛عمومی ونقل حملاستفاده از سیستم یکپارچۀ . 6
ي و طراحی شهري براي کاهش آلـودگی  ریز تعیین ضوابط برنامه. 7

  ؛ي بصريها هوا و صدا و آلودگی
ات عمومی مشـابه بـا حـداقل    تأسیسآبرسانی و ، روشنایی تأمین. 8
  ؛هزینه

تسهیالت عمـومی بـین منـاطق     ات ومکاناتوزیع فضایی متعادل  .9
  ؛مختلف شهري

و اسـتفادة چنـد منظـوره از     هـا  توجه به مسئلۀ اختالط کاربري. 10
  ؛فضاها

  ؛توجه به اهمیت قابل مالحظۀ معابر و فضاهاي پیاده. 11
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ي مناسب براي تردد دوچرخه و تشویق اسـتفاده از  ها ایجاد راه. 12
  .آن

  محیطی زیستمالحظات 
  ؛ورودي به شهرها) ها داده( و مصالحجریان خطی مواد . 1

ي توسـعۀ  هـا  مطالعات دقیق و ارزیابی آثار زیست محیطی طـرح . 2
  ؛شهري
  ؛محیطی و ظرفیت تحمل محیط زیستي ها تعریف آستانه. 3
زیسـت و   ي محـیط هـا  و تـدوین اطالعـات سیسـتم    آوري جمع. 4
  ؛کننده ي کنترلها شاخص
  ؛زباله و فاضالب، صدا، ي مختلف هواها کاهش آلودگی. 5
  ؛ي و بهداشت محیط زیست شهريساز سالم. 6
ي شهر بـراي پیشـگیري از آثـار سـوانح و بـه حـداقل       ساز ایمن. 7

  .رساندن خسارات

  ي اجراییها ي و شیوهگیر تصمیم، مالحظات مدیریتی
  ؛ي شهري و مطالعات متداولریز ي برنامهها انجام اصالحات در شیوه. 1

طراحـان و  ، متخصصان علوم شـهري ، مشارکت نهادهاي شهري. 2
  ؛ي آزادها ي مختلف مردم در بحثها ان با گروهریز برنامه

ان با آموزش مبحـث پایـداري مـردم در    گیر متخصصان و تصمیم. 3
  ؛ي سنیها تمام گروه

ی عمـومی بـراي تـرویج و تشـویق     رسـان  استفادة وسیع از اطالع. 4
  ؛هوشیاري و آگاهی جامعه ارتقايمشارکت عمومی و 

، هـا  بـراي تحلیـل داده   اي اسـتفاده از تکنولـوژي پیشـرفتۀ رایانـه    . 5
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  ؛ها حل ارزیابی و ارائۀ راه
ي توسعۀ شـهري بایـد توسـط مـردم و متخصصـان      ها استراتژي. 6

  .طراحی و تکمیل شود
مبادلۀ اطالعات توسعۀ پایدار بین جوامع و همکاري در مطالعات . 7

  ).1388، نظم فر( و) 1382، ملکی( و) 1388، لقایی( اي و مقایسه اي پایه

  هاپیشنهاد
کشور مبنی بر کاسـتن از بـار    کالنرغم تغییر نگاه مدیریتی  متأسفانه علی

ي بخش ها کارگیري توانمندي به دولت و توسعۀ بخش خصوصی توأم با
حتـی اگـر   ( خصوصی هنوز توفیق چندانی در این مورد به دست نیامـده 

از ، بـه هـر تقـدیر   ) بـه بـار نیـاورده باشـد    بعضاً تبعات و آثار منفی نیـز  
ي هـا  راهکـار  تـوان  می مطالعات تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه

  :ذیل را مختصراً برشمرد
ي و بسترسـازي  سـاز  فرهنگ: توسعۀ فرهنگ مشارکت در جامعه. 1

، مناسب براي مشارکت کل جامعه در سـاخت محـیط زنـدگی خودشـان    
بایـد از  . شـود  مـی  توسعۀ شهري محسـوب ین راهکارهاي تر مهمیکی از 

فرهنگی و علمی مختلف و مستمر کوشید تـا  ، ي آموزشیها طریق برنامه
حساس کرده و آنـان را  شان  را نسبت به مسائل محیط زندگی شهروندان

  .نسبت به بهبود شرایط شهري خودشان تحریک کرد
در ) بـاالخص بخـش خصوصـی   ( ایجاد انگیزه در مردم: انگیزش. 2

توان الگوي کلـی   نمی است که اي توسعۀ شهر امر بسیار حیاتی و پیچیده
بلکه مدیران باید بکوشند بر مبنـاي  . و نسخۀ عمومی را براي آن ارائه داد
کار  بهالگوي بومی مناسب را یافته و ، شناخت بافت اجتماعی جامعۀ خود

  .بندند
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و وجود طرح جـامع  : تدوین و اجراي طرح جامع توسعۀ شهري. 3
از آینـدة شـهر و   انـد  چشـم : شود اوالً می استراتژیک توسعۀ شهري باعث

 و اقـدامات  هـا  فعالیـت : ثانیاً. جهت حرکت توسعۀ شهري مشخص باشد
تعریف شـده باشـد و   ) ي شهري مطلوب و مورد نیازها و پروژه ها طرح(

جایگاه بازیگران مختلف عرصۀ توسعه و نحوة مشارکت و همکاري : ثانیاً
  .شفاف شده باشد) منابع مربوطهو ( آنان

فرایندي است کـه  » کارآفرینی«: ایجاد و تقویت فضاي کارآفرینی. 4
کسب و کار ، طی آن بر مبناي یک فرصت اقتصادي و یا یک ایدة تجاري

وجود چنین فضایی بـه معنـاي   . شود می متولد) شرکت یا مؤسسه( جدید
بخـش  ، این طریـق در واقع از . شود می پویایی و رشد اقتصادي محسوب

گیرد که از یک طرف باعـث رشـد    می شکل وري خصوصی فعال و بهره
توانـد   مـی  گردد و از طرف دیگر می زایی مفید و مولد اقتصادي و اشتغال

حسـن  . به عنوان بازوي اجرایی و همکاري مدیریت شـهري عمـل کنـد   
از جمله . باشد می انگیزة باالي آنان براي کار و فعالیت، اصلی کارآفرینان

و  هـا  تـوان بـه وام   می ین سازوکارهاي مربوط به توسعۀ کارآفرینیتر مهم
ي هـا  بـراي سـال  ( ي مختلـف ها حذف مالیات، تسهیالت مالی کارآفرینی

ي کاري به ها و ارائۀ فرصت) انکوباتور( ایجاد مراکز رشد، )تأسیساولیۀ 
أم بـا  همگـی تـو  ، ي دولتـی و مـدیریت شـهري   هـا  زمانآنان از طرف سا

  .ي مختلفی براي ارتقاي فرهنگ کارآفرینی اشاره کردها برنامه
بدنۀ سـنگین دولـت باعـث شـده     : بهبود ساختار مدیریت شهري. 5

به ویژه در بخـش  ، است که تصویري منفی و بازدارنده در اذهان عمومی
تصویري که رغبت و انگیزة حرکت و همکـاري  . شکل بگیرد، خصوصی

  .را به حداقل رسانده است) دیریت شهريو م( ي دولتیها با بخش
ایجـاد رابطـۀ صـحیح اصـولی و     : ي فکـري ها استفاده از مشاوره .6
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 اي بلندمدت با مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی و استفاده از خدمات مشـاوره 
. مـدیران شـهري را در اتخـاذ تصـمیمات بهینـه یـاري نمایـد       ، تخصصی

همچـون راهکارهـاي   ي مختلـف و تخصصـی   هـا  ي در زمینهگیر تصمیم
جذب مشارکت بخـش خصوصـی نیازمنـد تعامـل مسـتمر بـا مشـاوران        

ي هـا  حـل  صاحب فکر و پژوهشگران متخصص اسـت تـا بتـوان بـه راه    
  .خالقانه و نوآورانه دست یافت

صورت شفاف و مسـتمر از تمـامی    ی بهرسان اطالع: یرسان اطالع .7
هـور فضـایی   رو باعـث ظ  پـیش ي کاري ها اقدامات انجام شده و فرصت

ي خصوصـی باعـث تـداوم و    ها گردد که ضمن جذب شرکت می عادالنه
. پایداري هرچه بیشتر همکـاري آنـان بـا مـدیریت شـهري خواهـد شـد       

، ي محلـی ها سایت، رادیو و تلویزیون، ها بولتن، انواع بروشورها، روزنامه
  .باشند می تابلوهاي تبلیغاتی همگی از سازوکارهاي این امر

ي گر ي بدنۀ دولت و کاهش تصديساز کوچک: يساز خصوصی .8
سیاست مناسبی است که طی سالیان گذشته به مورد اجرا گذاشته ، دولت

ي و مدیر ارشد را بازي کند نه گذار دولت باید نقش سیاست. شده است
  .مجري و پیمانکار

جامعـه بـراي توسـعه و نوسـازي     : ي غیر دولتیها جذب سرمایه .9
ایجـاد فضـایی   . ي جـدي مواجـه اسـت   ها تفضاهاي شهري با محدودی
ان گذار بخش خصوصی و سرمایه، ي مردمیها مناسب براي جذب سرمایه

ین راهکارهــاي توســعۀ شــهري تــر مهــممختلـف داخلــی و خــارجی از  
ایجاد و تقویـت و حضـور در   ، انتشار اوراق مشارکت: شود می محسوب

 انگـذار  هایجاد فضایی جـذاب و پربـازده بـراي سـرمای    ، بازارهاي بورس
ایجـاد سـازوکارهاي جـذب    ) پـذیر  ان مخـاطره گـذار  خصوص سرمایه به(

؛ 1388، میـرزا امینـی  ( ي خارجی و ایجاد مناطق ویژه و امثالهمها سرمایه
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  ).1385، پور حاجی و 1388، پور داداش

  بندي جمع
ي شهري و توانـایی آن  ریز نقش برنامه، در قسمت قبل عنوان شد چنانکه

 تأکیــدتوســعۀ پایـدار شـهري مـورد     چهـارچوب بـراي تـدوین و تهیـۀ    
کارشناسان قرار دارد و همچنین روشن است که با توجه به آنچـه گفتـه   

هـدف  ، ي یـاد شـده  ها و دیدگاه ها شد و با در نظر گرفتن مفاهیم و بیانیه
 جوامع شهري» پایداري«دستیابی به وضعیت ، فرایند توسعۀ شهري پایدار

ي هـا  و فرایندي است که هـدف آن ایجـاد یـا تقویـت ویژگـی     . باشد می
فرهنگی و زیست محیطـی شـهر   ، اجتماعی، پایداري در زندگی اقتصادي

العادة محیط زیست طبیعی و مصنوعی در رابطـه بـا    پیچیدگی فوق. است
یی از هـا  بینی آثار توسعه را مشکل کرده و مـدل  پیش، یانساني ها فعالیت

ضروري است در . سازد می پیش تعیین شده و غیرقابل انعطاف را مردود
ي هـا  انطبـاق الزم بـین اهـداف شهرسـازي و روش    ، ي شهريریز برنامه

پیشرفته و قابل انعطاف صورت بگیرد و براي سازگاري بیشتر این علم با 
، تعـابیر ، تـدابیر ، هـا  نوع متفـاوتی از روش ، ي جدیدها مسائل و ضرورت

  .و ابزارها به کار گرفته شود ها تکنیک
مطالب یاد شده مالحظات کلی در مورد توسعۀ  بندي جمعتوجه به 
کـردن شـرایط    همي شهري براي فراریز اهمیت نقش برنامه، شهري پایدار

آنچـه در اینجـا   . نماید می تحقق توسعۀ پایدار شهري را مطرح و پیشنهاد
فضـایی اسـت و بـه     بر مالحظـات کالبـدي ـ    تأکیداهمیت بیشتري دارد 

ین نکاتی کـه  تر مهمعمل آمده و  بههمین دلیل توجه بیشتري به این نکته 
ذکـر  ، باید به عنوان مالحظات کالبدي در اسکان پایدار مورد توجه باشد

  .گردیده است
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، توجـه بـه اهمیـت فضـاهاي پیـاده و معـابر مخصـوص دوچرخـه        
شـهري بـراي   افزایش تـراکم و انسـجام و فشـردگی    ، ونقل عمومی حمل

تشـویق اسـتفادة   ، کاهش پراکندگی و انفصال و هدر رفتن زمـین و فضـا  
 ها ساختمانی زمانتداوم ، ها چند منظوره از فضاها و اصل اختالط کاربري

یی در مصـرف مـواد و مصـالح    جو صرفه، براي استفادة چند نسل متوالی
ادة ی و اسـتف سـاختمان بازیافت مواد و مصـالح  ، بازیافت فضا، یساختمان

یی در مصرف انرژي و جو براي حداکثر صرفه ها ساختمانطراحی ، مجدد
ي پاك در ها رواج استفاده از انرژي، جلوگیري از هدر رفتن گرما و سرما

ات و تسهیالت عمـومی شـهري بـین    مکاناتوزیع متعادل و عادالنۀ ، شهر
ي خدمات و ها در انجام هزینه کارایی، مناطق براي کاهش و رفع تبعیض

... ات وتأسیسـ ات عمومی و به حداقل رساندن هزینۀ احداث این تأسیس
  .باشد می از جمله این مالحظات

بــا مقایســه آنچــه بایــد انجــام پــذیرد و آنچــه در حــال حاضــر در 
ي براي توسعۀ شهري معمول اسـت و بـا توجـه بـه نظـرات و      ریز برنامه

ـ     ، میمطالب یاد شده ه مـدیریت  توان به این نتیجه رسـید کـه دسـتیابی ب
پایدار شهري نیاز به انجام اصالحات ساختاري و ایجاد تحوالت عمیق و 

ویـژه سـه سـطح حکومـت و مـدیریت       بهاساسی در تمام سطوح جامعه 
  .ي زندگی داردها تکنولوژي و شیوه

باشد که ضمن  اي باید به گونه ها ي این استراتژيگیر همچنین جهت
ي ها و تعریف آستانه ها طی طرحمطالعات دقیق و ارزیابی آثار زیست محی

زیست محیطی و ظرفیت و توان محیط و بستر اکولوژیک شهرها و با در 
مـدیریتی و  ، کالبـدي ، فرهنگـی ، اجتمـاعی ، نظر گرفتن اصول اقتصـادي 

جریان و فرایند خطی متابولیسم شهرها را به متابولیسم ، اجرایی ذکر شده
 نـابع مصـرفی مختلـف   ذکـر شـد م   چنانکه. طبیعی نزدیک کند اي چرخه
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شوند و حاصـل عملکـرد ایـن     می در درون سیستم شهري وارد) ها داده(
 ...حرارت و، ضایعات گردوغبار، فاضالب، زباله همان) ها ستانده( هسامان

حداقل ارتبـاط   ها و ستانده ها داده، ي شهري موجودها هساماندر . باشد می
هر ، در یک متابولیسم با چرخۀ طبیعی که درصورتی. را با یکدیگر دارند

براي بخش دیگر است که باعـث حیـات    2در عین حال یک داده 1ستانده
  .گردد می دوباره و پایداري زندگی در طبیعت

  
   

                                                             
1. Out put 
2. In put 
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  کتابنامه
، شـرکت  گـرا  بـه سـوي شهرسـازي انسـان    ، )1378(امیر یاراحمدي، محمـود  
  .ي شهريریز پردازش و برنامه

  .، سایت مدیریارالگوي مدیریت شهري، )1387(جابري، مهدي 
، اهداف و راهبردها، سایت مرجع مدیریت شهري، )1382(جمشیدزاده، ابراهیم 

  .مدیریت شهري
، رهیافتی کارآمد در ایجاد مـدیریت شـهري پایـدار   ، )1385(، خلیل پور حاجی

  .26نشریۀ هنرهاي زیبا، شمارة 
چـاپ  : ت دانشـگاه تهـران  ، انتشارااز شار تا شهر، )1383(حبیبی، سید محسن 

  .پنجم
، سـایت  هـا  ، اهـداف و راهبـردي  مـدیریت شـهري  ، )1388(، هاشم پور داداش

  .مدیریار
  .سایت مدیریار مدیریت شهري چیست؟، )1388(سیاوش، امید 

ي توسـعۀ  هـا  اتخاذ رویکرد نوین بـراي طـرح  ، )1385(زادگان، مصطفی  عباس
  .28، شمارة هنرهاي زیبا، نشریۀ شهري

مـدیریت شـهري و جایگـاه آن در ارتقـاي حقـوق      ، )1388(عدالتخواه، فرداد 
، سـال دوم،  جغرافیـایی انسـانی   ، فصلنامۀ علمی ـ پژوهشـی  شهروندان
  .شمارة اول

، مجموعـه مقـاالت همـایش    ابعاد هویت شهري، )1383(فرجامی، محمدرضا 
  زدانشکدة هنر و معماري دانشگاه شیرا: مسائل شهرسازي ایران، شیراز

بر مفهـوم توسـعۀ شـهري پایـدار و نقـش       اي مقدمه، )1388(لقایی، حسنعلی 
  .، سایت مدیریت شهريي شهريریز برنامه
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، رویکرد اجتماعی و فرهنگی به مـدیریت شـهري  ، )1387(اصغر  محکی، علی
  .سایت مدیریار

مسـکن و  ، نشـریۀ  شهر پایدار و توسعۀ پایـدار شـهري  ، )1382(ملکی، سعید 
  .102 ، شمارةانقالب

، راهکارهاي جذب مشارکت در توسعۀ شهري، )1388(میرزاامینی، محمدجواد 
  .سایت مدیریار

، همـایش  راهکارهاي دستیابی به توسعۀ پایدار شهري، )1388(فر، حسین  نظم
، دانشگاه آزاد اسالمی واحـد  انسان، محیط زیست و توسعۀ پایدارملی 

  .همدان
  



  

  

بررسی عوامل ارتقاي سطح اعتماد 
 به مدیریت شهري شهروندان

  آن در جلب مشارکت مردمی تأثیر و
  

  ،2محمدرضا دارایی ،1احمدي اکبر سید علیدکتر 
  3بابالو بهروز

  
  
  

  چکیده
حیات اجتماعی زمانی میسر است که افراد چون عضوي از یـک  

ـ  .بدن با یکدیگر تعامل و همکاري داشته باشند  همکـاري،  ۀالزم
البتـه   .نگرش مثبت به دیگران و داشتن اعتمـاد بـه آنـان اسـت    

حاکمان و مسئوالن در ایجاد ایـن نگـرش تـأثیري انکارناپـذیر     
                                                             

  (a_ahmadi@pnu.ac.ir)دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور . 1
  (m_daraei12@yahoo.com)دانشجوي دورة دکتراي مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور . 2
. ي دانشگاه پیام نورها مدیریت تشکیالت و روشدانشجوي دورة کارشناسی ارشد . 3

(behruzbabaloo@yahoo.com)  
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اســتفاده از تمــام  خــوب، ۀســاخت یــک جامعــ ۀالزمــ. دارنــد
 .تر از همه اعتمـاد بـه دیگـران اسـت     هاي موجود و مهم ظرفیت

انـد همـدلی    بیشترین پیشرفت را کشورهایی دارند کـه توانسـته  
 ۀبیشتري بین شهروندانشـان ایجـاد نماینـد و آنـان را بـه عرصـ      

باید بدانیم ما در عصر مشـارکت   .هاي اجتماعی بکشانند فعالیت
   .کنیم زندگی می

در این پژوهش سعی شده نسبت به شناسایی عوامل و متغیرهـاي  
هاي آن بـر مشـارکت    تأثیرگذار بر اعتماد و همچنین تأثیر مؤلفه

) شـهردارها (هاي گوناگون مـدیریت شـهري    شهروندي در جنبه
شـدة   مدل پاورز و مدل ارائـه  بر اساستحقیق و بررسی کرده و 

بت به مشخص کـردن  عابد عابدي ـ جعفري در زمینۀ اعتماد نس 
هاي استان تهران، تعیین جامعـۀ نمونـه    جامعۀ آماري در شهرداي

جدول مورگان، تدوین فرضیات، طراحـی پرسشـنامه،    بر اساس
ها اقدام کرده و بـه منظـور آزمـون     توزیع و تجزیه و تحلیل داده

ســازي  مـدل تحقیــق در جامعــۀ مـورد بررســی، از روش مــدل  
اسـتفاده شـده    8/8افزار لیزرل  مبا نر (SEM)معادالت ساختاري 

 . است

اعتماد شهروندي، مشـارکت شـهروندي، مـدیریت    : کلیدواژگان
  .ها شهري، شهرداري
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  مقدمه
از جملـه  ، ونتکسـ  ۀت در امور شـهر و محلـ  کفراخواندن مردم به مشار

 یمحـور اصـل   انسانه کمسلم است . است یتکت مشاریریمد يها يتئور
 یو زنـدگ  یت اجتمـاع کدر واقـع مشـار  ، انسانز یوجه تما. توسعه است

. نهفتـه اسـت  ، رانـه کمتف فتـۀ ای ت نظـام کاو به همراه اصـل مشـار   یجمع
 .اجتماعات است ةت گستردکمرهون مشار یز همگین يبشر يها شرفتیپ

 یگروهـ  يهـا  تیـ اشـخاص در موقع  یو عاطف یذهن يریدرگ، تکمشار
، یگروهـ  يهـا  بـه هـدف   یابیدست يزاند تا برایانگ برمیه آنان را کاست 

رفاه هـر جامعـه    .شوند یکار شرکت یدهند و در مسئول ياریگر را یدیک
ند کآن احساس  ياعضا ۀه همکته است کن نینان از ایجاد اطمیدر گرو ا

نـار گذاشـته   کجامعـه   يان عادیدارند و در واقع از جر یه در آن سهمک
اعتمـاد  ) هـا  شـهرداري ( بـه مـدیریت شـهري    شهروندانامروزه . اند نشده

در این مقالـه  . کمتري دارند و این موضوع به عوامل بسیاري بستگی دارد
کنندة مشارکت  سعی شده است به موضوع اعتماد که یکی از عوامل تعیین

ي مختلف و مـرتبط بـا مـدیریت شـهري     ها زمینه در شهروندانو جذب 
از  يامـروزه در اجتماعـات بشـر    یت مردمـ کمشـار . است پرداخته شود

انگر یـ ت در همۀ ابعاد بکمشار ياستراتژ. برخوردار است اي ژهیگاه ویجا
هـر چقـدر   . سـت ها و دولت ها ومتکح يساالر مردمو  یراسکروح دمو

از  نشـان ، اد باشدیز یومتکنظام ح یکمختلف  يها نقش مردم در عرصه
 یالملل نیان آحاد جامعه و نظام بیومت و دولت مکآن ح يت باالیمشروع

  .است
و  کـالن دن بـه اهـداف   یرسـ  يبـرا  یستم اجتماعیو س زمانسا یک

ن آنهـا  یتـر  مهمه کدست بزند  یاج دارد به اقداماتیش احتیها تحقق برنامه
 زمانسـا  یـک بـه عنـوان    يشـهردار . باشد می تکپرداختن به اصل مشار
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ات جامعۀ خـود  مکانابه  يادیز يها یه وابستگک یرانتفاعیو غ یدولت مهین
 یـک  يخود را به سـو  يادار زمانو سا یتیریساختار مد یستیبا ، میدارد

ات مکاناط و ین وجه از شرایسوق دهد تا بتواند به بهتر یتکستم مشاریس
 خـود نایـل   یزمانه بـه اهـداف سـا   کـ نیجامعه استفاده کند و عالوه بـر ا 

و  هـا  يگیـر  میو دخالت مـردم در تصـم   یتکجاد روند مشاریبا ا، شود می
ند کاخذ  شهروندانرا از جانب  یت قانونیمشروع ینوع، سرنوشت شهر

 یاسـ یو س یالت اجتمـاع کو هم مشـ  يب هم مسائل اقتصادیتتر نیو بد
  .خود را به حداقل برساند

ه وحدت را در کاست  یاجتماع يها هیاز سرما یکی یاعتماد عموم
را  یـک راتکدمو يهـا  جاد و حفظ کـرده و ارزش یا؛ یاجتماع يها ستمیس

ه کـ  ییهـا  زمانرا بـه نهادهـا و سـا    شـهروندان ، اعتمـاد  .دهد می پرورش
ـ ن طریدهـد و بـد   مــی ونـد یپ، نـدگان آنهـا هسـتند   ینما ت و یق مشــروعی

ابد و باعث رشـد  ی می شیافزا یکراتکي دموها زماندولت و سا یاثربخش
 ).5: 1380الوانی، ( و شکوفایی اقتصادي خواهد شد

  ينظر یمبان
  اعتماد ينظر یطرح مبان) الف

به صـورت  ) م1100-1500( انهیم یسیانگل زباندر  1اعتماد یسیانگلواژة 
و  trustبه صورت ) 14تا اواسط قرن ( یشمال یآلمان زبانو در  trustواژة 
 یسـ یاعتمـاد در فرهنـگ انگل  . ار گرفته شـده اسـت  کنان به یاطم یبا معن

شـخص   یکا صفت یت یفکی ینان به نوعیا اطمیا کات«سفورد با عنوان کآ
 بـر اسـاس  . شـود  مـی  فیتوص» اي گفته قتینان به حقیز با اطمیچ یکا ی

                                                             
1. Trust 



  417...      به شهروندانعوامل ارتقاي سطح اعتماد بررسی 

مطمئن بـر   یوابستگ، اءیۀ مطمئن بر افراد و اشکیفرهنگ و بستر اعتماد ت
 یدر فرهنـگ فارسـ  . است یئیش يفرد یقدرت و درست، ییتوانا، یژگیو
سـپردن  ، يگـر یبـه د  يارکواگذاشتن ، برکردن  هکت ین اعتماد به معنیمع
ـ نـان تعر یوثوق و اطم یاسم یو در معن یسکبه  يزیچ . ف شـده اسـت  ی

ه کـ نین در مورد ایبنابرا؛ ات دورة ارسطو داردیشه در ادبیر، مفهوم اعتماد
، ردکـ دا یار دست پکتوان به اعتماد در محل  می ست و چگونهیاعتماد چ
آن را موضوع ، در مورد اعتماد ها شتر پژوهشیب. وجود دارد کیتوافق اند
ه کـ وجـود دارنـد    یمختلفـ  يها پرسشنامه. اند ردهک یمجزا تلق یو مفهوم

ه چگونه بـه  کنیاما ا؛ نندک یابیارز ها و گروه ها زمانزان اعتماد را در سایم
 سـت یدر دسـترس ن  یل مطمئنـ یـ دل، اند برده یزان اعتماد پیج و مین نتایا

(Erikson, 1997) .در مورد  یاملکتوافق  یشمندانِ علوم اجتماعیان اندیدر م
در دو دهۀ ، ن حالیبا ا. (Kramer & Tyler, 1996) مفهوم اعتماد وجود ندارد

ـ دربارة ا اي ندهیفزا يها ر پژوهشیاخ . ن مفهـوم صـورت گرفتـه اسـت    ی
 زماناعتماد به گروه و اعتمـاد بـه سـا   ، توان به اعتماد به فرد می اعتماد را

 یرابطـۀ تنگـاتنگ   يداراگر یدیکن سه دسته اعتماد با یا. کرد يبند میتقس
ا افـراد شـاغل   یتواند از اعتماد ما به فرد  می یزماناعتماد ما به سا. هستند

ل یـ تواند بـه دل  می ن اعتماد ما به فردیرد و همچنیل بگکش زماندر آن سا
اعتمـاد بـه   . نـد ک می ارکه آن شخص در آن کباشد  یزماناعتماد ما به سا

ه افـراد در  کـ  ییهـا  تیف و موقعیظاق ویاز طر زمانافراد و اعتماد به سا
 بـه هـم مـرتبط   ، ننـد ک مـی  فـا یا زمانه در ساک ییها دارند و نقش زمانسا
افـراد  ، دنزیـ گبه نظر ، نیدر جوامع نو. (Ring & Vandeven, 1994) شوند می

بـه اعتمـاد   ، از هـم داشـته باشـند    يشـتر یب یمکـان ـ   یزمانفاصلۀ  هرچه
دارند  یو بوم یمحل یه خصلتکن ینو در جوامع ماقبل. از دارندین يشتریب

در ؛ دهنـد  مـی  و رو در رو رخ یشتر در سطح محلـ یمقابل ب يها نشکو 
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اما در جوامع بزرگ و . وجود دارد یعیاعتماد به طور طب یروابط اجتماع
 انجـام  يار دوریبس یمکانـ   یزماندر فاصلۀ  یه روابط اجتماعکگسترده 

چهـره   بـه  چهره ییگر آشنایدیکمتر با ک، ن روابطیرد و افراد درگیر ایگ می
شـرط  ، یانتزاعـ  يهـا  اعتمـاد بـه نظـام   . ازمندندیار نیبه اعتماد بس، دارند
روزانه  یت در زندگیگستردة امن يها و حوزه یمکانـ   یزمان يگیر فاصله
 ننـد ک مـی  ارائـه  یسـنت  جهـان سـه بـا   یمدرن در مقا يه در نهادهاکاست 

(Giddens, 1990) .در  یدبخشینو یار هماهنگکاعتماد سازو رسد می به نظر
و  یخصوصـ  يهـا  زمانه سـا کـ  ییدر جـا ، مدرن اسـت  اي هکجامعۀ شب

اعتمـاد جـزء   . دا کـرده اسـت  یـ پ یرشد افق اي ندهیبه صورت فزا یعموم
 یان مـورد بررسـ  نظـر  ه در علوم مختلف توسط صاحبکاست  یمیمفاه

ـ دام از اکـ م بـر هـر   کم حایقرار گرفته و بنا بر پارادا ف ین علـوم تعـار  ی
توان در  می مفهوم اعتماد را. (Drisks, 1999) از آن ارائه شده است یمتفاوت
 زمانسا يها يو تئور یاسیعلوم س، یشناس جامعه، یروانشناس يها حوزه

  .کرد یابیرد
ننده کاعتماد، در رابطۀ اعتماد دو طرف وجود دارند، لمنکدگاه یاز د

ف ارائه شده از اعتماد توسط یدر تعر .(Colman, 1990) و فرد مورد اعتماد
ـ نـه د یاعتمادشـونده و زم ، ننـده کر اعتمادیـ سـه متغ ، ]1 نمودار[ پاورز  دهی

  .(Misztal, 1996) شود می

  پاورز یعامل سهمدل . 1شماره  نمودار

  
Source: Powers, 2001 

 اعتمادکننده

 زمینه اعتمادشونده
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  ابعاد اعتماد

 )2 ،صـداقت  )1: عنوان کرده است اعتماد شامل پنج بعـد ) 2007( رابینز
  .(Robbines, 2007) باشد می صراحت )5 ،وفاداري )4 ،ثبات )3 ،شایستگی

  مشارکت ينظر یطرح مبان) ب

ن ینخست که یزمان. و مشارکت است يخ همکاریتار، انسانات یخ حیتار
ـ ق آیع توان خود بر مشکالت فایتواند با تجم می افت کهیدر انسانبار  د ی

ن ییـ در تع شـهروندان آتن تبلور خواسـت   یدموکراس. مشارکت زاده شد
مشـارکت در مفهـوم   ، بشر یخیتار ۀاز انباشت تجرب. سرنوشت خود بود

ک یـ دموکرات اي جامعه امروزه مشارکت در بستر. خود متبلور شد يامروز
 يهـا  تشـکل  یمـدن  ۀدر جامعـ . ردیگ می نهادمند به خود یصورت یو مدن

ـ ااطالعـات و   ط برابـر و برخـوردار از  یمستقل از دولت در شـرا  ات مکان
 فـراهم  امـور مربـوط بـه خودشـان را     در مشـارکت افـراد  ۀ نیزم يمساو

  .سازد می
را بـه عنـوان   » participation« آکسـفورد مشـارکت   یسـ یفرهنگ انگل

ـ را داشـتن   يزیـ از چ یبخشـ ، ت شرکت کردنیا واقعیعمل « ل یا تشـک ی
 يملـل متحـد بـرا    یقاتیتحق ۀمؤسس. )1377رهنما، ( دانسته است» دادن
ش یافـزا  يافتـه بـرا  ی زمانسـا ي ها کوشش«مشارکت را ، یاجتماع ۀتوسع

 ين از سـو یمعـ  یط اجتماعیدر شرا دهنده نظم يکنترل بر منابع و نهادها
ـ یاعمـال چنـ   ۀطـ یکه تاکنون از ح ییها و جنبش ها گروه یبرخ  ین کنترل

ـ ا يبر مبنـا . )1380غفاري، ( کند می فیتعر» اند بوده امحروم و مستثن ن ی
محروم و جدا افتاده جهت ورود آنها به  يها گروه يتوانمندساز، فیتعر
از ، و نظارت بر امور مربـوط بـه خـود    يساز میند مشارکت در تصمیفرا
ورود  اي توسعه يکردیبا رو د رهنمایمج. نده برخوردار استیفزا یتیاهم
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 يهـا  فرض پیشو کنترل را مستلزم توجه به  يساز میتصم ۀمردم به عرص
ر مشـارکت مـردم   یغلبه بر موانع موجود در مس: شامل» یمردم مشارکت«

 مکـان او ، توسعه ير راهبردهایساح راهبرد مشارکت بر یترج، در توسعه
. )رهنما، پیشین( داند ، میشیمقاصد خو تأمینمردم درجهت  یابی زمانسا

احساس «ق یآن فرد از طر یکه ط اند دانسته يندین مشارکت را فرایهمچن
بـه   يبـه طـور اراد  » تعلق به گروه و شرکت فعاالنـه و داوطلبانـه در آن  

مشخص بودن آمـال و  . )تا ي، بیکمانرو( ازدی می دست یت اجتماعیفعال
نسـبت بـه عواقـب کـنش      يو یاز رهگـذر آگـاه   کننده اهداف مشارکت

 کننـده  مشـارکت  يداوطلبانـه و اراد ، ش منجر بـه مشـارکت فعاالنـه   یخو
ک ی شهرونداناست که از رهگذر آن  یمشارکت کنش«نجا یدر ا. شود می

 .)1384تاجیـک،  ( »سازند می ایط تحقق انتظارات خود را مهیشرا، جامعه
اسـت کـه بـه    » آزادانه و مسـئوالنه ، فعاالنه يتعهد«ن مبنا مشارکت یبر ا

 زدیـ خ مـی  عمال قدرت از درون جامعـه بـر  ا ياز سازوکارها یکیعنوان 
  .)1379کائوتري، (

مـردم در قـدرت جهـت     شدن مشارکت را فرایند سهیم» ارنشتاین«
توزیـع مجـدد   ، مشـارکت  از نظر وي. داند می رفتار دولت گذاري برتأثیر

ایمـانی جـاجرمی،   ( افتـد  مـی  قدرت است که در سطوح مختلـف اتفـاق  
1386.(  

  نردبان مشارکت؛ از مشارکت ارنشتاینف یتعر
ــهیمشــارکت را فرا ارنشــتاین ــد س ــدرت جهــت  شــدن مین ــردم در ق م

ـ توز، مشـارکت  ياز نظر و. داند می بر رفتار دولت يگذارتأثیر ع مجـدد  ی
هشت سـطح   ارنشتاین. افتد می سطوح مختلف اتفاققدرت است که در 

نردبـان مشـارکت   موسـوم بـه    ینردبـان  يرا بـر رو  شهروندانمشارکت 
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نردبان  يها پله .گذارد می شیکند و به نما می کیگر تفکیکدیاز  ارنشتاین
 )3 ،شـده  ضیقـدرت تفـو  ) 2 ،يکنترل شهروند) 1: از عبارتند، ارنشتاین
 )8 ،درمان  )7، یرسان اطالع )6 ،مشاوره )5 ،دنین بخشیتسک )4 ،شراکت
 .یبیفرظاهر و يدستکار

  )1969( ارنشتاین يشنهادینمودار نردبان مشارکت پ. 2نمودار شماره 

  
متصور ، شهروندان يبرا یچ قدرتیه، ارنشتاینن سطح نردبان یرت نییدر پا

دهـد   مـی  نشانعدم مشارکت در دو رده خود را ، گریبه عبارت د؛ ستین
، ارنشـتاین نظـر   بـر اسـاس   .نامـد  می و درمان یبیآنها را ظاهرفر يکه و
از مشارکت را تـدارك   یساختگ يها شکل، یدولت يها زماناز سا یبعض

  

  1  Citizen Control  
  

  2  Delegate Power  
  

  3  Partnership  
  

  4  Placation  
  

  5  Consultation  
  

  6  Informing  
  

  7  Therapy  
  

  8  Manipulation 
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 ییقبـول کارهـا   يبـرا  شـهروندان آموزش ، آنها یکه هدف واقع اند دهید
ـ نزد، يدر پلکان بعد .فش روشن شده استیاست که از قبل تکل ک بـه  ی

شود کـه درمـان    می یمعرف، از عدم مشارکت يگریشکل د، ن نردبانییپا
رصــادقانه و هــم یهــم غ، ن نــوع عــدم مشــارکتیــا .نــام گرفتــه اســت

ــرا اي داکردن راه و چــارهیــهــدف پ، نجــایدر ا .خودخواهانــه اســت  يب
، ستیک مؤسسه خودش با آنها موافق نیاست که  ییو رفتارها ها دگاهید

 را اعـالم  يزیـ ن چیچنـ  شـهروندان از  یر سـرپوش نظرخـواه  یاما در ز
 هیـ توج، دیمف ۀیک قدم اولین نردبان که به عنوان یگر اید يها پله .کند می

از  شـهروندان کـردن   آگـاه  .باشـد  می و مشاوره یرسان اطالع، است یشدن
 يهـا  تیمسـئول  حکومت و حقـوق و  يها ق موجود در مورد برنامهیحقا

شده باشد کـه   یطراح يخصوص اگر طور ، بهموجود يآنان و راهکارها
 يمثبت در جهت حرکت بـه سـو   یگام، ه نباشدیکسویان اطالعات یجر

  .دیآ می به شمار شهروندانجلب مشارکت 
د یـ مف، باشـد  یکه واقع یدر صورت، شهروندانمشاوره و کسب نظر 

ممکـن اسـت    شـهروندان از  ینظرخواه يها یبررس، به طور مثال .است
ـ یم گیار تصمیرا در اخت یاطالعات واقع اگـر تنهـا    یرندگان قرار دهد ول

ـ ن به کارگرفتن دیدر تضم يادینقش ز، روش مشارکت باشد  يهـا  هدگای
ن یز فاقد این شهرونداننخواهد داشت و  يبه طور مؤثر و جد شهروندان

ـ د يریبـه کـارگ   قدرت خواهند بود کـه نـاظرِ    ۀلیشـان بـه وسـ   یها دگاهی
 اي پلـه ، شهرونداندن خشم نشاندن و فرویبخش نیتسک .قدرتمندان باشند

شود  می از مشارکت ارائه یآن مدل بر اساساز نردبان مشارکت است که 
اسـت کـه از آن    یف از سـهم یضع شهروندانشدن  مند اش بهره جهینت که
ـ ا .ابنـد ی مـی  نیند و به طور موقـت تسـک  ینش می فروشان  ق خشمیطر ن ی
ن یا، ارنشتاین .رسد نمی به نظر یمشارکت واقع يبرا بخش تیرضا یمدل
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ـ سه پله از نردبان مشارکت را ز  قـرار  یشـ ینما یطلبـ  ر عنـوان مسـاوات  ی
در مفهـوم کنتـرل    شـهروندان افتن یهنوز اقتدار، گریعبارت دبه  .دهد می

 یینهـا  يگیـر  میابد و حق تصـم ی نمی آن تحقق يو اجرا ها آنان بر برنامه
ـ ا يهـا  ن پلـه یدر بـاالتر  .مانـد  می یصاحبان قدرت باق يبرا ، ن نردبـان ی

 يهـا  بـه عنـوان شـکل    يو کنترل شهروند ض شدهیقدرت تفو، شراکت
  .شود می و مطرح ییشناسا ياز مشارکت شهروند يتر یواقع

در ، خـود  اي را در نردبـان هشـت پلـه    یمشـارکت واقعـ   ارنشـتاین 
دانـد کـه    می یع قدرتیتوز دهندة نشانرا آن را یز .ندیب می گاهین جایباالتر
 يهـا  بحث ياما مخالفان کنترل شهروند .دیآ می ق مذاکره به دستیاز طر

به  شهروندان ياز سو ین نظارتینکه چنیجمله ااز ، اند مطرح کرده يادیز
ن ممکـن اسـت   یهمچن .شود می یخدمات عموم ۀسد راه ارائ يطور جد

 .بدهد طلب سوءاستفاده را به افراد فرصت مکاناو نارسا باشد و  بر نهیهز
مورد پسند  يامر یر دولتیو غ یخصوص، یبخش عموم يامروزه همکار

  .دیآ می و مطلوب به شمار
در واقـع   ياز مشـارکت شـهروند   اي بان هشت پلـه دن نریاهرچند 

کـه   اي نکتـه  شدن اما به روشن، ده استیچیبس پ یساده از مفهوم یانیب
نکـه  یو آن ا؛ کنـد  مـی  کمـک  انـد  از افـراد آن را فرامـوش کـرده    ياریبس

 در ســطوح مختلــف و درجــات متفــاوت تحقــق، شــهروندانمشــارکت 
ـ ، گـر یبـه عبـارت د   .ابـد ی مـی  و  یفاتیتشـر  یواردشـدن در مشـارکت  ن یب

اثـر گذاشـتن بـر     يبرا یقدرت واقع دهندة نشانکه  یو مشارکت یساختگ
 یار مهمـ یبسـ  ۀن نکتـ یا .تفاوت وجود دارد، ند مشارکت استیج فراینتا

ـ  يت شـهر یریمد يها برنامه ید در تمامیاست که با  يشـهر  یو حکمران
ان قـرار  گـذار  اسـت یت و سیریو مـد  يریز مورد توجه متخصصان برنامه

  .ردیگ
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مطلـوب بـه    يشه به عنوان امـر یهم باًیتقر یبا آنکه مشارکت عموم
 اي ع کـار سـاده  یدر سطح وسـ  ین مشارکتیجاد چنیلکن ا، دیآ می حساب

بـا   شـهروندان جلب مشارکت  يدر عمل برا يان شهرریز ست و برنامهین
  .شوند می رو بهمشکل رو

 نسبت به مدیریت شهري شهروندانگذار بر اعتماد تأثیرعوامل 

در  ییپاسـخگو ): يت شهریریمد( شوندهاعتماد يها یژگیو يرهایمتغ. 1
رفتار توأم با احترام ، يارکدرست، به عهد يوفا، صداقت، شهروندانبرابر 

، یاخالقـ  يت از اسـتانداردها یـ تبع، فیانجام وظـا  ییتوانا، شهروندانبا 
ت بـا  یریاهـداف مـد   ییهمسـو ، يامانتـدار ، کـارایی ، ت اطالعاتیشفاف

زان ارتباط یم، شهروندانحفاظت از اطالعات ، یگشودگ، جامعه يازهاین
مدون و  يها استیو س ها برنامه، شهرونداناعتماد متقابل به ، شهروندانبا 

ــور شــهر شــهروندان دادن تکمشــار، یــیعقال ــر، يدر ام  ينحــوة رهب
  .يشهردار
تجـارب حاصـل در   ): شـهروندان ( نندهکاعتماد يها یژگیر ویمتغ. 2

معطـوف بـه    يگیر جهت، التیسطح تحص، يم با شهرداریبرخورد مستق
  .ونت در شهرکمحل س، لکو حل مش يارکۀ همیروح، تیموفق

 يرد درآمـدها کـ  نـه ینحوة هز، يخدمات شهر: موضوع يرهایمتغ. 3
  .يگذار استیو س يریز برنامه، یکونقل و تراف حمل، يشهردار
 ییقضـا  ينهادهـا ): شـهر و جامعـه  ( نهیزم يها یژگیو يرهایمتغ. 4

، م بـر شـهر  کحـا  يفرهنگ قو، در شهر یو اجتماع یت شغلیامن، ارآمدک
، شـهروندان الت یزان آمـوزش و تحصـ  یـ م، شـهروندان  یاعتقادات مذهب

ـ پا، یت نظــام اجتمـاع یشـفاف ، گـردش اطالعـات    ینظـم اجتمــاع  يداری
  ).1389عابدي، (
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  ارائه مدل .3شماره نمودار 

  
 .1389عابدي جعفري، : منبع

  نسبت به مدیریت شهري شهروندانگذار بر اعتماد تأثیرمدل نهایی عوامل . 4نمودار شماره 

  
  .1389عابدي جعفري، : منبع

هاي اعتمادشونده  ویژگی
  )مدیریت شهري(

گویی در برابر شهروندانـ پاسخ1
  ـ صداقت2

  ـ وفاي به عهد3
  ـ درستکاري4

رفتار توأم با احترام با ـ 5
  شهروندان

  ـ توانایی انجام وظایف6
ـ همسویی اهداف مدیریت 7

  شهري با نیازهاي جامعه
  ـ تبعیت از استاندارهاي اخالقی8

  ـ شفافیت اطالعات9
  ـ کارآیی10
  ـ امانتداري11
  ـ گشودگی12

ـ حفاظت از اطالعات 13
  شهروندان

  ـ میزان ارتباط با شهروندان14
  متقابل به شهروندانـ اعتماد 15

هاي ها و سیاستـ برنامه16
  مدون و عقالیی

دادن شهروندان در ـ مشارکت17
  امور شهري

  ـ نحوة رهبري شهردار18

 هاي محیطویژگی
  ـ نهادهاي قضایی کارآمد1

ـ امنیت شغلی واجتماعی در 2
  شهر

  ـ فرهنگ قوي حاکم بر شهر3
ـ اعتقادات مذهبی 4

  شهروندان
ش و تحصیالت ـ میزان آموز5

  شهروندان
  ـ گردش اطالعات6

  ـ شفافیت نظام اجتماعی7
 ـپایداري نظم اجتماعی8

  اعتماد به مدیریت شهري
  ـ خدمات شهري1
کرد ـ نحوة هزینه2

  درآمدهاي شهرداري
  ـ حمل و نقل و ترافیک3
-ریزي و سیاستـ برنامه4

  گذاري
  ـ شوراي شهر5

  ـ کارمندان6
 ـ شهردار7

اعتمادکننده هاي ویژگی
  )شهروندان(

ـتجارب حاصل در برخورد 1
  مستقیم با شهرداري

گیري معطوف به ـ جهت2
  موفقیت

  ـ سطح تحصیالت3
ـ روحیۀ همکاري و حل 4

  مشکل
 محل سکونت در شهر.5

 )مدیریت شهري(هاي اعتمادشونده  ویژگی

 هاي محیط ویژگی

 )شهروندان(هاي اعتمادکننده  ویژگی

 اعتماد
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  :گردد می صورت مطرح بدینات تحقیق یفرض؛ مطالب باال بر اساس
ــاد . 1 ــ  شــهرونداناعتم ــهرداري نقــش مهم ــه ش ــار یب ت کدر مش

  .دارد يت شهریریدر مد شهروندان
احترام به حقوق شـهروندي و درسـتکاري   ، صداقت، ییپاسخگو. 2

  .در مدیریت شهري دارد شهرونداننقش مهمی در مشارکت 
در  ینقـش مهمـ   شـهروندان ت یمدیریت شـهري و رضـا   کارایی .3
  .دارد يشهر تیریت مردمی در مدکمشار

ت آنـان در  کمشـار  تـأثیر از  شـهروندان بـودن   و آگـاه بودن  مطلع .4
  .دارد شهروندانت کدر مشار یمهم تأثیر يت شهریریمد

در  شـهروندان ت کدر مشـار  یم نقش منفـ کن حایمقررات و قوان .5
 .دارد يت شهریریمد

در مدیریت  شهروندانت کدر مشار یمهم تأثیر یطیمح يرهایمتغ .6
 .دارد يشهر

ــأثیر اي نهیشــیپ يرهــایمتغ .7 در  شــهروندانت کدر مشــار یمهمــ ت
  .دارد يمدیریت شهر

  یشناس روش
این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر روش تحقیق توصیفی 

نسـبت بـه شناسـایی عوامـل و     ، در این پژوهش سعی شده اسـت . است
ي آن بر مشارکت شهروندي ها مؤلفه تأثیرگذار بر اعتماد و تأثیرمتغیرهاي 
و همچنــین بــا ) شــهردارها( ي گونــاگون مــدیریت شــهريهــا در جنبــه

در زمینـۀ   جعفـري  عابد عابـدي شدة  و مدل ارائه پاورزي از مدل گیر بهره
ــاد ــین    ، اعتم ــس از تعی ــرده و پ ــی ک ــق و بررس ــاري  تحقی ــۀ آم جامع

جامعۀ نمونه نیز انتخـاب شـد و بـه منظـور     ، ي استان تهرانها يرشهردا
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معادالت  يساز از روش مدل، یق در جامعه مورد بررسیآزمون مدل تحق
ن به منظور یهمچن .استفاده گردیده است 8.8زرل یل افزار با نرم 1يساختار

ه با توجه کاستفاده شده است  SPSS افزار ق از نرمیتحق يها هیآزمون فرض
نقـش   يبه شهردار شهرونداناعتماد « یۀ اصلیفرض، آمده دست بهج یبه نتا
ــ ــار یمهم ــهروندانت کدر مش ــد ش ــهریریدر م ــام » دارد يت ش و تم
  .شوند می تأیید درصد 99/99نان یدر سطح اطم یفرع يها هیفرض

  ها تجزیه و تحلیل داده
، یق در جامعـۀ مـورد بررسـ   یـ تحق یبه منظور آزمون فرض مدل مفهـوم 

بـه   8.8زرل یـ ل افزار با استفاده از نرم يمعادالت ساختار يساز روش مدل
و جـدول   7و  6، 5 الکق در اشیتحق یمدل مفهوم. ار گرفته شده استک

  .گردد می ارائه 1شمارة 
 قیتحق یمدل مفهوم. 5نمودار شماره 

  
  :ن مدلیدر ا

Z1 :؛)يت شهریریمد( اعتمادشونده يها یژگیو  
                                                             
1. SEM 

Z1 

Z2 Z4 

Z3 
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Z2 :؛طیمح يها یژگیو  
Z3 :؛)شهروندان( نندهکاعتماد يها یژگیو  
Z4 :يت شهریریاعتماد به مد.  

  ب استاندارد مدلیبرآورد ضرا .6شماره نمودار 

  

  ب مدلیضرا t دار یسطح معن .7شماره نمودار 

  
برازش مدل ي ها ست شاخصیبا می د توجه داشت ابتدایبا ین بررسیدر ا

مورد ، و تناسب مدل با جامعه تأییدرد تا در صورت یقرار گ یمورد بررس

14/23 
Z1 

Z2 Z4 

Z3 

0/00 

11/09 
7/49 

7/17 

5/02 

9/52 

3/80 

0/97 
Z1 

Z2 Z4 

Z3 

1/00 

0/76 
0/42 

0/39 

0/11 

0/61 

0/06 
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  .رندیقرار گ یابیمدل مورد ارز يپارامترها یبررس
ه ک اند دهیارائه گرد يادیز يها شاخص، تناسب و برازش مدل يبرا

  :از عبارتند ن آنهایتر مهم
1 (1538=X2 )056/0 )2؛ )736 يآزاد ۀدرجـــ RMSEA= 93/0) 3؛ 

GFI= 89/0) 4؛ AGFI= 
زان برازش یگردد م می برازش مدل مالحظه يها با توجه به شاخص

بـه طـور مثـال در    . شـود  مـی  تأیید یو تناسب مدل با جامعه مورد بررس
، باشــد 3از  تــر کوچــک يبــه درجــۀ آزاد 2 ياکــنســبت  کــه یصــورت

  .دهندة برازش مناسب مدل است نشان
ـ مـدل مـورد ارز   يبودن مدل پارامترهـا  دار ین مرحله معنیدر ا  یابی

ـ مـدل بـه شـرح ز    ياز پارامترها هریکدر t مقدار آمارة. ردیگ می قرار ر ی
  :است

  tاستاندارد مدل و مقدار آمارة  يج برآورد پارامترهاینتا .1شماره  جدول
  جهینت tآمارة   ب استانداردیضر  شرح

  قبول  23/14 97/0  طیمح يها یژگیاعتمادشونده و و يها یژگیو
  قبول  09/11  76/0  ي محیطها ي اعتمادکننده و ویژگیها ویژگی

  قبول  52/9  61/0  ي اعتمادشوندهها اعتماد به مدیریت شهري و ویژگی
  قبول  49/7  42/0  ي اعتمادشوندهها شهري و ویژگیاعتماد به مدیریت 

  قیتحق يها هیفرض یبررس
  :دهد که می نشان SPSS افزار نرمخروجی  بر اساسي تحقیق ها یافته

  ۀ اولیفرض

در  شـهروندان ت کدر مشـار  ینقش مهمـ  يبه شهردار شهرونداناعتماد 
  .دارد يت شهریریمد
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قـرار گرفتـه    یمورد بررسـ ه ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥     :      :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H :   > 2.5    

  .است Y1 ر ین متغیانگیم  μه ک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

در  ینقـش مهمـ   يبه شـهردار  شهروندانگر اعتماد یشود به عبارت د می
  .دارد يشهرت یریدر مد شهروندانت کمشار
  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجۀ آزاد  tمقدار آمارة   ریمتغ

Y1 962/72  179  000/0   رد فرض    

  ۀ دومیفرض

نقـش   يارکو درسـت  ياحترام به حقـوق شـهروند  ، صداقت، ییپاسخگو
  .دارد يت شهریریدر مد شهروندانت کدر مشار یمهم

قـرار گرفتـه    یبررسـ ه مورد ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥  H  : μ   :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H : μ > 2.5    

  .است Y2 ر ین متغیانگیم  μه ک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

احتـرام بـه حقـوق    ، صـداقت ، ییپاسـخگو گـر  یبـه عبـارت د  . شـود  می
ت یریدر مـد  شهروندانت کدر مشار ینقش مهم يارکو درست يشهروند

  .دارد يشهر
  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجۀ آزاد  tمقدار آمارة   ریمتغ

Y2 077/91  179  000/0   رد فرض    
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  ۀ سومیفرض

ت کدر مشـار  ینقـش مهمـ   شهروندانت یو رضا يت شهریریمد کارایی
  .دارد يت شهریریدر مد شهروندان

قـرار گرفتـه    یمورد بررسـ ه ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥   H  : μ   :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H : μ > 2.5    

  .است Y3 ر ین متغیانگیم  μه ک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

 شـهروندان ت یو رضـا  يت شـهر یریمد کاراییگر یبه عبارت د. شود می
  .دارد يت شهریریدر مد شهروندانت کدر مشار ینقش مهم
  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجۀ آزاد  tمقدار آمارة   ریمتغ

Y3 883/68  179  000/0   رد فرض    

  ۀ چهارمیفرض

ت یریت آنـان در مـد  کمشـار  تـأثیر از  شـهروندان بودن  و آگاهبودن  مطلع
  .دارد شهروندانت کدر مشار یمهم تأثیر يشهر

قـرار گرفتـه    یه مورد بررسـ ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥   H  : μ   :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H : μ > 2.5    

  .است Y4 ر ین متغیانگیم  μهک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

 تـأثیر از  شـهروندان بـودن   و آگـاه بـودن   گـر مطلـع  یبه عبارت د. شود می
 شـهروندان ت کدر مشـار  یمهمـ  تـأثیر  يت شهریریت آنان در مدکمشار
  .دارد
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  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجه آزاد  tمقدار آماره   ریمتغ
Y4 234/64  179  000/0   رد فرض    

  ۀ پنجمیفرض

  .دارد شهروندانت کدر مشار یم نقش منفکن حایمقررات و قوان
. اسـتفاده شـده اسـت    اي ه از آزمون دوجملـه ین فرضیآزمون ا يبرا
≥ H  : P   :از عبارتند يآمار يها فرض 0. 5 H : P >  0.5    

ه معتقـد هسـتند مقـررات و    کاست  ياز جامعۀ آمار ينسبت افراد Pه ک
. دارد يت شهریریدر مد شهروندانت کدر مشار یم نقش منفکن حایقوان

ـ ج جـدول ز ینتا بر اساس  رد 000/0 يدار یدر سـطح معنـ    Hر فـرض  ی
ه مقررات کده هستند ین عقیبر ا يجامعۀ آمار، تیثرکعبارت ا شود به می

 يت شـهر یریدر مـد  شـهروندان ت کدر مشار یم نقش منفکن حایو قوان
  .دارد
  جهینت  داري معنیسطح   احتمال آزمون  شده احتمال مشاهده  تعداد  يطبقه بند  ریمتغ

Q 33  
  گروه اول
  گروه دوم

 لک

  
<= 3  
>3  

  
31  
149  
180  

  
17/0  
83/0  
1  

    رد فرض   000/0  5/0

  ۀ ششمیفرض

 يت شهریریدر مد شهروندانت کدر مشار یمهم تأثیر یطیمح يرهایمتغ
  .دارد

قـرار گرفتـه    یه مورد بررسـ ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥   H  : μ   :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H : μ > 2.5    
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  .است Y6 ر ین متغیانگیم  μه ک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

ت کدر مشـار  یمهمـ  تـأثیر  یطـ یمح يرهـا یگر متغیبه عبارت د. شود می
  .دارد يت شهریریدر مد شهروندان

  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجۀ آزاد  tمقدار آمارة   ریمتغ
Y6 955/46  179  000/0   رد فرض    

  ۀ هفتمیفرض

ت یریدر مـد  شـهروندان ت کدر مشـار  یمهمـ  تـأثیر  اي نهیشـ یپ يرهایمتغ
  .دارد يشهر

قـرار گرفتـه    یه مورد بررسـ ین فرضیا، نیانگیبا استفاده از آزمون م
≥  H  : μ   :از عبارتند يآمار يها فرض. است 2. 5 H : μ > 2.5    

  .است Y7ین متغیانگیم  μه ک
 رد 000/0 يدار یدر سطح معن  Hر فرض یج جدول زینتا بر اساس

ت کدر مشـار  یمهمـ  تـأثیر  اي نهیشـ یپ يرهایگر متغیبه عبارت د. شود می
  .دارد يت شهریریدر مد شهروندان

  جهینت  آزمون داري معنیسطح   يدرجۀ آزاد  tمقدار آمارة   ریمتغ
Y7 295/58  179  000/0   رد فرض    

  شنهاداتیارائۀ پ
 امید است مدیران شهري و شهرداران نسبت به نحوة رهبري شهرداري از

ي تابعـۀ  هـا  طریق رعایت اصول مدیریت بر مبناي اعتمـاد در شـهرداري  
بسـتري مناسـب    خود توجه و تمرکز کرده و سپس با ایجاد تمهیـدات و 

افـزایش سـطح اعتمـاد     سـاز  زمینـه ، جهت اجرایی کردن پیشنهادات ذیل
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  :به مدیریت شهري گردند شهروندان
  ؛و افزایش روحیۀ انتقادپذیري شهرونداندر برابر  ییپاسخگو. 1
از طریـق بـه فعلیـت رسـاندن نظـرات       شـهروندان جلب اعتماد . 2

  ؛شهروندان
، به عهـد  يوفا، صداقت: از قبیل یاخالق يت از استانداردهایتبع. 3

  ؛يو امانتدار يارکدرست
از طریـق آمـوزش کارمنـدان    ، فیانجـام وظـا   ییو توانـا  کارایی. 4

  ؛متخصص و متعهد
  ؛رجوع و تکریم ارباب شهروندانرفتار توأم با احترام با . 5
  ؛شهروندانزان ارتباط و اعتماد متقابل به یم. 6
  ؛جامعه يازهایت شهري با نیریاهداف مد ییهمسو. 7
  ؛ییمدون و عقال يها استیو س ها برنامه. 8
ــار. 9 ــهروندان دادن تکمش ــهر  ش ــور ش ــائل   يدر ام ــل مس از قبی

  ؛ورزشیفرهنگی و ، اجتماعی
  ؛یعمراني ها بخش خصوصی در ساخت پروژه دادن مشارکت. 10
و شـفافیت   شـهروندان آمـوزش  ، يسـاز  فرهنـگ ، یرسان اطالع. 11

  ؛و غیره شهروندانبرگزاري جلسات با ، ها اطالعات از طریق رسانه
 .ن و مقرراتیاز قوان شهروندانکردن  آگاه. 12

  بندي جمع
خروجـی   بر اسـاس آمده  دست بهبا توجه به تجزیه و تحلیل فوق و نتایج 

 بـه  شـهروندان  اعتمـاد « یۀ اصـل یدهد کـه فرضـ   می نشان SPSS افزار نرم
و » دارد يشهر تیریدر مد شهروندان تکدر مشار ینقش مهمي شهردار

لذا . شوند می تأیید درصد 99/99 نانیدر سطح اطم یفرعي ها هیتمام فرض
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در  ییپاسـخگو : از قبیـل  يت شهریریگذار مدتأثیر يها یژگیو ورها یمتغ
رفتار توأم با احترام ، يارکدرست، به عهد يوفا، صداقت، شهروندانبرابر 

، یاخالقـ  يت از اسـتانداردها یـ تبع، فیانجام وظـا  ییتوانا، شهروندانبا 
ت بـا  یریاهـداف مـد   ییهمسـو ، يامانتـدار ، کـارایی ، ت اطالعاتیشفاف

زان ارتباط یم، شهروندانحفاظت از اطالعات ، یگشودگ، جامعه يازهاین
مدون و  يها استیو س ها برنامه، شهرونداناعتماد متقابل به ، شهروندانبا 

 يو نحــوة رهبــر يدر امــور شــهر شــهروندان دادن تکمشــار، یــیعقال
ي هـا  زمینـه  در شـهروندان نقش بسزایی در جلـب مشـارکت   ، يشهردار

  .خواهد داشتمختلف مدیریت شهري 
 ننـده کاعتماد يهـا  یژگـ یذکر است که متغیرهاي مربوط به و بهالزم 

، يم بـا شـهردار  یتجارب حاصـل در برخـورد مسـتق   : مانند، )شهروندان(
و  يارکـ ۀ همیـ روح، تیـ معطوف به موفق يگیر جهت، التیسطح تحص

شهر و ( نهیزم يها یژگیو يرهایونت در شهر و متغکمحل س، لکحل مش
، در شهر یو اجتماع یت شغلیامن، ارآمدک ییقضا ينهادها: مانند، )جامعه

زان آموزش و یم، شهروندان یاعتقادات مذهب، م بر شهرکحا يفرهنگ قو
 يداریپا، یت نظام اجتماعیشفاف، گردش اطالعات، شهروندانالت یتحص

  .کنند می نیز نقش مهمی را ایفا ینظم اجتماع
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  کتابنامه
نامۀ مدیریت  ویژه» مدیریت دولتی و اعتماد عمومی«، )1380(فرد  الوانی، دانایی
 .دولتی

، اجتمـاعی ۀ مطالب ارائه شده در کـالس درس توسـع  ، جاجرمی، حسین ایمانی
علوم اجتماعی دانشـگاه   ةدانشکد، گروه توسعه، مقطع کارشناسی ارشد

  .85-86سال تحصیلی ، تهران
، ایـران  ۀروزنام، است ساز کاهش مشارکت بحران، )1384( تاجیک، محمدرضا

  .خرداد 22
 نظـم  نظـري  تحلیـل  و ، تشـریح نظـم  شناسـی  جامعـه ، )1375( چلبی، مسعود

  .نشرنی، اجتماعی
 ۀترجم، نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،در ولفگانگ زاکس، )1377( رهنما، مجید

 .مرکز: تهران، فریده فرهی و وحید بزرگی
مؤثر بـر اعتمـاد شـهروندان    طراحی مدل عوامل ، )1389(جعفري، عابد  عابدي

  .، دانشگاه تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشدنسبت به مدیریت شهري
مشارکت  ثر برؤبررسی موانع اجتماعی ـ فرهنگی م ، )1380( غفاري، غالمرضا
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شناختی راهکارهاي  تبیین جامعه
  بر نقش تأکیدشهرداري با  شدن مردمی
  هاي داوطلبانه در مدیریت شهري تشکل

  
  ،2نسیم قندهاري ،1هادي عبدالملکی
  3فرزانه جوادي

  
  
  

  چکیده
ها از دیربـاز یکـی از ارکـان اصـلی شـهر محسـوب        شهرداري

ی زمـان بـیش از هـر    شدن یجهاناما در عصر مدرن و ؛ شوند می
، هاي متعالی در مناسبات فرهنگی منادي بازتولید و احیاي ارزش

زیسـت   مکـان ااجتماعی و سیاسی الگوي زیست شهري بوده و 
  .کنند فراهم می شهروندانتري را براي  مطلوب و سعادتمندانه

                                                             
  (ha_malaki@yahoo.com)پژوهشگر و مدرس دانشگاه . 1
  کارشناس علوم اجتماعی. 2
  لوم اجتماعیکارشناسی ع. 3
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شناختی کارکردها و  مقاله حاضر کنکاشی است براي تبیین جامعه
تعامالت شهرداري در شهر اسالمی به مثابه یک نهاد اجتماعی و 

هـاي   هـا و کـنش   الیـت دهی فعسامانهمچنین ارائه الگویی براي 
هـاي مردمـی    در قالب تشـکل  شهروندانداوطلبانه و خودجوش 

  .نمایاند براي اتصال به هویت جمعی که در قالب شهر رخ می
ها وکارکردهاي شهر و محالت  این مقاله ضمن مرور کلی ویژگی

هـا و   به تبیین ویژگی، شهري به عنوان بسترهاي زیست مسلمانانه
اري براي اثربخشـی مـدیریت شـهري در    هاي نهاد شهرد کارکرد

ــگ شــهروندي و مشــارکت مــدنی  ــه و ، توســعه فرهن داوطلبان
گانـه زیسـت    تعامل اجزاي سه. خودجوش مردمی پرداخته است

توانـد   هاي مردمـی مـی   مسجد و تشکل، شامل شهرداري؛ شهري
ها و مؤسسات مدیریت شهري را فراهم  زمانویژگی نهادگرایی سا

رسانی و  خدمات، تواند پیوند باورهاي اسالمی میاین تعامل . کند
  .مشارکت مردمی را به ارمغان بیاورد

، هاي داوطلبانـه  تشکل، نهاد اجتماعی، شهر اسالمی: واژگانکلید
  .مشارکت مردمی
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  مقدمه
هـاي   روند شتابان تحوالت اجتمـاعی در سـالیان اخیـر بسـیاري از الگـو     

با چالش مواجه کرده است و  زیست اجتماعی و روابط محلی و بومی را
یا مشکالت بسیاري را در این حوزه ایجاد کرده است و حتی برخـی بـر   

در ابعـاد   شـدن  یجهـان این باورند کـه ایـن تغییـرات در قالـب فراینـد      
، و فضـا  زمـان فرهنگی و سیاسی ـ امنیتی با کنتـرل   ، اجتماعی، اقتصادي

قرار داده است  تأثیررا تحت ) سرزمین و محله( مکانساز  کارکرد هویت
رغم اسـتقالل و هویـت    ی است که بهجهانو در صدد پروراندن شهروند 

نهـادي  ، هاي لیبرالیسـم را در خـود   اي همگرا انگاره خاص خود به شیوه
قـومی و محـالت   ، وجو را نه در قالـب بـوم سـنتی    قطعاً این جست. کند

درن محدود شهر سنتی و یا روستایی بلکـه در بافـت شـهر جدیـد و مـ     
  .کند پیگیري می
وابسـتگی و تعلـق   ، شدن یجهانی و یا جهانهاي نظریه نظام  انگاره

. کنـد  هاي محلی را با چالش مواجه می خاطر فرد به هویت محله و گروه
 شـهروندان بسترهایی هستند که .. .ماهواره و، اینترنت، هاي ارتباطی شبکه

محلی را از دایـره هـویتی خـود خـارج و بـه یـک هویـت سـاختگی و         
  .زنند سرگردان پیوند می

هـاي   هویـت ، در این بستر و این فضا امروزه در بسیاري از جوامـع 
اند و شهرسـازي   اي مواجه شده هاي عمده محلی و ملی و قومی با چالش

تـرین   ازجملـه عینـی   شـهروندان هاي روابط اجتمـاعی حـاکم بـر     و مدل
به طوري که در بافت فیزیکی شهر ؛ هاي تحول در این حوزه است نمونه

رنـگ شـدن برخـی ارکـان سـنتی محلـه از جملـه         نیز با حذف و یا کـم 
مواجـه  ، گونه که در گذشـته مرسـوم بـود    هاي خودجوش محلی آن گروه

آفرینـی مـردم در امـور     و این یک آسیب جدي پیش روي نقـش ، هستیم
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  .شود محسوب میمدیریتی و اجتماعی محله 
بـه فرنـگ   ) ناصـرالدین شـاه  ( در ایران این روند با سفر شاه قاجـار 

دانشگاهیان و روشنفکران به ، وران پیشه، شروع و در ادامه تعامالت تجار
غرب در اوایل دوران پهلوي تشـدید شـد و در شـهر ایرانـی ـ اسـالمی       

شــهر بســیاري از ، ریختگــی پیوســتگی کالبــدي شــهر عــالوه بــر بــرهم
هاي فرهنگی و اجتماعی خود را نیز از دست داد و الگوي زیست  ژگیوی

شهري از بافت فیزیکی محله گرفته تا سبک زندگی و مد لباس به سوي 
  .داد نشانفرنگی شدن گرایش 

هاي بازگشت به خویشتن متفکـران   اما تجربه انقالب اسالمی و ایده
بـار  ) ...و احمـد جـالل آل  و  شریعتیمرحوم ، )ره( امام خمینی( مسلمان

را بـه   زاده تقـی » از سر تا پـا فرنگـی بایـد شـد    «زدگی  دیگر شعار غرب
  .بست رساند بن

هاي مبارزاتی دوران انقالب ایـران در محـالت و    گیري کانون شکل
الگــوي کــارکرد سیاســی و اجتمــاعی محلــه را در شهرنشــینی ، مســاجد

هـاي   یت حرکتاسالمی ـ ایرانی احیا و آن را به عنوان یک الگوي مدیر  
عملکـرد  ، همچنین در هشت سـال دفـاع مقـدس   . اجتماعی بازتولید کرد

نویـدبخش  ، اي بـر اسـاس هویـت محلـه    ) محل بچه( اي محله جوانان هم
بر همین اساس در الگـوي  . کارکرد مؤثر محله در مدیریت اجتماعی شد

هاي هویت  مشارکت داوطلبی تالش شده است تا با حفظ و تقویت بنیان
سبک ، ي هم از نظر بافت فیزیکی و هم از نظر قشربندي اجتماعیا محله

معاشرت و روابط اجتماعی از این پتانسیل سنتی و ایرانی بـراي  ، زندگی
با حاکمیت و نظام اجتماعی بهره  شهروندانتقویت مشارکت و تعامالت 

  .گرفت
 شدن یجهانهاي  اگرچه با احتیاط باید پذیرفت که ایستارها و انگاره
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فهوم صحیح آن تهدیدي جدي پیش روي باروري الگوي محلـی در  به م
خطر بـودن آن بـراي ایـران از آنجـا ناشـی       شود و کم آینده محسوب می

، تحوالت دینی، نیازها، ی جامعه ایرانی در عالیقجهانمظاهر «شود که  می
خارج از ایران و سـاختار روابـط    جهاننوع پیوستگی و رابطه با ، هویت

کـاهش ضـدیت بـا    ، نتیجه این نوع تعامالت. یافته استاجتماعی تجلی 
و  شـدن  یجهـان غیرایرانی و تالش براي شناسایی بیشـتر جریـان    جهان

: 1386، آزاد ارمکـی ( »اثرات آن بر فرهنگ و نظام اجتماعی ایـران اسـت  
رونـد  ، سـازي  یجهانفرض اساسی که در فرایند  بنابراین با این پیش؛ )11

سویه نخواهد بود و آمادگی جوامع مختلف براي ارائه الگوهاي  صرفاً یک
بر این باور هستیم که الگـویی  ، کننده خواهد بود شمول بسیار تعیین جهان

داراي پارامترهاي قابل تعمـیم  ) ایرانی ـ اسالمی و شیعی ( بومی و محلی
ا و هـ  لـذا بازشناسـی و بـازتعریف ویژگـی    ، غیرایرانـی اسـت   جهـان بـه  

تواند الگویی مؤثر براي  اي در بافت شهر بومی می هاي نظام محله کارکرد
هاي نوع بشر و ساختن نهاد  هاي عمومی در تحقق آرمان بسیج توانمندي

  .هاي نهادي بودن و نهادگرایی باشد مدیریت شهري بر اساس ویژگی

  هاي شهر و محله در الگوي زیست شهري ها و کارکرد مروري بر ویژگی
  هاي شهر ها و کارکرد ژگیوی

دارد و یک  انسانشهر به مفهوم اولیه آن تقریباً قدمتی برابر با یکجانشینی 
ین ویژگـی شـهر   تـر  مهم. شود سنت دیرینه در جامعه بشري محسوب می

حتی در مفهوم ابتدایی آن استقالل و آزادي نسبی است کـه بـه اعضـا و    
در مقایســه بــا ســایر ) ...محــالت و، انســان( اش دهنــده عناصــر تشــکیل

  .کند هاي نوع بشر اعطا می زیستگاه
هـا بـا    انسـان شهرهاي اولیه یا ابتدایی در فراینـد مبـارزه    که درحالی
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انـد و تعدادشـان    طبیعت و به شیوه کامالً خالقانه و ابتکاري ایجاد شـده 
ی بـوده اسـت و بیشـتر بـر     انسـان هـاي   تقریباً برابر با نخستین سـکونتگاه 

یعت استوار بودند و بـدون واسـطه و مسـتقیم از طبیعـت     هاي طب ویژگی
 .کردند ارتزاق می
دریاهـا و  ، هـا  هاي ثانویه یا باسـتانی بیشـتر در بسـتر رودخانـه     شهر

هاي ژئوپلیتیکی استوار بوده  هاي ارتباطی و به اصطالح بر موقعیت راه شاه
هاي  هشهرهاي باستانی حلق. و بیشتر داراي کارکرد دفاعی و امنیتی بودند

کشـیدند و بسـیار شـبیه     حفاظتی و برج و بارو به دور ساکنان خـود مـی  
اي ساخت یافته بودنـد کـه    این شهرها به گونه. هاي نظامی بودند اردوگاه

خود  شهرونداندو کارکرد عمده دفاعی و امنیتی و حداقل معاش را براي 
ی و سـازي مـواد غـذای    در تداوم این روند و کاشت و ذخیره. فراهم کنند

ی در شهرها و همچنین نیـاز  انسانهاي  مواد مورد نیاز تجمع تأمین مکانا
روحـانیون ـ   ، تجـار ، وران گـروه پیشـه  ، جامعه روستایی به صنایع اولیـه 

روند تکاملی خود را ، کشیشان ـ و حتی طبقه حاکم شکل گرفت و شهر 
شهر حاصل تکامـل تـاریخی و   «: اند به طوري که برخی نوشته؛ آغاز کرد

از ایـن  ، ی طبیعی قـرار دارد مکاناست و در  انسانطبیعی جوامع زیستی 
  ).98: 1380، حسنی( »رو هویت یک شهر با پیرامون آن درآمیخته است

گونـه بیـان    گیري یک شهر یونانی را این روند شکل ژکالنفوستل دو
قبیله بـه عنـوان   ، درخانواده هسته اصلی اجتماع با ستایش ویژه پ: کند می

یک واحد مستقل با پرسـتش آیـین خـاص از اجتمـاع چنـدین خـانواده       
ها شکل  شهر از اتحاد چندین قبیله با محترم شمردن آیین، شد تشکیل می

طـور کـه شـهر     همـان ( شهر باستانی نوعی اجتماع دینی بـود ، گرفت می
بـراي  شهر محلی مأمن و پناهگاهی بـود  ، )اسالمی یک اجتماع دینی بود

شهر ، قلعه و بازار بود، مرکز مذهبی هریکش، ها حفظ جان و مال و آیین
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  .تجار و جنگاوران بود، اجتماع کشیشان
اند و برخی از  از این دست بوده 18و  17هاي قرون  بسیاري از شهر

همچنین بسیاري از . دهند ها در دوران معاصر هم ادامه حیات می این شهر
تـوان از ایـن دسـت     را مـی  14و  13در قـرون  ویژه  هاي اسالمی به شهر

، در شهر اسالمی فضاهایی ماننـد مسـاجد جـامع   . شهرها به حساب آورد
ضـمن آنکـه هـر    ، مراکز حکومتی و اجتماعی و فضاهاي مسکونی، بازار

مراتب فضاهاي شـهري حفـظ    کدام مرتبه و شخصیت خود را در سلسله
ا هم مجموعه واحـدي را  همه ب، پرداختند کرده و به انجام نقش خود می

  .دهد می نشانآوردند که شهر را یک واحد منسجم و پیوسته  پدید می
و بـا   19از قـرن  ) مـدرن ( هاي جدید شهر، برخالف دو الگوي فوق

یک پدیـده  ، شهر در وضعیت جدید آن. وقوع انقالب صنعتی پدیدار شد
 شود و تحوالت آن به قدري سریع بوده است که برخی قرن محسوب می

اي پیچیده است و در مرکـز   شهر پدیده. نامند بیستم را انقالب شهري می
و تکنولوژیـک و اقتصـادي   ، سیاسی، فرهنگی، مناسبات زندگی اجتماعی

  ).7: 1377، باتیه( بشر قرار دارد
، توسعه فرهنگ شهري را باید پدیدة عمـده دوران معاصـر دانسـت   

به طور روزافزونی به میزان شهرنشینی چنان گسترش یافته است که شهر 
، حسـنی ( »امـروزي درآمـده اسـت    انسـان صورت محل کار و سـکونت  

1385 :98.(  
شهرها به دالیل گوناگون رشد یافته و روند زیر  ورثبر اساس نظر 

  :اند را طی کرده
  ؛تر جاي سریع جابه مکاناانقالب صنعتی و کشف ماشین بخار و . 1
  ؛گسترش مهاجرت و کاهش جمعیت روستایی. 2
 .تراکم شدید جمعیت در مناطق خاص شهري. 3
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، امـور حقـوقی  ، مالی و پشتیبانی، هاي شدید امنیتی شهر با نیازمندي
جمعیـت بیگانـه را در خـود    ، ونقل و ارتباطات حمل، ات زیربناییتأسیس

اي  شهرگرایی به گرایش فزاینده 1، به اعتقاد لویس ورث. جاي داده است
در ، شود ه خاص زندگی شهري ابراز میشود که نسبت به نحو اطالق می

درجه دوم سـطحی و  ، روابط، شهر کنش اجتماعی افراد نامتجانس است
استقالل داخلی ، تفاوتی و انزوا زودگذر و بسیار شخصی است و رشد بی

  .هاي شهر است گرایی از دیگر ویژگی و ثبات و توازن و تخصص
 انبـه هسـتند  مسائل شـهري چندبعـدي و چندج  ، آدنا وبراز دیدگاه 

  :و دالیل رشد شهرنشینی عبارتند از) 34-33: 1375، وبر(
، ازدیاد محصوالت کشاورزي، انقالب صنعتی( دالیل اقتصادي )الف

، فریبنـدگی دسـتمزدها  ، ونقـل  ماشین و توسعه حمل، رشد مراکز تجاري
  ؛)تر ات متنوعمکانا

الیحه ، اجاره زمین مکاناالیحه قانون تجارت و ( دالیل سیاسی )ب
  ؛)آزادي و استقالل نسبی، تشویق مهاجرت

هـاي   معاشرت، ها سرگرمی، تحصیل علم مکانا( دالیل اجتماعی )ج
  ).گسترده و گسترش سطح روابط بین فردي

شهر جدید به ایـن دلیـل کـه رشـد عقالنـی و      ، استرانگاز دیدگاه 
گرا است و تمدن  شهري مادي، اخالقی آن متناسب با رشد فیزیکی نبوده

دید تصویري یک بعدي از توسعه مادي مغایر با امور معنوي و اخالقی ج
سـقوط  «نظریـه  ، وي در ادامه تحلـیلش از مسـائل شـهري   . دهد ارائه می

  :کند گونه ذکر می کند و دالیل خود را این را یادآوري می» اخالقی شهر
  ؛ساالر دولتی ساالر صنعتی با نظام مردم انطباق نظام اشراف. 1
  ؛وابستگی مردم به نظام و ناکارآمدي در انجام وظایف اجتماعی. 2

                                                             
1. L.Worth 
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ها فرصت تباهی و  ترقی فزاینده شهر و جریان عالیق و دلبستگی. 3
  ؛کند را فراهم می انسانفساد 

 رشد مراکز فساد و فحشاء. 4
باشـگاه و  ، پایین آمدن ارزش خانه و سکونت و گرایش به هتـل . 5

  ؛اي هاي اجاره پانسیون و خانه
  ؛کاهش قدرت کلیسا و مراکز مذهبی. 6
 ).35: 1375، وبر( سقوط اخالقی شهر. 7

. متمدن است انسانشهر سکونتگاه طبیعی  1، رابرت پاركاز دیدگاه 
آنچـه در مـورد   . هاي فرهنگی ویژه است ناحیه فرهنگی با نمونه هریکش

هاي فرعی و جزئی نیـز صـادق    در مورد بخش، کلیت شهر مصداق دارد
همجواري در شـهر موجـب از دسـت دادن بسـیاري از امتیـازات      . است
، رشد شدید تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف. شود می انساناي  قبیله

نظـام جدیـد مبتنـی بـر     ، هاي قدیم اجتمـاعی و اقتصـادي   فروپاشی بنیان
روابـط غیرمسـتقیم و   ، اي و صنعتی جایگزین الگوي سنتی رویکرد حرفه

، مدرسه جایگزین خانـه و کلیسـا  ، ثانویه جایگزین روابط اولیه و مستقیم
رونـدي از سـنتی بـه    ، آراء عمـومی ، مؤسسات حزبی و مدیریت دولتـی 

ویژگـی  ، از سادگی به پیچیدگی و از پایبندي به رقابت و تهـاجم ، مدرن
  ).38-40 :همان( عمده شهر شده است

ــاد  ــه اعتق ــ، زیمــلب ــروزي  قعمی ــدگی ام ــرین مســئله زن ــظ ، ت حف
خودمختاري و فردیت فرد در مقابل نیروهاي اجتماعی فراگیر وابسته بـه  

شـهر در معـرض    کـالن  انسـان . یک میراث فرهنگ خارجی و غنی است
: ها عبارتنـد از  شمار و بسیار قوي قرار دارد که این محرك هاي بی محرك

                                                             
1. R. Park 



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      448

خصـلت   1خردگرایـی  ،کنش عقالنی و توسل به عقل به جاي احساسات
یکنواختی و ، شناسی وقت، گرایی پول، گرایی هوش، حسابگري، ویژه شهر

، ارزش شـدن شـخص   بی، )پول( وازدگی فردي در مقابل نمادهاي مبادله
مـدنیت و ذهـن   ، شهر به عنوان یک قلمرو ذهنی با فرهنگ خاص خـود 

  ).50-51 :همان( شهري
بـا عرفـان    انسـان رشد شهر فقط با قطع ارتبـاط  ، اشپنگلربه اعتقاد 

روح جمعی شهري . پذیر است مکاناعرفان خاك یا روستایی ، داري زمین
شـهري   انسـان هر شکوفایی فرهنگی شـاهد زایـش یـک    ، گیرد شکل می

دیـن و احسـاس متـوازن بـا     ، علـم ، جدید و نوعی تمدن متحـول اسـت  
دریافت روستایی فاصـله  اندیشمند شهري عقالنی شده و هرچه بیشتر از 

شـهر جایگـاه   ، رسـد  گري مـی  شهر به مقام و موقعیت حکومت، گیرد می
مسـیر   پایـان شـهر خـود در    کالن، خرد آزاد مکانشهر  کالنخرد است و 

شهر خرد ناب و محل تثبیـت موقعیـت   ، زندگی هر فرهنگ بزرگ است
  ).53-54 :همان( پول و بازار پول است

 ابن رشد، ابن خلدون، ابن سینا، فارابی، ناز میان اندیشمندان مسلما
کســانی هســتند کــه در تحلیــل زنــدگی ، خواجـه نصــیرالدین طوســی و 

  .اند هایی داشته اجتماعی به شهر و شهرنشینی اشاره
موجودي اجتمـاعی اسـت کـه بـاالترین      انسان، فارابی معتقد است

 هدف در زندگی او دستیابی به سعادت است و براي ایـن کـار نیـاز بـه    
از نظـر او   .تواند آن را در شهر یا مدینـه بیابـد   یافتگی دارد که می زمانسا

. سعادت است و سعادت معیار فاضله بودن شهر است، هدف نهایی شهر
کند و شهر را به جسـم آدمـی تشـبیه     واره از شهر ارائه می او نظریه اندام

کـارکرد   ترکیب و با توزیع مناسب و درسـت  خوش، کند که باید کامل می
                                                             
1. Rationalism 
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هـاي   به اعتقاد او هرکدام از اعضـاي مدینـه را بـر حسـب فطـرت     . باشد
اند که باید کـار مناسـب را انجـام     براي کاري ساخته، گوناگونی که دارند

  ).150: 1386، فکوهی( دهند
یـافتگی   زماناز نظر ابن سینا نیز شهر بیش از هر چیـزي نـوعی سـا   

  .یافتگی مادي زماناست تا سامعنوي 
ابن خلدون در نظریه اجتماعی خود در بررسی روند تطور جوامع و 

 و شهرنشـین ) بـدوي ( نشـین  بندي جوامع به بادیـه  تمدن بشري با تقسیم
احسـاس تعلـق بـه یکـدیگر و     ، نشینی را داراي عصبیت بادیه، )حضري(

را نوعی جامعـه  در مقابل شهر . داند اي می همبستگی شدید قومی و قبیله
داند که زمینـۀ   گسیخته و غرق در ناز و نعمت می لجام، گرا تجمل، فاسده
ده : گوید بر خالف مولوي که می. کند ها را فراهم می و تمدن انسانزوال 

وي شهرنشـینی را مـذموم و فاقـد معیارهـاي     ، مرو ده مرد را احمق کند
  ).151 :همان( داند اخالقی و محکوم به نابودي می

بندي خود از جوامع معتقـد بـه    اجه نصیرالدین طوسی در تقسیمخو
روند تکاملی جامعه بشري در قالب تجمعات گسترده و فرامحلی است و 

به اعتقاد او جامعه . سازي دانست یجهانکسوت نظریه  توان او را پیش می
ــرار دارد و در     ــانون آن ق ــرد در ک ــت و ف ــري اس ــزا و عناص داراي اج

، مراتبی بودن با فرض سلسله. ی قرار داردجهانآن جامعه ترین الیه  بیرونی
  :بندي عبارت است از این تقسیم

  ؛فرد. 1
  ؛خانواده. 2
  ؛محله. 3
  ؛مدینه/ شهر. 4
  ؛امت کبیره/ کشور. 5
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 .یجهانجامعه . 6
مراتب خاص خود و همچنین داراي  به زعم او جوامع داراي سلسله

یعنـی  ، از هـم جـدا نیسـتند    رابط تعاملی و گسترده با یکدیگر هسـتند و 
  .یابد هاي درونی موجودیت نمی هاي بیرونی بدون فرض وجود الیه الیه

علـم و  ، ین مراکـز تولیـد ثـروت   تـر  مهـم شـهرها  ، در دنیاي معاصر
ین خاسـتگاه  تـر  مهمهاي اقتصادي و فرهنگی و  فعالیت، آموزش، فناوري

ابزارهـاي  ین تـر  مهـم تمدن نوین بشري هستند و هویت شهري از جمله 
، صـفوي ( وسوي دلخواه اسـت  گروه حاکم براي هدایت جامعه به سمت

1386 :144.(  
مساجد و بازار بـه علـت   ، ها موزه، ها فضاهاي شهري ازجمله پارك

بستر تعامالت اجتماعی اسـت کـه منجـر بـه     ، پویایی و تغییر نقش، تنوع
 شـهرها بـه  ، بنـابراین ؛ شـود  شناخت و درنهایت همبستگی اجتماعی مـی 

، استقالل یا خودمختاري، هایی از قبیل پویایی صورت کلی داراي ویژگی
  .پذیري متکثر و تمایزپذیري هستند نقش، تنوع

به طـوري کـه   ، ویژگی شهرهاي امروزین است، تنوع و چندگانگی
اي  به اعتقاد پـاره . صفات سنتی و مدرن هر دو با هم قابل مشاهده هستند

 ی در کشور ایران در حوزه مسـائل شـهري  از کارشناسان مسائل شهرنشین
با نـوعی دوگـانگی   ) کارکردها، ونقل حمل، سبک زندگی، بافت فیزیکی(

شهرهاي قدیمی  که درحالی؛ ناشی از تلفیق سنت و مدرنیته مواجه هستیم
اکثـر  . فاقد پیچیدگی فرهنگی بودند و تلفیق یا ترکیب نیـز محـدود بـود   

هـاي محلـی    رهنـگ بیـرون و سـنت   اي از نفـوذ ف  هاي امروزه آمیزه شهر
فرهنـگ  . شـده هسـتند  1کریولـه فرهنـگ   همـان ، به عبارت دیگر. هستند

                                                             
شـود و در مطالعـات    اسـتفاده مـی   Hybridiyدر مطالعات فرهنگی از معادل التـین  . 1

  .رود کار می گرایی به به معنی تلفیق Syncretismشناسی اصطالح  انسان
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توان پیوستار و طیف فرهنگی را  فرهنگی است که می، شده شهري کریوله
سوي آن مربوط به عناصـر مدرنیتـه شـهر اروپـایی و سـوي       دید که یک

را از  فرهنگ ملی و سنت محلی است که فرهنگ شهري متفـاوتی ، دیگر
  ).101: 1385، حسنی( سنت پیشین و فرهنگ شهري ایجاد کرده است

معتقد است آثار و عوارض کریوله شدن فرهنگی که بیشتر از  حسنی
  :عبارتند از، ها ظهور و نمود یافته است هر چیزي در شهر

معـابر و فضـاهاي   ، یابی فیزیکی شهر ابهام در معماري و ساخت. 1
  ؛مسکونی

  ؛واژگان و اصطالحات ناهمگون و نامأنوس بیگانه، زبانکاربرد . 2
مانند موسیقی ، هاي بیگانه هاي فرهنگ ها و ملودي رونق موسیقی. 3

  ؛پاپ در ایران
ها و مذاهب نـو و جدیـد و    گونه ـ فرقه  گسترش و ظهور ـ قارچ . 4

  ؛گرایی شخصی هاي معنویت گاهی سبک
هاي ناشی  سیبنشینی و آ حاشیه، توسعه ناموزون فضاهاي شهري. 5
  ؛خوابی آباد یا خیابان مانند حلبی، از آن

  ؛اي هاي قومی و قبیله یابی و گسترش حوزه ابهام در فرایند هویت. 6
قواعد و هنجارهاي رفتاري ناشـی از تعـارض   ، دوگانگی رفتارها. 7

  .نظام اداري سنتی و مدرن به سبک غربی
ـ . انـد  اغلب شهرهاي ایران ماهیت جدیدي پیدا کرده ، وع معمـاري ن

هـاي   باورها و ارزش، ها و نهادهاي شهري زمانسا، شناسی شهري ریخت
ــاعی ــنش ، اجتم ــبات و ک ــوع مناس ــاعی ن ــاي اجتم ــهري، ه ــاد ش ، اقتص

همه عناصري از ، مد و پوشش لباس، موسیقی، نشینی حاشیه، ریزي برنامه
 :همـان ( دهنـد  کریوله شدنی است که فرهنگ شهري ایران را تشکیل می

هاي بـارز کریولـه شـدن اسـت کـه       شهر تهران یکی از نمونه کالن ).107
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   .گذارد رفتارهاي اجتماعی و اقتصادي نسبتاً ناهمگونی را به نمایش می
تفکیـک  ) 1بر خالف شهر سنتی در توسعه شهر جدیـد سـه عامـل    

) 3تقســیم کــار و توســعه مشــاغل و ) 2، اقشــار و قشــربندي اجتمــاعی
به طوري که ؛ اند پیکر بسیار مؤثر بوده لهاي رسمی و غو زمانگسترش سا

شـهرها را بـر اسـاس فعالیـت اصـلی و یـا       ، بنـدي  حتی در یک تقسـیم 
، کشـاورزي ، مانند شهر کارگري. کنند بندي می هاي اساسی تقسیم فعالیت

ترانزیتی و یا مذهبی که هر کدام داراي ویژگی خاص ، صنعتی، توریستی
هرها بـا مسـائل و مشـکالت    ش، رغم این تفکیک تخصصی به. خود است

فرهنگـی و  ، اقتصادي، اجتماعی، زیادي از نظر ایفاي کارکردهاي زیستی
یی به نیازهاي پاسخگوهاي دولتی و رسمی توان  زمانسیاسی هستند و سا

در دوران معاصر ایـده مشـارکت   ، بنابراین؛ رشدیافته این حوزه را ندارند
ردولتی بـراي همیـاري   هاي غی مردمی در قالب شوراها و همچنین تشکل

. طلبیدن از مردم در اداره امور شهرها رشـد قابـل تـوجهی داشـته اسـت     
هـاي   نصیب نمانده است و تشـکل  فضاي شهري ایران نیز از این ایده بی

  ؛کنند زیادي در مددرسانی در امور شهري فعالیت می
هـاي   تشـکل ، هـاي اجتمـاعی   هاي مربوط به آسـیب  از جمله تشکل

، تفریح و سـرگرمی ، هاي مربوط به ورزش تشکل، مدنیمربوط به حقوق 
، هاي مربوط بـه پناهنـدگان   تشکل، ها هاي مربوط به ادیان و اقلیت تشکل
هـاي   تشکل، هاي مربوط به خشونت تشکل، هاي مربوط به جوانان تشکل

هـاي مربـوط بـه     تشـکل ، هاي مربوط بـه کودکـان   تشکل، مربوط به زنان
هاي  تشکل، مربوط به مسائل فرهنگی ـ ادبی هاي  تشکل، هاي علمی گروه

، هاي مربـوط بـه محـیط زیسـت     تشکل، مربوط به مسائل محلی و قومی
 .هاي مربوط به اصناف و مشاغل تشکل

هاي  گیري و توسعه تشکل پس از پیروزي انقالب اسالمی و با شکل
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فعالیت ، هاي رایج زمانگونه سا در کنار فعالیت این، فرهنگی و خودجوش
اي براي هموار کردن راه مشارکت آحاد مـردم و فعالیـت اقشـار     دهگستر

دهی و بسیج زماندر سا، این اقشار. مختلف مردم در امور جامعه آغاز شد
منابع در بستر محالت و مساجد که ارتباط مستقیمی با فضاهاي شهري و 

در ابعاد مختلف کارکردهـاي مـؤثري در   ، محالت و مساجد داشته است
مردمی و کمک به امـور محلـی و حتـی شـهرها و نظـام      جلب مشارکت 

  .اند هایش داشته سیاسی در تحقق اهداف و آرمان
ها و مناسبات  نگرش، آرزوها، ها به هر حال شهر تجسم عینی ایدئال

هـاي رسـمی از قبیـل     اجرایی یک جامعه شده و چه بسا مؤثرتر از نظـام 
کري نسل جدید اقتصاد و فرهنگ به صورت عمیق زیربناهاي ف، آموزش

  .سازد را می
هاي مختلف درباره کارکردهاي فضاي شهري بـه   در بررسی دیدگاه

ــاملی  ــایی تع ــوان فض ــاطی، عن ــادي، ارتب ــاعی ، اقتص ــی و اجتم ، فرهنگ
برخـی آن را بـه مثابـه یـک     . توان یافت هاي زیادي براي شهر می کارکرد

حیـات و  ادامـه   تـأمین نظام که داراي کارکردهاي عمدتاً اقتصادي بـراي  
  :اند عمده براي آن برشمرده 1زندگی است دیده و پنج کارکرد

  ؛اداري و مالی، بازرگانی، تجاري، کارکرد مبادالتی. 1
  ؛اشتغال و معماري، کارکرد تولیدي و صنعتی. 2
ــأمینهــاي  کــارکرد خــدماتی و مصــرفی در زمینــه. 3 ، خواروبــار ت

  ؛و مشاوره، آموزش، بهداشت، تعمیرات
، شـاپ  هاي تغذیه و کافی اوقات فراغت و تفریح و زمینهکارکرد . 4
  ؛بازي و شادي و فرهنگ و هنر، ورزش
  .کاال و خدمات، انسانجایی  ونقل از بعد جابه کارکرد حمل. 5

                                                             
1. Function 
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شهر جدید بر خالف شهر ، دهد می نشانروند تحول زیست شهري 
نی سنتی با فشارهاي ساختاري و روانی متعدي از جمله تراکم و ازدیاد آ

پیچیـدگی تعـامالت درونـی و    ، گرایـی  طلبـی و مصـرف   راحت، جمعیت
، طلبـی  رشد منفعت، خواهی رشد فردگرایی و استقالل، وابستگی مضاعف

 .گرایی و حسابگري در تعامالت اجتماعی مادي
در الگوي شـهر نـوین و تحـوالت مدرنیتـه بافـت فیزیکـی و نـوع        

یـابی شـهري رواج    سـاخت گرایانه در  هاي مادي ارزش، تعامالت شهري
بـا قـدرت و قـوت بیشـتري بـر عرصـه حیـات         1داشت و سکوالریسـم 

بسیاري نیز بر این باور بودنـد کـه مدرنیتـه بـه     . شد اجتماعی تحمیل می
گـروه زیـادي از متخصصـان حـوزه     ، در مقابـل . انجامـد  سکوالریسم می
متخصصـان ایـن حـوزه    . شناسی دین نظر متفاوتی دارند فرهنگ و جامعه

بسـیاري  ، افزون بر این. شناسند گریزي نمی اي میان مدرنیته و دین زمهمال
دهد که جایگاه و اهمیت دیـن در ذهـن افـراد در     می نشانها  از پژوهش
بلکه دین منبعـی مهـم و مثبـت در    ؛ تر از گذشته نیست اهمیت جامعه کم

هـایی   بینی رغم همه پیش به ).122: 1385، منصورنژاد( سازي است هویت
هاي فرامـادي   دین و ارزش، دارند تأکیدبر افول دین در دنیاي معاصر که 

در . انـد  جایگاه خـود را در جامعـه چنـدان از دسـت نـداده     ، ناشی از آن
 تـأثیر عرصه اجتماعی و فرهنگی را تحـت  ، هاي فرامادي ارزش، حقیقت

  ).124: 1386، آزاد ارمکی( قرار داده است
هـاي   بـر طـرح مجـدد ارزش    برگـر و  اینگلهارت، به لحاظ مفهومی

 انساناین امر را ناشی از نیاز  2اینگلهارت. اند کرده تأکیدفرامادي و دینی 
. آیـد  هاي فرامادي بـه دسـت مـی    داند که از اعتقاد به ارزش به امنیت می

                                                             
1. Secularism 
2. Inglhart 
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اما تنها یک جنبه از فراگرد ، گرایی اگرچه گسترده است خیزش فرامادي«
هـاي   گـرایش ، بینی سیاسـی  جهان تر دگرگونی فرهنگی است که به وسیع

هـاي جنسـی در جامعـه     هاي مبتنی بـر جنسـیت و هنجـار    نقش، مذهبی
ها در ارتباط بـا   این دگرگونی. پیشرفته صنعتی شکل نوینی بخشیده است

نیاز به احساس امنیت کـه در گذشـته مـذهب و    ، یک نیاز مشترك است
 انـد  ردهکـ  مـی  تـأمین هنجارهاي فرهنگی مطلـق بـه طریـق سـنتی آن را     

  .)21: 1382، اینگلهارت(
بر ایـن بـاور بـود کـه نوسـازي اقتصـادي و        هانتینگتون که درحالی

را از هویت محلی دیرپاي خود جـدا   انسان، جهانتغییرات اجتماعی در 
گرفته در مقابل سـلطه   هاي صورت وي مقاومت، بر همین اساس. کند می

نتیجـه   گیلزنـان . کنـد  ها بـازگو مـی   تمدن غرب را در نظریه جنگ تمدن
اسـالم را   جهـان ی در جهـان گسترش دو فرایند سکوالریسم و نوسـازي  

به اعتقـاد  . داند بخش نمی چیزي جز تجدید اسالم به عنوان عاملی هویت
هـاي   انسـان خود را وارد حیات اجتماعی مردم کرد تا هویـت  ، وي دین

هاي متعلق به طبقات متوسطی را  اي جامعه و گروه فقیر و طبقات حاشیه
  .که از ترتیبات جدید خارج شده بودند بازسازي و تعریف کند

ی ادیان را واکنشی به دو جنبـه مهـم از   جهاننیز بازگشت  رابرتسون
همگن ، به عنوان یک نظام واحد جهانندیشه ا«یعنی ، شدن یجهانفرایند 

بـه عنـوان یـک رشـته      جهانیا برداشت از » گرایی فرهنگی و نیز نسبیت
  ).116: 1380، کیانی( داند هاي فرهنگی برابر در زندگی می شیوه

حـوادثی از قبیـل وقـوع    ، بسـیاري از اندیشـمندان  ، بر همین اساس
خواهانـه و اسـالمی در    رشـد مبـارزات آزادي  ، انقالب اسالمی در ایـران 

ي التـین و جنـوب   امریکا، هاي مذهبی در افریقا فعالیت فرقه، خاورمیانه
به زعـم مـا اگرچـه وضـعیت     . کنند شرق آسیا را در این رابطه تحلیل می
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امـا بـدون   ، در این موضوع نیاز به بررسی بیشتري دارد جهانسایر نقاط 
چـون انقـالب   ، ردشک در مورد انقالب اسالمی این مسـئله واقعیـت دا  

مدرن و معنوي بود که دقیقاً  اسالمی به زعم فوکو نیز نوعی انقالب پست
خـود را  ، ی اتفاق افتاد کـه لیبرالیسـم غربـی در سرمسـتی کامـل     زماندر 

مضاف بر آنکه خاسـتگاه ایـن   . کرد فرض می جهانایدئولوژي مسلط در 
سنتی شهرها  هاي انقالب دقیقاً طبقه فقیر روستایی و متوسط شهري محله

 یجهـان انقالب اسالمی بر خالف فرهنگ مسلط شـهري و  ، بنابراین؛ بود
 شـدن  یجهـان اتفاق افتاد و پـیش از هـر چیـز     21شهرنشینی قرن  شدن

  .فرهنگ لیبرالیسم را به چالش کشید و این چالش ادامه دارد
  ترین کارکردهاي شهر عمده  هاي شهر ترین ویژگی عمده

  فردي و گروهیخودمختاري / استقالل 
  آزادي
  تنوع

  )...امنیتی و، اعتقادي، سیاسی، قتصاديا، فرهنگی( چندبعدي
  پیچیدگی فرهنگی
  تراکم جمعیت

  )روابط سطحی( گستردگی روابط
  دلزدگی و انزوا
  ذهنی بودن

  حجم مبادالت و ارتباطات
  مرکز سکونت و کار
  ابتکار و خالقیت

  فردگرایی
  عقالنیت و حسابگري

  خردگرایی
هاي کنترل  قواعد و هنجارهاي رسمی و شیوهغلبه 

  بیرونی
  کاهش کنترل درونی و عرفی

  اقتصادي و تولید ثروت
  رفاه و آسایش

  آموزش و تحصیل
  بخشی انسجام

  معیشت و پاسخ به نیاز تأمین
  جایی ونقل و جابه حمل

  مبادالت تجاري و اداري
  ی و فرهنگیانسانمبادالت 

  خدمات و تسهیالت روزمره تأمین
  اشتغال و درآمد ینتأم

  اوقات فراغت و تفریح
  )امنیت جان و مال( امنیتی و دفاعی

، پـارادایم تکثرگرایـی  ، در مقایسه با سایر الگوهاي زیسـتی ، به طور کلی
تنوع و تغییر در زندگی شهري حاکم اسـت و شـهروند خـوب در نگـاه     
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شـهروندي اسـت کـه بتوانـد بـه بهتـرین شـکل        ، مدیریت نوین شـهري 
هاي و کارکردهاي فوق را در تعامالت روزمره خود بـا فضـاهاي    ویژگی

آمادگی مشارکت مؤثر و مفید ، شهري نهادینه کرده و ضمن انتفاع درونی
کند این انتظـار را در   در عین حال مدیریت شهري تالش می. داشته باشد

نهاد و داوطلبانه که بر بسترهاي فرهنگـی   هاي مردم ها و نهاد قالب تشکل
؛ بسپارد تا پایداري بیشـتري داشـته باشـد    شهروندانبه خاطره ، استوارند

 شهروندانهاي  هاي مورد انتظار خود را به دغدغه یعنی بسیاري از کارکرد
 .تبدیل کند

 1هاي محله ها و کارکرد ویژگی

هـاي یـک    شود کـه سـلول   ترین واحد شهري محسوب می محله کوچک
هاي شهري یکی  ور کلی در عرصهبه ط. دهد ترکیب شهري را تشکیل می

منـافع مشـترك   . است» منافع مشترك«، هاي عمده تعیین محله از شاخصه
  :شود به دو دسته کلی تقسیم می

ـ اشـامل توسـعه   : منافع مشترك مـادي  )الف ات شـهري ماننـد   مکان
  ؛فضاهاي سبز، ونقل عمومی حمل

ات آموزشـی و  تأسیسمنافع مشترك معنوي از جمله استفاده از  )ب
توانـد   این نقاط مشترك مـی ... سینما و، مدرسه، مساجد، تفریحی، مذهبی

هـاي   هاي محلی از جمله انجمـن  هاي خودرو در مقیاس زمانبه ایجاد سا
  .فرهنگی و غیره منجر شود، ورزشی، مذهبی

منـد   ریزي بـراي کـنش   شناسی هرگونه طراحی و برنامه انساناز بعد 
هـاي   ها و ایدئال باید معطوف به آرمان ها دهی فعالیتسامانکردن محله و 

سـازي همگـن    از محیط باشد و این نخستین قدم در فـراهم  انسانذهنی 
                                                             

  اجتماعی افراد با بافت و ساختارهاي شهريواحد بنیادین و واسط زیست . 1
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  .سازي محله و محیط زیست است بودن و همگن
تـوان نـوعی یکدسـتی و     اگرچه در تبیین ویژگـی اولیـه محلـه مـی    

ها و منافع مشترك را دید امـا ایـن ویژگـی کمتـر در      اشتراك در خواسته
ها از دل محیط بود بلکه بیشتر بـر   وجوي ایدئال مل با محیط و جستتعا

  .اي استوار بود سابقه و پیشینه قبیله
رنگ شدن محله به سبک گذشته زمینـه را بـراي ورود اصـطالح     کم

در فرهنگ شهرسازي مهیا کـرد و امـروزه بسـیاري از    » واحد همسایگی«
شـمندان ایـن حـوزه از    اندی. شوند ها بر اساس این ایده ساخته می شهرك
هاي همسایگی ارتبـاط   بر این باور است که در واحد کالرنس پريجمله 

هاي مسکونی و خدمات مورد نیـاز آنهـا تحـت عنـوان      معقول بین واحد
همچنین پري واحد همسایگی را عامـل  ؛ آید وجود می واحد همسایگی به

 دانسـت کـه بـه    مـی  امریکـا هاي صـنعتی   تقویت زندگی جمعی در شهر
کلیت نظریه پري بر آن بـود  . صورت تهدیدآمیزي دچار صنعت شده بود

که خدمات مورد نیاز یک مجموعه مسکونی باید در کنار ایـن مجموعـه   
یک واحد همسایگی ضمن اینکـه از خـدمات مختلـف    . قرار داشته باشد

برخـوردار اسـت   .. تجاري و، اجتماعی، فرهنگی، مانند فضاهاي آموزشی
تـر نیـز هسـت و از چنـد واحـد       هاي کوچـک  ه واحدخود قابل تقسیم ب

گوي نیازهـاي   شود که جواب تر شهري تشکیل می همسایگی واحد بزرگ
  ).151: 1386، خاکساري( تر خواهد بود اساسی

، مدرسـه : هاي همسایگی داراي ارکان زیر اسـت  واحد ،به اعتقاد او
ــوك ــکونی بل ــاي مس ــد مســجد ، ه ــذهبی مانن ــز م ــازه ، کلیســا، مراک مغ
، ســالن عمــومی، کتابخانــه، ورزشــگاه، اســتخر، باشــگاه، فروشــی خــرده

هاي فرعی  کوچه و خیابان، فضاهاي فرهنگی ـ تفریحی و پارك، درمانگاه
  ).152: همان( براي تردد داخلی اهالی محل
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 انگلهـارد ، کالرنس اشـتاین ، هنري وایتعالوه بر این کسانی مانند 
به طوري که مبنایی ، وسعه دادندهاي همسایگی را تقویت و ت نظریه واحد

نظریـه  ، تـوان گفـت   در واقـع مـی  ، براي شهرسازي اروپایی قرار گرفـت 
هـاي   هاي همسایگی کنکاشی براي جایگزینی مناسب بـراي واحـد   واحد
اي است که احتماالً در روند تحولی شهرنشینی جایگاه سنتی خـود   محله

  .را از دست داده بودند
گیـري   هاي شهرسازي اروپـا و بهـره   الگو رغم نفوذ این نظریه در به
کسـانی همچـون   ، هاي شهري از این الگـو در شهرسـازي ایـران    طراحی

محالت سنتی تعامالت  که درحالیبر این باورند که ـ   کریستوفر الکساندر
کرد ـ امروزه کسانی که در یـک محلـه     حاکم در محله را کامالً کنترل می

کننـد و   و تسهیالت محلی استفاده نمـی الزاماً از خدمات ، کنند زندگی می
دلیـل   کننـد خـواه بـه    برعکس کسانی کـه در منـاطق دیگـر زنـدگی مـی     

، کننـد  نزدیکی به محل کار یا به دالیل دیگر از آن استفاده مـی ، ارجحیت
هـاي   فروشگاه، دفاتر پست، باشگاه جوانان، لذا حوزه عملکردي مدارس

اند محدود نشده و با مرزهاي  شدهاي که در آن واقع  مواد غذایی به محله
ساختن یک شـهر از  ، به نظر الکساندر. کند اي دیگر تداخل پیدا می محله
اي همسـایگی بـه ایجـاد یـک سـاختار فضـایی خشـک         هاي محله واحد

بنابراین ، هاي یک جامعه باز انطباق پیدا نخواهد کرد انجامد که با نظام می
موهوم و غیر قابل قبول مطرح  هاي همسایگی را هاي واحد کلیت ساختار

رغم پذیرش انتقاد الکساندر نباید فرامـوش کـرد    به ).156: همان( کند می
هاي همسـایگی بـا توجـه بـه      شده بر اساس الگوي واحد محالت ساخته

شناسایی و غیر  مکاناهاي فضا و زمین و همچنین محدودیت  محدودیت
ایگزین مناسبی بـراي  ج، قابل کنترل بودن شهر جدید براي عموم ساکنان
هاي  واسطه، هاي میانجی محله سنتی بوده و در عین حفظ استقالل واحد
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  .اند شهر بوده کالنخوبی در تعریف تعامالت شهري در یک 
محیط  -انسانشناسی و تحلیل رابطه  انسانبر همین اساس مطالعات 

نمایـان  اي یا نـژادي و مـذهبی را    هاي فراتر از سابقه و تعلق قبیله انگاره
یابد و  کند و محله به عنوان یک سبک زندگی و اقتضائات آن نمود می می

  .شود گیري محله می بنیان شکل، ذهنیت شهري و شهروندي
، ی که مناطق مادرشهري در حال بزرگ شدن هسـتند زمانویژه از  به«

چنـین  . توانند تمام شهر را بشناسند و از آن استفاده کننـد  دیگر مردم نمی
ري دیگر داراي یک شکل واحد نبوده و محله به عنوان واسط عرصه شه

تـر   شده اي که شناخته واسطه؛ کند میان محل سکونت و کل شهر عمل می
تـر و   است و فرد با آن هرچند به اندازه اندك بـه نسـبت عرصـه بـزرگ    

، کند و به این معنی یک ساخت شناختی است احساس هویت می، ناآشنا
فراوانــی برخـوردار اســت و ممکـن اســت    ایـن مـورد آخــر از اهمیـت   

ـ محـیط     انسـان ترین نوآوري رویکرد جدید به محله در مطالعات  اصلی
  ).1979، راپاپورت( »باشد

شـناختی یـک    بر اساس تعریف راپاپورت محله به مثابه یک ساخت
  .تعریف ذهنی است

سازي و همگنی را نیاز  همگن، هاي همگنی وي سپس با بیان ویژگی
  .کند ها بیان می کاربردي در طراحی محلهاساسی و 

همگنـی شــرایط درسـت عمــل کـردن در بســیاري از     :بـه زعــم او 
کنـد و خـود    را فراهم مـی .. .فرهنگی و، هاي دفاعی روانشناختی یسممکان

  .نیز یک سپر است
ــی ــیش، همگن ــی پ ــارتی     بین ــه عب ــا ب ــزایش داده و ی ــذیري را اف پ

ین ترتیب باعث کاهش اسـترس و  ناپذیري را کاهش داده و به ا بینی پیش
  .شود نیاز به فرایند پردازش اطالعات مجدد می
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، کند که معناها مفروض پنداشته شوند همگنی این شرایط را مهیا می
به این معنا که باعث وضوح بخشیدن و کاراتر کـردن روابـط غیرکالمـی    

  .شود می
همگنی منجر به توافـق دربـاره کیفیـت محیطـی و بنـابراین باعـث       

، هــاي متفــاوت همچــون حفاظــت اهش تضــادها در مــورد اســتانداردکـ 
  .شود رفتار کودکان و بسیار موارد دیگر می، هاي سبز محوطه

خــودکنترلی را فــراهم کــرده و بنــابراین  مکــاناهمگنــی همچنــین 
هاي غیررسمی را نسبت بـه قـوانین رسـمی     گیري از قوانین و کنترل بهره

مشـارکت و برقـراري ارتبـاط    ، ارياین امر موجب همک. دهد افزایش می
  .پذیري است نزدیک شده و متضمن انعطاف

هـاي متقابـل را    همگنی در مواقع فشار و تغییرات فرهنگی حمایـت 
، زبـان ، کند و فشار محیطی از طریق به اشتراك گذاشتن نمادها فراهم می

شود و  خانواده و خویشاوندي کاسته می، مناسک و مذاهب، ها جشن، غذا
برداري از این نهادها حاصل شده اسـت   متقابلی که از طریق بهرهحمایت 

  .کند هاي فرهنگی کمک می به بقاي گروه
هـاي   توان به کـارکرد  کارکردهاي محله را می، شناختی از بعد جامعه

  :اختصاصی و عمومی تقسیم کرد
ین کارکرد اختصاصـی  تر مهم» استقالل و خودمختاري محلی تأمین«

  :و سایر کارکردهاي محله عبارتند از شود محله محسوب می
کارکرد سکونت به عنوان یک اجتماع کوچک و طبیعی با فضایی . 1

  ؛آرام و قابل اطمینان
برقـــراي و تســـهیل روابـــط اجتمـــاعی فراتـــر از خـــانواده و . 2

  ؛خویشاوندي
  ؛یابی گروهی هاي محلی و هویت عضویت در گروه. 3
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  ؛مگراییتقویت همبستگی اجتماعی و تجانس و ه. 4
  ؛کنترل تضادها و تعارضات اجتماعی. 5
  ؛نیازهاي زیستی و معیشتی و مایحتاج روزانه تأمین. 6
  ؛محلیهاي  ها و گروه منافع مشترك و تشکیل انجمن تأمین. 7
نظارت اجتماعی و عرفی و مجـازات و انـزواي افـراد خـاطی و     . 8
 منحرف
  ؛پذیري و تعلق محلی مسئولیت. 9

  ؛حفاظت از حریم فردي و جمعی امنیت و تأمین. 10
  ؛نشاط و بازي، شادي تأمین. 11
 .یزبانمذهبی و نژادي ـ ، هاي قومی حمایت از افراد و گروه. 12

  هاي محله کارکرد  هاي محله ویژگی
  مرزبندي و حریم معین

  مند بودنمکان
 تجانس و یکپارچگی کالبدي
 حدت و همبستگی درونی

 منافع مشترك
 چهره به چهرهروابط رو در رو و 

 سادگی و یکنواختی
 گرایی و هنجارگرایی رسم

 استقالل و خودگردانی
  تعاون و همیاري
  قومی بودن

  عدم تفکیک طبقاتی
  حاکمیت عرفی
  پایبندي دینی

  نفوذ شخصی و کاریزمایی
  احترام اجتماعی باال
  آشنایی و انس و الفت

  فرهنگ شفاهی و آسانی گردش اطالعات
  ها عمیق بودن شناخت

  رونق سبک رفتاري خاص و یکنواخت
  وجود قوانین و مقررات نانوشته

  پاسخ به نیازهاي اعتقادي و مذهبی
  تقویت همبستگی داخلی

خودکفایی نسبی در زمینه خدمات  تأمین
  اتتأسیسو 
  بخشی فراگیر هویت

  تعامل عمیق و فراگیر
  نیازهاي روزمره و عمومی تأمین

  امنیت تأمین
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، پارادایم ثبـات ، با الگوي زیست شهري در محلهبه طور کلی در مقایسه 
هاي  گیري تشکل بنابراین شکل؛ پایداري و یکسانی بر زندگی حاکم است
تواند ویژگی نهادگرایی و نهادي  مردمی مبتنی بر الگوي زیست محلی می
  .هاي شهري تقویت کند بودن مبتنی بر ثبات و پایداري را در نهاد

  1نهاد
هاد به معانی در فرهنگ عمید واژة  پـی ، بنیـاد ، خلقت، طینت، سرشت«ن ،

  .کار رفته است به» درون و باطن
نظـام الگـودار و منظمـی از    « نهـاد  ،شـناختی  در اصطالحات جامعه

، کوئن( »روابط اجتماعی است که براي برآوردن نیازهاي گروه الزم است
1380 :55.(  

التـین   زبـان در نهـاد  «: گویند در توضیح واژة نهاد و ریشه آن برخی می
در . پدیـدار نمـودن اسـت   ، ساختن، کردن تأسیسبه معنی  lnstiiueyeاز کلمۀ 

مفهوم کلـی و در عـین حـال مبهمـی     ، یعنی نهاد lnstitutionفرانسه کلمۀ  زبان
شود که بـر اصـل قضـایی بنـا نهـاده       دارد و در معانی مختلفی به کار برده می

مثـل مؤسسـات مربـوط بـه     ، کنـد  شده است و نقشـی اجتمـاعی را ایفـا مـی    
  .مذهب و غیره، خانواده، نهادهاي سیاسی، نهادهاي اقتصادي

، هنجارهـا ، هـا  نهاد مجموعه ثـابتی از ارزش «، همچنین در اصطالح
هایی است که حول محور یک نیاز اجتمـاعی و   ها و گروه نقش، ها پایگاه

  ).552، همان( آید اساسی به وجود می
 انسانقواعدي که براي برآوردن نیازهاي  شناسان به الگوها و جامعه

نهادها . گویند نهاد می، ساخته شده و هرکدام داراي کارکرد خاص هستند
اما هنجارهاي حاکم بر نهادها و چگونگی کارکرد و ، شمول هستند جهان

                                                             
1. Institution 
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قوم و یا جامعه پیروي ، هاي ویژه هر گروه رفع حوائج در آنها از ساخت
  .کند می

هـاي   لـذا پدیـده  ، انـد  وجود آمـده  نیازهاي اجتماعی بهنهادها در اثر 
بر این اساس هر نهادي که کارکردهاي خـود را  . شوند اجتماعی تلقی می

: 1377، شـایان مهـر  ( شـود  از دست بدهد به تدریج دچار اضمحالل مـی 
552.(  

اي هستند  یافته هاي استحکام فرم، نهادها«شناسان  از نظر برخی جامعه
در کنترل اجتماعی و نیازهاي بنیادین اجتماعی بـه کـار    از رفتارهایی که

شناسـان آمـده    و یا در تعریف دیگـري از همـین جامعـه   » شوند گرفته می
  :است که

هاي رفتاري بـراي بـرآوردن نیازهـاي     نهادها ترکیبی هستند از مدل
هـاي فرهنگـی کـه نقـش اصـلی را در       اساسی گروه و یا ترکیبی از مدل

  .کنند می روابط اجتماعی ایفا
، اي هستند که بر فرد هاي استقراریافته نهادهاي اجتماعی معموالً فرم

وپرداخته یافتـه و از   ساخته، ی دارند و فرد آنها را پیش از خودزمانتقدم 
هایی هسـتند کـه در    به عبارت دیگر نهادها فرم. اطالع است اصل آنها بی

  .جامعه استوپرداختۀ  روند تکامل جامعه پدیدار شده و ساخته
  :توان گفت با توجه به تعاریف یادشده به طورکلی می

یافته  زمانهاي رفتاريِ سا شیوه، ها نهادهاي اجتماعی عبارتند از رابطه
آنها را به وجود آورده و  انسانهاي فرهنگی که نیازهاي  و ترکیبی از مدل

  ).25-26: 1388، گلشن فومنی( »روند به کار می انسانبراي رفع نیازهاي 
یافته و پایداري از الگوهاي اجتمـاعی اسـت کـه     زماننظام سا، نهاد«

شده و یکنواخت را براي برآورده ساختن نیازهـاي  تأییدبرخی رفتارهاي 
  .کند ایجاب می، بنیادي جامعه
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  هاي نهادها ویژگی

نخست اینکه هدف اصـلی هـر نهـادي بـرآوردن نیازهـاي اجتمـاعی        ¾
  ؛خاصی است

  ؛سازند هاي غایی اعضایشان را متبلور می ارزش دوم اینکه نهادها ¾
چندان که الگوهاي رفتـاري  ، سوم اینکه نهادها به نسبت پایدارند ¾

به صـورت بخشـی از سـنت فرهنگـی یـک جامعـه       ، جاافتاده در نهادها
  ؛آیند درمی
انـد کـه    چهارم اینکـه مبـانی اجتمـاعی نهادهـا چنـدان گسـترده       ¾
پوشاند و هر تغییر چشمگیري  امعه را میهایشان پهنۀ وسیعی از ج فعالیت

  ؛آورد هایی در نهادهاي دیگر به وجود می احتماالٌ دگرگونی، در یک نهاد
ولی ، اند پنجم اینکه گرچه همۀ نهادهاي یک جامعه به هم وابسته ¾

ها و الگوهاي رفتاري مورد  ارزش، هر نهادي بر محور یک رشته هنجارها
  ؛یافته است زمانساساختارمند و  شدت به، انتظار
هاي یک نهاد معموالً پذیرفتۀ اکثریت عظیمی از  ششم اینکه آرمان ¾

حال چه آنها در این نهادها عمالً مشـارکت داشـته   ، اعضاي جامعه است
  .باشند و چه نداشته باشند

امروز عنصر پایداري بیش از هر ، هاي نهادها رغم توجه به ویژگی به
پردازان  و مدیریت قرار گرفته و نظریه مانزچیز مورد توجه دانشمندان سا

ی و ارزشـی و بـه   انسانها به مسائل  زمانرمز آن را در گرایش سا، نهادي
  .اند طور کلی توجه به شرایط محیطی یافته

هاي نهادي به معنـی ایجـاد و توسـعه     نظریه نهادي بر ایجاد ویژگی
کـرده و آن را رمـز تـداوم     تأکیـد  زمانهاي نهادهاي اولیه در سـا  ویژگی

  ).10: 1380، ایروانی( داند می زمانحیات طبیعی سا
این شرح مختصر از معنـی کلمـۀ نهـاد و تعـاریف اصـطالحی و       با
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توان تصویري از نهاد ارائه کرد که در یک نگاه ابعاد و  می، کارکردهاي آن
 .دهد نشاناثرات آن را 

  ها و کارکرد نهاد در جامعه ویژگی، مفهوم

  عانیم
  درون، باطن، پی، بنیاد، خلقت، طنیت، سرشت: فارسی

  پدیدار نمودن، ساختن، کردن تأسیس: التین
  ) قضایی( بنگاه و نهاد اجتماعی، نهاد شعار مذهبی، مؤسسه: فرانسوي

معنی 
  شناختی جامعه

نظام الگودار و منظمی از روابط اجتماعی که براي برآوردن نیازهاي گروه الزم 
  .است

اصطالحی  تعریف
  و گرایش باطنی

اي هستند از رفتارها که در کنترل اجتماعی و نیازهاي  یافته هاي استحکام فرم
  .شوند بنیادین اجتماعی به کار گرفته می

هاي فرهنگی که  یافته و ترکیبی از مدل زمانهاي رفتاري سا ها و شیوه رابطه
  .روند به کار می انساني آنها را به وجود آورده و براي رفع نیازها انساننیازهاي 
و  تأییدیافته و پایداري از الگوهاي اجتماعی است که برخی رفتارها  زماننظام سا

  .کند ایجاب می، یکنواختی را براي برآورده ساختن نیازهاي بنیادین جامعه
ی و ارزشی و به طور کلی توجه به شرایط محیطی و انسانگرایش به مسائل 

  یاقتضائات اعتقادي و فرهنگ

  ها ویژگی

 کارکردهاي چندگانه
 هاي نمادین اعضا متبلور ساختن ارزش

 پایداري و الگوي رفتاري ساختن
 گستردگی مبانی اجتماعی در حد پهناي جامعه
 دارند تأکیدضمن وابستگی به یکدیگر هر کدام بر محوري خاص 

  هاي مورد پذیرش اکثریت جامعه آرمان

نهادهاي بنیادین 
  جامعه

  احساس هدایت ،شدن اولیه اجتماعی ،تولید مثل :کارکردخانواده با 
 شناخت ،شدن اجتماعی ،آموختن :آموزش با کارکرد
 روحیۀ همکاري ،آرامش ذهن ،ایمان :مذهب با کارکرد

 تقسیم کار ،سود ،تولید کاال :اقتصاد با کارکرد
  قوانین ،سیاست عمومی ،وحدت ملی :حکومت با کارکرد
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 1نهاد اجتماعی

اي است که به وسـیله آن نیازهـاي    منظم و پیچیده، رفتاري بادوامالگوي 
  .شود می تأمیناجتماعی افراد جامعه 

یافتـه   زمانبه عبارت دیگر نهاد اجتماعی عبـارت از یـک نظـام سـا    
هاي عمومی معینی است  روابط اجتماعی است که متضمن ارزش و رویه

بنابراین نهادهـاي  ؛ سازد میو نیازهاي اساسی معینی از جامعه را برآورده 
اي پدیـد   اجتماعی بر اساس وظایف و کارکردهاي خاص در هر جامعـه 

دهند و متضـمن   آیند و نهادهاي تخصصی نیازهاي خاص را پاسخ می می
  .اند ی است که جامعه را تشکیل دادهانسانحیات براي مجموعه  تأمین

یـن معنـی   به ا. نهاد یک مفهوم و یک ساخت است، سامنربه اعتقاد 
یافتگی در قالـب   ها و هنجارها و نظام شیوه، ها که نهاد باید در قالب رویه

  .خود را ساخت بدهد، هاي خاص زمانها و سا سیستم
ی انسـان جوامع و نوع ، ها گروه، ین نیازهایی که افرادتر مهماز جمله 

گیـري انـواع    براي بقا و تداوم به آن نیازمند هستند و مبناي اساسی شکل
  :عبارتند از، شوند دهاي اجتماعی محسوب مینها

الگوهـا و  ، هـا  که نهاد خـانواده بـا ارزش  ، نیاز تولید و بقاي نسل. 1
  ؛یی به آن استپاسخگوهاي مشخص معطوف به  رویه

ها  ها و ارزش که نهاد آموزش با رویه، نیاز تربیت و انتقال فرهنگ. 2
  ؛دآی آن برمی تأمینشده در صدد  و هنجارهاي شناخته

، گانـه تولیـد   نیاز معیشت و رفاه که نهاد اقتصاد در فرایندهاي سه. 3
شـده بـه آن    هاي اسـتاندارد و شـناخته   توزیع و خدمات با الگوها و شیوه

هـاي خـدمات عمـومی در     زمانشهرداري و بسیاري از سا. دهد پاسخ می

                                                             
1. Social Institution 
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  ؛گیرند این حوزه قرار می
که نهاد دین در ، با ماوراء طبیعت و خالق هستی انساننیاز رابطه . 4
ایدئولوژي و شریعت و دستورات اختصاصـی فـردي و   ، بینی جهانقالب 

  ؛دهد جمعی به آن پاسخ می
نیاز استقرار نظام اجتماعی که نهاد حکومـت در قالـب قـانون و    . 5

 .ورزد هاي جمعی استفاده از قدرت به آن اهتمام می هنجارها و رویه
بندي نیازها  شناسی کالسیک در دسته سیاري از منابع جامعهاگرچه ب

امـا در وضـعیت کنـونی    ، انـد  گانـه فـوق اکتفـا کـرده     بندي پـنج  به دسته
هـاي متنـوع و متکثـر از انـواع و سـطوح نیازهـاي فـردي و         بنـدي  دسته

پیشـرفت و  ، حقـوقی ، فرهنگـی و هنـري  ، اجتماعی مانند نیازهاي علمی
شود که در  کارآفرینی و خالقیت ارائه می، وطلبانهفعالیت دا، امنیت، تعالی

هاي اجتماعی در جوامع  گیري نهادها و مؤسسه شرایط کنونی مبناي شکل
دهی سـامان تـر از   گر تفکیک و تمایزات تخصصـی نشانمختلف هستند و 

  .است شهروندانهاي اجتماعی در تعامل با محیط و  نظام
تقاد بسـیاري از دانشـمندان   از آنجا که در بیشتر منابع علمی و به اع

روانشناسان و سیاستمداران و مدیران جامعـه نیـاز بـه عنـوان     ، اجتماعی
لذا تبیین کامـل   .مبناي اصلی تشکیل نهادهاي اجتماعی بازگو شده است

مستلزم تعریف مفهوم ، نیازمندي و رابطه آن با تشکیل نهادها، مفهوم نهاد
وضع  شکاف میان وضع موجودا نیاز از نظر مفهومی اختالف ی. نیاز است

  .مطلوب است
و  ضروري، از آنچه مورد احتیاج است نیاز عبارت ،به عبارت دیگر

حـل یـا    یک راهـ   تا فاصله و شکاف وضع موجود پر شوداست مطلوب 
توان گفت نهـاد وسـیله و ابـزاري     ـ بر همین اساس می  یک وسیله است

  .براي برآوردن یک نیاز است
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ابزار بودن نهاد براي پاسخ به نیاز مسـتلزم پویـایی و   وسیله بودن و 
بنـابراین  ؛ قابلیت انعطاف و انطباق با تغییرات و تحوالت محیطـی اسـت  

هاي اساسی نهادها استقبال از تحول و تحوالت اجتمـاعی   یکی از ویژگی
هـاي زنـدگی    حتی اگر بپذیریم نوع نیاز به تفکیک عرصـه . پیرامون است

میـزان و  ، توان قبول کـرد کـه سـطوح    نمی، ی باشداجتماعی موضوع ثابت
یی بـه  پاسخگولذا نهادها عالوه بر آمادگی براي . ظهور نیازها ثابت است

باید از قابلیت انعطاف در پاسخ به سطوح و تبلورهـاي نیـاز   ، کلیت نظام
  .در مقاطع مختلف را داشته باشند

ازهـاي  یی به نیپاسخگونهادهاي درون جامعه شهري در پی و براي 
 زمانهمسو سـا هاي  زمانوجود آمده و در قالب سا شیوة زیست شهري به

  :هاي از قبیل شهرداري با ویژگی. یابند می
  ؛پذیري مبتنی بر تحوالت زیست شهري پویایی و انعطاف. 1
، رفاه، معیشت، هاي فرهنگ جانبه بودن و گستردگی در حوزه همه. 2

  ؛...رسانی و اطالع، مدیریت، خدمات
  ؛تنوع کارکردي و انطباق با نیازهاي الگوي زیست شهري. 3
باال بودن سطح ارتباط و تعامل مستمر با ساکنان و سایر نهادهاي . 4
  ؛شهري
تفکیک و تمایز تخصصی متناسـب بـا تحـرك و سـرعت رشـد      . 5
  ؛نیازها

  ؛تنوع و تکثر نیازهاي جامعه انبوه و متراکم. 6
خـدمات و مـدیریت   وابستگی شدید الگوي زیسـت شـهري بـه    . 7

  ).وابستگی کارکردي( سیستمی
یابد که عالوه بر سـاختاریابی تخصصـی در صـدد     را می مکانااین 

انطباق با بافت اجتماعی و همگرایی با گروهاي برخاسته از متن جامعه و 
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  .ین ویژگی نهادي بودن و نهادگرایی استتر مهممردم باشد که 
ب اسـالمی بـه شـکل    ایـن اتفـاق در ایـران و پـس از وقـوع انقـال      

اي در بسیاري از ابعاد و سـطوح نظـام اجتمـاعی اتفـاق افتـاد و       گسترده
ها با رویکرد نهادي و عمومی سعی در تعامل مؤثر در  زمانبسیاري از سا

بافت اجتماعی و استوارسازي اهداف خـود بـر منـابع و منـافع عمـومی      
ي در بسـتر  هـاي شـهر   نهادها و تشکل، در سیر تکوین این مسیر. داشتند

هـاي مـذهبی کـه از ویژگـی      زماندار بودن سا محالت و با تکیه بر ریشه
پیشـتاز جریـان   ، هـا برخـوردار هسـتند    زمانتر از سایر سا نهادي برجسته

هاي نوپا در جامعه جدید و انقالبـی ایـران    نهادسازي و نهادگرایی تشکل
لقه اصلی هاي مذهبی را به عنوان ح ها و تشکل هیئت، لذا مساجد. بودند

  .توان بازخوانی و معرفی کرد هاي محلی و شهري می نهادگرایی تشکل

  ترین تشکل در نهادگرایی شهرداري محوري ؛هاي مذهبی مساجد و کانون

هـاي اسـالمی نقـش     دینی و فرهنگی شهر، مسجد در رویدادهاي سیاسی
مهمی داشت و در بیشتر موارد رشد و توسعه تفکـرات اسـالمی از ایـن    

بـازار یـا   ، ایـن نقـش کـانونی مسـاجد جـامع     . گرفـت  منشاء میمساجد 
سیاسـی و اقتصـادي در   ، هاي اجتماعی هایش همواره منشاء تحرك محله

 اسالم و نیز روابط نزدیک دانشمندان با طبقه متوسط شهري بـوده اسـت  
  ).185: 1373، شکویی(

شـور و  ( هـاي سیاسـی ـ مـدیریتی     کارکردهـاي متعـددي در زمینـه   
، دهی منابع مردمیزمانهماهنگی و سا، ردم و خبرگان محلیمشورت با م

هـاي   تبیـین اهـداف و برنامـه   ، گیـري حکومـت   نظارت عمومی بر جهت
نقش مدیریتی مساجد عبارت است از اداره روابط اجتماعی از ، )کشوري

منظور تحقق اهداف  به) مالی و مادي، یانسان( سازي منابع طریق هماهنگ
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رسـانی و   گیري از کـارکرد اطـالع   ویژه بهره به؛ رالهی و معنوي توسعه بش
تواند به فرایند مدیریت توسـعه   و محله می کالنتبلیغی مسجد در سطح 

  ).1386، اسدي( اجتماعی و بسیج منابع بسیار کمک کند
، امـور خیریـه  ، کمک به فقـرا ، المال توزیع بیت( هاي اقتصادي نقش

) ...س و زکـات و آوري خمـ  جمـع ، مـدیریت انفـاق  ، تقویت سنت وقف
ازجمله مواردي است که در کنار کارکرد نیایشی و عبادي مسـجد بسـیار   

هـاي مسـجد    گیري از برخی کارکرد بنابراین الهام؛ مورد توجه بوده است
تواند نقطه مزیت و اتکایی در تسهیل روابط اجتمـاعی   در صدر اسالم می

  :ها عبارتند از برخی از این کارکرد، باشد
مسجد به عنـوان یـک ابررسـانه کـه بـا افکـار       : اي رسانهکارکرد . 1

اي  عمومی جامعه اسالمی ارتباط تنگاتنگ و روزمره و اتفاقاً چنـد وعـده  
  ؛باشد شهروندانهدایت و امنیت اطالعاتی ، تواند مبناي سنجش می، دارد

تبیـین  ، ها به عنوان پایگاه اشاعه و ترویج ارزش: کارکرد فرهنگی. 2
  ؛گ اسالمی و اخالق شهروندي باشدها و فرهن آرمان

مـالی و  ، یانسـان ( دهی و بسـیج منـابع  سامانکارکرد مدیریتی در . 3
  .براي تحقق اهداف جمعی جامعه) ات محلیمکاناتجهیزات و 

بر همین اساس برخی متخصصان طراحی شـهري اعتقـاد دارنـد در    
بخش مسکونی درخششی را کـه مسـجد در صـدر اسـالم داشـت بایـد       

گوي نیاز سـاکنان بـا توجـه بـه      و طوري طراحی شود که جواب، بازیابد
جوان و سالمند مـا  ، نوجوان، کودك. نیازهاي فرهنگی عصر حاضر باشد

. باید غذاي روحی و روانی خـود را از روحـانی مسـجد دریافـت کننـد     
گوي عملکرد فرهنگی امروزي باشد و  فضاهاي جنبی مسجد باید جواب

که مردم با بنـا و فضـاي مسـجد غریبـه      یابی و طراحی شود مکانطوري 
  ).57: 1376، پورجعفر( نباشند
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ترجیحـاً مسـجد   ( در جامعه اسالمی و در میان امت اسالمی مسجد
به تعبیر بنده مسـجد  . شود شناخته می 1عمومی مکانبه عنوان یک ) جامع

  .است مکانیک ابر
معنوي ، تواند یک مرجع ارزشی مسجد به این دلیل که توانسته و می

یک مرکز حساس و داراي جایگـاه کـارکردي در انعکـاس    ، و فعال باشد
  .سازي در مدیریت جامعه است پیشنهادات و حتی تصمیم، نظرات

، پـروري  اخالق، محوري معنویت، پویایی، هاي مانند فراگیري ویژگی
تواننـد نقـش مـدیریتی مسـجد را در      ثبات و یایداري مـی ، مداري ارزش

، پیچیده زنـدگی سـاکنان محـالت از جملـه آموزشـی     هاي  تمامی قلمرو
ــی ــی، فرهنگ ــل     ، سیاس ــز ثق ــد و مرک ــا کن ــادي ایف ــاعی و اقتص اجتم
  .بخشی به نظام سیاسی و حاکمیت باشد مشروعیت

، بدون مسجد، قطعاً حکومت اسالمی با ماهیت و رویکرد جمهوري
 اي و فراگیر خـود را از دسـت خواهـد داد و در پهنـه     کانال ارتباط توده

بخشی نخواهد  سازي مشارکت و مشروعیت پایگاهی براي نهادینه، جامعه
گـذاري مسـاجد در سـطح    تأثیربر این اساس بسیاري عـالوه بـر   . داشت

تواند کانون حل مسائل محلـی و بسترسـاز    فردي اعتقاد دارند مسجد می
  .باشد... مشارکت عمومی ساکنان محله در امور اجتماعی و اقتصادي و

منسـجم معنـوي و داراي    زمانالمی هر مسجد یک سادر جامعه اس
کارکرد سیستمی مخصـوص بـه خـود اسـت و بایـد بـه       ، اهداف، ارکان
اي مدیریت شود تا خود بتواند نقش اصلی خود را بـه خـوبی ایفـا     گونه
  ).1386، اسدي( کند

هـاي   نقش ،نماي محله در شهر اسالمی مسجد به عنوان سیماي تمام
  :ها عبارتند از ین این نقشتر مهم .تواند داشته باشد متعددي داشته و یا می

                                                             
1. Comunity center 
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  ؛مرکز ارشاد و تبلیغ اسالمی و کانون رعایت قواعد و قوانین خاص. 1
اعتقــاد بــه عبــادت نمــازگزاران و نیــایش بــه خــدا از عوامــل و . 2
  ؛هاي بنیادي مساجد است انگیزه
دین و سیاست است و بسـیاري از  تجسم خارجی پیوند ، مسجد. 3
 مکاناي در این  اجتماعی و کشوري و منطقه، هاي حکومتی گیري تصمیم

گرفته است و حتی بسـیاري از رهبـران و علمـاي طـراز اول      صورت می
  ؛اند اسالم و انقالب ایران در مسجد و محراب به شهادت رسیده

ضایی هاي تاریخی قاضی شهر در مسجد احکام ق در برخی دوره. 4
  ؛کرد خود را در حضور مردم اعالم می

تجارت و ، کوي و برزن، ریزي درباره رسیدگی به کار بازار برنامه. 5
امر به معروف و نهی از منکر ، جلوگیري از تقلب در کار کسبه و اصناف

  ؛شد انجام می
مهمی بـراي برقـراري ارتبـاط اجتمـاعی بـه شـمار        مکانمسجد . 6

در . کـرد  اي ایفـا مـی   نشر اخبار نقش برجسـته  رفت و به عنوان کانون می
مساجد مراکـز انتشـار اخبـار مربـوط بـه جنـبش       ، مقطع نخست انقالب

دهی نیروهـاي  زمانعملیات رزمندگان اسالم و همچنین محل سا، اسالمی
  ؛اند گیري بسیج بوده مردمی و شکل

بسیاري از مشکالت اقتصادي و اجتماعی توسط روحانی محل یا . 7
مانند سـاخت خانـه بـراي    ، شد هاي مربوط به مسجد حل می نهادبرخی 

  ؛...رفع اختالفات و، ازدواج، نیازمندان
آمـوزش و  ، کانون بندگی خدا است و همواره در آشنایی، مسجد. 8

سـوادآموزي و دایـر   ، تقویت دانش و آگاهی نمازگزاران مؤثر بوده است
  ؛کردن کتابخانه از دیگر خدمات مسجد است

محلی براي مبارزه بـا نـابرابري اجتمـاعی و ظلـم و زور      مسجد. 9
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هـاي   حکام جبار و منحرف بوده است و نقطه شروع بسیاري از حرکـت 
 .خواهانه در جامعه بوده است عدالت

 ما بر این باوریم که در تاریخ معاصر ایران و در مقطعی امام خمینی
بـا بسـیج    را) مسـاجد ( منسجم معنوي و دینی زمانتوانست این سا) ره(

انقالبی به خوبی پیوند دهد و نتیجه این پیوند دو حرکت بنیادین تحـول  
  :اجتماعی در ایران شد که عبارتند از

) رهبـري ـ نیروهـاي انقالبـی    ( هـاي مبـارزاتی   گیري کانون شکل. 1
  ؛انقالب در مساجد که منجر به پیروزي انقالب اسالمی در ایران شد

 .خلق حماسه دفاع مقدستشکیل ارتش بیست میلیونی و . 2
در این مسیر به مسجد به عنـوان مرکـز جنـبش و    ) ره( امام خمینی

مسجد در اسالم و در صـدر  «: فرمایند کنند و می خروش اسالمی نگاه می
از مسجد تبلیغات ؛ هاي اسالمی بوده اسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت

 شده اسـت و از مسـجد حرکـت قـواي اسـالم بـراي       اسالمی شروع می
همیشه در . سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در زیر بیرق اسالم بوده است

امـام  ( »هـا بـوده اسـت    صدر اسالم مسجد مرکز حرکات و مرکز جنـبش 
  ).31/1/58، خمینی

در فرازي دیگر مسجد را مرکـزي چنـدکارکردي   ) ره( همچنین امام
رسـول اکـرم مرکـز     زمـان مسـجدالحرام و مسـاجد در   «: کنـد  معرفی می

. ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بـوده اسـت   ها و مرکز سیاست جنگ
مسائل عبادي نمـاز   همان) ص( طور نبوده است که در مسجد پیغمبر این

خواسـتند بـه    هر وقـت مـی  . اش بیشتر بوده مسائل سیاسی؛ و روزه باشد
مسجد  از، ها جنگ بفرستند اشخاص را و بسیج کنند مردم را براي جنگ

  ).25/5/62، امام خمینی( »کردند این امور را شروع می
ین تـر  مهـم ایران به اقرار بسـیاري یکـی از    57انقالب اسالمی سال 
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؛ 1379، دفرنـزو ؛ 1376، کـدي ( هاي دینی بـود  مصادیق امروزین انقالب
نظیر و منحصر  اي که در نوع خود بی پدیده ).1379، فوکو؛ 1376، عنایت

  ).82: 1383، زند عیشجا( به فرد است
بسیج «ین وجه تمایزبخش انقالب ایران را باید در گستردگی تر مهم
کننــده و  یعنـی در نقـش تعیـین   ، آن جسـت » جـوهره دینـی  «و » انقالبـی 

کننده و شـبکه   رهبري بسیج، گر کننده دین به عنوان ایدئولوژي بسیج تمام
  ).84: 1383، زند شجاعی( کننده آن اداره زمانو سا

رهبـري  ، آیـین اسـالم  «کنندگی مرهون  شک این قدرت بسیجبدون 
  .هاي محلی بوده است و حتی اساس پتانسیل» هاي مساجد شبکه، دینی

دیـن یکــی از  ، جدیـد  جهـان در «: گویـد  همچنـین هـانتینگتون مـی   
هاي اصلی و شاید تنها نیروي اصلی براي ایجاد انگیزه و بسیج مردم  نیرو

  ).104: 1375، امیري( است
توان در چند بعـد و بـه    ویژگی بسیج انقالبی را در انقالب ایران می

  :شرح ذیل تببین کرد
جوهره دینی بسیج انقالبی در ایران داراي سه رکن : جوهره دینی. 1

  :است» بسیج زمانو سا، رهبري، ایدئولوژي«اساسی یعنی 
انگیـز و   گر با طرح شوق ایدئولوژي بسیج؛ گر ایدئولوژي بسیج )الف

راهکارهاي جذاب و قابل ، ده مطلوب و ارائه تصویر وضعیت موجودآین
، دهـد  میزان آمادگی مردم را براي حضور در صـحنه افـزایش مـی   ، تحقق

گرایانـه و   روح جمـع ، هاي ارزشـی  گر مبتنی بر خواسته ایدئولوژي بسیج
  ؛دوستانه و مقبولیت عمومی است نوع

مقـام دینـی امـام     خاسـتگاه و : کننـده  پایگاه دینی رهبري بسـیج  )ب
العاده و کاریزمایی و  هاي مبارزه و نفوذ فوق و روش و شیوه) ره( خمینی
بر او به عنوان ) آحاد مردم و علما( اي او موجب اجماع همگانی اسطوره
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مرجع دینی شد و حتی براي اکثریت روحانیت جایگـاه او را بـه عنـوان    
اي در قـدرت   دهالعـا  فـوق  تـأثیر رهبر انقالب تثبیـت کـرد و ایـن عامـل     

  ؛گري امام در فرایند انقالب داشت بسیج
، معتقـد اسـت  ) 1358( هالیـدي : دهی بسیجزمانپشتوانه دینی سا )ج

علت پیش افتادن جریان مذهبی در انقالب ایران ـ در مقایسه با جریانات  
مساجد . دهی آن دیدزمانچپی و لیبرالی ـ را بیش از هر چیزي باید در سا

 اند سال سرکوب بوده 15ده از پس زمانپایگاه و گروه باو روحانیون تنها 
  )307: 1358، هالیدي(

حمایت توده مردمی و همچنین توانایی روحانیون بـراي بسـیج بـه    
شان با بازار و اختیار داشتن مساجد به عنـوان پشـتوانه    علت اتحاد سنتی

حتی جلـب رضـایت   . ی بسیار قوي در جریان انقالب بودزمانمالی و سا
بزرگی از جامعه دانشگاهی و دانشجویان مسلمان خارج از کشـور   بخش

گري جناح  ه قدرت آنان در بسیجنشان) )ره(امام خمینی( توسط روحانیون
  .مذهبی با جو دینی در ایران بود

پذیري از سه عامل تأثیراي عالوه بر  توانایی روحانیت در بسیج توده
ز عملکــرد گذشــته نداشــتن خــاطرات ناخوشــایند ا، علقــه دینــی مــردم

نظیـري   ات بـی مکاناروحانیت و آمیزش و مخالفت با ایشان از شرایط و 
  .خاست که به صورت سنتی در اختیار آنان قرار داشت برمی

هاي دینی و ایدئولوژیکی آحاد مـردم   رهبري دینی توانست با آموزه
 همـه در «نامید و فوکو با اصطالح » قیام همه مردم«آن را  بالمنتهمؤمن ـ  

  .کرده است ـ را در کانون مساجد دور هم جمع کند از آن یاد می» سو یک
با اینکه اراده جمعی یک مفهوم انتزاعی است ، کند فوکو یادآوري می

. ایـم  شود اما ما آن را در ایـران دیـده   که در واقعیت به ندرت مشاهده می
کند که آن یک حرکت مردمی به تمام معنی بود نـه   همچنین او اضافه می
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  ).62: 1379، فوکو( ها و سازش میان طبقات ائتالف میان گروه
ها و روستاها  روحانی در سطح شهرگستردگی و پراکندگی جمعیت 

روحانیت ، و پیوند فکري و روحی آنان با هم و با مراجع و رهبران دینی
اجتماعی موجود در سطح  زمانترین سا ترین و قدرتمند دینی را به بزرگ

  ).95: 1383، زند شجاعی( کشور بدل ساخته بود
 نشانران نگاهی به آمار مساجد و اماکن مذهبی در ای با این حال نیم

هاي بـاالیی   ها و پتانسیل حاضر نیز مساجد از ظرفیت زماندهد که در  می
هـاي اجتمـاعی    هاي مـؤثر در پیشـبرد اهـداف و آرمـان     در ایفاي کارکرد

  .برخوردارند
نوع کانون 
نیروي   تعداد  مذهبی

  ها فعالیتها و  کارکرد  ی فعالانسان

  196182  59320  1مسجد

، نماز عیدین، یومیه و جماعتبرگزاري نمازهاي ( عبادي. 1
  )سخنرانی مذهبی، دعا و نیایش

، عقاید، معارف اسالمی، احکام، آموزش قرآن( آموزشی. 2
آموزش ، کالس تقویت درسی، رایانه، دروس حوزوي

  )نظامی
، آموزشی، برگزاري مسابقات قرآن( فرهنگی و هنري. 3

، تئاتر، نمایش فیلم، برگزاري نمایشگاه، ادبی، فرهنگی
  )نقاشی، مراسم جشن و مولودي، شنوارهج

دید و ، امور محلی، مراسم ترحیم، امور خیریه( اجتماعی. 4
  ) مراسم تجلیل، بازدید

  ) برگزاري نماز جماعت و نمازهاي عیدین( عبادي. 1  -  191  مصلی

                                                             
مسجد داراي یک یا چندین مورد از امکاناتی از قبیل مدرسـه   56781از این تعداد . 1

، داروخانه، شرکت تعاونی، پایگاه )درمانگاه(یا حوزه علمیه، کانون فرهنگی، بیمارستان 
ــاه عمــومی، واحــد مســکونی، صــندوق   )10200( بســیج ، انجمــن اســالمی، اقامتگ
الحسنه، موزه، مغازه، باغ یا مزرعه، دامداري، کشتارگاه، واحد صنعتی، فروشگاه  قرض

حسینیه نیز داراي یک  12900همچنین .محصوالت فرهنگی، حمام و غسالخانه هستند
 .یا چندین مورد از امکانات فوق هستند
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حسینیه و 
  43342  13446  تکایا

دعا و ، برگزاري نماز، عزاداري و سوگواري( عبادي. 1
  )سخنرانی مذهبی، ترحیم، نیایش

، معارف اسالمی، احکام، آموزش قرآن( آموزشی. 2
، خارجی زبانهاي  کالس، آموزش نظامی، سوادآموزي
  )هاي اولیه کمک، اي فنی و حرفه، خطاطی، نقاشی

، ورزشی، برگزاري مسابقات قرآن( فرهنگی و هنري. 3
، تئاتر، نمایش فیلم، برگزاري نمایشگاه، ادبی، فرهنگی

  ) مسابقات علمی و ادبی، مراسم جشن و مولودي، وارهجشن

زیارتگاه و 
  19250  9487  اماکن متبرکه

  )مراسم دعا و نیایش، نماز جماعت، سوگواري( عبادي. 1
  )احکام و قرآن( آموزشی. 2

، امور خیریه، سخنرانی مذهبی( فرهنگی و هنري. 3
  ) مسابقات

، مسابقات ورزشی، امور خیریه، دینی، زبان، آموزش مذهبی  552  151  سایر ادیان
  هاي کوهنوردي اردو، نمایش تئاتر، کنسرت موسیقی

ماهـه   12نفر طی یـک دوره   6969198هاي آموزشی مساجد  در دوره ¾
  ؛اند مند شده اند یا بهره شرکت کرده

هاي  ماهه از فعالیت 12نفر طی یک دوره  53119005در مجموع  ¾
هـاي   آمارنامـه فضـا  ( اند مند شده بهره فرهنگی و هنري و ورزشی مساجد

  ؛)1382، فرهنگی ایران
  ؛اند ها شرکت کرده هاي حسینیه نفر در آموزش 1390687تعداد  ¾
ها  هاي فرهنگی و هنري حسینیه نفر در فعالیت 11973398تعداد  ¾

  ؛اند شرکت کرده
هـا و امـاکن    هاي آموزشـی زیارتگـاه   نفر در دوره 179826تعداد  ¾

  ؛اند کرده مقدس شرکت
هنـري و ورزشـی   ، هاي فرهنگی نفر در فعالیت 2281769تعداد  ¾

  .اند شرکت داشته

  هاي مساجد ها و کارکرد ویژگی

. ین ویژگی مسجد در اسـالم ویژگـی معنـوي و قدسـی اسـت     تر مهم. 1
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مطهـر و پـاکی    مکـان مسـجد  ، اهللا و خانه خدا است مسجد در واقع بیت
گاهی براي تعالی روح و صـعود بـه   شود که عبادتگاه و جای محسوب می

تقرب  مکانمسجد . اخالق و نیکویی است، عبادت، مراتب عالی معنویت
ی اسـت کـه   انسـان اللهی براي هر خلیفۀبه خالق هستی و رسیدن به مقام 

  ؛خواهد منش و کنش مسلمانانه داشته باشد می
ی عمومی و متعلق به همه اهل اسالم از هـر فرقـه و   مکانمسجد . 2

گروهی که باشند است و در تملک و دارایی شخص خـاص حتـی امـام    
داراي صیغه وقف شرعی و به حـوزه  ، یک مرکز عمومی، مسلمین نیست

  ؛المال جامعه اسالمی تعلق دارد بیت
مأمن و میعادگاه اهل ایمان و جماعت ، است مکانمسجد یک ابر. 3

داده و بـه   مانسـا مسلمین است تا امور مؤمنین را مطابق موازین اسالمی 
سیاسی و ، هاي مختلف عبادي این دلیل که چندجانبه است داراي کارکرد

است که به اقتضاي نیازهـاي عمـومی   ... فرهنگی و اجتماعی و، حکومتی
  .شود هاي مسجد استفاده می اهل ایمان از قابلیت

گرایی و اقبال از دین در امور اجتماعی بـار   گسترش مسئله معنویت
هاي اجتماعی و پاسـخ   ضرورت ورود مساجد به فعالیتدیگر اهمیت و 

هاي محلی بازسازي شد و مساجد به سـوي چنـدکارکردي    به برخی نیاز
چنـین یـادآوري   ) ره( این مهـم را امـام خمینـی   . شدن تمایل پیدا کردند

مرکـز  ) ص( رسـول اکـرم   زمـان ایـن مسـجدالحرام و مسـاجد    «: کند می
طور  این، ماعی و سیاسی بوده استها و مرکز امور اجت ها و سیاست جنگ

مسـائل  ، مسائل عبادي نماز و روزه باشد هماننبود که در مسجد پیغمبر 
خواهد که مردم آگاهانـه بـراي مصـالح     اسالم می، اش بیشتر بوده سیاسی

جلد ، صحیفه نور( خودشان و براي مصالح مسلمین در آنجا فعالیت کنند
18 :67.(  
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کننـدگان در سـومین    دیدار با شرکتهمچنین مقام معظم رهبري در 
بـر چنـدکارکردي بـودن مسـاجد      تأکیـد ی مساجد بـا  جهانهمایش هفته 

، مسجد یکی از امتیازات اسـالم و متعلـق بـه مـردم اسـت     ...«: فرماید می
مراسم مسجد منحصـر  . رود جایگاه عبادت و ارتباط با خدا به حساب می

درهـاي مسـجد بـاز    ، یعنی مانند کلیسا نیسـت ، در مراسم خاصی نیست
جـاي ذکـر و   ، مسجد جاي توجـه ، خانه خدا و ملجاء مردم است، است

هـاي   گیـري  جاي نماز است و جاي شـناخت یکـدیگر و محـل تصـمیم    
از صدر اسالم تا امروز این معنـا مـورد توجـه    . اجتماعی و سیاسی است

در ، که در نظر فرد جاي توجه به خدا است گونه همانمسجد . بوده است
اجتماعی هم جایگاهی است که ممکن است محور اجتماع مـردم  مسائل 

  .»...اي مهم در کارکرد مسجد است این مسئله نکته. قرار بگیرد
توان در چند دسته کلی بـازگو   هاي مساجد را می ترین کارکرد عمده

  :کرد
ین تـر  مهـم کـارکرد عبـادي و نیایشـی    : کارکرد عبادي و نیایشـی . 1

 ارتقـاي ، ی براي ذکر خـدا مکانمسجد ، دشو کارکرد مساجد محسوب می
سوره مبارکه  36مطابق آیه شریفه . قرب الهی و بندگی حق است، معنوي

  ؛»فی بیوت اذن اهللا ان ترفع و یذکر فیها اسمه«فرماید  نور که می
  :هاي کارکرد عبادي و نیایشی مساجد عبارتند از ین جنبهتر مهم
  ؛هاي یومیه و روزانه برگزاري نماز )الف
هـاي   برگزاري نماز جماعت و جمعه به صورت مـنظم و نمـاز   )ب

  ؛مناجات، مناسبتی مانند نماز عیدین
، جمعـی ادعیـه کمیـل    دعا و مناجات و برگزاري مراسـم دسـته   )ج

  ؛دعاي توسل و ندبه، زیارت عاشورا
اعتکاف و وقوف در مسجد به قصد انجام اعمال مخصـوص بـا    )د
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  ؛و تصفیه روحشرایط و آداب خاص به قصد تزکیه 
  ؛ها انجام مراسم عزاداري و سوگواري در ایام محرم و مناسبت )ه
  ؛جلسات قرائت قرآن )و
: 1381، باقی( خطابه و موعظه دینی و اخالقی، جلسات سخنرانی )ز

242.( 
تـرین   قـوي ، پـس از کـارکرد نیایشـی   : کارکرد آموزشی و علمی. 2

ویـژه در دوران   رکرد بهاین کا. کارکرد مساجد کارکرد آموزشی آنها است
اي  بـه گونـه  ، هاي آموزشی مدرن بسیار پررنگ بوده پیش از پیدایش نهاد

که در اکثر جوامع اسالمی سیستم تعلیم و تربیـت حـول محـور مسـجد     
  ؛شکل گرفته است

  :هاي مسجد در این زمینه عبارتند از ترین کارکرد عمده
احکـام  ، قاخال، حدیث، قرآن، آموزش دین و معارف اسالمی )الف

  ؛و علوم دینی
  ؛اي هاي زندگی و علوم و فنی ـ حرفه آموزش مهارت )ب
  ؛درسی و تحصیلی ارتقايکارکرد سوادآموزي و  )ج
  ؛آموزش بهداشت و سالمت و مشاوره و امداد و نجات )د
ــی  )ه ــوزش فرهنگ ــی، آم ــارگري ، عکاس ــر و نگ مــداحی و ، هن
  ؛سرایی نوحه

فقه ، حدیث، حوزه علوم دینیعلما و متخصصان  ان،تربیت مبلغ )و
این رویه توسط امامـان معصـوم و در صـدر اسـالم نیـز رواج      ( و اصول

هـزاران شـاگرد در   ) ع( و امام صـادق ) ع( ویژه توسط امام باقر داشت به
  .بستر مساجد تربیت شد

جز مقطعـی   کارکرد سیاسی مساجد به: کارکرد سیاسی و مدیریتی. 3
شد در ادوار گذشـته   م و مسلط انجام میطور مستقی در صدر اسالم که به
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به طـوري کـه   . بیشتر غیرمستقیم و در سطح توده مردم جاري بوده است
گـذاري  تأثیراند با به حاشیه راندن مساجد از  کرده اکثر حاکمان تالش می

و دخالت روحانیون در سیاست جاري کشـور جلـوگیري کننـد و حتـی     
ها و علمـا در مراکـز مـذهبی     یبسیاري از حاکمان اسالمی با انتصاب مفت

تـرین   عمـده . کردنـد  حوزه عمل آنـان را بـه افعـال عبـادي محـدود مـی      
هاي سیاسی و مدیریتی مساجد کـه بیشـتر ناشـی از احیـاي روح      کارکرد

بر همراهی و رابطه تنگاتنگ دین و امـور سیاسـی    تأکیداجتماعی دین و 
ت گرفـت را  صـور ) ره( ویژه در ایران و توسط حضرت امـام خمینـی   به

  :بندي کرد توان در عناوین کلی زیر دسته می
  ؛هاي اضطراري دهی مؤمنان در موقعیتزمانهماهنگی و سا )الف
مرکز مشورت و رایزنی بین مؤمنان در امور سیاسی و مـدیریتی   )ب

  ؛شهر و محله و حتی اعضا، اداره امور کشور
نظـام  هـاي   مواضع و سیاست، ها هدایت سیاسی و تبیین دیدگاه )ج

هاي نماز  این کارکرد در حال حاضر بیشتر در خطبه( حکومتی براي مردم
  ؛)گیرد جمعه و توسط خطیب جمعه صورت می

مسجد به عنوان یک پارلمان : برگزاري انتخابات محلی و عمومی )د
  ؛کند محلی عمل می

ها و جریانـات   هاي سیاسی و تبیین مواضع گروه برگزاري تجمع )ه
  ؛سیاسی در جامعه

فراهم کردن و وادار کردن مردم بـه مشـارکت عمـومی در اداره     )و
  ؛امور محلی

دفاع از دین و مشروعیت نظام سیاسی و دینی و والیت فقیه بـه   )ز
  .عنوان رکن اصلی نظام سیاسی

دانـیم اصـل و    کـه مـی   گونه همان: رسانی کارکرد تبلیغی و اطالع. 4
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ها به دین است و اسالم  انانسفلسفه رسالت پیامبران الهی تبلیغ و دعوت 
نیز از این قاعده کلی مستثنی نبوده و تبلیغ چه به صورت پنهانی و چه به 

تبلیغ و تـرویج  ، مساجد. صورت آشکار بر این حقیقت استوار بوده است
دین را حتی مقدم بر افعال عبادي بایـد انجـام دهنـد تـا منشـور اصـلی       

بـه یکتاپرسـتی بـوده اسـت     ا تبلیغ و دعوت مردم همانرسالت پیامبر که 
بنابراین مسـاجد بـه عنـوان نخسـتین     ؛ محقق شود و یا ادامه داشته باشد

اند و در بسیاري از مواقع دیـن   رسانی دینی شناخته شده هاي اطالع پایگاه
. کنند عاطفی و کاربردي براي مردم معرفی می، هاي بسیار ساده را با شیوه

  :رسانی دینی عبارتند از یجی و اطالعترین ابعاد کارکرد تبلیغی و ترو عمده
ین و تـر  ، مهـم اذان و دعوت گروهی مردم براي برپـایی نمـاز   )الف

طـور   شود که روزانه و به رسانی مساجد محسوب می نخستین اقدام اطالع
  ؛شود مرتب و منظم چندین بار تکرار می

بـرداري   هـاي وسـیع بـراي بهـره     خانـه  ایجاد کتابخانه و قرائـت  )ب
هـاي   به طوري که در قرون میانه اسالمی برخی کتابخانه( کنندگان مراجعه

عظیم در مساجد برپا شده بودند و با ارائه خدمات رفاهی از قبیل غـذا و  
هاي رونق علـم و آمـوزش را در بسـتر     کنندگان زمینه خوابگاه به مراجعه

همچنـین مقـام معظـم رهبـري در ایـن مـورد       . مهیا کرده بودنـد  مساجد
هـاي گونـاگون از جملـه اسـتفاده از ابزارهـاي       اما فعالیت... «: فرماید می

هاي هنري براي تبلیغ مفاهیم  هاي مطلوب از جمله روش کتابخانه، تبلیغی
دینی و تولید شوق به عبادت از جمله مواردي است که الزم است درباره 

سخنرانی در دیدار بـا اعضـاي سـومین همـایش هفتـه      ( »لعه شودآن مطا
  ).ی مساجدجهان

وعظ و موعظه و هدایت افـراد بـه   ، برگزاري جلسات سخنرانی )ج
  ؛سوي نیکی و خوبی
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  ؛هاي دینی و تربیتی و اخالقی کتاب و بروشور، انتشار نشریه )د
  ؛خبررسانی و مبادله ارتباطات به صورت شفاهی و مکتوب )ه
سازي و و تنویر افکار عمومی و تسهیل ارتباطات اجتمـاعی   اهآگ )و

  ؛و تبادل آرا و افکار و نظرات
  ؛هاي مردم اعزام مبلغ و واعظ به مناطق و میان گروه )ز
هاي دعوت به اسالم براي سران قبایـل   اعزام سفیر و ارسال نامه )ح

  و کشورها
  :کارکرد دفاعی و امنیتی. 5

هــاي جنگــی  داوطلبــان و نیــرو محــل تجمــع و گردهمــایی )الــف
  ؛مسلمانان در صدر اسالم

آوري و نظامی بـه ارتـش مردمـی     آموزش فنون دفاعی و جنگ )ب
  ؛اسالم

  ؛ات دفاعی و جنگیمکاناابزار و ، تجهیزات تأمیننگهداري و  )ج
  ؛تبیین و ترویج فرهنگ دفاع و مقاومت در محله )د
هـاي   نام و اعـزام نیروهـاي داوطلـب در موقعیـت     ثبت، پذیرش )ه
  ؛یبحران

  ؛یبحرانهاي  سنگربندي و ایجاد موانع دفاعی در موقعیت )و
  ؛ویژه در صدر اسالم اعالم خبر جنگ و صلح به )ز
هاي صلح و امنیتی بـا کفـار و    ها و قرارداد نامه محل انعقاد پیمان )ح

  .قبایل
جزئی از ، ویژه در محالت به ،مسجد: کارکرد اجتماعی و فرهنگی. 6

شود که در تعامل مسـتمر بـا اهـالی و مسـائل و      کالبد محله محسوب می
بـار   ها و مشکالت محل نخستین لذا بسیاري از نیاز، مشکالت محل است

واسـطه و در خـط    مسجد تنها نهاد بـی ، در مسجد انعکاس خواهد یافت
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براي اعضـا و اهـالی و   آمده  مقدم مقابله با نیازهاي آنی و مشکالت پیش
بر این اساس محله بـه صـورت روزمـره داراي    . همچنین کل محل است

کارکردي مؤثر در حل مشکالت اجتماعی محل خواهد بـود کـه عمـدتاً    
  :عبارتند از
برگزاري جلسات شور و مشورت گروهـی در مـورد مسـائل     )الف

  ؛محل و اهالی
  ؛آشتی در محلوفصل اختالفات و منازعات مردم و برقراري  حل )ب
اسکان و پذیرایی و ارائه خـدمات بـه مهـاجران و مسـافران بـه       )ج

این نوع خدمات در صدر اسالم در مسجد النبی مرسـوم  : محله مسلمانان
طوري که مهاجرانی کـه منـزل نداشـتند مـدتی در مسـجد       به، بوده است
همچنین این نوع خدمات در دوران خلفاي عباسی براي ، کردند اطراق می

  ؛شده است نشمندان و علما در جوار مسجد فراهم میدا
برگزاري مراسم ترحیم و یادبود براي بزرگان دینی و اهالی محل  )د

  ؛که در تقویت همبستگی گروهی بسیار مؤثر است
  ؛اهللا ها و ایام هاي عمومی و اعیاد و مناسبت برگزاري جشن )ه
هاي فرهنگی و ارائـه خـدمات فرهنگـی در محـل      تشکیل کانون )و

هـاي علمـی و ادبـی و هنـري و ورزشـی بـین        شامل مسابقات و رقابت
  ؛جوانان محل

کارکرد نظارت اجتماعی و کنترل درونی و اجراي فریضه امر بـه   )ز
  ؛معروف و نهی از منکر

  ؛اي و اسالمی تقویت وحدت و انسجام درون محله )ح
پـذیر و ارائـه خـدمات     هـاي آسـیب   حمایت از اقشار و خانواده )ط

  ؛اجتماعی
هـاي   احیاي روحیه انقالبی و خودباوري دینی و هدایت نهضت )ي
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 .اسالمی و خودجوش به سوي اهداف جامعه اسالمی
  :کارکرد اقتصادي و رفاهی. 7

هـاي   مبـانی و حـدود شـرعی فعالیـت    ، تبیین و تعیین اصـول  )الف
  ؛مؤمنان و کسبه و بازاریان محلاقتصادي براي 

احیاي سنت وقف و تقویت مشارکت خیرین در آبادانی جامعه  )ب
  ؛و محل
، دیـدگان  آسیب، رسانی به فقرا صدقه و کمک، انفاق، امور خیریه )ج

  ؛مستمندان و نیازمندان
  ؛آوري خمس و زکات و توزیع به شیوه شرعی جمع )د
  ؛زمندانالحسنه و کمک به نیا احیاي سنت قرض )ه
  ؛المال مسلمانان هاي مصرف و هزینه بیت نظارت بر شیوه )و
  .خواهانه اسالمی و مطالبه از مسئوالن هاي عدالت پیگیري سیاست )ز

  هاي مسجد کارکرد  هاي مسجد ویژگی
  قدرت معنوي و عبادي

  )تعلق همگانی( عمومی و فراگیر
  مأنوس و مأمن
  پویا و پرتحرك

  فراقومی و فرانژادي
  چندبعدي

  مکانابر

  عبادي و نیایشی ¾
  کارکرد علمی و آموزشی ¾
  کارکرد اقتصادي و رفاهی ¾
  کارکرد اجتماعی و فرهنگی ¾
  رسانی کارکرد تبلیغی و اطالع ¾
  کارکرد سیاسی و مدیریتی ¾
  کارکرد جهادي و دفاعی ¾

 ،به طور کلی در مقایسه با الگـوي زیسـت شـهري و محلـی در مسـجد     
  .پارادایم ثبات و تنوع بر زندگی حاکم است

  نقش و جایگاه آن در مسائل شهري، هاي مردمی تشکل

در ایران مشارکت مردمی در اداره امور کشور در چهارچوب اصول قانون 
بـر   27و  26به طـوري کـه اصـول    ، قرار گرفته است تأکیداساسی مورد 
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و فعالیـت آنهـا    هاي سیاسی و صنفی ها و انجمن جمعیت، آزادي احزاب
صـحه  ... نظـارت و ، گـذاري  سیاسـت ، ریزي هاي مختلف برنامه در عرصه

  .گذارد می
هــاي  بســت رســیدن برخــی اقــدامات و تــالش امــروزه بــا بــه بــن

گرایش ، هاي کنترل فیزیکی گیري از شیوه ویژه بهره ساختارهاي رسمی به
ر دهی امـو سـامان نهـاد و غیردولتـی در    هـاي مـردم   زمانمضاعفی بـه سـا  

ها نیز به سـرعت در حـال تکثیـر     زماناجتماعی پیدا شده است و این سا
  .شدن هستند

موجـب مزایـایی    هاي غیردولتی به زمانگرایش به سوي گسترش سا
تـوان بـه    هاي دولتی دارند که از جمله می زماناست که آنها نسبت به سا

  :موارد زیر اشاره کرد
ــارایی. 1 ــا  ک ــاي س ــزه اعض ــاي  زمانو انگی ــتر از ه ــی بیش غیردولت

  ؛هاي دولتی است زمانسا
هاي توسعه در چهارچوب این  مشارکت داوطلبانه مردم در برنامه. 2

  ؛گیرد ها شکل عملی به خود می زمانسا
  ؛یابد ها کاهش می هزینه اجراي فعالیت. 3
  ؛شود هاي دولتی فراهم می نظارت مردم بر عملکرد دستگاه مکانا. 4
، گـذاري  به طـور فعـال در جریـان سیاسـت    هاي اجتماعی  گروه. 5
  ؛کنند گیري عمومی مشارکت می سازي و تصمیم تصمیم
 شود مشارکت مردمی در روند تعامالت مردم و دولت نهادینه می. 6

  ).283: 1388، عابدي جعفري(
گـاهی آن  . نهاد تعاریف متعدي صورت گرفته است مردم زماناز سا

کنند و گـاه بـا مـالك     لتی مجزا میرا با معیار مدیریت از ساختارهاي دو
  ....گردش مالی و گاه با عدم وابستگی سیاسی و
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ی زمانسـا «، هاي غیردولتـی ایـران   زماندر تعریف بانک اطالعات سا
شود که تشکیالت و سـاختار مشخصـی داشـته و     غیردولتی محسوب می

ــوده و عمــده  ، غیرحکــومتی باشــد ــه ب همچنــین غیرانتفــاعی و داوطلبان
شود و نیز بتواند تمام و یا بخشـی   تأمینن از بخش غیردولتی اعتبارات آ

  ).284 :همان( »از نیازها جامعه را پاسخ دهد
هـایی   زمانسـا ، ملـل متحـد   زمانمطـابق تعریـف سـا   ، عالوه بر این

  :هاي زیر باشند غیردولتی هستند که داراي ویژگی
  ؛غیر انتفاعی باشند. 1
  ؛باشندوجود آمده  طبق قانون یا عرف به. 2
هیچ مازاد درآمد احتمالی حاصل از تولیداتشان را بین مؤسسـات  . 3

  ؛کنند و مدیران توزیع نمی
  ؛اساساً به لحاظ ساختاري از حکومت جدا هستند. 4
  ؛خودگردانند. 5
  .)285 :همان( عضویت در آنها غیراجباري و داوطلبانه است. 6

شدن فضـاي   هاي امام و رهبري در مورد اسالمی مروري بر دیدگاه
این رهبران در کنار توجه بـه  ، دهد می نشانهاي اداري  مشاغل و فعالیت
هاي اداري و  زماندهی و فعالیت روزمره سازمانهاي سا ساختارها و شیوه

اگر بـه  «: فرمایند اي می حفظ شأن و پرستیژ فضاي کار تخصصی و حرفه
، داري امانـت ، عـدالت ، توکل به خـدا ، هایی مانند تقوا ها و ارزش ویژگی

سـعه  ، تکیه بر ابـداع و نـوآوري  ، اعتماد به نفس، دوراندیشی، داري مردم
هاي ناب اسـالمی   شناسی نیز که از ارزش پذیري و وظیفه مسئولیت، صدر

وجـود خواهـد آمـد کـه شایسـته و       اداري به زمانسا، هستند اضافه شود
  ).8/3/1368، اي اهللا خامنه آیت( »بایسته نظام اسالمی است

هـاي مکمـل بـه     ال اگر بخواهیم در قالب یک تشکل و با فعالیتح
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ها در نظام اداري کمک کنیم تا بتوانیم  مدیران اداري در احیاي این ارزش
اي  آیا چاره، فرهنگ کار و فعالیت مردمی را در نظام اداري بازتولید کنیم

جز این داریم که به تشکلی برگردیم که از جنس خود مدیران و کارکنان 
داراي رویکرد معنوي بوده و داراي بیشترین انطباق محتـوایی و صـوري   

 با این آرمان باشد؟
هاي محلی و مردمی داراي چندین ویژگـی منحصـر بـه فـرد      تشکل

  :هستند از قبیل
  ؛گرایی طلبی و آرمان حق. 1
  ؛انقالبی بودن و پویایی فکري و ساختاري. 2
  ؛عمومیت و گستردگی و تکیه بر توان مردمی. 3
  ؛داوطلبانه بودن عضویت افراد و اشتیاق درونی. 4
  ؛گرایی شرعی و ملی تکلیف. 5
  ؛شده پایبندي به هنجارها و اصول پذیرفته. 6
  ؛ها ها و ارزش وفاداري به آرمان. 7
  ؛کوشی و تالش مضاعف سخت. 8
  ؛احساس تعهد ملی و دینی. 9

  ؛هاي قوي باورداشت. 10
  ؛پذیري مسئولیت. 11
  ؛اسیشن وظیفه. 12
  ؛نفی تبعیض. 13
  ؛دوستی گرایی و نوع مردم. 14
  ؛گرایی معنویت. 15
  ؛دلسوزي. 16
 .گرایی قانون. 17
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هـاي   شده برخی از انواع کارکردهاي تشکل بر اساس مطالعات انجام
  :غیردولتی در پیشبرد امور عمومی عبارتند از

  ؛ارزیابی و انتقال اطالعات، آوري جمع. 1
  ؛وکالتیاقدامات حمایتی و . 2
هـاي دولتـی و    زمانگذاري از طریق ارائه پیشنهاد به سـا  سیاست. 3

  ؛المللی بین
  ؛پژوهش و انجام مطالعات، آموزش. 4
  ؛هاي حقوقی و بشردوستانه آوري و ارائه کمک جمع. 5
  ؛تشریک مساعی. 6
  ؛کارکرد تبلیغاتی از طریق ستایش و یا محکومیت. 7
 المللــی دولــت و بــین ایفــاي نقــش نــاظر در تعهــدات داخلــی . 8

  ).133: 1381، چاروسه(

  بندي جمع
نسبت که اجتمـاعی و عمـومی اسـت و از بسـتر      همانمسائل شهري به 

گیـري اراده جمعـی و    وفصل آنها نیز مستلزم شکل حل، خیزد جامعه برمی
هـاي اجتمـاعی    زمانگروهی در متن جامعه و همگرایی سـاختارها و سـا  

، ونقـل  ارتباطات و حمل، بازار، نمادها، ااي از فض شهر جدید آمیزه. است
عدالت و ، خودخواهی و حتی دگرخواهی، قدرت، امنیت، علم و فرهنگ

طـور عـام بـر     پویایی و معانی و تفاسیر است و این ترکیبات بـه ، فراغت
بنـابراین  ؛ حـاکم اسـت   شـهروندان ها و تعـامالت شـهري و    تمامی جنبه

دانـش و آگـاهی از مـدیریت بـر     مدیریت بر تعامالت شهر نوین مستلزم 
  .تعامالت بین بخشی در شهر است
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، فعـال در ایـن حـوزه    1هـاي غیردولتـی   ها و تشـکل  زماناز میان سا
هاي وابسته به مساجد به عنوان ارکان اصلی محله با توجه به غناي  تشکل
هـاي عمـل    برخورداري از شاخصه، فکري و فرهنگی، هاي اعتقادي بنیان

هـاي   حضور در صحنه، قدرت هنجاري، ماهیت جنبشی، صالح و انقالبی
تواننـد   مـی ، قشـري بـودن   اي و همـه  مورد نیاز و همچنین گسترش شبکه

هـاي شـهري در رفـع و     زمانهمیار و مددکار مؤثري براي مدیران و سـا 
  .رجوع امور شهري باشند

تواند زیست مسلمانانه  مسجد و الگوي رفتاري حاکم بر مساجد می
آیینــی و  در مــتن دســتورات هــم شــهروندانمی بــراي را در شــهر اســال

کیشی فراهم کرده و فرهنگ شـهروندي را همدسـت و قابـل تفسـیر      هم
  .براي جمع کند

که اذان در منشور رفتـار دینـی اسـتاندارد     گونه همان ،به عنوان مثال
شرایط و یا هنجاري است که رفتار یکدست و قابل فهم براي همگان را 

توانـد   نمادسازي در دل مساجد می، کند جمعی فراهم می به صورت دسته
مدیریت شهري را در هماهنگی بین بخشی و ، با پشتوانه دینی و اسالمی

ین بسترها در ایـن  تر مهمیکی از . ساندهاي ناهمگون مدد ر ایفاي کارکرد
هاي داوطلبانه است کـه مشـوق مشـارکت     ها و گروه مسیر احیاي تشکل

  .شهروندي در حوزه فرهنگ و زیست جمعی باشد
گـاهی   دهـد ارزش سـکونت   مـی  نشـان روند تحوالت  ،به طور کلی

هاي سنتی و قومی سیر نزولی داشـته و یـا نتیجـه     محله بر اساس ویژگی
هـاي   شـده شـهرك   کاهش الگوي سکونت محلی و یا جایگزین قطعی آن

همچنـین رونـد   . جدید البته از نظـر سـاختاري و بافـت فیزیکـی اسـت     
دهد که  می نشاننیز ) ابعاد مختلف زندگی( تحوالت فرهنگی و اجتماعی

                                                             
1. NGO 
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یعنـی  ؛ گاهی است فرایند تحول فرهنگی برعکس ترجیح الگوي سکونت
ی بـه  جهـان پیرامـون اسـت و از شـهر     بـه ) یجهانشهر ( از نقطه کانونی

ایـن رونـد   . محله و روستا اسـت ، شهر کوچک، شهر متوسط، شهر کالن
هاي متفـاوت را در ایـن    مواد مورد نیاز بروز سه رویکرد عمده با ویژگی

 : دهد حوزه تشکیل می

  یجهانرویکرد جدید ـ   گرا ـ ملی رویکرد تحول  رویکرد سنتی ـ محلی  ها ویژگی/ رویکرد
  تنوع و تغییر  ثبات و تنوع  یکسانی و ثبات  ماهیت

محله با ترکیب قومی و   بافت
  نژادي

شهر سنتی با ترکیب 
ملیت ( فراقومی و فرانژادي

  ) و آیین
شهر مدرن با ترکیب 

  گرایی فردي کثرت
  جامعه بشري  ها ملت  خانواده و قبیله  نوع مخاطب
  جهانکل   جامعه خاص  فرد  سطح نفوذ

نوع مشارکت و 
  داوطلبی/ هنجاري  سوداگرانه/ یزمانسا  اي وظیفه/ اجباري  همکاري

هاي قـومی و   رفت از ارزش بستري براي برون، مسجد در اندیشه و عمل
ی بـوده کـه   جهـان عام و ، هاي فراقومی گروهی و احساس تعلق به ارزش

دهد و اندیشه رهایی کل بشـریت   هدف رسالت و متن دین را تشکیل می
، در عین حال. کند انداز خود ترسیم می در افق و چشم سازي را یجهانو 

گرایی فردي  ی با نوعی کثرتجهانهایش در گستره  در مسیر تحقق آرمان
شـود کــه   مواجـه مـی  ، هـاي لیبرالیسـم بــروز کـرده    کـه از مـتن و شـیوه   
ی در صدد است بـا حـذف   جهانی است و شهر جهانخواستگاهش شهر 

 تأکیـد هـاي آن   بر بسـیاري از شاخصـه  تعلق محلی و سنتی ـ اتفاقاً دین  
گرایی فردي منطبـق   کند ـ نوع بشر را با ایستارهاي لیبرالیسم و کثرت  می
در حالی دین در بعد ضرورت تغییر براي رسـیدن بـه یـک الگـوي     . کند

انداز با رونـد پیشنهادشـده    غالب ذیل قواعد عمومی دین در افق و چشم
با ایـن تفـاوت کـه دیـن کـارکرد      . ی نیز موافق استجهاندر قالب شهر 
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بیند و بنیـان عمـل    هاي محلی را در تعارض با این روند نمی گاه سکونت
 همـان کنـد کـه مسـجد در کالبـد محلـه       خود را بر این فرض استوار می

یعنـی سـاختن   ؛ ی باید محقق شودجهانکارکرد را دارد که در کالبد شهر 
  .تقاد مسلمانی و در بافت امت اسالمیشهروند دیندار و مؤمن با اع

اند  اما مساجد از دیرباز داراي پیشینه و کارکرد عبادي و نیایشی بوده
پـس مسـاجد در   . اند و از نگاه تحول اجتماعی به این موضوع دور مانده

هاي درونی  کنار حفظ بافت کنونی خود نیاز به ترمیم ساختار و یا تشکل
یعنـی بتوانـد   ؛ نه آنان را یاري یـا فعـال کننـد   دارند که بتوانند در این زمی

هاي ثبات اجتماعی محله را به تنوع و فراقومی بودن شهر و ایـده   کارکرد
سـازي   با زمینه که درحالی. هاي فراگیر دین پیوند دهد سازي ارزش یجهان

ویـژه بعـد مـذهبی و     گرایی غربی بـه  کثرت، هاي فردي براي بروز انگیزه
تهـاجم  ( اهی که در الگوي نفوذ فکري و فرهنگیخو هاي معنویت قرائت

بـه ایـن مفهـوم کـه     . شود را مدیریت کند وارد جامعه بومی می) فرهنگی
هـاي دیـن و شـریعت     گرایی در حال رشد را در بستر و با شیوه معنویت

هـاي داوطلبـی    ها و گروه بنابراین تشکل؛ اسالمی مدیریت و هدایت کند
) تنـوع و تغییـر  ، ثبـات ( گانـه  هاي سه یژگیتوانند با تلفیق و ترکیب و می

 جهـان شـهر و  ، مسـجد ، اي منطقی در برقراري تعامل بـین محلـه   واسطه
هاي داوطلب با مددرسانی به مسجد براي ارائه  در این فرایند گروه. باشند

پلی ، یعنی کارکرد عبادي و نیایشی در بافت محالت، کارکرد غالب خود
ي فرهنگـی و اجتمـاعی جامعـه در محلـه     ها ارتباطی براي ایفاي کارکرد

یعنی باید به طریق اولی بتوانند جامعه را در محله بازتولید کنند و ؛ هستند
فرهنگی ( نیازهاي یک جامعه اسالمی را در بستر شهر و محالت در ابعاد

پاسـخ  ) ...اقتصـادي و اجتمـاعی و  ، دفاعی و امنیتـی ، سیاسی، ـ آموزشی
  .دهند
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مسـئله  ، هـاي داوطلبـی   مقوله در توسعه تشکلین تر مهمبدون شک 
هـاي محلـی در بسـتر فرهنـگ      فرهنـگ  گستره فرهنگی یا تعامالت خرده

توانند بقا و پایداري  هاي محلی می فرهنگ به طوري که خرده. غالب است
فـرض مطلـوب    شدن یجهانکه در حوزه  گونه همان. خود را حفظ کنند

ی محلـی شـده   جهـان نـگ  ی شده و فرهجهانآن است که فرهنگ محلی 
از  جهـان زیـرا  . کنـد  مدرن زیست می جهانفرهنگ محلی در متن . است

هاي الکترونیکی و مهاجرت فردي و گروهی و مصـرف بـه    طریق رسانه
ی وارد شده و از همین طریـق  جهانها و متن عمل اجتماعی  حوزه ارزش

. یابـد  ی به درون جامعه و فرهنـگ محلـی راه مـی   جهاناست که فرهنگ 
مـدرن   جهانهاي محلی در متن  هاي اجتماعی و فرهنگ گروه، ها ومیتق

 ).68: 1386، آزاد ارمکی( یابند ی میجهانهاي این  زیست داشته و دغدغه
هاي داوطلبانـه در   زمانبر همین اساس با تحلیل وضعیت موجود سا

ــا عملکــرد در ایــن حــوزه و همچنــین    ــوان ی ــزان ت مســاجد از نظــر می
و نقاط قوت باید به یک راهبرد اساسی در این زمینه  هاي آینده مطلوبیت

داوطلبانـه بـا حـوزه عملکـرد محلـی بتوانـد اندیشـه         زمانرسید که سـا 
هاي شهر و محله را در بافت  ها و کارکرد اجتماعی دین متناسب با ویژگی

  .ی تلفیق و عمل کندجهانشهري با اندیشه فراگیر 
مسجد و ، کوچه و خیابان، ادخانو، افراد( پیوند سنتی ارکان محله. 1

تواند مبنایی بـراي اسـتواري    می) هاي محلی است ها و گروه زمانبازار سا
  ؛داوطلبانه بر ارکان اصلی محله باشد زمانسا

  ؛حوزه عملکردي آن پاسخ به نیازهاي محلی و اعضا است. 2
حوزه اندیشه و افق نگاه تشکل داوطلبانه شـهري و ملـی اسـت    . 3

  ؛از دایره مسجد و محله را دارد یعنی قدرت خروج
 زمانسـا ، گر هاي مسجد با اندیشه بسیج در تلفیق رسالت و آرمان. 4
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تواند از جامعـه محلـی و    هاي داوطلبانه می داوطلبانه در مدیریت فعالیت
  .ی منتهی شودجهانملی فراتر رود و به جامعه 

سـاختار و موجودیـت   ، هاي مـذکور  با توجه به کارکردها و ویژگی
از ، اي باشد که بتواند در مرحله نخست هاي داوطلبانه باید به گونه تشکل

هاي یک محله بیشترین بهره را ببرد و ایـن   تمام توان داوطلبی و پتانسیل
  .ها را با نیازهاي کلی شهر پیوند دهد ها و کارکرد ویژگی

از نظـر مـدیریتی داراي   . گیرد ها قرار می ساختار مسجد در دل محله
امـا بـه لحـاظ    ، متمرکز و مستقل در محلـه خـاص اسـت   ، واحد ساختار

هاي متفاوت و متمـایز متناسـب بـا     کارکردي داراي نوع و حجم فعالیت
  .ها و شهرها است نیازهاي محله به عنوان یک عنصر بنیادي در شهرك

ها و ارائه خدمات مورد  واحدهاي داوطلبی به لحاظ موضوع فعالیت
دارند و به تناسب نیاز ایجادشده بـا همـاهنگی    نیاز در نقطه کانونی قرار

رسانی و مدیریت شهري در مناطق یـا محـالت شـهري     واحدهاي اطالع
واحـدهاي  ، از نظـر عملیـاتی  ، بنابراین؛ خواهند داد نشانواکنش مناسب 

شوند و مدیریت شهري  رسانی شهري محسوب می داوطلبی قلب خدمات
  .اهد بودرسانی خو بازوي کمکی و پشتیبانی خدمات

، ه فراگیرسامانهاي داوطلبانه به عنوان یک  توسعه تشکل که درحالی
؛ اي اسـت  هـاي فرامحلـی و حتـی فرامنطقـه     گیـري شـبکه   مستلزم شکل

داوطلبــی صــرفاً کــاربرد  زمانپتانســیل محلــی در توســعه ســا، بنــابراین
. اي در رقابـت بـا سـایر محـالت را دارد     گروهی و محـدود محلـه   درون
هـا بتوانـد ایـن مزیـت      هاي راهبردي و استراتژي باید مطلوبیت، رو ازاین
در مقابل جوامـع   کالناي را به درستی تعمیم دهد و در یک جامعه  محله

و این امر مسـتلزم  ، گرایی سنتی بکاهد رقیب استفاده کند تا از خطر محله
دهنده الگوي  هاي مختلف تشکیل برقراري تعامل مؤثر و فراگیر بین بخش
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  :هري است که در مدل زیر ترسیم شده استزیست ش

  
هـاي غیردولتـی و    هـایی کـه تشـکل    ین نقـش تـر  مهـم و اما در این مدل 

بـه صـورت   ، تواننـد ایفـا کننـد    نهاد در تعامل با مدیریت شهري می مردم
  :مختصر و ترکیبی عبارتند از

، هـا  معرفی و پیشگیري از زمینـه ، شناسایی، رصد، بانی نقش دیده. 1
هاي محلی و  مسائل و مشکالت شهري و محلی در قالب تشکلعوامل و 

  ؛...ها و ی شورایاريزمانسا
رسانی و همیـاري   هایی براي اطالع ها و کانال اختصاص کد ویژه. 2

  ؛در انجام امور محلی و رفع مشکالت
هـاي غیردولتـی در ایـن     اقدام براي قانونی کردن فعالیت تشـکل . 3

ارت و بازرسـی در امـور شـهري و    حوزه و تحقـق اراده جمعـی در نظـ   
 .زندگی روزمره

مساجد و 
هاي  کانون

 مذهبی

  مدیریت
 امور شهري

 تشکّل مذهبی
دولت و 
هاي  سازمان
 رسمی



  497...      شهرداري شدن مردمیشناختی راهکارهاي  تبیین جامعه

 
  

    

 همیاري در اجراي امور محلی
بانی و رصد کردن  دیده

 اطالعات محلی

 نظارت و بازرسی در امور محلی
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  کتابنامه
، انتشـارات  ایرانی و جهـانی شـدن   فرهنگ و هویت، )1386(آزاد ارمکی، تقی 

 .تمدن
شـده در   مقاله ارائـه ، »نقش مساجد در مدیریت و توسعه«، )1386(نا  اسدي، بی

 .سومین همایش هفته جهانی مساجد
 .18و  7، جلد صحیفه اماماهللا،  امام خمینی، روح

، ترجمه تحول فرهنگی در جامعه پیشرفت صنعتی، )1382(اینگلهارت، رونالد 
 .انتشارات کویر: وتر، تهرانمریم 

، ترجمـه  هاي شـهري  همگنی یا ناهمگنی در محله، )1979(راپاپورت، ایموس 
 .شبنم اسماعیلی، نسخه اینترنتی

دفتـر  : ، تهرانها نظریه برخورد تمدن، )1375(امیري، وحید، ترجمه و ویراسته 
 .المللی مطالعات سیاسی و بین

ریزي و طراحی  گاه مسجد در برنامهنقش و جای«، )1376(پورجعفر، محمدرضا 
 .مجموعه مقاالت همایش معماري مسجد، »هاي شهري محله

فصـلنامه  ، »فرهنگ شهري ایران، فرهنگ تلفیقـی «، )1385(حسنی، سید قاسم 
 .1، شماره مطالعات ملی

، پژوهشـگاه علـوم انسـانی و    هاي شهري ایران محله، )1385(خاکساري، علی 
 .مطالعات فرهنگی

 .، انتشارات سمتهاي نو در جغرافیاي شهري دیدگاه، )1373(شکویی، حسین 
، مرکز بازشناسـی اسـالم و   تکاپوي دین سیاسی، )1383(زند، علیرضا  شجاعی

 .ایران، انتشارات باز
فصلنامه مطالعـات  ، »جهانی شدن و بحران هویت«، )1386(محمدي، احمد  گل
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 .10شماره ملی، 
 .، نشر نیشناسی شهري انانس، )1386(فکوهی، ناصر 
فصلنامه مطالعـات  ، »فرهنگ جهانی، اسطوره یا واقعیت«، )1380(کیانی، داوود 
 .10، شماره ملی
، ترجمه شیوا کاویانی، شرکت سـهامی  شهر در گذر زمان، )1375(وبر، ماکس 

 .انتشار
 .مؤسسه مطالعات ملی: ، تهراندین و هویت، )1385(منصورنژاد، محمد 

کننـدگان در   مـتن سـخنرانی در دیـدار بـا شـرکت     ، )1386(بري مقام معظم ره
 .سومین همایش هفته جهانی مساجد

 .هاي فضاهاي فرهنگی ایران ، آمارنامه)1382(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هاي غیردولتی در ایجاد و حفظ سالمت  نقش سازمان«، )1381(چاروسه، امین 

سـالمت نظـام اداري   مجموعـه مقـاالت همـایش    ، »نظام اداري کشـور 
  .کشور

  .8/3/68، بیانات در تاریخ )1368(مقام معظم رهبري 
هاي  مبارزه با فساد و نقش سازمان«، )1388(عابدي جعفري، حسن و همکاران 

، سـازمان  مجموعه مقاالت همـایش ارتقـاي سـالمت اداري   ، »نهاد مردم
  .بازرسی کل کشور
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ها با رویکرد توسعه و تقویت فرهنگسرا
  گذاردر  اساسیراهکاري ؛ بومی

  اجتماعی ينهاد شهرداري به سمت
  

  ،1دکتر سروش فتحی
  2هوشنگ ظهیريدکتر 

  
  
  

  چکیده
و  تحلیـل نظـرات   مرور منابع عمده وبا این مقاله در صدد است 

نقش فرهنگسـراها در توسـعه و تقویـت نقـش     ، نتایج تحقیقات
 .شهرداري به عنوان یک نهاد اجتماعی را متذکر شود

 .اسـت کـاربردي   تحلیلـی و ، این مطالعه از نوع توصیفی روش
                                                             

اجتمـاعی،   علـوم  گرمسـار، گـروه   واحـد  اسالمی، آزاد دانشگاه علمی و هیئتعض. 1
  (sfathi@iau-garmsar.ac.ir)گرمسار، 

اجتمـاعی،   علـوم  گرمسـار، گـروه   واحـد  اسالمی، آزاد دانشگاه علمی عضو هیئت. 2
(hzahiri@iau-garmsar.ac.ir)  
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هـاي تحقیقـات    هاي تجربـی از یافتـه   شود در استدالل تالش می
 .ها استفاده شود فرهنگسرا شده در حوزه انجام

شـهرداري در دوران گذشـته بیشـتر نقـش یـک نهـاد       : هـا  یافته
، تولید ةامروزه با تغییر شیو. عهده داشته است محور را به خدمات

اجتمـاعی در   زمانپیچیـدگی سـا   سیطره سبک زندگی شـهري و 
نهادها تغییر کـرده و نهادهـا در پـی     کارکرد، بسیاري از ممالک

هـاي   ي به نقـش پاسخگوهاي سنتی خود براي  قشبازنگري در ن
  .جدید هستند

هاي کشور این تحول  شهرداري تهران و به تأسی از آن شهرداري
پاسـخ   اما بـی ، یی به نیازهاي اساسیپاسخگورا درك و به سمت 

دهد یکـی از   می نشاننتایج تحقیقات . اند قدم برداشته شهروندان
و غیرتهرانـی از مـدیران   تهرانـی   شهروندانین تقاضاهاي تر مهم

بنابراین بـا توجـه بـه    ؛ ها است شهري ایجاد و تقویت فرهنگسرا
تجربه موفق فرهنگسراها در تغییر نگاه مـردم بـه شـهرداري بـه     

حفظ و تقویت فرهنگسراها باید ، ایجاد، عنوان یک نهاد اجتماعی
  .هاي مدیریت شهري باشد از اولویت

تغییــر ، بـومی شـدن  ، اجتمــاعینهـاد  ، فرهنگسـرا : کلیـدواژگان 
  .نیاز به فراغت و شادمانی، کارکرد
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  مقدمه
و  کالنهاي  ها و انجمن زمانظهور شهر با همه مسائلش تولد نهادها و سا

هـاي   هایی که بـر اسـاس ضـرورت    انجمن. خرد را به همراه داشته است
یی بـه نیـاز   پاسخگوموجود در شهرها کارکردهاي مختلفی داشته و براي 

هـاي محلـی در نظـم     شـک انجمـن   بی. وجود آمدند به شهروندانر و شه
گذارنـد  تأثیرایجاد کنترل اجتماعی و افزایش امنیت شهري بسیار ، شهري
توان از آنها به عنـوان راهبـرد اجتمـاعی در راسـتاي تحقـق رفتـار        و می

متعارف با فضاي شهري و افزایش سطح رفتار اجتمـاعی و فرهنگـی در   
  .دشهر استفاده کر

هـاي مشـارکت و بـارور و     فراهم کردن زمینه درونـی کـردن ارزش  
سازي و کاهش اخـتالالت اجتمـاعی و    نهادینه، فرهیخته کردن شخصیت

و  شـهروندان توانمندسـازي  ، تکوین و تقویت جامعه مدنی و در مجموع
از  زمـان طلـب در طـول    هـاي مشـارکت   سازي در درون سـاخت  ظرفیت

مـدیریت  ، در انجام شهروندانمشارکت  عوامل مؤثر و اصلی براي جلب
  .و اداره امور است

ی در راسـتاي برطـرف   انسـان اساساً شهر تبلور فضاي عملکردهـاي  
با توجه به دانـش و  ، یزمانبنابراین در هر دوره و ؛ کردن نیازهاي اوست

و ، شـرایط اجتمـاعی ـ اقتصـادي    ، هـاي او  علم بشر و نیازها و خواسـته 
آینـد و بـه    وجـود مـی   هاي مرتبطی به گاه سکونت، سیاسی ـ ایدئولوژیکی 

هایی  هرچند در برهه( گیرند نوعی در خدمت رفع نیازهاي بشري قرار می
 ).شود شهر مایه بدبختی بشر شناخته می، یا در بعضی از تفکرات زماناز 

ها به شکل روستاهاي سنتی بودند و جدیدترین آنها  گاه نخستین سکونت
میلیون نفر جمعیت در پهنه این کره خـاکی   10از یعنی ابرشهرها با بیش 

بینیم که  می، اگر از نظریات مربوط به پیدایش شهر بگذریم. اند ایجاد شده
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شهرها کارکرد اداري ـ سیاسی ـ نظامی و گاه   ، تا پیش از انقالب صنعتی
شـهرها  ، )شـدن  ماقبل صنعتی( در این دوران. اند مذهبی یا تجاري داشته

ترین شهر پیش از انقالب صنعتی را مربـوط بـه    بزرگ( جمعیت اغلب کم
دانند و گاهی جمعیت آن را تا یک میلیون نفـر   دوران امپراتوري روم می

، فتحـی و رجبـی  ( انـد  ی بـوده انسـان اکم و داراي ابعاد ، کمتر)اند نیز گفته
1386 :70.(  

هاي کوچک نوپایی هستند که در شـهرداري و   زمانسا، فرهنگسراها
شهري  کالناند و در اصل پل ارتباطی مدیریت  تاد شکل گرفتهدر دهه هف

توزیـع و تعامـل   ، از طریق فراینـد تولیـد  ) اقشار مختلف( و آحاد جامعه
ها براي رسـیدن بـه اهـداف مشـترك بـر       سرمایه فرهنگی در سطح شهر

، هاي فرهنگـی  زماناین سا. اند گرفته اساس همکاري در سطح شهر شکل
، یی به نیازهاي اجتماعی و فرهنگـی پاسخگونقشی محوري را در عرصه 
  .کنند اقتصادي و سیاسی ایفا می

ـ ی زمانهر سا اهـداف   و وجـود آمـده اسـت    هبراي اهداف خاصی ب
ولـی  ؛ کند که چه مجموعه کارهایی باید انجام گیـرد  مشخص می زمانسا

یفیتی انجـام  با چه ک، چگونگی انجام کارها و اینکه در عمل چه کارهایی
، الـوانی ( متأثر از عوامل محیطی داخلی و خارجی اثرگـذار اسـت  ، گیرد

1382 :75.(  
دهی نهادهاي فرهنگی نیز هریک از این امور بایـد مـورد    زماندر سا

 لحاظ میـزان تخصصـی بـودن و    بررسی ساختارها از با. قرار گیردتوجه 
دهـی   زمانالگوي ساتوان به  می، دنبرعهده دار فرهنگ کشور نقشی که در

بـه منظـور پوشـش    ، هاي مختلـف فرهنگـی   زمانایجاد سا. مناسبی رسید
جهت پاسخگویی به هاي موجود در نظام فرهنگی کشور  مجموعه کاستی
هاي  دهی فعالیت زمانسا ةاین شیو .بوده است شهرونداننیازهاي پیچیدة 
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لبتـه  ا .اسـت مناسب  کارساز وفرهنگی به عنوان یک استراتژي ، فرهنگی
ناپـذیري   انعطـاف ، بنا بـه عللـی ماننـد    زمانانتخاب این استراتژي در آن 

هـاي   روکراسی و اعمـال روش واجتناب از ب، هاي فرهنگی کشور ساختار
لزوم حفظ استقالل ، ها این فعالیت موردي در ساالر دیوانمرسوم اداري و 

ولـی در طـول   ، صورت گرفت، هاي فعالیت دینی از مداخله دولت حوزه
مه فعالیـت ایـن   ااندازي و اد رویه مشخص و ضابطه معینی براي راه زمان

ها از  زماناین سا بسیاري ازد و شها و نهادها اعمال ن زمانمجموعه از سا
لحاظ مأموریتی و فعـالیتی در عـرض یکـدیگر قـرار گرفتـه و بـا دامنـه        

و آرام آرام بـه  ، هکاري تعریف شد اي از تداخل وظایف و موازي گسترده
  ).1380، دهی امور فرهنگی سامانطرح ( اضافه شدندبدنه دولت 

، هـاي فرهنگـی   در هر حال نقش دولت و مـردم در مـورد فعالیـت   
 کـالن قـوانین  ، اصوالً مبتنی بر مبـانی قابـل اسـتخراج از قـانون اساسـی     

توانـد   تبیین این نظریه مـی . هاي توسعه ملی است فرهنگی کشور و برنامه
دهـی و تنظـیم روابـط اداري     زمانا براي سـا هاي مشخصی ر ارچوبهچ

تـوان دامنـه فعالیـت     معین کند و با تعیین اهداف و وظـایف دولـت مـی   
ضمن آنکـه  ؛ را مشخص کرد هانقش و رسالت آن و هاي فرهنگی زمانسا

دهی تشکیالت فرهنگـی   سامانهاي  بیشترین اهداف مورد توجه در برنامه
دادن بـه رخـوت و    پایـان توانمندسـازي و  ، سـازي  مبتنی بر ساده، کشور

 اسـت  هـا  خمودي و ایجاد تحـرك و شـفافیت در وظـایف و مأموریـت    
ــق   ).40: 1380، پیروزمنــد( ــز کــه از طری ــان فرهنگســراها نی در ایــن می

و داراي  .شـوند مسـتثنی از ایـن قاعـده نیسـتند      شهرداري مـدیریت مـی  
ولـت و ملـت   وظایف کارکرد و ساختار فرهنگی در جهت پل ارتباطی د

  .باشند می
توسـعه و تقویـت   ، سازي و تئـوریزه کـردن   هدف این مقاله برجسته
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گـذار  اساسـی بـراي   راهکـاري  بـه عنـوان    ها با رویکرد بومیفرهنگسرا
  .است نهاد اجتماعی شهرداري به سمت

توسعه و تئوریزه کردن ( شیوه رجوع به واقعیت این پژوهش، روش
در ایـن نوشـتار مراجعـه بـه سـند      ) ها با رویکرد بومیتقویت فرهنگسرا

  .است

  هاي فرهنگی زمانسا
هـاي   هـا و انجمـن   توانند با تشکیل گروه هاي فرهنگی می زمانرهبران سا

، ها و مشارکت داوطلبانه کارشناسـان و متخصصـان   زمانتخصصی در سا
هـا و   ایجـاد انجمـن  . سرمایه اجتمـاعی را فـراهم کننـد    ارتقايهاي  زمینه
هـاي   توانـد موجـب کـاهش هزینـه     ها می زمانهاي تخصصی در سا گروه

بـا تقویـت   ، شـده و عـالوه بـر آن    زماننظارت و کنترل رسـمی در سـا  
موجـب  ، اي در اعضـا  احساس تعلق بـه یـک گـروه تخصصـی و حرفـه     

ین اقـداماتی کـه   تـر  مهـم  .افزایش سطح انگیزش و رشد فردي نیز شـود 
، تواند بـراي تقویـت سـرمایه اجتمـاعی انجـام شـود       ها می توسط دولت

  :عبارتند از
  ؛تشویق و تقویت تشکیل نهادهاي مدنی. 1
  ؛هاي عمومی سازي آموزش تقویت و غنی. 2
در راستاي حضور داوطلبانه در نهادهـاي   شهروندانامنیت  تأمین. 3

  ؛اجتماعی
هاي مختلف اقتصـادي و فرهنگـی و    گري بخش پرهیز از تصدي. 4

هاي مربوطه به نهادهاي مردمی بـراي جلـب مشـارکت     واگذاري فعالیت
ایجـاد و تقویـت نهادهـاي اجتمـاعی و     ، سازي ها و زمینه آنها در فعالیت

در جهـت ایجـاد حـس     و هاي اعتمـاد بـین آحـاد مختلـف مـردم      شبکه
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امیـل   ،نـه در ایـن زمی . باشـد  همبستگی اجتماعی و تعلق شـهروندي مـی  
، معتقد است» وار همبستگی اندام«در شرح کالسیک خود درباره  دورکیم

باعـث  ، شـود  ی متجلـی مـی  انسانبایدها و نبایدهاي اخالقی که در رفتار 
هاي متمـایز   وجود آمدن نظراتی مبتنی بر تشریک مساعی در میان گروه به

را » وار انـدام «او همبستگی . شود که مکمل نقش یکدیگرند و متفاوت می
 زمانسا کاراییشرط اصلی ، است» یکیمکان«که قطب مخالف همبستگی 

  ).49: 1382، لفت ویچ( داند اجتماعی در جوامع مدرن و پیچیده می
هـا را در جامعـه نـوین امـري      هاي صـنفی و انجمـن   دورکیم تشکل

هـاي جامعـه    داند و آن را به عنوان راهی براي درمان بیماري ضروري می
، شناسـی  از لحاظ جامعه«وي بر این عقیده است که . کند مطرح می جدید

نیافته و یک دولت بزرگ که در صدد  زمانشمار سا یک جامعه با افراد بی
به یک موجـود دهشـتناك تبـدیل    ، به هم فشردن و دربر گرفتن آنهاست

تر است که دولـت بتوانـد    زیرا فعالیت جمعی بیش از آن پیچیده، شود می
بسیار دور است و روابطش ، عالوه اینکه دولت از افراد به. باشد بیانگر آن

 مکـان ابنـابراین دولـت   ؛ متناوب و نـه مـداوم دارد  ، با آنها جنبۀ خارجی
هـاي فـردي نفـوذ کنـد و آنهـا را باطنـاً        خوبی در وجـدان  یابد که به نمی

رو اگر پهنه دولت تنها محـیط تشـکل افـراد بـراي      ازاین. اجتماعی نماید
ناگزیر افراد از خود و از دولت جدا شده و ، اي زندگی جمعی باشدکاره

  ).33: 1359، دورکیم( »شود جامعه متالشی می
ماند که میان  کند و پابرجا می یک ملت در صورتی خود را حفظ می«

در . دولت و افراد خصوصی یک رشته گروه ثانوي و فرعی موجود باشد
 تأثیرشدت تحت  افراد تا حدودي به هم نزدیک هستند و به، ها این گروه

بدینسـان جریـان شـدید و عمـومی     . گیرند نیروهاي جاذبه عمل قرار می
  ).34: همان( »راند کشد و به پیش می آنها را با خود می، زندگی اجتماعی
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هـایی   شوند و فعالیـت  هاي اختصاصی تشکیل می گروه هنگامی که«
اسـت   نفع ذينه تنها جامعه در این امر ، یابد می درون آنها بسط و توسعه
زیـرا  ، یابـد  ها منبع بهجت خـاطر خـود را مـی    بلکه فرد نیز در این گروه

جـویی   احسـاس سـتیزه  ، ی و آثارش براي فرد هم دردآور اسـت سامانناب
که مـزمن   در صورتی، اعتمادي دوجانبۀ ناشی از این حالت عمومی و بی

هـاي اجتمـاعی در    مکمل بودن گـروه « ).20: همان( »آور است رنج، شود
. بـه معنـی نظـم اجتمـاعی بـدون تضـاد نیسـت       ، نوسازي جوامع درحال

از بین بردن رقابـت  ، نقش همبستگی: کند که دورکیم اشاره می گونه همان
در ایـن بیـان    ).53: پیشـین ، لفت ویچ( »بلکه متعادل کردن است، نیست

براي ایجاد همبستگی و افـزایش سـرمایه اجتمـاعی گسـترش فضـاهاي      
  .طلبد می... ها، مراکز و زمانفرهنگی در قالب سا

  گستره فعالیت مراکز فرهنگی

بـه وسـیله    انسـان . از حیوان است انسانفصل جداکننده زندگی ، فرهنگ
کـه   گونـه  همانشاید بتوان گفت . یابد فرهنگ هدایت حقیقی خود را می

زیـرا  ؛ اسـت  انسـان بالطبع اجتماعی است، فرهنگ نیز جزء ذاتـی   انسان
زندگی اجتمـاعی شـکل نخواهـد گرفـت و قـوام و دوام      ، بدون فرهنگ

  .نخواهد داشت
اي از لحـاظ   شـده  هر مرکز فرهنگی داراي گستره مشخص و تعریف

 هاي گستره جغرافیایی و مخاطب است و متناسب با آن به انجام مأموریت
  .پردازد خود می

؛ گسترة مخاطب بعضی از مراکز فرهنگی فراتر از یـک شـهر اسـت   
اما گسترة مخاطـب  ، کنند مانند مراکز فرهنگی که در یک شهر فعالیت می

  .المللی است اسالم یا فضاي بین جهان، منطقه، کشور، آنها استان
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مراکز فرهنگی که گستره مخاطب آنها فراتر از مردم یک شهر نیست 
اي در  که داراي مخاطب گسترده» اي شهري و منطقه«به مراکز فرهنگی را 

که ویژه فعالیت در یک محـدوده  » اي محله«شهر هستند و مراکز فرهنگی 
  .توان تقسیم کرد می، تر و محدودتر اجتماعی است کوچک

و ) 1375، مطهري( موجودي بالطبع اجتماعی است، انساناز طرفی، 
منـزوي از   انسـان . زندگی انفرادي نداشته استگاه  شاید بتوان گفت هیچ

راه کمال حقیقی را طی نخواهد کرد و این جامعه است که بستر ، اجتماع
 انسانهاي بالقوه موجود در  ییرشد و شکوفایی استعدادها و توانا ۀو زمین

پـذیر   مکـان اهاي دیگـر   انساناجتماع و برخورد و ارتباط با  ۀرا در عرص
شود وي به طرف زندگی جمعـی و ارتبـاط بـا     میساخته است و باعث 

کنـد   ی که به تنهایی زندگی میزمانتا  انسان. هاي دیگر جذب شود انسان
به عبارت دیگـر  . داراي وضعیت بسیار ساده و به دور از پیچیدگی است

از حیطـه رفـع نیازهـاي     و قواعد رفتاري براي فرد بسـیار انـدك اسـت   
، کنـد  هاي دیگـر زنـدگی مـی    انسانبا  ولی وقتی، رود جسمانی فراتر نمی

با افـزایش تعـداد افـراد    . کند قواعد رفتاري و سبک و سیاق آن تغییر می
تعداد و نوع روابط به طور فزاینده باال خواهد رفـت  ، دهنده جمع تشکیل

  .یابد و در نتیجه پیچیدگی فزونی می
ي ها به دنبال همکاري و تعاون و ترسیم شیوه انساندر اینجاست که 

حقوق متقابـل  ، رود سلوك با دیگران و یا شکل دادن به فرهنگ خود می
ترکیـب  ، شود و رعایت حقوق و تکـالیف در زنـدگی جمعـی    مطرح می

  .دهد منظمی از ضوابط رفتاري را شکل می
 مهم انسانهاي زندگی اجتماعی  هاي فرهنگی و جنبه شناخت عرصه

و اجتمـاعی تـالش    یانسـان هاي مختلف علوم  است و اندیشمندان حوزه
شناخت فرهنگ و . برسنداند که هرچه بیشتر بتوانند به این شناخت  کرده
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ی را شـکل  انسـان عناصر فرهنگی جوامع مختلف کـه زنـدگی اجتمـاعی    
، شـود  بر آنهـا عـارض مـی    زمانهمچنین تحوالتی که در طول ، دهند می

عوامل شرایط و ، ها و افراد مختلف در این تحوالت دارند نقشی که گروه
اشکال و نیز انواع آنها از جمله مسائلی هستند کـه  ، این تغییر و تحوالت

  .ندهستمورد توجه 

  گیري فرهنگسراها پیشینه شکل

به منظور توسعه  1375فرهنگی ـ هنري شهرداري تهران در سال   زمانسا
فرهنگ و هنر در جامعه ایرانی و نیز ارتقاي فرهنگ شهرنشینی در تهران 

 .دش تأسیسبزرگ 
تـالش و   شهرداري تهـران فرهنگی ـ هنري   زمانفلسفه وجودي سا

راهنمـایی و همـاهنگی آحـاد    ، حرکتی مدبرانه در راسـتاي برانگیختگـی  
، هـا  سازي فعالیـت  جامعه و متولیان فرهنگی در امور حاکمیت و یکپارچه

آوري  هـا و فـراهم   سازي زمینـه  نتایج و پیامدهاي فرهنگی به منظور آماده
هاي نورانی  عوامل و شرایط نهادینه شدن فرهنگ مطلوب مبتنی بر آموزه

 جهـان القـراي   ساز اسالم در شهر تهران به عنوان مرکزیت ام دین فرهنگ
  .اسالم است

  :فرهنگی ـ هنري شهرداري تهران عبارتند از زماناهداف سا
هاي فردي و جمعی مردم تهران در  ها و توانمندي ارتقاي قابلیت. 1

، سازي و اشاعه و ترویج فرهنگ مطلوب فرهنگ، بهبود و تعالی فرهنگی
، گسـیختگی  ازهـم ، مقاومت و پایداري نهادینه در برابـر عوامـل انحطـاط   

مشارکت فعـال و مـؤثر در اداره امـور    ، هویتی فرهنگی خودباختگی و بی
  ؛شهر تهران و نگهداري و توسعه کمی و کیفی شهر کالنکشور و 

هـاي تخصصـی و مـدیریتی     ها و توانمنـدي  ارتقاي سطح قابلیت. 2
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متولیان امور حاکمیـت در شـناخت و حساسـیت نسـبت بـه پیامـدهاي       
اداره امور و تعامل بـا  ، تصمیمات و عملکرد در حوزه مسئولیت، فرهنگی

  ؛سازي هاي فرهنگی و فرهنگ شیوهمخاطبان حوزه مسئولیت از طریق 
هاي جمعی بازیگران مثبت فعـال و مـؤثر    ارتقاي سطح توانمندي. 3

  ؛سازي مطلوب در جریان فرهنگ
بـا  ، مواجهه و تقابل مؤثر و محدودسازي فضاي حرکت و بـازي . 4

  ؛سازي نامطلوببازیگران منفی مؤثر در جریان فرهنگ
یکپارچگی و انسجام ، مشثبات و آرا، ارتقاي سطح امنیت روانی. 5

  ؛اجتماعی و وحدت ملی
، پویایی و نـوآوري در ارائـه الگوهـاي زنـدگی متعـالی     ، بالندگی. 6

  ؛هاي هویت دینی و ملی هنشاننمادها و 
ارتقاي سـطح مطلوبیـت و جـذابیت محـیط زیسـت فرهنگـی ـ        . 7

  ؛یانساناجتماعی مبتنی بر حیات طیبۀ 
و شهرت و اعتبـار زنـدگی    تحکیم و تقویت غرور و افتخار ملی. 8

  1.در فضا و محیط فرهنگی شهر تهران
ها و دیگـر مراکـز    کتابخانه، هاي فرهنگ خانه، مدیریت فرهنگسراها

فرهنگـی ـ هنـري     زمانفرهنگی و هنري وابسته به شهرداري بر عهده سا
با ساخت فرهنگسراها و مراکز فرهنگی دیگـر در  . شهرداري تهران است

وزارت فرهنگ و ي و دیگر نهادهاي فرهنگی مانند بین شهردار، 70دهه 
بر سر مدیریت این مراکز اختالف افتاد که گسترش دامنـه   ارشاد اسالمی
، زمـان تـا آن  . موجب دخالت رهبري در این مسـئله شـد  ، این اختالفات

برداري و مدیریت این مراکز را برعهده  بهره، معاونت اجتماعی شهرداري
فرهنگـی ـ    زمانهاي تشـکیل سـا   پایه 1375در سال ، داشت اما سرانجام

                                                             
1. http: //hamshahrionline.ir/news-123613.aspx 
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هرداري تهران نهاده شد که زیـر نظـر هیئـت امنـایی متشـکل از      هنري ش
 تبلیغات اسـالمی  زمانساو  صدا و سیمانهادهاي فرهنگی گوناگون مانند 

 .کند کار می
توان ادعا کرد آغاز یک نگاه متفاوت به جریان فرهنـگ   جرئت می به

کار فرهنگسراهاي خاوران و بهمن  با آغاز به زمان در شهرداري تهران هم
هـاي فرهنـگ در    ترین مراکز فرهنگی شهر تهران و خانـه  به عنوان بزرگ

 .برخی از محالت شهر بوده است
طلبــی و  تقویــت زیبــایی، تعمیــق معرفــت دینــی، توســعه فرهنگــی

شادزیسـتی تـوأم بـا روحیـه سـازنده و کسـب       ، هـا  انسانجویی  حقیقت
در  زماننیازهایی اساسی هستند که این سـا ، اجتماعیهاي زندگی  مهارت

  .پاسخ به آنها موجودیت یافته است
، فرهنگسـرا ، با در اختیار داشتن تعداد زیادي مراکز فرهنگی زمانسا

جایگاه ممتازي ، و کتابخانه در سطح شهر تهران،  نگارخانه،  خانه فرهنگ
، زمانسا این. راستتهرانی دا شهروندانرا در میزان اثرگذاري بر فرهنگ 

یی به مخاطبان را ضامن بقـا و توسـعه   پاسخگوایجاد ارتباطات متقابل و 
رو در تعامل با مخاطبان به برقراري ارتباطات دوسویه  ازاین،  داند می خود

هـاي   و باز و ارائه خدمات به صورت متنـوع و متناسـب بـا نیـاز گـروه     
از طریـق توسـعه   ،  عالوه بر ایـن  .کند مختلف مخاطبان توجه خاصی می

نیـز   فرهنگـی و  هاي زمانروابط رسمی و غیررسمی و فعاالنه با سایر سا
هـاي خـود    تعـادل و ثبـات الزم را در فعالیـت   ، مسئوالن فرهنگی کشور

ــاطق  زمانهــاي ســا مأموریــت. کنــد کســب مــی ــه و ســتاد22در من  گان
، هـا  کتابخانـه ، در قالـب فرهنگسـراها  ) هـاي فرهنگـی و هنـري    معاونت(

ها و مراکز ویژه فرهنگـی ـ هنـري      ها و موزه نگارخانه، هاي فرهنگ نهخا
  .شود دنبال می
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فرهنگسرا است که تمامی آنها زیر نظر  33تهران داراي بیش از شهر 
  :کنند و عبارتند از فرهنگی ـ هنري شهرداري تهران فعالیت می زمانسا

، راي ارسـباران فرهنگسـ ، فرهنگسـراي ابـن سـینا   ، فرهنگسراي ملل
ــداري  ــراي پای ــراي، فرهنگس ــاب فرهنگس ــراي، آفت ، اشــراق فرهنگس

 فرهنگسراي، سرو فرهنگسراي، فردوس فرهنگسراي، هنگام فرهنگسراي
، گلسـتان  فرهنگسـراي ، اندیشـه  فرهنگسـراي ، رسـانه  فرهنگسراي، شفق

 فرهنگسـراي ، عطـار  فرهنگسـراي ، کار فرهنگسراي، رویش فرهنگسراي
 فرهنگسـراي ، انقـالب  فرهنگسراي، فناوري اطالعات فرهنگسراي، قرآن
، خــاوران فرهنگســراي، اخــالق فرهنگســراي، امیــد فرهنگســراي، شـهر 
 فرهنگسـراي ، خـاتم  فرهنگسراي، بهاران فرهنگسراي، بهمن گسرايفرهن
، تهــران فرهنگســراي، فرهنــگ تهرانســر خانــه، والء فرهنگســراي، مهــر

  1.رضوان فرهنگسراي، مترو فرهنگسراي

  هاي فرهنگسراها ین فعالیتتر مهم

شـود کـه بخـش     هاي فرهنگسراها به دو بخش تقسـیم مـی   عمده فعالیت
هـاي   اي شـامل دوره  هـاي عمـومی و منطقـه    نخست آن در زمینه فعالیت

اجـراي  ، اي هاي حرفه کسب مهارت، شی ـ فرهنگی ـ هنري  مختلف آموز
هـاي   برگزاري جشنواره، اکران فیلم، موسیقی، نمایش کودك و بزرگسال

، هـا  برگـزاري کنفـرانس  ، هـاي داوطلـب   تشکیل کانون، فرهنگی ـ هنري 
علمـی و  ، هاي مناسبتی اعم از مذهبی اجراي برنامه، هاي مختلف همایش
هـاي هنـري و    برگـزاري نمایشـگاه  ، تابسـتانی  هـاي  برنامـه  ویژه، فرهنگی

  .است... فرهنگی و
اي  ها شامل اقدامات فرامنطقـه  هاي فرهنگسرا فعالیت، در بخش دوم

                                                             
1. http: /farhangsara.ir 
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، در مـورد مسـائل حقـوقی اسـت     شهروندانیی به نیاز پاسخگوا همانکه 
میزگردهـاي  ، ها برگزاري همایش، هاي آموزشی شهروندي برپایی کارگاه

برگـزاري  ، چـاپ نشـریه  ، صصـی و مسـابقات  تخصصی و مسـابقات تخ 
، تجـارت ، هـاي اساسـی کـار    بررسی و نقـد قـانون  ، هاي حقوقی مشاوره
  .است.. .تولیدکننده و، کننده هاي حقوق مصرف همایش

  مفاهیم و مبانی نظري
  1نهاد اجتماعی

پیچیده اجتماعی که بـه   2هاي اي از پویش نهاد اجتماعی را شبکه آریانپور
، آید اي به شمار می هاي مهم معینی ناظر است و کل یگانه هدف یا هدف

ها معمـوالً بـه یـاري     چون این پویش، نویسد تعریف کرده و در ادامه می
ها و سـایر وسـایلی کـه     ساختمانبر محل و ، شوند هایی محقق می وسیله

وي از شـبکه  . ننـد ک نیـز داللـت مـی   ، ها ضرورت دارنـد  براي این پویش
ین تـر  مهـم هاي خانوادگی بـه عنـوان    هاي اقتصادي و شبکه پویش پویش

  ).332: 1353، آریانپور( برد نهادهاي اجتماعی نام می
 کنـد  نهاد اجتماعی را نوع خاصی از ساخت اجتماعی تلقی می، ترنر

یابد که اعضاي جامعه  می زمانهاي منزلتی آن حول اموري سا که موقعیت
هنجارهایی که رفتارهاي نقشـی را در ایـن    .بینند آنها را مهم و فراگیر می

شده و عام هستند  براي اعضاي جامعه شناخته، کنند ها هدایت می موقعیت
احسـاس یـک   ، پردازنـد  هـا مـی   که به ایفاي نقش گونه همانو متصدیان 

                                                             
فرانسوي و انگلیسی است و مفهوم آن برقرار کردن،  Institutionنهاد ترجمه کلمه . 1

ــه      ــواردي مؤسس ــوده و در م ــردن ب ــت ک ــاختن و تثبی ــازمان  Associationس و س
Organization اما از آنجا کـه کلمـه مؤسسـه و سـازمان در مـورد      . ترجمه شده است

رساند، بدین دلیل اسـتاد   دانند معناي درست را نمی بعضی از اموري که آنها را نهاد می
  .اند بار در ایران لفظ مذکور را به نهاد ترجمه کرده غالحسین صدیقی براي نخستین

2. Processes 
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هـا و باورهـاي    وسیلۀ ارزش زیرا هنجارها به، ضرورت اخالقی نیز دارند
، خوب و یـا بـد اسـت   ، مربوط به اینکه چه چیزي درست و یا نادرست

 ).262: 1378، ترنر( شود ایجاد می

  1مشارکت

شده در حوزه بحث مشـارکت بـه قـدري گونـاگون و گـاه       تعاریف ارائه
 بنـدي  جمـع نظران به ایـن   متعارض است که برخی از محققان و صاحب

شـمول و   جهـان اند که اصوالً ارائه یـک تعریـف از مشـارکت کـه      رسیده
انـد کـه مـا بـا      بر این عقیـده  مارسونو  اوکلی. فراگیر باشد میسر نیست

شـمول   جهـان بسیاري از نویسندگانی که به ناممکن بودن یافتن تعریفـی  
ولی این براي به دست دادن یک تعریف ، موافقیم، براي مشارکت هستند

همین محققان در ادامه ) 33: 1370، مارسون، اوکلی( فی نیسترسمی کا
فهمیده ، اگر قرار باشد مشارکت به عنوان یک فرایند«: شوند که یادآور می

: 1370، مارسـون ، اوکلـی ( »یابـد  عبارت تفاسیر عملی ضرورت می، شود
ین تعـاریف کـه   تـر  مهـم برخـی از  ، شود بنابراین در اینجا سعی می؛ )33

آورده شـود و در نهایـت   ، کی با موضوع مورد پـژوهش دارد ارتباط نزدی
  .تعریف موردنظر ارائه شود

مشـارکت در لغـت بـه معنـاي     ) 54: 1370، طوسی( طوسیاز نظر 
در مـورد معنـاي اصـطالحی آن    . درگیري و تجمع با هدفی خاص است

توان جوهر اصلی آن را  هاي فراوانی شده است ولی در مجموع می بحث
پذیري دانسـت و اثـري از عرصـۀ عمـومی کـه      تأثیرفعالیت و ، درگیري

اي کـه محـل بـروز و     عرصـه ؛ وجـود نـدارد  ، اسـت  شهروندانمتعلق به 
سـازد و   منـد مـی   گیري عالیق جمعی است و آنان را به شهر عالقه شکل

                                                             
1. Participation 
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رنگ وجود دارد  معموالً بین عرصۀ خصوصی و عرصه عمومی حایلی کم
بخش عمده گذران اوقات فراغـت  . و فضاها بدون واسطه به هم متصلند

ــاق مــی  ــد در عرصــۀ عمــومی اتف عرصــه عمــومی همچنــین محــل  . افت
در تحـوالت   شـهروندان گیري جمعی دربارة شـهر اسـت و نظـر     تصمیم
دربـاره   ).50: 1375، پیران( اي دارد ژهشهر جایگاه وی) اجتماعی( فیزیکی

چرایی تفاوت تاریخی میان شکل و قالب نظام سیاسی و رقـم نخـوردن   
هـاي   ند شهرهاي غربـی نظریـه  هماندر فضاهاي شهري شرقی » شهروند«

نظریه استبداد شرقی و دولـت رانتـی   ، هاي وابستگی متفاوتی چون نظریه
  .سعی در تحلیل بخشی از موضوع داشتند

تعریف زیر را براي مشارکت ارائه ، نظران مدیریت از صاحب برخی
هـاي   درگیري ذهنـی و عـاطفی اشـخاص در موقعیـت    ، مشارکت: کردند

هـاي   انگیـزد تـا بـراي دسـتیابی بـه هـدف       نان را برمی گروهی است که آ
  .یکدیگر را یاري دهند و در مسئولیت کار شریک شوند، گروهی

: 1379، علوي تبار( علوي تبار :یاري دادن و مسئولیت، درگیر شدن
  :دهد اجزاي یادشده را به شرح زیر توضیح می) 16-15

در مرتبه نخست و شـاید پـیش از هـر    : درگیري ذهنی و عاطفی ¾
مشارکت به معناي درگیري ذهنی و عاطفی اسـت و تنهـا بـه    ، چیز دیگر

خود شخص نیز درگیر ، در مشارکت. شود هاي بدنی محدود نمی کوشش
شده توسط او  ات فراهممکاناهاي وي و یا  است و تنها مهارت و توانایی

ی که انسان. روانشناختی است و نه جسمانی، ها این درگیري. درگیر نیست
اگـر خـود   . »کـار ـ درگیـر   «است و نه » خود ـ درگیر «، کند مشارکت می

کت داده شده هاي کالبدي مشار احساس کند به صورت واقعی در حرکت
  .یابد به خود ـ درگیري دست نمی، است
شخص در مشـارکت ایـن فرصـت را    : انگیزش براي یاري دادن ¾
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ابتکارات و آفرینندگی خـود بـراي دسـتیابی بـه     ، ها یابد که از قابلیت می
. رو مشارکت با موافقـت فـرق دارد   ازاین. هاي گروهی استفاده کند هدف

بلکـه تنهـا آنچـه را پـیش رویـش      ، کنـد  اي نمی کننده یاري ویژه موافقت
نقــش اصــلی را ، در واقــع در موافقــت. کنــد تصــویب مــی، گذارنــد مــی

، هاي خویش کوشد با استفاده از توانایی کند که می گیرنده بازي می تصمیم
اما مشارکت چیزي بیش از گرفتن موافقت از . جمع را به موافقت وادارد

مشـارکت یـک دادوسـتد    . ستشده ا گرفته ازپیش یک جمع براي تصمیم
هـاي مسـئوالن    دوسویه میان مردم و نه روش قبوالندن اندیشه 1اجتماعی
کننـده اسـت کـه     نقش اصلی با مشـارکت ، در واقع در مشارکت. باالست

  .هاي خویش را آشکار سازد کوشد تا توانایی می
انگیـزد تـا در    اشـخاص را برمـی  ، مشـارکت : پذیرش مسـئولیت  ¾
در واقع مشـارکت هنگـامی تحقـق    . مسئولیت بپذیرندهاي گروه  کوشش

، مسئولیتی جاي خود را به احسـاس وابسـتگی   تفاوتی و بی یابد که بی می
: کند مشارکت را چنین تعریف می، ایمانی. سرنوشتی و مسئولیت بدهد هم

کننده باید در تمامی مراحل آن  فرایندي است که فرد مشارکت، مشارکت«
رو فرایندهاي ذیل براي مشارکت در نظر گرفته  ینازا. شرکت داشته باشد

  :است شده
  ؛)پیشنهاد( طرح مسئله. 1
  ؛ریزي گیري و برنامه تصمیم. 2
  ؛ثمر رسانی اجرا و به. 3
  ؛برداري بهره. 4
  ؛مراقبت و محافظت از دستاوردها. 5
  ؛ارزشیابی و بازیگري. 6

                                                             
1. Social give and get 



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      518

  ).1379، کوثري و نجاتی( توزیع عادالنه. 7
تالش شد ابعاد عملی در فرایند مشارکت بـه عنـوان   در این تعریف 

در تعریفـی دیگـر   . ها ارائه شـود  یک مفهوم کلی و فراگیر در همۀ عرصه
سـازي مـردم و در    در مفهوم حساس، مشارکت اجتماعی به تعبیر او کلی

هـاي   یی بـه برنامـه  پاسـخگو نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان بـراي  
ارزشـیابی  ، اجـرا ، گیـري  آن بـا تصـمیم   توسعه از طریق درگیـر سـاختن  

مشارکت اجتماعی ریشه . یافته است زمانهاي سا تالش بر اساسها  برنامه
در ساخت و روابط گروهی در سطوح محلـی و ملـی دارد و در نهایـت    

فرایندي که طی آن اطمینان و همبستگی میـان  . مبتنی بر یک فرایند است
پـذیر و تـا حـدودي     کمیـت ، مشارکت عنصـري پویـا  . مردم برقرار شود

  ).371: 1379، محسنی( کننده شرایط است بینی و دگرگون غیرقابل پیش
تعریف فوق از مشارکت نیز مشارکت را به عنوان یک فرایند تلقـی  

حضور مردم در کلیۀ مراحـل  ، کرده و براي تحقق کامل و عینی مشارکت
  .داند ها را ضروري می گیري تا ارزشیابی برنامه از تصمیم

مشارکت اجتماعی و فرهنگـی  «باشد  ی که مدنظر میپایاندر تعریف 
هـاي   زمانهـا سـا   گـروه ، ارادي و آگاهانـه افـراد  ، یعنی شرکت داوطلبانه

و فرهنگی ) اجتماعی( دهنده یک جامعه در ابعاد گوناگون زندگی تشکیل
 جانبـه زنـدگی   آن جامعه به منظور گسترش توسعه پایدار متوازن و همـه 

، نییکـوثري و نجـاتی حسـ   ( تلقـی شـده اسـت   » و فرهنگـی ) اجتماعی(
  :شده در این تعریف عبارتند از کارگرفته مفاهیم کلیدي به ).1379

  ؛ارادي و آگاهانه، شرکت داوطلبانه. 1
  ؛دهنده یک جامعه هاي تشکیل زمانها و سا گروه، افراد. 2
  ؛در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و فرهنگی آن جامعه. 3
جانبـه زنـدگی    متـوازن و همـه  ، منظور گسترش توسعه پایـدار به . 4
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  ؛اجتماعی و فرهنگی جامعه
  :شود در اینجا مروري کلی بر مفاهیم کلیدي آورده می

ارادي و آگاهانه به ایـن معنـی اسـت کـه حضـور      ، شرکت داوطلبانه
، بـا انگیـزه  ، حضـوري فعاالنـه  ، در عرصه مشارکت اجتمـاعی و فرهنگـی  

در واقـع حضـوري اسـت    . هـاي تحمیلـی اسـت    تعـین  فارغ از الزامات و
هـا   داده گیري عاقالنه و آگاهانه با اتکـا بـر شـناخت بـرون     مبتنی بر تصمیم

بنـابراین مقیـد کـردن تعریـف     ؛ ات مشارکت اجتمـاعی و فرهنگـی  تأثیرو 
ارادي و ، هـاي شـرکت داوطلبانـه    مشارکت اجتماعی و فرهنگی به ویژگی

هـاي معمـولی و روزمـره     از سـایر فعالیـت  ایـن نـوع فعالیـت را    ، آگاهانه
، زندگی که ممکن است بناي آن بر پیروي غافالنـه و کورکورانـه از قیـود   

جـدا  ، تـاریخی و فرهنگـی باشـد   ، سیاسـی ، هاي اجتماعی ها و تعین سنت
  .کند می

هـا و   گـروه ، وجود و ضرورت مشارکت اجتماعی و فرهنگی افـراد 
ــا ــکیل  زمانس ــاي تش ــه   ه ــه ب ــده جامع ــوع  دهن ــت از تن ــوي حکای نح

کنندگان و همچنین جمعی بودن امر مشارکت و گستردگی دامنه  مشارکت
  .آن دارد

طرح ابعاد گوناگون زندگی اجتمـاعی و فرهنگـی یـک جامعـه بـه      
هـاي گونـاگون و    داللت بـر جنبـه  ، عنوان یکی از مفاهیم کلیدي یادشده

ــه ــم ب ــی    ه ــی م ــاعی و فرهنگ ــدگی اجتم ــه زن ــتۀ عرص ــه   پیوس ــد ک کن
هاي متنـوع بـه طـور آگاهانـه و ارادي بـه       کنندگان در این جنبه شارکتم

جانبه زنـدگی   متوازن و همه، گسترش توسعه پایدار. پردازند مشارکت می
اجتماعی و فرهنگی جامعه به عنوان یکی دیگر از مفاهیم کلیدي تعریف 

منظـور و غایـت نهـایی    ، مشارکت اجتماعی و فرهنگی در حقیقت هدف
اگر توسعه را فرایند پیچیده و جـامعی بـدانیم کـه    . رساند میمشارکت را 
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، اجتمـاعی ، هـاي اقتصـادي   در بافت 2و نوسازي 1منجر به ایجاد نوگرایی
متـوازن  ، گاه توسعه پایدار آن، شود اي خاص می سیاسی و فرهنگی جامعه

فراینـد پیچیـده و   ، جانبه زندگی اجتمـاعی و فرهنگـی آن جامعـه    و همه
ود که منجر به ایجـاد نـوگرایی و نوسـازي اجتمـاعی و     جامعی خواهد ب

عضویت و همکـاري افـراد بـا    ، بنابراین در مجموع؛ فرهنگی خواهد شد
، صرفنظر از ماهیت و نـوع رابطـه  ، ها و اصناف انجمن، ها تشکل، ها گروه

ارادي و ، شود و ایـن مشـارکت   مشارکت اجتماعی و فرهنگی تعریف می
گیري سرمایه اجتمـاعی   در اصل با شکل. بود داوطلبانه و آگاهانه خواهد

توان به روابط بین مـدیریت شـهري و    ی میزمانسا ی و برونزمانسا درون
  .حلقه مفقوده را در قالب فرهنگسراها یافت، مردم

ی و زمانسـا  ویژگی روابط اجتماعی درون، یزمانسرمایه اجتماعی سا
سـاندن اهـداف   جمعی بـراي بـه ثمـر ر    هاي دسته توانایی اجراي فعالیت

ی در این است که سـبب  زماناهمیت سرمایه اجتماعی سا .ی استزمانسا
شود که بـا   شده و باعث می) ...ها و زمانسا، ها تیم، ها گروه( اجتماع افراد

سـرمایه  . برسـانند  پایـان آمیـزي کارهـا را بـه     همدیگر به طـور موفقیـت  
همکاري ایجـاد  احساس انسجام را از طریق اعتماد و ، یزماناجتماعی سا

  .کند می
ارتبـاطی را  ، تعهـد و ثبـات  ، درك متقابـل ، اعتماد: عناصري از قبیل

  .کند ها را در بازار متغیر حفظ می زمانآورد که سا وجود می به
این سـرمایه از  . شود این سرمایه باعث انسجام کارکنان و مدیران می

ارزشـی افـزوده ایجـاد    ، آمیـز  هاي جمعـی موفقیـت   طریق تسهیل فعالیت
ایـن  . مند سـازد  تواند مدیر و کارکنان را بهره کند و منبعی است که می می

                                                             
1. Modernism 
2. Modernization 
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دهـد و   انعکاس مـی  زمانسرمایه ویژگی تعامالت اجتماعی را در یک سا
 .ی برابري کندانسانمالی و ، تواند با سایر منابع فیزیکی می

  رویکردهاي نوین مدیریت شهري
منظـور   هاي برآمده از دل شهرداري بـه  زمانابا توجه به نقش شهرها و س

ی و افزایش رفاه و پویایی اقتصادي ـ  انسانیی به نیازهاي پیچیده پاسخگو
وظــایف نــوین مــدیریت شــهري در چهــار گــروه ، اجتمــاعی کشــورها

  1:بندي شده است طبقه
 ؛عرضه خـدمات  )3 ؛توسعه اقتصادي )2 ؛ریزي استراتژیک برنامه )1

 .پشتیبانی عمومی )4
دانـد و   ی خـدماتی مـی  زمانسـا  شـهرداري را صـرفاً   کردي کـه یرو

اجتماعی انتظاري باالتر دارد و  کردي که از شهرداري به عنوان نهاديیرو
ـ    ئعالوه بر ارا ، رشـه  کالبـد  نیه خدمات شـهري توقـع دارد شـهرداري ب

بـا نگـاهی   ، ارتباطی منطقی و متناسـب ، شهروندانهاي شهري و  تیفعال
  .ایجاد کندی اجتماع فرهنگی و

خواهـد کـه کالبـد و سـاختار      کرد اجتماعی و فرهنگی از ما مییرو
با درنظر گرفتن کارکردهاي فرهنگـی و اجتمـاعی توسـعه     اساساً شهر را

 تـأمین مـوازات   تـوان بـه   م که چگونـه مـی  یاندیشه کن یعنی از ابتدا؛ میده
، تعـالی  کمال و، ه رابطه اجتماعیا باز آنهین، شهروندانازهاي خدماتی ین

 .دکر تأمینآرامش روحی و روانی و معنوي را هم 
شـود کـه    مـی  تأکیـد ت شـهر  یریکرد اجتماعی و فرهنگی به مـد یدر رو

دربـاره   پیشنکه از یست مگر ایرفته نیتوسعه و رشد کالبدي در شهر پذ چیه
 ).1385، محکی( فرهنگی و اجتماعی آن فکر شده باشد ابعاد و آثار

                                                             
  .انجام داده است) IULA(هاي محلی  المللی حکومت این تقسیم را اتحادیه بین. 1
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ها و نهادهاي دخیل در امر  زمانبسیاري از سا، اخیردر یکی دو دهه 
بر ترویج نگرش مشارکتی  جهانریزي شهري در سطح  مدیریت و برنامه

 تأکید» پایین به باال«ریزي از  براي تشویق نوعی رهیافت مدیریت و برنامه
توجـه بـه توانمندسـازي اجتماعـات     ، هدف از ایـن رهیافـت  . اند ورزیده

، پـور  حـاجی ( اي بوده است ارت بر اقدامات توسعهاي به منظور نظ محله
که در این میان توسعه و گسترش زیربناي فرهنگسراها نیز جـدا   ).1383

  .تواند باشد ریزي شهري نمی از مدیریت و برنامه

  بندي جمع
توان نوع خاصی از ساخت اجتماعی تلقی کـرد کـه    نهاد اجتماعی را می

یابد کـه اعضـاي جامعـه     سازمان میهاي منزلتی آن حول اموري  موقعیت
پیدایش و تثبیـت نهادهـا در پـی تنظـیم و      .بینند آنها را مهم و فراگیر می

تبـدیل شـدن   اي اسـت؛   یی به نیازهـاي شـهروندان هـر جامعـه    پاسخگو
تنظـیم و   بـراي مسـتلزم تمهیـدات اساسـی    ، شهرداري به نهاد اجتمـاعی 

آشـکار و پنهـان    به نیازهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی    ارگانیکیی پاسخگو
 دو دهـۀ شـهرداري تهـران در   هرچنـد   زمینـه در ایـن  شهروندان اسـت؛  

اما الزم است در ادامه اقدامات ، اساسی انجام داده است یاقدامات گذشته
این امر در جامعه امروزي  .کندتقویت توسعه داده و را  هافرهنگسرا خود

ذشته خود را بنا ایران که تعدادي از نهادهاي اجتماعی کارکردهاي ذاتی گ
هاي تقسیم کار جدیـد از دسـت داده،    به فرایند تحول، تکامل و ضرورت

توانـد بـا شناسـایی ابعـاد ایـن       اند، شهرداري می جا شده تضعیف یا جابه
تحول، نیازهاي ضروري و ارضانشده شهروندان را تشخیص و به تنظـیم  

  .ورزدو برآورده کردن این نیازها در قالب یک نهاد بومی مبادرت 
از جمله نیازهاي اساسی که در فرایند شهري شـدن جامعـه ایرانـی    
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نهادهاي قدیمی کارکرد آن را برعهده داشته و امروزه نقش آنهـا در ایـن   
یی، نیاز به فرهنگ مطالعه، نیاز پاسخگورنگ شده است تنظیم و  مورد کم

  .به اوقات فراغت، فرهنگ شادمانی و تفریحات ورزشی است
یی پاسـخگو تواند با تشخیص کمبودها به تنظـیم و   لذا شهرداري می

مرکـز   بـه عنـوان  در این زمینه فرهنگسـراها  . به این نیازها مبادرت ورزد
توانـد موجـب    حلقه واسط بین مـردم و مـدیریت شـهري مـی    کانونی و 

  .در سپهر اجتماعی شود هاي نهادي شهرداري درونی شدن نقش
مراکـز و ادارات مختلـف در   ، هـا  زمانگرفته از سـا  شکل، شهرداري

، در ابعـاد مختلـف اجتمـاعی    شـهروندان یی به نیازهاي پاسخگوراستاي 
مسـتعد تبـدیل از نهـاد    ... ویـژه فرهنگـی و   محیطی و به زیست، اقتصادي

در ایـن میـان توسـعه و گسـترش     . خدماتی بـه نهـادي اجتمـاعی اسـت    
است و شـهرداري  هاي فرهنگی و هنري  زمانفرهنگسراها که یکی از سا

توسـعه و  ، در دهه هفتاد با اهداف مشخص فرهنگـی در راسـتاي تولیـد   
توانـد پلـی ارتبـاطی بـین مسـئوالن رده       می، است ترویج آن گام برداشته

باالي شهري و جامعه باشـند در اصـل تولیدکننـده سـرمایه فرهنگـی در      
ي ها گذاري براي گروه ریزي فرهنگی و سیاست برنامه. سطح شهر هستند

توانـد یکــی از الزامـات تبــدیل    مــی... جنسـی و ، ســنی، مختلـف هنـري  
زیـرا هدفمنـدي و   ، شهرداري از نهادي خدماتی به نهادي اجتماعی باشد

ریزي فرهنگـی و اجـراي آن و همچنـین مشـارکت      هوشمندي در برنامه
هاي مختلف جامعه در ایـن برنامـه در راسـتاي پـر کـردن اوقـات        گروه

هنر و فضاهاي ، آموزي زباناي ازجمله  فوق برنامههاي  و آموزش، فراغت
یک تعامل دوسویه بین مدیریت شـهر  .... هاي مختلف و ورزشی در رشته

  .و مردم است
هاي کشور این تحول را  شهرداري تهران و به تأسی از آن شهرداري
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 شـهروندان پاسـخ   اما بی، یی به نیازهاي اساسیپاسخگودرك و به سمت 
رو شهرداري تهران از دهۀ هفتاد ایجاد فرهنگسـراها   ازاین.اند قدم برداشته

هرچند نحـوه مـدیریت فرهنگسـراها در ابتـدا     . را در دستورکار قرار داد
هاي بعدي مدیران با تشخیص نیاز  اما در دوره، هایی را ایجاد کرد نگرانی

گیـري   سـاز شـکل   زمینـه ، به اصالح مدیریت با رویکرد بـومی  شهروندان
ین تـر  مهـم از  شـهروندان نهادي اجتماعی در شهر شدند که امروزه براي 

موفقیت فرهنگسراها در معرفی شهرداري به عنوان . نهادهاي شهري است
اي مبرهن است کـه نتـایج تحقیقـات     یکی از نهادهاي اجتماعی به اندازه

 تهرانی و غیرتهرانـی  شهروندانین تقاضاهاي تر مهمدهد یکی از  می نشان
بنابراین با توجه بـه  ؛ ها است از مدیران شهري ایجاد و تقویت فرهنگسرا

تجربه موفق فرهنگسراها در تغییر نگاه مردم به شهرداري به عنـوان یـک   
هـاي   حفظ و تقویت فرهنگسراها بایـد از اولویـت  ، ایجاد، نهاد اجتماعی

  .مدیریت شهري باشد

  راهکارها
 یمتناسـب مـدیریت  و با اعمال سـبک   بایدمدیران مراکز فرهنگی  ¾

  ؛ندشوانسجام و هماهنگی در انجام امور ، باعث ایجاد روحیه و وحدت
ــه فعالیــت   ¾ ــردم ب ــراي همــه م ــر ب هــاي  دسترســی آســان و براب

  ؛هاي مختلف کنندگان گروه بیشتر بر استفاده تأکیدفرهنگسراها با 
تفریحــی و ، ات ورزشــیتأسیســنگهــداري و مــدیریت ، توســعه ¾

  ؛وزشی فرهنگسراهاآم
سازي همگانی در  هاي آگاه گذاري دربارة برنامه توسعه و سیاست ¾

  ؛مورد اداره فرهنگسراها توسط مردم محله
ورزشی و تفریحـی  ، هاي متنوع فرهنگی توسعه و گسترش برنامه ¾



  525...      ها با رویکرد بومیفرهنگسرا توسعه و تقویت

  .هاي سنی مختلف و آموزشی کاربردي براي گروه
ی بخـش  واگذاري مـدیریت فرهنگسـراها بـه متولیـان خصوصـ      ¾

  اي در سطح شهر فرهنگی و توسعه مسابقات مختلف و دوره
ــی ـ اســالمی و طراحــی فضــاهاي      ¾ تقویــت حــس تعلــق ایران

  فرهنگسراها با توجه به مبانی و اصول ایرانی اسالمی
واگذاري مسئولیت اداره فرهنگسراها به مـردم محلـه و متولیـان     ¾
  .هاي فرهنگی هاي آموزش برنامه
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محـور   ریزي اجتمـاع  جایگاه و نقش رویکرد برنامه«، )1383(پور، خلیل  حاجی

اي،  همـایش توسـعه محلـه   ، »در ایجاد نظام مـدیریت کارآمـد شـهري   
  .ایدارانداز توسعه پ چشم

  .نشر نی: ، تهراننظم اجتماعی، )1374(چلبی، مسعود 
تحلیل اجتماعی نظریات تحول شهر در «، )1386(فتحی، سروش و آزیتا رجبی 

فصلنامه جغرافیایی سـرزمین  ، »نظام نوین جهانی با تأکید بر شهر آینده
  .13، سال چهارم، شماره دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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 ارزیابی و تحلیل نقش شهرداري
 هاي اجتماعی در ارتقاي شاخص

  شهروندانزندگی 
  شهر کاشان: نمونه موردي

  
  ،1اکبر نجفی کانی علیدکتر 

  2شهرام مهدوي

  
  
  

  چکیده
و ارضـاي نیازهـاي مـادي و     تأمین، جوهر اصلی زندگی شهري

ریـزي بـراي    در واقع برنامـه . است زمان به طور هم انسانمعنوي 
، نیازهاي روانـی  تأمینبدون ، ونقل کار و اشتغال یا حمل، مسکن

                                                             
  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه گلستان. 1
  ریزي شهري، دانشگاه گلستان دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه. 2
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آرامش ، زیبایی، مثالً نیاز به امنیت( شهروندانعاطفی و اجتماعی 
. ناقص خواهد بـود ) تفریح و غیره، شادي، تعلق اجتماعی، خاطر

ازها در شـهر  ین نهاد در ارضاي این نیتر مهمشهرداري به عنوان 
اي کـه تـا چنـدي پـیش      بـه گونـه  ؛ نقش مهمی را برعهده دارد

بر اثر فشارهاي ناشی ، ریزان شهري و مدیران اجرایی شهر برنامه
ــت  ــزایش جمعی ــکن ، از اف ــود مس ــودگی  ، کمب ــک و آل ترافی

جویی براي حل این مشـکالت   بیشتر به فکر چاره، محیطی زیست
ی شهر در ارتبـاط هسـتند ـ    ـ که عموماً با کالبد و ساختار فیزیک

تاکنون پاسخ منطقـی  ، رغم توجه ویژه به این مشکالت به. اند بوده
اکنون در رویکرد جدید بـه  . و مناسبی براي آنها پیدا نشده است

هـاي اجتمـاعی و    حل این دسته از راه، موضوعات و مسائل شهر
روش تحقیق به صورت توصیفی ـ  . فرهنگی براي این مشکالتند

همچنین جامعه آماري در این پـژوهش  . و پیمایشی استتحلیلی 
نمونـه   180ساکنان شهر کاشان هستند که به صـورت تصـادفی   

، در این پژوهش. نامه بین آنها توزیع شده است انتخاب و پرسش
در ، ها به عنوان نهادي اجتماعی در پی دستیابی به نقش شهرداري

هستیم کـه   هاي اجتماعی زندگی در شهر کاشان ارتقاي شاخص
هـاي   در دو گروه شـاخص ، شاخص 21براي قضاوتی صحیح از 

هاي عینی و دو بعد ارزیابی شخصی و ارزیـابی   ذهنی و شاخص
نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن . کارکردي استفاده شده است

رابطـه   درصد 99هاي عینی و ذهنی تا سطح  است که اکثر مؤلفه
  .دهد می نشانمعناداري را 
، شـهرداري ، ارزیـابی کـارکردي  ، ارزیابی شخصی: کلیدواژگان

    .کاشان، هاي اجتماعی شاخص
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  مقدمه
بار در طول  طی این قرن براي نخستین. قرن شهرنشینی است، قرن حاضر
از جمعیت روستایی آن پیشی  جهانجمعیت شهرنشین  درصد تاریخ بشر

که ، شهرها نکال. اندام هستیم گیري شهرهاي بزرگ گیرد و شاهد شکل می
هـا و   باعث ایجاد بافـت ، کنند خود به صورت شهرکشور جلب توجه می

اي  هاي مختلـف شـهري و عوامـل ارتبـاطی و اقتصـادي پیچیـده       ترکیب
، اگرچه شهرنشینی واجد بسیاري از مزایا و عوامل رفاهی اسـت . اند شده

بـه عبـارت دیگـر    . همـراه دارد  با این وجود مشکالت فراوانی را نیـز بـه  
توسعه شهرنشینی و بزرگ شدن شهرها عالوه بر اینکه در راستاي امنیت 

 شـهروندان هـایی نیـز در زنـدگی     نارسایی، نقش داشته شهروندانو رفاه 
وجود آورده است که در بسیاري از  ویژه از نظر اقتصادي و اجتماعی به به

از اند و بسیاري  گر شده ها به صورت مسائل حاد جلوه موارد این نارسایی
 .اند هاي شهري در پی حذف یا کاهش این مسائل بوده زماننهادها و سا

از جایگـاه  ، ین عنصـر مـدیریت شـهري   تـر  مهمشهرداري به عنوان 
، حاظ حقوقی و اداريلبه  و خاصی در نظام اداري کشور برخوردار است

شهرداري یک ، با این مفهوم .شود هاي عمومی محسوب می جزء مؤسسه
غیردولتی است کـه اقتـدار و رسـمیت آن ناشـی از رأي     نهاد عمومی اما 

ـ       داراي  دمردم یا نمایندگان مـردم اسـت و در قلمـرو وظـایف خـود بای
هـا بـه طـور     گاه شـهرداري  با این حال در ایران هیچ، استقالل عمل باشد

قـوانین  ، کامل از این استقالل قـانونی برخـوردار نبـوده و عـالوه بـر آن     
موجب شـده  ) قانون تشکیالت شوراي اسالمی 53از جمله ماده ( موجود

شدت تحـت کنتـرل و نظـارت وزارت کشـور و      ها به شهردارياست که 
  .ها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند زمانسا

ی زمانشـهرداري سـا  «قانون محاسبات عمـومی کشـور    5برابر ماده 
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ل حقوقی بـوده و  است عمومی و غیردولتی که داراي شخصیت و استقال
تحت نظر شوراي شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریـق  
، وزارت کشور براي انجام وظایفی که در قـانون شـهرداري آمـده اسـت    

  ).187: 1381، عبداللهی و اکبري( شده است تأسیس
شـود و   تـر مـی   روزبهـروز گسـترده  ، جهـان هـاي   وظایف شهرداري

عمـومی و غیرانتفـاعی   ، محلـی ، مـدنی  ها بـه عنـوان نهادهـاي    شهرداري
ها قرار  گیرند و وظایفی که بر دوش دولت وظایف بیشتري را برعهده می

دیگـر در دنیـا بـه     هامـروز . شـود  می گرفته به این نهادهاي محلی واگذار
هـاي   شهرداري به عنوان پیمانکـاري بـزرگ کـه بایـد برخـی از فعالیـت      

بلکه شهرداري ؛ شود یسته نمینگر، ی و خدماتی شهر را انجام دهدعمران
 در راسـتاي فعالیـت   ۀاي مدنی و برخاسته از مردم است که وظیف سسهؤم

به همین دلیـل اسـت کـه    . ی را برعهده داردانسانتوسعه پایدار و توسعه 
هاي  هاي سنتی و مرسوم خود به فعالیت ها باید در کنار فعالیت شهرداري
در واقع نقش شـهرداري بـه    .محیطی بپردازد بهزیستی و زیست، فرهنگی

راهبـري و جلـب   ، نظـارت ، هـدایت ، عنوان هسته مرکزي مدیریت شهر
  ).107: 1387، کیانی( مشارکت سایر بازیگران است

ساکن شهر از مدیریت شهري و شهرداري فقط رسیدگی  شهروندان
کالبدي و اقتصادي و خدماتی شهر را انتظار ندارنـد  ، یعمرانبه وضعیت 
دهی سـامان ، روابـط شـهروندي  ، کردن زمینه حیات اجتماعیبلکه فراهم 

ایجـاد فضـاهاي عمـومی فرهنگـی و گـذران      ، امور اجتماعی و فرهنگی
فراهم کردن امنیت اجتماعی و روانی و نظایر اینها را نیـز  ، اوقات فراغت

انتظـار رسـیدگی از   ، در واقع مردم در تمام قلمروهاي زنـدگی . طلبند می
  .کننده شهر را دارند هاي مدیریت زمانساسوي شهرداري و سایر 

ترین مطالعـات در زمینـۀ تعیـین قلمروهـاي      یکی از بهترین و جامع
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وي سه قلمرو اساسی زنـدگی و  . انجام شده است رنویکزندگی توسط 
  .داده است نشانها  انسانهاي مشترك آن را براي همۀ  زیرحوزه

  ها انساناي مشترك آن براي همه ه سه قلمرو اساسی زندگی و زیرحوزه. 1شماره شکل 

  
Source: Bullock, 2004: 45 

قلمروهاي 
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 شدن

 دارایی

 مادي

 روانی
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 سالمت و کالبد

 ها و احساساتم اندیشه

 ها اعتقادات و ارزش

 کنم زندگی میجایی که 

 مردم اطراف من

 دسترسی من به چیزها

کارهایی که روزانه انجام 
 دهم می

کارهایی که براي لذت 
 دهم بردن انجام می

کارهایی که براي 
 دهم پیشرفت انجام می

 فاکتورهاي روزانه زیر حوزه حوزه
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نگرش اجتماعی و فرهنگی به شهرداري در ایران موضوعی نسبتاً جدیـد  
بـه سـاختار    شـهروندان به این معنا که هـم نگـاه   ؛ گسترش است اما روبه

دهنــده خــدمات شــهري و  انجــام زمانشــهرداري صــرفاً بــه عنــوان ســا
هـاي بیشـتر و بهتـري بـراي      و هـم زمینـه  ، وروب تغییر کرده است رفت

ها به نیازهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی فـراهم شـده       یی شهرداريپاسخگو
  .است

  مبانی نظري
بلکـه بـه گفتـه    ، امروزه سطح زندگی تنها به مفهوم وضعیت مادي نیسـت 

؛ تفـاوت قائـل شـد   » کمـی  زنـدگی «و » زندگی خـوب «التوش باید میان 
، هاي اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت    زیرا زندگی خوب بیشتر ناظر بر ارزش

ــالی ــه درح ــی  ک ــدگی کم ــدف ، زن ــردن ه ــی ک ــه  یک ــراد جامع ــاي اف  ه
برخـورداري   ).94: 1380، آسـایش ( اسـت ) یانسانسازي نیازهاي  یکسان(

شـرط اساسـی پایـداري سیسـتم اجتمـاعی و      ، از حداقل رفـاه و آسـایش  
اي کـه نسـبت بـه سرنوشـت      جمعی است و بـدون شـک جامعـه   زندگی 

 توانــد بــه کامیــابی برســد تفــاوت باشــد نمــی جمعــی از اتبــاع خــود بــی
شـدت محـروم در جامعـه     هـاي بـه   وجود گروه ).18: 1389، سوادکوهی(

آنهـا نیـاز   . ها نیـز اثـر بگـذارد    تري بر سایر گروه تواند به شکل مستقیم می
اجتمـاعی دارنـد و    تـأمین زایـاي بیکـاري و   به هزینه در قالب پرداخـت م 

ها باال بگیرد ممکن اسـت بافـت اجتمـاعی را تهدیـد      نظمی بی هنگامی که
ــد ــمیت( کنن ــئول    ).83: 1379، اس ــر آنکــه مس ــالوه ب ــهر ع ــدیریت ش م

بـا هـدایت تحـوالت کالبـدي     ، ات شهر استمکانابرقراري توزیع عادالنه 
زیبـایی  ، شـهري رسالت حفـظ محـیط زیسـت و سـالمت زنـدگی      ، شهر

ــهر ــیماي ش ــات و   ، س ــراري ارتباط ــراي برق ــومی ب ــاهاي عم ــاد فض ایج
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اي از همـه وجـوه زنـدگی شـهري را نیـز       و گسـتره  شـهروندان تعامالت 
 ).1: 1386، سلطانی( دار است عهده

اجتماعـات و  ، محققـان ، افـراد ، هـا  یکی از اهداف عمده شـهرداري 
هاي کیفیت زندگی  شاخصگیري و بهبود و ارتقاي  اندازه، درك، ها دولت
توجه عملی به تحقیـق در  . هاي اجتماعی آن بوده است ویژه شاخص و به

، شناسـی  هـاي علمـی از جملـه روان    این عرصه تعـداد زیـادي از رشـته   
یـک  . شود را شامل می... شناسی و جامعه، علوم محیطی، اقتصاد، زشکیپ

دهـد کـه از    مـی  نشـان هاي مؤسسه اطالعات علمی  ایگاه دادهپتحقیق از 
هزار تحقیـق در مـورد کیفیـت زنـدگی      55بیش از  2005تا  1982سال 

  .شهري انجام شده است
بیشتر بـه صـورت   ، کیفیت زندگی اجتماعی به علت کیفی بودن آن

ین قسـمت آن  تـر  مهمرضایتمندي در ابعاد مختلف قابل محاسبه است و 
کیفیـت  ، بنـابراین ؛ نیز مربوط به قلمرو رضـایتمندي ذهنـی افـراد اسـت    

ادراك و ارزیـابی افـراد را از وضـعیت    ، زندگی اجتماعی در ابعاد ذهنـی 
هـاي ذهنـی    سـازد و بـا اسـتفاده از شـاخص     زندگی خود مـنعکس مـی  

هـاي مختلفـی قابـل     کیفیت ذهنی زنـدگی بـه روش  . شود گیري می اندازه
توانـد   کیفیت زندگی می، ها ین روشتر مهمدر یکی از . گیري است اندازه

بـر اسـاس   . از سطح رضایت در قلمروهاي مختلف زندگی باشدتجمعی 
زندگی به قلمروهاي مختلفی تقسـیم شـده و ترکیـب میـزان     ، این روش

 نشـان کیفیـت کلـی زنـدگی را    ، رضایت حاصـل از هریـک از قلمروهـا   
 ).50: 1389، الحسینی خادم( دهد می
  
  
  



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      534

ایت در قلمروهاي مختلف هاي رض کیفیت زندگی به عنوان ترکیبی از مؤلفه. 2شماره شکل 
  زندگی

 
Source: Pacione, 2003: 24 

، ادغام و برابري اجتماعی در حـوزه اقتصـادي   1، برناردبر اساس نگرش 
و تعلــق در حــوزه  تأییــدمشــروعیت و مشــارکت در حــوزه سیاســی و 

اجتماعی ـ فرهنگی از عوامل اساسی ارتقـاي کیفیـت زنـدگی اجتمـاعی      
  ).49: 1388، غفاري( هستند

  خدمات اجتماعی شهرداري

انتخـاب  . بندي خدمات شهري در کشورهاي مختلف متفاوت است طبقه
در کنار مدیریت بخشی ( حوزه خدمات شهري از دیدگاه مدیریت شهري

هـا و هـدایت آنهـا     بستگی به نحوه توزیـع فعالیـت  ) اي و مدیریت منطقه
دمات شـهري  برخـی از خـ  ، به عنوان مثال. توسط نهادهاي مختلف دارد

ویـژه در کشـورهایی کـه     عمومیـت نداشـته و بـه   ، مانند مدیریت شهري
 و مدیریت محلـی ) و شهري( اي تفکیک وظایف در قالب مدیریت منطقه

تسلط مدیریت بخشی بر ، به طور شفاف صورت نگرفته است) و بخشی(
  .مدیریت شهري قابل مشاهده است

بـر اثـر   ، ایـی شـهر  ریزان شهري و مدیران اجر تا چندي پیش برنامه

                                                             
1. Bernard 

 

S 

D2 D3 Dn D1 

d3 d1 d2 d2 d1 d2 

 S :کیفیت کلی زندگی  

D1...n : تا  1رضایت از قلمروn 

d1....n : تا  1رضایت از زیرقلمروهايn 
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هاي  ترافیک و آلودگی، کمبود مسکن، فشارهاي ناشی از افزایش جمعیت
جویی براي حل ایـن مشـکالت ـ کـه      بیشتر در فکر چاره، محیطی زیست

رغم  به. اند عموماً با کالبد و ساختار فیزیکی شهر در ارتباط هستند ـ بوده 
تاکنون پاسخ منطقی و مناسب براي آنها پیدا ، توجه ویژه به این مشکالت

  ).42: 1385، موسوي کربالیی(نشده است 
تـوان   ها در جایگاه خود اهمیت دارند و نمی تمام وظایف شهرداري

هاي اخیر بیشـتر   اما برخی وظایف در سال. بر دیگري ترجیح دادرا یکی 
امـا  ، یسـتند از دیگر وظـایف ن  تر مهماند که اگرچه  مورد توجه قرار گرفته

کـه  ؛ ها واگذار کـرد  آنها را به شهرداري، توان به وسیله تدوین قوانین می
برخی . گیرند در حیطۀ ابعاد اجتماعی زندگی قرار می، بیشتر این خدمات

  :ها عبارتند از از وظایف اجتماعی شهرداري
ترویج فرهنگ زندگی شهري : توسعه فرهنگ و اخالق شهروندي. 1

گـذار در سرنوشـت عمـومی    تأثیر شـهروندان نشین به  و تبدیل افراد شهر
  ؛شهر

با ضوابط  شهروندانآشنایی : آموزش حقوق و تکالیف شهروندي. 2
هــاي  و مقـررات شـهروندي و شهرنشـینی و برگـزاري جلسـات و دوره     

  ؛آموزشی و مشاوره
اصالح  برايتالش : هاي شهروندي ها و مهارت توسعه توانمندي. 3

و انســجام  شـهروندان هـاي اجتمـاعی    ســئولیتم هـا و  و آمـوزش رفتـار  
  ؛هاي مدنی آموزش
اصـالح  : در اداره امـور شـهر   شهروندانتوسعه فرهنگ مشارکت . 4

ترغیـب   و تشـویق و ) داريرشـه ( رابطه مردم با متولیان اداره امور شـهر 
هـاي   به مشارکت فعال در اداره امور شهر و توسعه زیرساخت شهروندان

و توسعه مؤسسات خیریه براي کمک به ) شهرسازانجمن خیرین ( شهري
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  ؛نیازمند شهروندان
اي از  افـزایش هویـت محلـه   : اي توسعه فرهنگ و هویـت محلـه  . 5

دهـی   هاي فرهنگ به عنوان خردترین سطح خـدمات  طریق گسترش خانه
  ؛شهروندانفرهنگی و اجتماعی شهرداري به 

بلندمـدت   و هـاي راهبـردي   تدوین برنامـه : ریزي راهبردي برنامه. 6
  ؛براي انجام امور شهري

ها با توجه بـه ایـن توصـیه کـه      شهرداري: ه خدمات فرهنگیئارا. 7
هاي  ریزي برنامه، شهرهایی هستند با فرهنگ متعالی و پویا، شهرهاي سالم

 و هنرهـاي تجسـمی  ، تئاتر، سینما، خوانی اي براي گسترش کتاب گسترده
پاسـخی بـه نیازهـاي مـردم در     هاي فرهنگی دارند تا هم  باشگاه تأسیس

ی براي گذران اوقات فراغت اقشـار  مکان فرهنگ و هنر باشد و هم ۀزمین
هاي فرهنگـی   مرور ارزش جامعه تا با رجوع به مراکز فرهنگی به مختلف

  ؛در جامعه پررنگ شود
هاي اجتماعی مبـارزه بـا فقـر     شامل تنظیم سیاست: مبارزه با فقر. 8

گردهـا و   زبالـه ، ودکـان و زنـان خیابـانی   ل کئشهري و رسیدگی به مسـا 
  .یانسانمنحرفان اجتماعی به عنوان وظایف ناشی از الزام به توسعه 

ی انسـان هدف ایجاد زمینه مناسـب بـراي توسـعه    ، در بعد اجتماعی
دست آوردن الگوهاي یک  است که شامل تغییرات متوالی و مستمر در به
کشـور بـا درنظـر گـرفتن     زندگی مطلوب براي کلیه افراد یک منطقه یـا  

  .هاي زیست آنهاست مکاناستعدادهاي بالقوه افراد و 

  ها و عناصر اجتماعی زندگی شهري شاخص

طراحـی  ، هاي عملیاتی کردن ارزیابی سـطح زنـدگی شـهري    یکی از راه
در سه دهه گذشته . هاي کیفیت زندگی در ابعاد مختلف آن است شاخص
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یت زندگی در نقاط مختلـف دنیـا   گیري کیف هاي زیادي براي اندازه تالش
دنبـال بـروز پیامـدهاي     و بـه  1960در اواسط دهـه  . صورت گرفته است

تـداوم یـا   ، نامطلوب حاصل از رشد اقتصادي نظیر آلودگی محیط زیست
هاي اقتصادي  خدمات و فرصت، درآمد، تشدید نابرابري در توزیع ثروت

اجتمـاعی بـه عنـوان    هـاي   شـاخص ، هاي فرهنگی ـ اجتماعی و نارسایی
ابزاري براي تحلیل و ارزیابی کیفیـت زنـدگی ظهـور یافتنـد و در دهـه      

  .در مراکز مطالعات اجتماعی به شکوفایی رسیدند 1970
هاي  آژانس، هاي گوناگونی از کیفیت زندگی توسط محققان شاخص

هـاي مـورد    شـاخص . پیشنهاد شده اسـت .. .هاي گروهی و رسانه، دولتی
: تـوان در چنـد حـوزه شـامل     قـاي سـطح زنـدگی را مـی    ارزیابی در ارت

کـه  ؛ محیطی مورد مطالعه قـرار داد  سیاسی و زیست، اجتماعی، اقتصادي
  .هدف ما در این پژوهش حوزه اجتماعی است

  هاي اجتماعی زندگی شهري شاخص. 3شماره شکل 

 

  هاي اجتماعی زندگی شهري شاخص

 رشد فردي احساس آرامش مشارکت شهروندان روابط اجتماعی اوقات فراغت آموزش شهروندان

توسعه فرهنگ و  -
  اخالق شهروندي

آموزش حقوق و  -
  تکالیف شهروندي

تبدیل افراد  -
  شهرنشین به شهروند

 هاي دینی آموزش -

استفاده از  -
  فضاي سبز

رسیدگی به  -
  امور جوانان

  مطالعه در روز -
از تئاتر استفاده  -

  و سینما
 ....و  -

منزلت و  -
  احترام اجتماعی

برخورداري از  -
شعور باالي 

  اجتماعی
منزلت و  -

  احترام خانوادگی
 .... و  -

مشارکت در  -
  تعیین سرنوشت

مشارکت در  -
  مناسبات ملی

صالحیت در  -
  ها اجراي نقش

  آزادي انتخاب -
 ...و  -

برخورداري از  -
  امنیت اجتماعی

  امنیت اقتصادي -
  امنیت قضایی -
  خدمات بیمه -
  ....و  -

  بهزیستی ذهنی -
عزت نفس  -

  جامعه
احساس -

  توانمندي
نوآوري و  -

  خالقیت
استفاده از  -

  ها رسانه
 ...و  -

 ارتقاي زندگی اجتماعی شهري
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داده است که بین کیفیـت زنـدگی اجتمـاعی     نشانتحقیقات در هلسینکی 
، انحرافــات اجتمــاعی، و رفتارهــاي ناهنجــار اجتمــاعی نظیــر خودکشــی

: 1379، شـکویی ( الکلیسم و میـزان طـالق رابطـه مسـتقیمی وجـود دارد     
83.(  

کالبـد  : عنصـر اصـلی  بـا ترکیبـی از سـه    ، شهر موجودي زنده اسـت 
شـهر عـالوه بـر آنکـه داراي کالبـد و      . و مدیریت شهري شهروندان، شهر

افـزار دارد و هـم    شـهر هـم سـخت   . جـان و روح نیـز دارد  ، جسم اسـت 
تـرین   اصـلی . هـم حیـات اجتمـاعی و مـدنی    ، هم حیات مـادي ؛ افزار نرم

و ساکنان آن هسـتند کـه بـا یکـدیگر روابـط       شهروندانا همانعنصر شهر 
ــادي   اج ــاي اقتص ــوعی از نیازه ــه متن ــد و مجموع ــاعی دارن ــی، تم ، روان

. دهـد  بهداشـتی و رفـاهی را تشـکیل مـی    ، آموزشـی ، فرهنگـی ، اجتماعی
در شــهر فراتــر از روابــط اقتصــادي و مــادي اســت و  شــهروندانروابـط  

انواع فراوانی از تعامالت و مناسبات فرهنگـی و اجتمـاعی در شـهر رواج    
 محیطــی اجتمــاعی اســت، یطــی کالبــدي باشــددارد و بــیش از آنکــه مح

  ).40: 1382، نژاد طالبی(
بایـد بـه    شـهروندان یک جامعه با کیفیت باال جایی است که در آن 

اقتصـادي و ادغـام اجتمـاعی و زنـدگی در      تـأمین سطح قابل قبـولی از  
هایشـان را   تحقـق کامـل توانـایی    مکـان اهاي منسجم که به آنها  جماعت

اجتمـاعی ـ اقتصـادي     تأمینعنصر ، به تعبیري دیگر. دست یابند، دهد می
ادغـام  ، شـود  به عدالت اجتماعی و توزیـع منصـفانه ثـروت مربـوط مـی     

همبسـتگی اجتمـاعی بـه    ، گردد اجتماعی به بهبود حقوق شهروندي برمی
یک قرارداد اخالقـی متقابـل و انسـجام اشـاره دارد و توانمندسـازي بـه       

  .گی ارجاع داردهاي زند ها و شانس عدالت در فرصت
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  عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی زندگی. 4شماره شکل 

  
  60: 1388؛ غفاري: منبع

  کیفیت اجتماعی زندگی شهري

نفـر از   74در بیانیه آمسـتردام از سـوي    1997رویکرد اجتماعی در سال 
علـوم  ، شناسـی  جامعـه ، گذاري اجتماعی هاي سیاست هاي حوزه آکادمین
 ,Philips( حقوق و اقتصاد مطرح شد و به سرعت توسعه یافـت ، سیاسی

ین عنصـر  تـر  مهمو امروزه شاید به لحاظ تئوریک و عملیاتی ) 176 :2006
تـوان بـه عنـوان یـک      این رویکرد را مـی . کیفیت زندگی اجتماعی باشد

گرایی و ارزیابی کیفیت زنـدگی بـر اسـاس     ی در مطلوبیتانسانبازنگري 
ــد ــه درآم ــروت ب ــه درون و ث ــه اصــلی آن  شــمار آورد ک ــامای ات و مکان
در ایـن چهـارچوب کیفیـت    . هاي مالی و روابط اجتماعی اسـت  توانایی

 هاي مربوط به جامعه فرایند

همبستگی 
 اجتماعی

امنیت اجتماعی ـ 
 اقتصادي

ادغام 
 اجتماعی

  ها نظام
  مؤسسات
 ها سازمان

  
 کیفیت اجتماعی

  ها جماعت
  ها هیئت
 ها گروه

توانمندسازي 
 اجتماعی

فرایندهاي 
 زندگی شخصی
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قـادر بـه مشـارکت در     شـهروندان اي کـه   زندگی عبارت است از دامنـه 
تحـت شـرایطی هسـتند کـه     ، شـان  زندگی اجتماعی و اقتصـادي جامعـه  

کیفیت اجتماعی که از سوي . یابد بود میبهزیستی و توانایی بالقوه آنها به
  :شود مبتنی بر شرایط زیر است تجربه می شهروندان

  ؛اجتماعی و اقتصادي تأمیندرجه . 1
  ؛اجتماعی) شمولیت( دامنه ادغام. 2
  ؛ها دوام و شدت همبستگی و انسجام بین نسل. 3
: 1381، فیتـر پتریـک  ( شهروندانسطح خودمختاري و توانمندي . 4

46.(  
اي است که افراد قادرند بـه نهادهـا و روابـط     دامنه، ادغام اجتماعی

ادغام اجتماعی با اصول برابري و انصاف . اجتماعی دسترسی داشته باشند
و علل ساختاري آنها ارتبـاط دارد و دغدغـه اصـلی آن در واقـع عنصـر      

خــدمات ، بـازار کـار  ، هـاي شــهروندي  شـهروندي اسـت کــه در حـوزه   
. هـاي اجتمـاعی مشـارکت داوطلبانـه دارد     شـبکه خصوصی و عمومی و 

شـرط اساسـی پایـداري سیسـتم     ، برخورداري از حداقل رفاه و آسـایش 
اي کـه نسـبت بـه     اجتماعی و زندگی جمعی است و بدون شک جامعـه 

  .تواند به کامیابی برسد تفاوت باشد نمی سرنوشت جمعی از اتباع خود بی
هـا و   ارزش، هـا  یـت ویژگی است مبتنی بـر هو ، همبستگی اجتماعی

اي بـراي   سـو بـا انسـجام بـه عنـوان پایـه       هنجارهاي مشترك کـه ازیـک  
هـاي   هاي جمعی ارتباط دارد و از سوي دیگر با فرایندي که شبکه هویت

هـا را ایجـاد و پشـتیبانی     هاي اجتماعی این شـبکه  اجتماعی و زیرساخت
، تمـاد هایی همچـون اع  همبستگی اجتماعی حوزه. کند در ارتباط است می

هـاي اجتمـاعی و هویـت را دربـر      شبکه، ها و هنجارهاي همگانی ارزش
  .گیرد می
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هاي شخصی  اي است که در آن قابلیت محدوده، توانمندي اجتماعی
. یابـد  افراد و توانایی فعالیت آنهـا از طریـق روابـط اجتمـاعی ارتقـا مـی      
ــارت اســت از تحقــق فعالیــت   ــع عب ــدي اجتمــاعی در واق ــا و  توانمن ه

، بـراي مشـارکت کامـل در فراینـدهاي اجتمـاعی      انسـان هـاي   گیشایست
 سیاسی و فرهنگی که تاکنون شناسـایی شـده اسـت   ، اجتماعی، اقتصادي

  ).64: 1388، فتاحی(

  جایگاه بعد اجتماعی کیفیت زندگی در کیفیت زندگی شهري. 5شماره شکل 

  

 ها مواد و روش

پیمایشی بـوده و بـراي انجـام آن ابتـدا     ، این تحقیق از نظر روش تحقیق
اي و بازدید مقـدماتی صـورت    یافته به صورت کتابخانه زمانمطالعات سا

مصاحبه و ( تحقیقگرفته است و مطالعه میدانی آن با استفاده از ابزارهاي 
جامعه مورد مطالعه ما در این پـژوهش  . صورت گرفته است) نامه پرسش

نمونـه انتخـاب و    180ساکنان شهر کاشان هستند که بـه طـور تصـادفی    

 کیفیت زندگی

 همبستگی اجتماعی 

  ها برابري فرصت
نابرابري کاهش 

  اي منطقه
  برابري جنسیتی

  توزیع مناسب درآمدها
  مشارکت

  توانمندسازي
 آزادي

 امنیت اجتماعی ـ اقتصادي

  /بهداشت/مسکن/اشتغال
  /حمل ونقل/امنیت/آموزش
 بیمه/غتااوقات فر/درآمد

 پذیري تداوم

  حفظ محیط زیست
 صوتی/کاهش آلودگی هوا
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نامـه نیـز از طریـق     پایایی پرسـش . نامه بین آنها توزیع شده است پرسش
سـطح   آمـده  دسـت  آلفاي کرونباخ به دست آمده است که میزان پایایی به

  .دهد می نشانرا  درصد 85اطمینان 
شـده بـا اسـتفاده از     آوري وتحلیـل اطالعـات جمـع    همچنین تجزیه

افـزار   هاي کمـی از نـرم   در تحلیل. هاي آماري صورت گرفته است روش
SPSS هاي پارامتریک و ناپارامتریک استفاده شده است و آزمون.  

 معرفی محدوده مورد مطالعه

گرفتـه   هکتار در ناحیه مرکزي ایـران قـرار   8561کاشان با مساحت شهر 
سو پشت به کوهستان و از سوي دیگـر روي بـه دشـت     است که از یک

متـر بـوده و داراي مختصـات     945آن از سـطح دریـا    ارتفاع. کویر دارد
دقیقـه   59درجـه و   33و  دقیقه طـول شـرقی   27درجه و  51جغرافیایی 

وا تا حـدي جـزء منـاطق    وه شهر کاشان از نظر آب .است عرض شمالی
 وهــواي دو فصــلی گــرم و خشــک محســوب شــده و تقریبــاً داراي آب

درجـه سـانتیگراد    40در فصل تابستان دما از . است) تابستان و زمستان(
هم تجاوز کرده و در زمستان نیز معموالً سرماي خشک و سوزانی حاکم 

کیلـومتري   250کیلـومتري جنـوب پایتخـت و در     235کاشان در  .است
همچنین شهر . اصفهان قرار داردـ اتوبان قم   شمال شهر اصفهان در مسیر

شود که در زیر بـه معرفـی ایـن دو     کاشان به دو منطقه شهري تقسیم می
  .شود منطقه پرداخته می

  تراکم جمعیت  درصد  )نفر( جمعیت  درصد  )هکتار( مساحت  
  5/44  52  160000  42  3590  1منطقه 
  1/30  48  150000  58  4971  2منطقه 
  2/36  100  310000  100  8561  کل شهر

 1390، شهرداري کاشان: منبع
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  ها تحلیل یافته
در ایـن پـژوهش در پـی دسـتیابی بـه نقـش        ،کـه بیـان شـد    گونه همان

هاي اجتمـاعی   در ارتقاي شاخص، ها به عنوان نهادي اجتماعی شهرداري
این  زندگی در شهر کاشان هستیم و براي دستیابی به قضاوتی صحیح در

انـد کـه بتواننـد زمینـۀ صـحیح       هایی استفاده شده زمینه مجموعه شاخص
بـه  ، با توجه به ابعاد زنـدگی اجتمـاعی  ، بنابراین؛ قضاوت را فراهم کنند

ــدازه   ــف و ان ــاي مختل ــین متغیره ــیح و تبی ــق   توض ــا از طری ــري آنه گی
وتحلیل  شود و در نهایت به تجزیه شده پرداخته می هاي تکمیل نامه پرسش

  .ن متغیرها پرداخته شده استای

  ارزیابی شخصی. 1

یـا  » ارزیـابی شخصـی  «نخستین بعد سنجش کیفیـت اجتمـاعی زنـدگی    
این بعد در مقیـاس سـنجش خـرد    . نگرش فرد نسبت به زندگی نام دارد

 دهـد  هاي ذهنی کیفیت زندگی را در خود جاي مـی  قرار دارد و شاخص
دهنده ارزیابی شخصی عبارتنـد   اجزاي تشکیل ).89: 1386، خوراسگانی(
.. .احسـاس آرامـش و  ، احساس رضایت از زندگی، احساس بهزیستی: از

هـاي ایـن بعـد از زنـدگی      که در زیر به تشریح هرچـه بیشـتر شـاخص   
  .شود اجتماعی و نتایج حاصل از آن در شهر کاشان پرداخته می

تحلیـل ابعـاد   به منظور بررسی میزان رضایت ساکنان شهر کاشان و 
هـاي الزم بـراي ارتقـاي جایگـاه شـخص توسـط        از ایجاد زمینـه ، ذهنی

. استفاده شـده اسـت   SPSSافزار  از آزمون کاي اسکوئر در نرم، شهرداري
شود که  که پیشتر گفته شد ابتدا به ارزیابی شخصی پرداخته می گونه همان

  .ذهنی و فردي هستند، هاي آن بیشتر گویه
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هاي ذهنی و فردي با استفاده از  از گویه شهروندانرسی میزان رضایتمندي بر. 1شماره جدول 
  chi-Squareآزمون 

ضریب 
sigمعناداري 

درجه 
dfآزادي 

ضریب کاي 
  متغیر تعداد نمونه اسکوئر

 احساس بهزیستی ذهنی  180 155/21 2 .000
 احساس رضایت از زندگی 180 150/85 2 .008

 رشد فردي 180 910/21 3 0.003
 احساس بهزیستی شغلی 180 214/21 3 .097
 احساس توانمندي 180 212/21 3 .002
 احساس آرامش 180 193/21 3 .001
 عزت نفس 180 638/62 3 .001
 منزلت و احترام اجتماعی 180 669/82 3 .000
 منزلت و احترام خانوادگی  180 063/21 3 .064
 احساس پیشرفت 180 786/21 4 .009

  رضایت از شهرنشینی  180 0730/1  3  0.002

دهندة نقش فزایندة شهرداري  نشان) 1( اطالعات مندرج در جدول شماره
اي که  به گونه؛ هاي ذهنی و فردي زندگی شهري است در ارتقاي شاخص

فقط در مـورد گویـه   . دست آمده است رابطه معنادار به، ها در بیشتر مؤلفه
معنادار نبوده است که شاید علـت آن  احساس بهزیستی شغلی این رابطه 

نظیـر کارخانـه فـرش یـا     ( صنعتی بودن کاشان و کار در صنایع سـنگین 
 .این شهر بوده است) خودرو ایران

هاي ذهنی و فردي اجتماعی زندگی شهري  شهرداري در ارتقاي شاخص تأثیر. 6شماره شکل 
  کاشان

  

 تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر ضعیف

 تأثیر نسبتاً زیاد تأثیر نسبتاً ضعیف
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  ارزیابی کارکردي. 2

هـاي اجتمـاعی    شده براي سنجش عملی شاخص دومین بعد درنظرگرفته
مقیاس سنجش این بعـد در  . نام دارد» ارزیابی کارکردي«، زندگی شهري

، هاي عینی و ذهنی هاي آن ترکیبی از شاخص است و شاخصسطح میانه 
وظیفه یـا  ، در اینجا منظور از ارزیابی کارکردي. اجتماعی و فردي هستند

تواند در اجتماع به عنوان شهروند برعهده  کارکردي است که یک فرد می
هایی نظیر  ارزیابی کارکردي بیشتر به شاخص، در این تحقیق. داشته باشد
آمـوزش فرهنـگ و   ، در تعیین سرنوشت خود شهروندانکت میزان مشار

هاي ارتباطی پرداخته اسـت کـه در    اخالق شهروندي و استفاده از رسانه
  .شود ها پرداخته می زیر به تشریح هرچه بیشتر این شاخص

از  شهرونداناز آزمون کاي اسکوئر براي بررسی میزان رضایتمندي 
ده شده است که سـطح معنـاداري   هاي اجتماعی و بیشتر عینی استفا گویه

در ایـن   شـهروندان آمده نقش شهرداري را در ارضـاي نیازهـاي    دست به
 .خواهد داد نشانها  زمینه

هاي اجتماعی و عینی با استفاده از  از گویه شهروندانبررسی میزان رضایتمندي . 2شماره جدول 
  chi-Squareآزمون 

ضریب 
sigمعناداري 

درجه 
dfآزادي 

ضریب کاي 
  متغیر تعداد نمونه کوئراس

 هاي ارتباطی استفاده از رسانه  180 008/55  4 003/0
 استفاده از تئاتر و سینما 180 126/90 4 084/0

در تعیین  شهروندانمیزان مشارکت  180 441/21 2 003/0
 سرنوشت خود

 آزادي انتخاب 180 327/21 3 002/0
 شهرونديآموزش فرهنگ و اخالق  180 378/44 2 000/0
 آموزش حقوق و تکالیف شهروندي 180 047/21 4 001/0
 نوآوري و خالقیت 180 475/21 3 032/0
 برخورداري از امنیت اجتماعی و قضایی 180 945/29 2 001/0
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 رسیدگی به امور جوانان  180 635/62 2 064/0

هاي  هاي کتاب و کتابخانه نمایشگاه  180 432/45  3  000/0
  عمومی

از  شـهروندان دهندة سطح نسبتاً باالي رضایتمندي  نشان) 2( جدولنتایج 
هاي ایجادشده در بعد عینـی و اجتمـاعی توسـط شـهرداري      ایجاد زمینه

دست  به درصد 99ها رابطه معنادار  اي که براي بیشتر گویه به گونه؛ است
هاي استفاده از تئاتر و سینما و رسیدگی به  فقط در مورد گویه. آمده است

گذار نداشته است که در مـورد مؤلفـه   تأثیرور جوانان شهرداري نقشی ام
شاید به علت کمبود این اماکن در سطح شهر کاشان باشد ، سینما و تئاتر

سـینما اسـت کـه نسـبت بـه       3که تعداد سینماهاي موجود در این شهر 
  .هزار نفري این شهر بسیار ناچیز است 310000جمعیت 

  هاي عینی اجتماعی زندگی شهري کاشان شهرداري در ارتقاي شاخص تأثیر. 7شماره شکل 

  
هاي ذهنی و فردي  شهرداري در ارتقاي شاخص تأثیربازگوکننده  6شکل 

در سطح متوسـط بـه    تأثیراجتماعی زندگی در شهر کاشان است که این 
از رضایتمندي سـاکنان ایـن    نشانداده شده است و ارزیابی آن  نشانباال 

شـهرداري در ارتقـاي    تـأثیر دهنده  نشاننیز  7همچنین شکل . شهر است
ري کاشان است کـه ایـن بعـد از    هاي عینی اجتماعی زندگی شه شاخص

  .کند نسبتاً زیاد شهرداري را بازگو می تأثیرزندگی نیز 
ــاندر  ــهري و در رأس آن     پای ــدیریت ش ــه م ــود ک ــراز ش ــد اب بای

نه فقط در ابعاد کالبـدي و  ، ها در فرایند تحول و توسعه شهري شهرداري
ی آن نقش و جایگـاه دارنـد بلکـه بـا تغییـر و تحـوالت پرشـتاب        عمران

 تأثیر زیاد تأثیر متوسط تأثیر ضعیف

 زیاد ثیر نسبتاًأت ضعیف ثیر نسبتاًأت
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یی پاسخگوباید براي ، جتماعی و فرهنگی و گسترش جمعیت شهرنشینا
اسباب و تمهیدات الزم را فراهم ، به مطالبات فزاینده فرهنگی و اجتماعی

  ).40: 1382، نژاد طالبی( آورند

میزان رضایتمندي از عملکرد با وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي  ارتباط. 3
  شهرداري

و میـزان   شهروندانبراي بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي  
از آزمون رگرسیون چنـدمتغیره اسـتفاده   ، رضایتمندي از عملکرد شهردار

دهنده رابطه معنادار بـین وضـعیت    نشانآمده  دست شده است که نتایج به
و میــزان ) بـه عنـوان متغیـر مسـتقل    ( شـهروندان اقتصـادي ـ اجتمـاعی    

بـدین  . اسـت ) به عنوان متغیر وابسـته ( از عملکرد شهرداري رضایتمندي
تفاوت و بین سـن و  ، معنی که بین میزان تحصیالت و سطح رضایتمندي

درآمد و رضایتمندي رابطه وجود دارد کـه هرچـه سـن و میـزان درآمـد      
 99سـطح معنـاداري   ( یابد سطح رضایتمندي نیز افزایش می، افزایش یابد

ــد ــ ) درص ــه می ــرعکس هرچ ــزان  و ب ــد می ــزایش یاب ــیالت اف زان تحص
بـدین معنـا کـه بـا افـزایش سـطح       ؛ رضایتمندي کـاهش خواهـد یافـت   

هـاي ارتبـاطی نظیـر     بـر میـزان اسـتفاده از رسـانه     شهروندانتحصیالت 
افزوده خواهد شد و موجب افزایش سطح .. .روزنامه و، اینترنت، ماهواره

. داري خواهد شـد شده از سوي شهر از خدمات ارائه شهروندانانتظارات 
مزبـور   زماناز سـا  شـهروندان بر میزان رضایت ، همچنین با افزایش سن

افزوده خواهد شد که این تفاوت نمایانگر این واقعیت است که در سنین 
جوان از شـهرداري افـزوده خواهـد     شهروندانجوانی بر سطح انتظارات 

  .شد
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رابطه بین وضعیت اجتماعیـ  آزمون رگرسیون چندمتغیره براي سنجش . 3شماره جدول 
  اقتصادي و میزان رضایتمندي

sig t Beta Std.b B متغیر  
 سن 002/0 004/0 027/0 434/0 003/0
 تحصیالت 009/0 030/0 018/0 290/0 645/0
 درآمد -206/7 000/0 -263/0 - 33/4 004/0

  بندي جمع
طول  بار در طی این قرن براي نخستین. قرن شهرنشینی است، قرن حاضر
از جمعیت روستایی آن پیشی  جهانجمعیت شهرنشین  درصد تاریخ بشر

که ، شهرها کالن. اندام هستیم گیري شهرهاي بزرگ گیرد و شاهد شکل می
هـا و   کنند باعث ایجـاد بافـت   خود به صورت شهرکشور جلب توجه می

اي  هاي مختلـف شـهري و عوامـل ارتبـاطی و اقتصـادي پیچیـده       ترکیب
، اگرچه شهرنشینی واجد بسیاري از مزایا و عوامل رفاهی اسـت . اند شده

ین نهاد در رفـع  تر مهمهمراه دارد که  با این وجود مشکالت فراونی را به
  .این مشکالت شهرداري است

ی زمانشـهرداري سـا  «قانون محاسبات عمـومی کشـور    5برابر ماده 
ه و است عمومی و غیردولتی که داراي شخصیت و استقالل حقوقی بـود 

تحت نظر شوراي شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریـق  
، وزارت کشور براي انجام وظایفی که در قـانون شـهرداري آمـده اسـت    

 11مصـوب  ( شده است و مطابق با فصل ششم قانون شـهرداري  تأسیس
بنـدي کلـی وظـایف     هاي کشور در یک تقسـیم  شهرداري، )1334تیرماه 

  .نظارتی و رفاه اجتماعی را برعهده دارند، یخدمات، یعمرانچهارگانه 
ساکن شهر از مدیریت شهري و شهرداري فقط رسیدگی  شهروندان

کالبدي و اقتصادي و خدماتی شهر را انتظار ندارنـد  ، یعمرانبه وضعیت 



  549...      هاي شاخص يدر ارتقا يل نقش شهرداریو تحل یابیارز

دهی سـامان ، روابـط شـهروندي  ، بلکه فراهم کردن زمینه حیات اجتماعی
عمـومی فرهنگـی و گـذران    ایجـاد فضـاهاي   ، امور اجتماعی و فرهنگی

فراهم کردن امنیت اجتماعی و روانی و نظایر اینها را نیـز  ، اوقات فراغت
نگرش اجتماعی و فرهنگی به شـهرداري در ایـران موضـوعی    . طلبند می

 شـهروندان به این معنا که هم نگـاه  ؛ نسبتاً جدید اما رو به گسترش است
دهنده خدمات شهري و  مانجا زمانبه ساختار شهرداري صرفاً به عنوان سا

هـاي بیشـتر و بهتـري بـراي      و هـم زمینـه  ، وروب تغییر کرده است رفت
ها به نیازهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی فـراهم شـده       یی شهرداريپاسخگو

به مسائل فرهنگـی و اجتمـاعی   هم معطوف ها  لذا ورود شهرداري. است
اسـب  ها و کارکردهاي بـالقوه و بالفعـل من   است و هم معطوف به قابلیت

ــژوهش در پــی بررســی نقــش  . هــا در ایــن زمینــه شــهرداري در ایــن پ
هاي اجتمـاعی   در ارتقاي شاخص، ها به عنوان نهادي اجتماعی شهرداري

، شـاخص  21زندگی در شهر کاشان هستیم که براي قضاوتی صـحیح از  
هاي عینی و دو بعـد ارزیـابی    هاي ذهنی و شاخص در دو گروه شاخص

ها حاکی از  ي استفاده شده است که نتایج یافتهشخصی و ارزیابی کارکرد
هـاي ذهنـی و    هاي شهرداري و ارتقاي شاخص رابطه معنادار بین فعالیت

هاي عینـی و   آن در سطح متوسط به باال و همچنین ارتقاي شاخص تأثیر
جامعه آماري مورد مطالعه در ایـن  . کارکردي در سطح نسبتاً خوب است

نمونـه   180ند کـه بـه صـورت تصـادفی     تحقیق ساکنان شهر کاشان هست
روش تحقیـق نیـز   . نامه بـین آنهـا توزیـع شـده اسـت      انتخاب و پرسش

اي و اسـنادي بـوده    اي آن به صـورت کتابخانـه   پیمایشی و مطالعات پایه
بایــد ابــراز شــود کــه مــدیریت شــهري و در رأس آن  پایــاندر . اســت

ابعاد کالبـدي و   نه فقط در، ها در فرایند تحول و توسعه شهري شهرداري
ی آن نقش و جایگـاه دارنـد بلکـه بـا تغییـر و تحـوالت پرشـتاب        عمران
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یی پاسخگوباید براي ، اجتماعی و فرهنگی و گسترش جمعیت شهرنشین
به مطالبات فزاینده فرهنگی و اجتماعی اسباب و تمهیدات الزم را فراهم 

  .آورند
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  کتابنامه
، »سنجش کیفیت زندگی در یکصد شهر بزرگ جهان«، )1380(آسایش، حسین 

  .8، شماره فصلنامه مدیریت شهري
، »کیفیت زندگی، رفاه انسانی و عـدالت اجتمـاعی  «، )1381(اسمیت، دیوید ام 

اطالعات سیاسی ـ  نژاد و حکمت شاهی اردبیلی،  ترجمه حسین حاتمی
  .185 -186شماره  اقتصادي،

، )1389(، احمـد، حسـین منصـوریان، و محمدحسـین سـتاري      الحسـینی  خادم
فصـلنامه جغرافیـا و   ، »سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهري«

 .3، شماره مطالعات محیطی
مـدل پیشـنهادي بـراي سـنجش     «، )1386(خوراسگانی، علی، مسعود کیـانپور  

، شـماره  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، »کیفیت زندگی اصفهان
59-58.  

نشـریه  ، »جایگـاه شـوراها در مـدیریت منظـر شـهري     «، )1386(سلطانی، لیال 
 .12، شماره اینترنتی معماري منظر

هاي کیفیت زنـدگی شـهري و    مفهوم و شاخص«، )1389(سوادکوهی، خدیجه 
  .55شماره  مجله شوراها،، »نقش شوراها در ارتقاي آن

  .، انتشارات سمتشهريهاي نو در جغرافیاي  دیدگاه، )1379(شکویی، حسین 
هـاي   هـا در عرصـه   ضرورت مداخله شهرداري«، )1382(نژاد، محمدرضا  طالبی

  .58، شماره ها مجله شهرداري، »فرهنگی ـ اجتماعی
مجمـوع قـوانین و مقــررات ده و   ، )1381(عبـداللهی، مجیـد، غضـنفر اکبـري     

  .، انتشارات قلمستاندهیاري
یفیـت زنـدگی شـاخص توسـعه     ک، )1388(غفاري، غالمرضـا و رضـا امیـدي    
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 .، نشر شیرازهاجتماعی
پـور،   ، ترجمه هرمـز همـایون  هاي جدید رفاه نظریه، )1385(فیتر پتریک، تونی 

  .انتشارات مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی تهران
معیارهاي ارزیابی کیفیـت زنـدگی شـهري در مراکـز     «، )1386(کوکبی، افشین 
  .1، شماره نشریه هویت شهر، »شهري

بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهري، نمونـه  «، )1387(کیانی، گشتاسب 
نامه  ، پایان»هاي شهري استان چهارمحال و بختیاري گاه موردي سکونت
  .، دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد

شـوراهاي اســالمی تحقـق آرمــان   «، )1385(موسـوي کربالئـی، ســید محمـد    
  .74، شماره ها ماهنامه شهرداري، »جمهوریت در نظام اسالمی
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 شهرداري و ارتقاي جایگاه
  ها يدر قانون شهردار يروابط شهروند
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  2آ ابوذري پانته
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ی موضوعات مهم و مسائل از يشهر تیریمد و شهروندانۀ رابط
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ـ نظر سـابقه و ادب ن یاز ا، متأسفانه .مطرح شده است یجهان ات ی
ت یریمـد  اگـر  .تسـ یشور ما چندان پربار و قابل توجه نک یبوم

، يزیــر برنامــه، يگــذار اســتیس ينــدهایارا شــامل فر يشــهر
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 رونـد  مثابـه  بـه  را يشـهر  نظام حقـوق از سوي دیگر م و یبدان
ـ هاي نــدیافر ردنکــ قانونمنـد   زیــن و يشــهر تیریمــدۀ چندگان

 شـهروندان و  ها يمتقابل شهردار فیالکت و فیوظاي مدار قانون
 و حقوق يشهر تیریمد نسبت و رابطهیم توان یم، مینکمحسوب 
ـ ن میدر ا .کنیمرا مشخص  شهروندان ان سـهم و نقـش قـانون    ی

و نظام  يت شهریریاتصال مد وند و محلیپ ۀه حلقک ها يشهردار
ـ اهم دارايار یبسـ ، اسـت  ونديحقوق شـهر  از نظـر   .ت اسـت ی

ـ ر برنامه شمندانِیاند ، لبـرت یگ، ارکراسـ یچـون ه هم يشـهر  يزی
 و قـوانین  تـدوین  در بایـد  را شـهري  حقـوق  اهمیت ...گر ویگا

 اتتـأثیر  و شـهري  مـدیریت  و ریزي برنامه، مقررات شهرسازي
 و سـایر پیامـدهاي   شهري زندگی کردن قانونمند از ناشی مثبت

در  .کرد جستجو شهري مدیریت و ریزي برنامه در دگرگون کننده
ـ یتحل ـ  یفیبا استفاده از روش توصـ  ن مقالهیا ـ ضـمن ب ، یل ان ی

 یخیتارۀ نیشیپ یبه بررس، شهرسازانو  پردازان هینظر هاي دیدگاه
گـاه  یجا ییو محتوا یلک یها و بررس يقانون شهردار یاجتماع ـ

اینکـه   سخن ةبهر .قانون مزبور پرداخته شده است در شهروندان
ندارد  یگاهیجا يشهروندحقوق ، ها ين شهرداریدر مجموع قوان

در  يمـدار  شـهروند  يسـاز  نـه ینهاد يمناسب برا يو هنوز بستر
  .به وجود نیامده است شورک

، يت شــهریریمــد، يحقــوق شــهروند، شــهروند: واژگانکلیــد
  .يشهردار
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  مقدمه
 اي نزدیـک  آن رابطه توسعۀ کلی سازوکارهاي با جامعه یک فضایی شکل
 کـه  بپـردازیم  فراینـدهایی  بـه درك  باید ابتدا، شهرها شناخت براي .دارد

 را نـه  شـهرها . شوند یم دگرگون و ایجادآنها  فضایی به وسیلۀ هاي شکل
 باید همچـون  بلکه، )شهري ناحیۀ( مشخص مکان تنها باید به عنوان یک

 خود گرفت که جمعی در نظر مصرف فرایندهاي از ناپذیر جدایی بخشی
: 1374، گیـدنز ( شـود  یمـ  محسوب صنعتی داري سرمایه از ذاتی اي جنبه
 مـدیریت  هـاي  فراینـد  و شـرایط  هـا  نظام این گوناگونی تناسب به ).604

 ایــن .گرفتــه اســت خــود بــه متفـاوتی  هــاي نیــز شــکل شــهري فضـاي 
 نهادهـاي ، دولت جمله از متفاوت بازیگران به دادن نقش و ها بندي شکل
 مـدنی  هـاي  بخـش  و هـا  تشکل، مردم، هاي محلی حکومت، گذاري قانون

 مـدیریت  و شـهري  زنـدگی ، شـهري  حقـوق  تا بحث است شده موجب
 حـوزة  در قـرار گیـرد کـه    موضـوعات مهمـی   و مسـائل در زمرة  شهري

 مطـرح  یجهان سطح در) شهري مدیریت و ریزي برنامه( شهري مطالعات
نظـام اجتمـاعی    یـک  عنـوان  به را شهري مدیریت نظام چنانچه. شود می

 فراینـدهاي  شـامل  نظـام  ایـن ، بـدانیم  کار تقسیم و مراتب سلسله داراي
 ادارة بـر  نظـارت  و دهیزمانسـا ، هماهنگی، ریزي برنامه، گذاري سیاست

انتظـارات   و یانسـان ، مـالی ، اطالعاتی منابع. است شهرداري و شهر امور
 سـاکن  جامعـۀ  نیاز مورد خدمات و ورودي عنوان به و دولت شهروندان

 نظـام  ایـن  عنوان خروجی به فضاهاي شهري کالبدي تغییرات و شهر در
مقـررات   و قوانین تدوین در باید را شهري حقوق اهمیت. شود می تلقی

 از ناشـی  مثبـت  اتتـأثیر  و شـهري  مـدیریت  و ریـزي  برنامه، شهرسازي
 در دگرگـون کننـده   و سـایر پیامـدهاي   شـهري  زنـدگی  کـردن  قانونمند

 ینیبه رشد شهرنشـ  روند رو .کرد جستجو شهري مدیریت و ریزي برنامه
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ل یتبـد گر و یدیکـ مختلف با  يها ها و گروه فرهنگ ینیران و همنشیدر ا
نشـگران  کف تعامالت یضرورت بازتعر يبه روابط شهر ییروابط روستا

چنین  يشهر ۀدر جامع. شود یادآور میرا  يشهر يگر و با نهادهایدیکبا 
 یـی روزآمد و با ضمانت اجرا یقانون يارهایبا مع متناسببازتعریفی باید 

حصول به  ن درین مجموعه قوانیحال نقش ا نیدر ع. صورت گیرد يقو
و  یمـدن  ۀظهور جامعـ ، ن به شهروندیشهرنش انسانل یتبد، داریپا ۀوسعت

ط یت محـ یـ فکیبـاال بـردن   ، مخاطرات شهر از يساز مصون، مدرن انسان
 يازهـا ین بـه  ییپاسـخگو ن موجـود در  یقوان يها تیمحدودرفع ، يشهر
، منـابع  كاکوجـود اصـل اصـط   ، از سوي دیگر .انکارناپذیر است يشهر

 یو دانشـگاه  یغفلت محافل علم، يبر شهرساز ینیگرفتن شهرنش یشیپ
و  یحقوق ۀجامع، يران شهریثر مدکا ییناآشنا، نوپا حوزةن یاز توجه به ا

 و بـاز  یت بازشناسـ یـ از اهم، و مقررات نین قوانیشور با اکنان یشهرنش
 .ت دارندیاکن حین مجموعه قوانیف ایتعر

  طرح مسئله
 ایجاد باعث سیاسی و اجتماعی هاي نظام کارکردي و ساختاري تحوالت
 نقـش  و بنـدي  شـکل  .است شهرها شده امور ادارة در متفاوتی بسترهاي

نهادهـاي  ، مـردم ، دولت ازجمله شهري عرصۀ متفاوت بازیگران به دادن
 و متقابـل  تکـالیفی  و وظـایف  تـا  اسـت  شـده  باعث گذار و قانون مدنی

 محلـی  و ملـی  در سـطوح  کنندگان امـور  اداره و شهروندان دوسویه میان
 کارکردهـاي  و کالبـد  داراي، سـکونتی  مراکـز  عنوان به شهرها .آید پدید

 ایفـاي  و شـهرها  در کالبـدي  عناصـر  گیري اگرچه شکل. متفاوتی هستند
 رقم کشور سیاسی و اجتماعی عرصۀ بازیگران وسیلۀ به، متعدد هاي نقش

 انتظـارات  و هـا  خواسـت  بـه  رسـیدگی  و شـهر  امور ادارة اما، خورد می
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پاسـخ   کـه  اسـت  هـایی  هـا و زمینـه   زیرساخت نیازمند وجود، شهروندان
، شهر. گیرد شکل میآنها  بر بستر هایی خواست معقول و منطقی به چنین

 و تنگاتنـگ  بسیار ارتباطی که هستند مفاهیمی شهري مدیریت و شهروند
 تعامـل  بـراي  الزم هـاي  زمینه و شرایط برقراري .با یکدیگر دارند نزدیک

 کننـدة  نهادهـاي اداره ، شـهروندان شـامل   که شهري مدیریت عناصر میان
بـر   قرارگـرفتن  نیازمنـد ، اسـت  خصوصی بخش و اسالمی شوراي، شهر

 مقرراتـی  و قـوانین  تـدوین  بر مبتنی قانونمداري. است مدار قانونمداري
 شـهري را  مـدیریت  و شـهروندان دوسـویۀ   تکـالیف  و وظایف که است

هـاي   فعالیـت  و شهري زندگی به بخشی سامان آن هدف و کند می روشن
 و تحلیـل  ضـمن  شـود  مـی  سـعی  این نوشـتار  در .است شهري مدیریت
و  قـوانین  در آن جایگـاه ، خاسـتگاه شـهروندي   و پیشـینه ، مفهوم تشریح

 نیـز تبیـین   شـهري  با مـدیریت  آن ارتباط و شده واکاوي شهري مقررات
 .گردد

  قیروش تحق
ـ ا در استفاده مورد قیتحق روش  ـ  فییروش توصـ  بـر اسـاس  ، مقالـه  نی

این روش در هماهنگی با اطالعات ارائه شده در اسـناد و  . است یلیتحل
مـرتبط   يهـا  هـا و کنفـرانس   شیج همـا ین بر اساس نتایمدارك و همچن

در آنهـا   و نقـش  ين شـهر یقـوان  یبا توجه به بررسـ . انتخاب شده است
، یحقوقی و قـانون  يدر خصوص بسترها شهروندان یسطح آگاه يارتقا

  .بوده است يا بر روش کتابخانه یآمار و اطالعات مبتن يگردآور

 شهر مفهوم

ـ از تعر ياز محققان و پژوهشگران شهر ياریگرچه بس صـرف  ف شـهر  ی
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 يازهـا یه نکـ  ينحـو  بـه ، راشـهر   يواحـد بـرا   یفیافتن تعری،  نظر کرده
انواع شـهر در   ۀهم يد و برامتنوع و متعدد را برآور یتجرب هاي پژوهش

 انـد  ن دانسـته کرممیـ غ، گـردد  یمناسـب تلقـ   ها و جوامع گوناگون زمان
از  يا توان بـه پـاره   ین قسمت میدر ا، با این همه ).1383 ، خرامه يزدیا(

ف ین تعاریا. ت شهر دارندیت از اهمیاکح یه همگکاشاره کرد  فیرتعا
  :عبارتند از

 چراکـه اسـت   یفلسـف  يا مقولـه شهر ، از دیدگاه تعریف نخست. 1
، گـرا  فرهنـگ ( مرسـوم  يارهـا یمع يشـهر فراسـو   یتیهـو  ـ  یابعاد ذهنـ 

 یفرهنگ يایپو يها ارزش ةقرار گرفته و در محدود) نوگرا وگرا  ردکعمل
 تـا الزم اسـت  ، مطـابق ایـن دیـدگاه    رو، ایـن  از .ردیـ گ یمـ  جاي يهنر ـ

 يا مقولـه  شـهر ، از سـوي دیگـر   .دریبا شهر صورت گ یفلسف يبرخورد
، یاجتمـاع  يها نهیآن در همۀ زم يالبدکو  ینیع ابعاد چراکهعلمی است 

سـنجش   قابل یعلم يارهایبا ضوابط و مع... و یفضائ، يالبدک، ياقتصاد
 ۀنقطـ یـک  ه در کـ اسـت   یزمـان  ـ یمکان يا دهیپد همچنین، شهر .ستا

 افته استیرشد  زمانافته و با گذشت ی املکجاد شده در فضا تیخاص ا
 ).211: 1383، یبیحب(

م یه مفاهکهستند  یسنگ يها تابکشهرها ، تور هوگویکوبه باور . 2
ن در آنهـا  که همگان افراد ساک، به خوانندگان خود را یو فرهنگ یخیتار

 خ و عـادات یانگر تـار یـ ب، نینمـاد  یدهند و بـه صـورت   می انتقال، هستند
موجود در شهر  يها ساختمانها و  مجسمه. نان خود هستندکسا یاجتماع

 يمایالبد و سـ کتاب و کن یا يها ورق، متعلق به بناها يهاش و نگارو نق
درباره  یفرهنگ ـ یخین تاریبا مضام یتابک، ياستعار یشهر به صورتکلی 
 ).17: 1383، شادمان( سازند را می انسان

بـا   انسـان ه کـ است  يا حاصل رابطه، ییایرد جغرافیکشهر در رو. 3
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 یطـ یتـوان مح  یمـ  ه شـهر را کـ  يا بـه گونـه  ، آورد یبه وجود مـ  عتیطب
از  يخود در بستر يازهاین يارضا يبرا انسان .ردکف یساخت تعر انسان

ز یـ فضا را ن یو اجتماع یاسیس، ياقتصاد) نینماد( ییمعنا يها یدگرگون
ـ نـد تخر یفرا یـک از خالل  ین دگرگونیا. ندک یدگرگون م سـاخت   ـ  بی

از یـ د همـواره ن یجد يساختن فضاها يه براک ین معنیبد؛ ردیگ یانجام م
 پایان یب يا ن امر چرخهیا. دارد ن وجودیشیپ يب فضاهایبه تخر يا هیاول

د بتواند گفت هرگز یه شاکآورد  یها را به وجود م ها و ساختن بیاز تخر
با  یه حتکت خ مشاهده شده اسیار در طول تاریچه بس. شود یمتوقف نم

بـار  ، یآت يا ستاده و در دورهیخ آن شهر بازنایتار، شهر یکامل ک ينابود
ـ و بـا تجد آنهـا   به یکا نزدیو  یمیقد يگر شهر در مرزهاید د گذشـته  ی

 ).32: 1383، یوهکف( شده است يبازساز اش یخیتار
، هــا سـاختمان ، اي از مــواد مجموعـه ( یعــیپدیـدة طب  یــک هرشـ . 4
فرهنگ و الگوهاي ، تفکرات افرادشامل ظرفیت  ( یانسانو ) ...ها و خیابان

 مـادي  ریـ و غ) مـدنیت ( از عناصر مـادي  یبکیشهر تر. است) ...زندگی و
 ).3، 2: 1383، کمیتۀ فرهنگ شهري( است) اخالقی(

ه در کـ  ییجـا ، تجوامع اس یات اجتماعیح يالبدک يشهر فضا. 5
 شـود  یوفا مـ کو شـ  بـارور ، ل گرفتـه کشـ  یو اجتمـاع  یانسانآن روابط 

 ).1384، رضازاده(
ه بـا ظهـور   کـ د اسـت  در روابط قدرتمن ياز نابرابر يشهر تبلور. 6

، یصـراف ( دارد یهمخـوان  يبـر  فرمـان / یروابط فرمانـده  یعنیومت کح
 1384 :132.( 

  شهروندي مفهوم
 شـهروندي  و مـدنی  جامعـۀ  مفهـوم  بر ناظر که هایی نگرش و ها برداشت
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 بـه  دهـی  شـکل  و گیـري  سرنوشـت شـکل   و سرشـت ، فراینـد  بـر  است
 بـر  هـا  پدیـده  فهـم  بنابراین. دارند بسزایی تأثیر جامعه یک در شهروندي

 هـاي  برداشـت  شناخت، بدین ترتیب. است مؤثرآنها  یافتگی عینیت نحوة
 در ایـن اصـل  . کند می ها پدیده شناخت به زیادي کمک مفاهیم از نظري
، شـهروندي  مفهـوم  زمینـۀ  در. اسـت  صـادق  نیز شهروندي مفهوم مورد

 شـوراهاي  اعضـاي ، شهرداران، مقامات محلی و شهري مدیران برداشت
 مجلــس نماینــدگان، هــاي سیاســی تشــکل و احــزاب اعضــاي، اســالمی

 نجاتی( است اهمیت داراي مفهوم این از) مطبوعاتی و کنشگران جمعی(
 دیگـري  هویت هر از بیش شهروندي ترتیب این به ).18: 1380، حسینی

براي به رسمیت شـناخته شـدن را کـه     ها انسان اساسی انگیزه است قادر
 حـس  یـک  بـر  شـهروند  موقعیـت  .کند ارضاء، داشت تأکیدبر آن  هگل

 کمـک ، موقعیت این. دارد داللت جامعۀ گسترده یک در داشتن عضویت
 فردي او استقالل به که درحالی، پذیرد می را جامعه آن به خاص فرد یک

 همـواره  خـالق  کـارگزارانی  عنـوان  بـه  شهروندان. دارد یم ارزانی نیز را
 بـه  دادن شـکل  بـراي . یابنـد  یم بیان شهروندي خود براي جدید هایی راه

و  وظـایف ، حقوق به، جامعه و شهروند تغییر حال در آرزوهاي و نیازها
 امري مـرتبط بـا   شهروندي که آنجا از. بود خواهد نیاز جدیدي نهادهاي

 همـۀ  بـراي  کـه ، را و ایسـتا  سـاده  تعریفـی  توان نمی است یانسان روابط
-9: 1381 ، سکفال( کرد ارائه آن براي، رود کار ها به زمانهمۀ  و جوامع

17.( 
جامعـه و   يارتباط با نهادها يسطح برقرار، شهروندي، از یک منظر

همـراه بـا    يو اقتصـاد  یفرهنگ، یاسیس، یل اجتماعئل مسایتحل ییتوانا
، يران شـهر یمـد  یاسـام ماننـد دانسـتن   ، خـود  یزندگ طیمراقبت از مح

شهروندي  .)Richards, 2004: 8( است... و یاجتماع يها تیرش مسئولیپذ
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نکـات  . مـدرن اسـت   ۀاصلی افراد در جامعـ  یاجتماع يها از نقش یکی
  :است زیربه شرح  يشهروند يها در گفتمان تأکیدمشترك مورد 

n يف و تکالیف شهروندیوظا، حقوق  
n يمسئولیت شهروند  
n  يشهروندمشارکت 
n يشهروند برابرسازي  
n يتحقق شهروند يضمانت دولت برا حمایت و  
n پیشینینیحس ینجات( ينهادي شدن شهروند ،.( 

  رویکردهاي مختلف به حقوق شهروندي
عام و گسـترده اسـت    یحقوق شهروندي مفهوم، هاي جدید نظریهدر  ¾
و آرامـش روحـی و جسـمی     ءکـه سـبب اعـتال    را هـایی  همۀ کـنش  که

بخشـی از  ، بنـابراین حقـوق شـهروندي   . ردگی می بر در، شوند میاشخاص 
  .شود داري است که به نام حقوق بشر شناخته می گسترده و ریشه 1حقوق
ن استقالل یا. متمایز استمدرن از حقوق بشر  يحقوق شهروند ¾

ـ تعرن علـم را  یخاص ا ید و نگاهید با دیه باکن مفهوم است یبد ف و ی
حقـوق  . اسـت متفـاوت  حقـوق بشـر   با آن  يردهاکارکرا یرد زکح یتشر

 يهـا  بـا ارگـان  آنهـا   ۀگر و رابطینان با همدیبه روابط شهرنش، يشهروند
ـ ن لحـاظ با یداللت دارد و از ا یدولت از حقـوق   یر خاصـ ید آن را تفسـ ی

  .به مفهوم عام به شمار آورد يشهروند
. نـد ک یرا مشخص مـ  شهرونداندولت و  ۀرابط يحقوق شهروند ¾

 يه مرتبط با شهردارکاست  يقواعد همانمورد نظر ما  يحقوق شهروند
ت مردم اثـر  کت مشاریظرف در يحقوق شهروند، بنابراین. است) دولت(

                                                             
1. Right 
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  ).1379، يعلو( ت اثرگذار استکزان مشاریز بر میاز آن ن یآگاهو  دارد
قـرن   یاجتمـاع ر کـ تف ۀنام لغت، يف شهروندین تعاریدر بارزتر ¾

 يشـهروند اینکـه   نخسـت «: است وردهن آیچن يدر باب شهروند، ستمیب
بودن  يشورکعضو  يش به معنایب و مک، جهان یه در تمامکاست  یرسم

 يشـهروند اینکـه   دوم .اسـت  یمل یدولت ةت داشتن در محدودیا عضوی
ـ ه بر پاکاست  ياد و جوهریبن ، یاز حقـوق مـدن   يا داشـتن مجموعـه   ۀی
  .)نامه نظام( »شود یف میتعر یژه اجتماعیو و به یاسیس

  يشهروند حقوق ملزومات
، یخیتار، یمذهب، ید به عوامل فرهنگیبا يتحقق حقوق شهروند يبرا. 1
ـ دام از اکهر . شود جامعه توجه يو اقتصاد یاسیس ن عوامـل بـه سـهم    ی

 يهـا  نـه یاگـر بـه زم  . گـذار هسـتند  تأثیر يخود در تحقق حقوق شهروند
ده یم در قدرت و جامعه دکحا یمذهب يها ا نگرشیتوجه نشود  یخیتار

ـ ومـت  کبـودن ح  يفـرد  یعنـ یقـدرت   یاسـ یا بـه سـاختار س  ینشود  ا ی
تـوان انتظـار داشـت صـرف      ینم، ت داده نشودیبودن آن اهم یکراتکدمو

ـ ا ةننـد ک نیتضـم ، یدر قانون اساس يشهروند ا توجه به حقوقیاشاره  ن ی
 .حقوق در جامعه باشد

ــ. 2 ــه دورهی ع توســعهجوام ــ از توســعه يا افت را پشــت ســر  یافتگی
ـ  توسـعه  يها و عوامل برا نهیزم، آن ه درکاند  گذاشته هماهنـگ و   یافتگی

 اصـالح سـاختار  ، يرشـد اقتصـاد  و مسـائلی همچـون   اند  جهت شده هم
 .اند مورد توجه قرار گرفته ستیط زیمح ۀلئت و مسینترل جمعک، یاسیس

عادالنـه و   یحـق دادخـواه  ، شـهروندان  ياقتصادش رفاه یافزا، همچنین
هـا و   ل انجمـن کیتشـ  ان و حـق یـ ب ياز آزاد يحق برخـوردار ، منصفانه
بــرخالف ایــن . از اهمیــت برخــوردار شــده اســت یردولتــیغ ينهادهــا
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 يها نهیزم یجهت هم، گذار ا در حالیافته ین توسعه يشورهاکدر ، وضعیت
سخت و پـر فـراز و    يها راهردن ک یا در حال طیرنگ بوده  مکشرفت یپ

 .ب استینش
نـد  یبـا فرآ  همگـام ، توسـعه  يهـا  نهیاز زم یبخش :د بتوان گفتیشا

 يهـا  نـه یزم از يگـر یدر حال آماده شدن است اما بخـش د  شدن یجهان
حقـوق  ، ومـت کو نـوع ح  یاسـ یسـاخت س ، ه مربوط به قدرتکتوسعه 
 یو اجتمـاع  یاسـ یس، يامور اقتصاد در شهروندانت کو مشار يشهروند

ـ ا از هریـک . ندک یم یند را طکناهمگون و  يروند، است ن عوامـل بـه   ی
 يق بـر جـا  یـ عم يتـأثیر توسـعه   یبخشـ  جهیشرفت و نتیپ خود بر سهم

 .گذارد یم
، ومـت اسـت  کدولـت و ح  تأسـیس از عوامل مهم  یکیشهروند . 3

نیـز مـورد توجـه قـرار      انـداز  چشم نید از ایبا ين حقوق شهروندیبنابرا
ـ م هسـتند با یسـه  يه در فرمـانبردار ک گونه همان، شهروندان. گیرد د در ی

رفته و یپذ يحقوق شهروند، يندیان فریدر چن. باشند میسه نیز یمرانکح
نگـرش   ازمنـد اصـالح  ین جامعـه ن یبنابرا. ت شناخته شده استیبه رسم

از درون ن اصالح نگرش هـم  یا. است ينسبت به مفهوم حقوق شهروند
از درون جامعـه و در   ن وییو هم از پـا  گیرد صورت می قدرت و از باال

از جملـه  ، یمـدن  يت نهادهـا یتقو. شود یم یعمل شهروندان میانروابط 
ن صـورت دولـت   یدر ا. آید به شمار میي تحقق حقوق شهروند يها راه
و  ياقتصـاد ، یفرهنگ، یاجتماع يها ه در عرصهکرا  یمدن يد نهادهاینبا
 .ندکمزاحم نگاه  ةدینند به دک یت میفعال یاسیس

ــان ــه هم ــ گون ــراه ک ــۀ اج ــوم ةاراد، در مرحل ــ یعم ــه و هم  ۀجامع
 ۀنیشـ یبـا توجـه بـه پ   ، اسـت  يتحقـق حقـوق شـهروند   الزمۀ  شهروندان

ــار ــر اقتصــادک طو تســل یخیت ــگ و س، امــل دولــت ب  ةاراد، اســتیفرهن
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ــا ــات و نهاده ــم يمقام ــت کح یرس ــز وم ــرانی ــوق   يب ــه حق ــرام ب احت
 يضـرور  يحقـوق شـهروند   ۀنین موجود در زمیقوان يو اجرا يشهروند

ـ اراده با نیا. رسد به نظر می ـ قـدرت د  يبـاال سـطوح   د دری ده شـود تـا   ی
ـ به رعا يبندیپا و عـرف و   یرفتـار مـدن   یـک بـه   يت حقـوق شـهروند  ی

 شـود  برقـراري چنـین شـرطی موجـب مـی     . ل شـود یتبـد  یرسـم  هنجار
و  یانیــم هــاي تیریو مــد یــین اجراییســطوح پــا درحقــوق شــهروندي 

 تتعـامال آنهـا   درو  بـا جامعـه داشـته    يتـر  ه ارتباطـات گسـترده  ک، خرد
ارا مـورد توجـه قـرار گرفتـه     کز آشین، شود میبرقرار  شهروندانروزانه با 

بـه   يحقـوق شـهروند   ۀنـ یدر زم هکـ ن یقوان ییموانع اجرا. ت شودیو رعا
در صـورت وجـود   ، نـد ک یدا مـ یارتباط پ یاجتماع یزندگ يها همه بخش

 يروهـا ین، هـا  يدادگسـتر  ویـژه  بـه  یومتکـ ح يدر نهادهـا  ين تعهـد یچن
  .دیبه حداقل خواهد رس، یو انتظام ینظام، یتیامن

  
 .11: 1387، یو عبدالله یصراف: منبع

 شهروندي

 توقعات، انتظارات و نیازها ها وظایف، تکالیف و مسئولیت

 حقوق شهري

 مدیریت شهري

 بخش شهرداري شوراي اسالمی شهروندان
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 شهري مدیریت مفهوم

، شـهرها  روزافزون توسعۀ و رشد و شهري مسائل پیچیدگی و گستردگی
 بـر  عـالوه . اسـت  کـرده  تبدیل دشوار اي وظیفه به را شهر امور مدیریت

 ریـزي  برنامـه  و ایمنـی ، نقـل  و حمـل ، محیط زیسـت  همچون موضوعاتی
 عوامـل  بـر  کننده تعیین و فزاینده يتأثیر که مهمی عوامل از یکی، شهري
 یزمانسـا  همچـون  شـهر  اگر. است شهري مدیریت، دارد شهري سازندة
 آینده ریزي برنامه براي عنصري آن رأس در است الزم، شود گرفته درنظر

 .نامیـد  شهر مدیریت توان می را عنصر این. گیرد قرار کنونی امور ادارة و
 بـه  پاسـخ  وآنهـا   حـل  بـراي  کـه  دارد وجـود  شهرها در بسیاري مسائل

 مـدیریت  وجـود ، جمعـی  زنـدگی  هاي عرصه در موجود هاي درخواست
ـ  و خدماتی مسائل در ویژه به موضوع این. است ضروري شهري  یِعمران
 و بهداشـت  تـأمین  ماننـد  اموري در لذا. کند می پیدا خاص جنبۀ عمومی
 و شـهر  ایمنـی  تـأمین ، سـبز  حفـظ فضـاي   و ایجـاد ، شهر محیط نظافت

 تـا  هسـتیم  مشـخص  تشکیالت با یزمانسا وجود نیازمند ...و شهروندان
 .گیرد صورت مطلوب نحو به شهر مدیریت

 براي منابع و عوامل دهیزمانسا از عبارت شهري مدیریت سان بدین
-70: 1379، دیگران و صرافی( است شهر ساکنان نیازهاي به ییپاسخگو

، نظـارت ، اجـرا ، ریـزي  برنامـه  کارکردهـاي  شـامل ، مدیریت شهري ).81
 ارادة از برآمده باید قدرت اعمال براي و از این رو است هدایت و کنترل

 .باشد اجتماعی قراردادهاي و شهروندان
 شهرداري مفهوم با، آن ماهیت رغم به، شهري مدیریت مفهوم ترادف

 شهرداري مفهوم تا سازد می را ناگزیر ما شهري مدیریت زمانسا عنوان به
 شـهرهاي  امـور  ادارة نظام در یزمانسا عنصر، شهرداري. کنیم بیان نیز را

ی است کـه  زمانشهرداري سا، گفت توان می تعریف یک در. است کشور
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 اعطـا آنها  به قانون که اختیاري و خود طبیعی حقوق از استفاده با شهرها
 اجـراي  و وضـع ، عمـومی  اتتأسیس ادارة و ایجاد منظور به، است کرده

 و آورند می وجود به محلی مشترك هاي نیازمندي تأمین و شهري نظامات
 آن عهـده  بـر  کـه  را خـدماتی  هزینۀ تا دهند می نمایندگی و اختیار به آن

 و شـهر  سـاکنان  بـین  و عادالنـه  منطقـی  اسـلوبی  بـا  است گذاشته شده
، هاشـمی ( کنـد  وصـول آنها  از، نموده سرشکن و توزیع کنندگان استفاده
 نیـز شـهرداري   کشـور  عمـومی  محاسـبات  قانون 5 مادة برابر ).6: 1371

 حقوقی استقالل و داراي شخصیت که غیردولتی و عمومی است یزمانسا
 از دولـت  نظـارت  و است مردم منتخب که، شهر شوراي نظر زیر و بوده

ــق ــراي، وزارت کشــور طری ــانون در شــده وظــایف تصــریح انجــام ب  ق
 توجـه  با ).187: 1384، عبدالهی، اکبري( است شده تأسیس ها شهرداري

 دیدگاهی به توجه با( شهري گفت مدیریت توان می شده ذکر تعاریف به
 یزمانسـا  ادارة از عبـارت اسـت  ) گیـرد  مـی  شـهرداري  مساوي را آن که

 در سـطح  شـهروندان  مشـترك  نیازهـاي  کردن برآورده براي که غیردولتی
 محـدودة  در و شـود  مـی  تأسـیس  قـانون  بـا  مطابق وآنها  طرف از، شهر

 به آنچه اما ).27-26: 1381، سعیدنیا( ی داردزمانسا استقالل خود فعالیت
 از فراتـر  مفهـومی ، گیـرد  قرار نظر مد باید شهري مطلوب مدیریت عنوان

 قالـب  شـهر در  امـور  ادارة بـراي  تشکیالتی و یزمانسا نظام یک تعریف
 گیـري  شـکل  و واحـد  مدیریت تحقق، وضعیت مطلوب .است شهرداري
  .است شهر در محلی حکومت

 و يشـهر  تیریمـد  اتصـال  محل و وندیپ حلقۀ هي کشهردار قانون
 زیـ و درز ن هیباسـت  .ت بسـیار اسـت  یاهم است داراي يشهر حقوق نظام

 ومتکنظام ح و يشهر جامعۀ بر مکحا نیقوان و یاسیس قدرت هک برآنند
 يشـهر  يفضـا  ساختار و رشد و يشهر یزندگ بر عمده اتیتأثیر یمحل
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 اتیتـأثیر  همـواره  يشـهر  مقررات و نیقوان نبود، و از سوي دیگر دارند
 در، يشهر پرداز هینظر دو نیا. دارد دنبال به يشهر یزندگ بر ندیناخوشا

 بر يشهر نیقوان و حقوق مهم اثرگذاري يمحورها به، خود لیتحل ادامۀ
 بـه  تـوان  یم محورها نیجملۀ ا از. اند ردهک توجه يشهر يفضا و یزندگ
 توسـعۀ ( يشهر يفضاها گسترش و عیتوز و يشهر حقوق قواعد رابطۀ
ـ  و شـهر  گسترش به قیتشو، يشهر مراتب سلسله و يبند میتقس، شهر  ای

 يشـهر  يفضاها و يشهر نیقوان رابطۀ، )آن ۀیرو یب از گسترش ممانعت
 نظارت و یخصوص يفضاها بر یت خصوصکیمال حق تیتثب( یخصوص

 نیـی تع و يمقـررات شـهر   و نیقـوان  رابطـۀ ، )فضاها نیا ساز و ساخت بر
  ).21-11: 1377، و درز هیباست( کرد اشاره يشهر نیزم يها ياربرک

 و يشهر در حقوق يشهروند گاهیجا بحث به ورود و یبررس يبرا
  :میزیر را مورد توجه قرار ده يدیلکات کد نیها با يشهردار قانون
n يشهر یزندگ به ناظر نیقوان و حقوق قتیحق در يشهر حقوق 

 .است
n يشهر تیریمد و يزیر برنامه شامل يشهر حقوق گسترة و دامنه 

 توسعۀ، یطراح، يمعمار، يشهرساز به مربوط يها تیع فعالیوس فیط و
 .است يشهر فرهنگ و ياست شهریس، يشهر اقتصاد، يشهر

n ـ پو، مناسـب  يشهر مقررات و نیقوان ، ریپـذ  انعطـاف  و ینـ یع، ای
ـ ر برنامه و يشهر یزندگ بهبود يبرا يمساعد يامدهایپ  تیریمـد  و يزی

 .دارد يشهر
n یتمـام  در يشـهر  مقـررات  و نیقـوان  بودن نامناسب و کارایینا 

 مختـل  را يشهر تیریمد و يزیر برنامه و يشهر یزندگ ییایپو، ها نهیزم
 .ندک یم

n يبـرا  ییاجرا ضمانت يدارا و قیدق، مدون يشهر حقوق وجود 
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 .است سودمند يشهر تیریمد ارک ادامۀ
n ـ ر برنامه فیوظا به نسبت هک يشهر حقوق نظام  تیریمـد  و يزی

 هیدوسـو  رابطـۀ  تیتثب و) شهر رانیمد و زانیر آن برنامه تبع به و( يشهر
 تیریمـد  و يشـهر  تیریقبـال مـد   در شهروندان حقوق و فیوظا انیم

  .نخواهد داشت اعتبار از یمحل، باشد اعتنا یب شهروندان قبال در يشهر
 و يشـهروند  حقـوق  نظام بخش نیا در، شد گفته آنچه به توجه با

 نۀیشـ یپ انیـ ب از قبـل . میدهـ  مـی  قـرار  یبررس مورد را ها يقانون شهردار
ـ ا رکـ هـا ذ  يشهردار قانون یخیتار  قـانون  هکـ  اسـت  يضـرور  تـه کن نی

 حقوق، يشهردار با شهر مردم رابطۀ، آن روابط مندرج در هک ها يشهردار
 ارکـ  گـردش  و روش و اهداف، اصول و گریدیک برابر در آنها فیالکت و

 يشـهردار  نظارت تیفکی و شهر امور اداره نحوة نیو همچن ها يشهردار
 یکی عنوان به، است قانومند و موزون، هماهنگ به صورت شهر ادارة بر
 مجموعۀ ریز جزو يحقوق ادار و یاساس حقوق از منشعب يها شاخه از

 ).32: 1378، ینیحس ینجات( است یعموم یداخل حقوق
 نظـام  یارتبـاط  حلقـۀ  نسـبت و  توان یم اتکن نیا پرتو در نیبنابرا

 نیا. ردک ریتصو را يو حقوق شهروندي شهردار قانون، يت شهریریمد
ـ ر نـد برنامـه  یفرا انیـ م ارتبـاط  به صـورت  وندیپ ، يگـذار  اسـت یس، يزی

 نظـام ( يشـهردار  و شـهر  امور ادارة بر نظارت و یدهزمانسا، یهماهنگ
 يشهردار ف متقابلیالکت و فیوظا مدارانۀ قانون روند و) يشهر تیریمد
 مدارانـۀ  سـامان  ادارة و ها يشهردار ارک گردش و سو یکاز  شهروندان و

  .است گرید يسو از یزندگ

  شهرسازي مقررات و قوانین و شهروندي
، سـوم  جهـان  کشـورهاي  اغلب در حتی و پیشرفته کشورهاي تمامی در
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 و آیند درمی قانون صورت شهرسازي به مقررات ترکیه و هندوستان نظیر
 فقـدان  از گذشـته ، ایـران  در. شـوند  می تصویب مقننه قوة مراجع توسط

 مقــررات، شهرســازي قــانون عنــوان تحــت منســجمی مبحــث حقــوقی
 قـوة  مصوب و اکثراً محصول نیز دارند وجود زمینه این در که اي پراکنده
 قـوانین ، کلـی  طـور  بـه  ).4-3: 1379، نـادري  افشـاري ( هسـتند  مجریه

 و نیسـتند  برخوردار مناسبی جایگاه از کشور حقوقی نظام شهرسازي در
 در چنـین  اسـت  بـدیهی  .شوند می مطرح اداري ضوابط صورت به بیشتر

 اداري ضوابط حد در شهرسازي قوانین به حقوقی مراجع دیدگاه شرایطی
 قـوانین ، کشـور  جـاري  قـوانین  بـا  گونه تعارض هر صورت در و است

  ).11: 1379، اردشیري( شود می گرفته نادیده شهرسازي
 کـه  است اي پایه و اصلی قوانین محتوایی تحلیل آید می پی در آنچه

 ایـم در  کوشـیده  .شهرهاسـت  امـور  ادارة در مدیریت شهري عمل مالك
  :اشاره کنیم قوانین این در شهروندي جایگاه به نوشتار این حوصلۀ

  پایه قوانین) الف

  شهروندي و اساسی قانون گفتمان ¾
، حکومـت  ماهیـت  بـر  نـاظر  کـه  اساسی قانون هشتم تا یکم اصول
 حـال  عـین  در، ی اسـت انسـان  کرامـت  و شیعی رهبري، الهی مشروعیت

 مشـارکت  و دخالت محدودة و میزان و سیاسی مدیریت کار طرز حاوي
 بسیاري برخالف، اساسی ایران قانون اگرچه در. کند معین می را نیز مردم

اسـتفاده   شـهروند  واژة از، آن غربی نوع ویژه به موجود اساسی قوانین از
 شـهروندي  بـا  تعامـل  در این قانون اصول از برخی مفاد اما، است نشده
 تعریـف  سیاسـی  مشـارکت  با حق که سیاسی شهروندي زمینۀ در. است

 وهفـتم  بیست، وششم بیست، ششم، سوم اصول بر حاکم روح نیز شود می
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. گیـرد  می قرار شهروندي با تعامل در نوعی به اساسی قانون نهم و پنجاه و
 خـدمات  و از رفـاه  برخـورداري  بـا  کـه  اجتمـاعی  شـهروندي  همچنین
 آن مانند و اجتماعی تأمین، اشتغال، بهداشت، مسکن، آموزشی، اجتماعی

 و یکم و سی تا هشتم و یکم و بیست و سوم در اصول نیز، شود یم تعریف
 اساسـی جمهـوري   قـانون  گفتمـان ، مجمـوع  در .اسـت  آمده سوم و چهل

، شهروندي ایجاد براي حقوقی هاي زمینه برخی بینی پیش منظر از اسالمی
  .است مناسبی برخوردار ظرفیت از

  شهري مدیریت عمل مالك مقررات و قوانین) ب

مصـوب   کشـوري  تقسـیمات  ضـوابط  و تعـاریف  قانون و شهروندي ¾
1362  

 جملـه  از و کشـوري  تقسـیمات  نظـام  حقـوق  زیربنـاي ، قانون این
، دهسـتان ، روسـتا  به تعاریف مربوط آن در و است شهري مراتب سلسله
 موضــوع بـا  ارتبـاط  در. اسـت  آمــده اسـتان  و شهرسـتان ، شـهر ، بخـش 

 قـرار  اشـاره  مـورد  قـانون  در شهروندي مفهوم توان گفت می شهروندي
از  اسـتفاده  بـا  نیـز  کشـوري  تقسـیمات  نظـام  در افـراد  جایگاه و نگرفته

  .است شده توصیف شهر ساکنان و جمعیت: مانند هایی واژه
 کشوري اسالمی شوراهاي قانون و شهروندي ¾

 شـهر  اسـالمی  شوراهاي ویژه به کشوري اسالمی شوراهاي استقرار
 توانـد  می و است محلی جامعۀ مدنی گیري شکل اصلی ارکان از یکی که
 حـائز ، کنـد  کمک مشارکتی شهري مدیریت و محلی شهروندي تحقق به

 مربـوط  حقـوقی  مبناي از منطقی انتظاري رو این از .است اهمیتی فراوان
 شهروندي، قانون که در این است این کشوري اسالمی شوراهاي امور به

 قـانون  ایـن  محتـواي  تحلیـل ، حیـث  ایـن  از. باشد داشته ویژه جایگاهی
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 و شـهروندي  واژة قـانون یادشـده   در. تأمـل اسـت   قابـل  نکـاتی  حاوي
جامعـۀ   اعضـاي  و افـراد  جایگـاه  دادن نشان نرفته و براي کار به شهروند

 و کننـدگان  انتخاب، عموم، مردم مانند عمومیهاي  واژه از، شهري محلی
. آن استفاده شده است مانند و فرد، انتخابیه حوزة اهالی، شوندگان انتخاب

اسـالمی   شـوراهاي  نظام در مردمی همچنین باید اشاره کرد که مشارکت
 مشـارکت  در حضـور  و انتخابـات  در شـرکت  بـه  محـدود  صـرفاً ، شهر

 شـهري  گونـاگون  امـور  اسـالمی در  شـوراهاي  سوي از شده ریزي برنامه
 اسـت  صـورتی  به حقوقی بندي مفصل مزبور قانون در مجموع در. است

 امور در شهروندي حقوق و وظایف تعیین براي مطلوب کارهاي و ساز که
  .است نشده دیده شهر اسالمی شوراهاي
 و اصـالحات  بـا  1334مصـوب  ( شـهرداري  قانون و شهروندي ¾

  )کنونی الحاقات
 حیـث  از هم و عنوان در هم، ها شهرداري حقوقی متن از بخش این
، هـا  شـهرداري  سازوکارهاي تشکیالتی با مستقیم بسیار ارتباطی محتوایی

 از، رو دارد و ازایـن  هـا  شهرداري وظایف نیز و ها شهرداري با افراد رابطۀ
 متأسـفانه . است برخوردار شهروندي موضوع با ارتباط خاص در اهمیتی

 کـه  آن بعـدي  و الحاقات اصالحات و 1334مصوب  شهرداري قانون در
نه ، است حقوقی اعتبار داراي و عمل مالك) با حذف اضافات( نیز اکنون

 و نیامـده  میـان  بـه  شـهروندي  از ذکـري  هیچگونـه  تلویحاً نه و تصریحاً
. اسـت  شـده  اشاره ها شهرداري وظایف به 55ماده  ششم در فصل صرفاً

 هنگـام  پیشـرفته  هاي کشورهاي شهرداري قوانین مجموعه در که درحالی
 و شـهرداري  دوسـویۀ  رابطۀ به، موضوعات و مباحث گونه این از بحث

 و شـهرداري  حقـوق  و وظـایف  زمـان  هـم  و شود پرداخته می شهروندان
  .گردد می مطرح توأماً شهروندان
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با اصالحات  1347( شهري عمران و نوسازي قانون و شهروندي ¾
  )يبعد

 و کنتـرل  نحـوة ، شـهري  توسـعۀ  فراینـد  آن محتواي و مزبور قانون
 قـانونی  تمهیـدات ، سـازهاي شـهري   و سـاخت  بـر  هـا  شـهرداري  نظارت

 نحـوة ، شهري سازهاي و ساخت تخلفات به رسیدگی براي شده بینی پیش
مـواردي   و هـا  شـهرداري  بـه  شهري عمران و نوسازي پرداخت عوارض

بـه   بایسـت  مـی  منطقی شکلی به قانون این در. ردگی می بر دردست را  ازاین
 محتـوایی  بررسـی  اما، شد می اشاره تصریحاً شهروندان وظایف و حقوق
 مزبـور  قـانون  از آنچـه . دهـد  نمـی  نشان را چیزي چنین نیز مزبور قانون
 رابطـۀ  صورت به ها شهرداري و افراد رابطۀ حقوقی شامل تنظیم آید برمی

 گفتمـان . اسـت  عوارضـی  ـ  مالیـاتی  مـؤدي  واژه از استفاده با، اقتصادي
بـه   شـهرداري  صـورت  به شهروندي موضوع با ارتباط در مزبور حقوقی

 شهروند به مثابه مـؤدي  و) شهرداري حقوق( عوارض کنندة مثابه دریافت
 بنـدي  صـورت ) شـهرداري  در قبال افراد وظایف( عوارض کنندة پرداخت

 بـا  الزم نـوایی  هـم  و هماهنگی نیز مهم قانون این مجموع در. است شده
 ).89-73: 1378، حسینی نجاتی( ندارد را روح شهروندي

  شهروندي و شهري مدیریت پیوند) ج

 یانسان حیاتی هاي شاخص تبلوریافتۀ عنصر شهرها، شافر فرانتس گفتۀ به
 و ظهـور  محـل  شـهرها  در یانسـان زندگی  مختلف کارکردهاي و هستند

 شـهري  مـدیریت  ).9: 1385، حسـینی  شـاه ، رهنمـایی ( کند می پیدا بروز
 زندگی الزامات و شهرها در ساکن جمعیت نیاز مورد ارائه خدمات زمینۀ

 خاص ارتباطی زیر سه مفهوم در شهر عرصۀ اما. کند می فراهم را جمعی
 از عبارتنـد  مفهـوم  سـه  این. کند می پیدا شهري مدیریت مفهوم با ویژه و
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 ارتباط این نحوة. تشکیالت و زمانسا و مقررات و قوانین، برنامه و طرح
  :داد نمایش زیر شکل به توان می را

  شهري مدیریت دهندة تشکیل مفاهیم ارتباط

  
  .15: 1387صرافی و عبداللهی، : منبع

 تلقـی  رغـم  بـه  شـهري  مـدیریت  کـه  دهـد  می نشان شکل این به نگاهی
، مهـم دیگـر   عنصر دو شهر نیازمند امور ادارة براي تشکیالتی و یزمانسا

از  اي مجموعه دوم و شهري توسعۀ و عمران هاي برنامه و ها نخست طرح
 ارائه و امور ادارة است تا بتواند زمینه، مختلف ابعاد در مقررات و قوانین

 گفـت  تـوان  می، بدین ترتیب. نماید فراهم را شهروندان به بهینه خدمات
 مقـررات  قوانین و موجب به که تکالیفی و وظایف بر بنا شهري مدیریت

 را خـود  اداري و یزمانسا نظام باید، دارد برعهده شهر بهینۀ توسعۀ براي
 بـه  بایـد  گفتـه  پـیش  مفاهیم با شهروندي مفهوم پیوند در. نیز تجهیز کند

 رغم به. کرد شهر نیز اشاره اداره نظام و شهروند، شهر میان متقابل ارتباط

مدیریت 
 شهري

قوانین و 
 مقررات

 طرح و برنامه

سازمان و 
 تشکیالت

 عرصه شهر
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 حقـوق  عنـوان  از آن بـه  کـه  شـهري  مـدیریت  وظایف و تکالیف وجود
 داراي، نیز در برابـر مـدیریت شـهري    شهروندان، شود می یاد شهروندي
و  مــدیریت فراینــدآنهــا  انجــام کــه هســتند هــایی مســئولیت و وظــایف

 تــر مطلــوب نحــوي بــه را شــهر در خــدمات ارائــه بهینــۀ ریــزي برنامــه
 .کند می دهیزمانسا

  
  .16: 1387، یو عبدالله یصراف: منبع

  ها يشهردار قانون و يشهروند
ـ و به قانون شناخت منظور به  در يشـهروند  حقـوق  گـاه یجا بازتـاب  ژهی

ـ د یادشده از موضوع الزم است ها يشهردار قانون  یشناسـ  جامعـه  دگاهی
 هکـ ، حقـوق  یشناس جامعه دگاهید از .ردیگ قرار یبررس مورد شهر حقوق

 مجموعه يمعنا به و یاجتماع يداریپد حقوق، است یرونیب منظر ینوع
توسـط   هکـ  اسـت  یاجتمـاع  روابط میتنظ يبرا یاجتماع آور الزام قواعد
ـ تعر حقوق در ایـن  یاجتماع داریپد. است شده نیمع جامعه  يدارا، فی

 جامعه توسط، آورند الزام یحقوق قواعداینکه  .است یاساس مشخصۀ سه
 قـرار  یدائم يها یدگرگون در معرض و شوند یم نیمع یگروه اجتماع و

 مدیریت شهري

 شهروندان شهرداري شوراي اسالمی شهر بخش خصوصی

 کننده مشارکت اداره امور شهر هماهنگینظارت و  پشتیبانی و همکاري

 توسعه و عمران شهري
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ــد ــو( دارن ــرول يل ــد از ).59: 1370، ب ــورو دگاهی ــی، چیژرژ گ از  یک
 تحقـق  راه در وشـش ک از عبـارت  حقـوق ، معاصر یحقوق شناسان جامعه
 جامعـه  یحقـوق  یزنـدگ ، امـروزه  يو نظـر  بـه . اسـت  یاجتماع عدالت

 یحقوق يدارهایپد، بدین ترتیب و است شده یاجتماع یزندگ نیگزیجا
 استناد با يو. اند یافته جامعه ینید و یاخالق یزندگ با تنگاتنگ مناسباتی

 آنجاسـت  زیـ ن حقـوق  هست جامعه جا هر هک ینیالت المثل ضرب نیا به
 ریسـا  و گـورویچ  نظـر  از. است یاجتماع يداریپد قاًیدق حقوق دیگو یم

، بـرول  يلـو  یم و هانکیدور لیام، وبر سکما مانند حقوق شناسان جامعه
 یـک  عنـوان  بـه  حقـوق  مطالعـۀ ، حقـوق  یشناس جامعه هدف و موضوع

ـ پد ریسـا  بـا  هکـ  اسـت  یاجتمـاع  تیواقع دار ویپد ، ياقتصـاد  يدارهای
ـ د یارتباط ییایجغراف و یفرهنگ، یاجتماع، یاسیس  هیدوسـو  و الکتیکیی

 از ـ  یحقـوق  تحـول  و یعوامل دگرگون نیتر ، مهمگورویچباور  به. دارد
ساختار  از هک، ياقتصاد نخست عوامل: از عبارتند ـ  يشهر حقوق جمله

؛ متـأثر اسـت   یخدمات و يشاورزک، یصنف ساختار مانند جامعه ياقتصاد
ـ رژ نـوع  و جامعـه  یاسیس ساختار تأثیر تحت هک، یاسیس عوامل دوم م ی

؛ اسـت ... و يتاتوریکد، یراسکدمو مانند یحقوق نظام نندةک نییتع یاسیس
 بـا  و اسـت  جامعـه  یفرهنگـ  ساختار از متأثر هک، یو سوم عوامل فرهنگ

  ).60: همان( دارد ارتباط یعلم يها گستره و نید، فرهنگ، ینیب جهان
 يشـهردار  قـانون  و يشـهر  حقـوق  بـه  ینگـاه  خصـوص  نیا در

ـ  بحث نیا شتریشناخت ب در را ما تواند یم  هکـ  گونـه  همـان . نـد ک ياری
 و هنجارهـا  از يا مجموعـه ، یاجتماع داریپد یک عنوان حقوق به میگفت

 در جامعـه  انسـان  یزنـدگ  با ارتباط در هک است آور الزام یاجتماع قواعد
ـ د نیا اساس بر. ابدی یم مفهوم و معنا  جملـه  از ـ  یحقـوق  قواعـد ، دگاهی

، ینیع ـ يشهردار قانون یعنی آن یقانون مستندات و يحقوق شهر قواعد
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 گـر ید عبارت به ای يشهر حقوق .هستند یدگرگون معرض در و آور الزام
ــۀ ــا مجموع ــد و هنجاره ــاع قواع ــزام یاجتم ــرا آور ال ــهروندان يب  و ش

 یـک  عنوان به يشهر حقوق. ستین یمستثن قاعده نیا از زین ها يشهردار
 یحقوق قواعد منشأ و ردیگ یم سرچشمه جامعه از يشهر یدة اجتماعیپد
 يشـهر  تیریمد نظام هک است يشهر یزندگ یاجتماع يها ضرورت آن
 یقـانون  فیوظـا  و فیالکت و رندیگ می قرار آن يسو دو در شهروندان و

ـ پد یـک عنـوان   بـه  يشـهر  حقـوق . دارند گرییکد برابر در یخاص  داری
 بـه  رود یمـ  انتظـار  آن از هم و است یدگرگون معرض در هم، یاجتماع

 يشـهر  حقـوق  نظـام ، گرید عبارت به. دهد پاسخ دیجد يشهر يازهاین
، تازگی مانند مناسب و ایدئال ینظام حقوق یک و شئونات ها یژگیو دیبا
. باشـد  داشـته  را... و دیجد يازهاین به ییپاسخگو، بودن متحول، ایییپو

 بـه مثابـه   و یاجتمـاع  داریپد یک عنوان به يشهر حقوق نظام، نیهمچن
ـ و بـه  عناصـر  ریسا باید با یاجتماع نظام عناصر از یکی  نظـام  خـرده  ژهی

 بـر  عـالوه . باشد مرتبط و هماهنگ عرف نسب و، مذهب، علم، یفرهنگ
 بـا  اي انطباق به گونه رود یم انتظار جامعه یک يشهر حقوق نظام از نیا

  .دست یابد ییایجغراف، یاجماع، یاسیس، ياقتصاد يها یدگرگون
ـ ا در يشـهر  یزندگ یاجتماع ـ  یخیتار یبررس  نشـان  معاصـر  رانی

 قابل نۀیشیپ از هک يشهر حقوق نظام از یانتظارات نیداشتن چن هک دهد یم
 ریـ اخ دهـۀ  چنـد  یطـ . سـت ین یر منطقـ یغ، است برخوردار زین یتوجه

ـ ا در جامعـۀ  یفرهنگـ  و یاسیس، یاجتماع، ياقتصاد يها یدگرگون ، رانی
 یناشـ  يها یخواه آرمان، یفرهنگ توسعۀ، یینوگرا، ينوساز موج ژهیو به
... و یـی گرا قـانون ، یمـدن  جامعۀ شۀیاند يریگ لکش و یانقالب اسالم از

ـ جد ییها با چالش را شورک يشهر حقوق نظام  يهـا  دوره بـه  نسـبت  دی
تـا   1300 يهـا  دهـه  یعنـ ی، شورک یحقوق نظام يریگ لکش یانیم و هیاول
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 يشـهرها  يردکارکـ  نقـش  هـا  یدگرگون نیا. است ساخته رو روبه 1350
ــور راک ــتغ ش ــا و داده ریی ــاکعمل و فیوظ ــجد ییرده ــر دی ــدة ب  عه

 ارتبـاط  نیهمچنـ ، مـوج ایـن تغییـرات   . است نهاده شورک يها يشهردار
انتظـارات   و توقعـات ، نموده تر تنگ را شورک يها يشهردار و شهروندان

 ییپاسـخگو  يبـرا . است داده شیافزا را ها يشهردار و شهروندان متقابل
 ژهیو به، شورک يها يشهردار از يتعداد یزمانساختار سا، ها چالش نیا به
ـ تبر و اصـفهان ، مشـهد ، تهـران  ماننـد  بـزرگ  يشهرها در  دسـتخوش  زی
ـ نها در و شـده  توجه قابل یتیریمد راتییتغ  يت شـهر یریمـد  نظـام ، تی
 يهـا  افتهی به توان یم نمونه عنوان به .است فراخوانده چالش به را شورک

 و ها ینارسای خصوص در شورک شهردار 63از  شده انجام سنجی نظر یک
 زکـ مر توسط هکاشاره کرد  ها يشهردار قانون ییاجرا ـ  یحقوق يتنگناها

 1374در سـال   پنـاد  هامونو  شورک وزارت يشهر يزیر برنامه مطالعات
ـ ا در .شده اسـت  انجام  ابـراز  شـهرداران  از درصـد  4/52نظرسـنجی   نی

 الزم تیـ جامع و کـارایی  از شـور ک يهـا  يشـهردار  قـانون  هکـ  انـد  ردهک
 قـانون  یاساسـ  التکمشـ  شهرداران، سنجی نظر نیا در .ستین برخوردار

  :اند به شرح زیر فهرست کرده را ها يشهردار
ــال مســائل و التکمشــ )الــف  )ب ،)درصــد 8/84( ياعتبــار و یم

ــان ســاختار و التکیتشــ ــداخل )ج ،)درصــد 8/66( یزم ــا فیوظــا ت  ب
 ،)درصد 3/27( یخدمات يها تیفعال ) د ،)درصد 4/45( گرید يها دستگاه

 شهردار انتخاب طیشرا )و ،)درصد 3/24( ییو اجرا یعمران يتهایفعال ) ه
  .)درصد 1/15(

 یاسـالم  يشـوراها  و شـهرداران  از هکـ  يگرید نظرسنجی نیهمچن
 در قـانون  اصـالح  ازمندین قانونی مواد ردنک خصوص مشخص در شهرها
 مـورد  اصالحات عمده هک دهد یم نشان، است آمده عمل به ها يشهردار
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 و ينوساز، ها يشهردار یمال معامالت، ها يشهردار فیوظا به راجع ازین
 ژهیو به( یاسالم يشوراها انتخابات و فیوظا، التکیتش قانون و عمران

ـ ر برنامـه  مطالعـات  زکـ مر( است) شهرها یاسالم يشوراها  يشـهر  يزی
  ).97: 1380، شورک وزارت
دسـتاوردهاي   به توان یم يشهردار و شهروند مقولۀ تیاهم باب در

 نظـرات  نقطـه  خصوصـاً  و 1379ران در مرداد سـال  یا شهرداران شیهما
ـ ا مقررات و نیقوان ونیسیمک در يشهر رانیمد و شهرداران  شین همـا ی

 یتخصصـ  يهـا  ونیسـ یمک گـر ید و مزبـور  ونیسیمک ۀیانیب در .ردک اشاره
 گـاه یو جا يشـهردار  و شـهروند  رابطـۀ  خصـوص  در، یادشـده  شیهما

ـ ز يهـا  چالش و موارد به قوانین شهرداري در يشهروند  شـده  اشـاره  ری
  :است
n ــدم ــفاف ع ــت و تیش ــوق در الزم دق ــل حق ــهروند متقاب  و يش
 يشهردار
n بیتصــو و یبررســ، هیــته نــدیفرا در شــهروندان حضــور عــدم 
 يشهر توسعۀ يها برنامه
n و شـهروندان  متقابل فیوظا و فیالکت و حقوق ردنکن مشخص 
 ها يشهردار
n شهروندان آموزش يبرا مدون یآموزش يها برنامه فقدان 
n انیـ م ارتبـاط  يبرقرار يبرا مدون یرسان اطالع يها برنامه فقدان 
 شهروندان و ها يشهردار
n ـ و( يشـهروند  يهـا  تکمشـار  جلـب  يارهاکراه فقدان  نامـۀ  ژهی

 ).34 -8: 1379، شورک شهرداران شیهما
 يهـا  چالش یما بررس هدف، قیتحق نیا که در مینک توجه دیبا البته

 در هکـ  اسـت  ییهـا  چالش عمدتاً هکبل، ستیها ن يشهردار قانون یحقوق
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نش و یبر اساس ب، با این همه. گیرد قرار می مدنظر يشهر ردکعمل عرصۀ
 از فارغ راآنها  يتنگناها و ها يشهردار نیقوان چنانچه، ییایجغراف نگرش
ایـن  . شد میخواه یانتزاع رکتف دچار، میریبگ نظر در یطیمح يها چالش

، علـل  از يا منظومه با، عرصه نیا افتد که در مسئله به این علت اتفاق می
، به نوبۀ خـود دام ک هر هک میدار ارکمختلف سرو لیدال و روهاین، عوامل

ـ ا بـه  توجـه  بـا . گیري وضعیت یادشـده دارنـد   سهمی در شکل  اصـل  نی
 بـه  دهـی  لکشـ  در هکـ  را ییهـا  ن مؤلفـه یتـر  مهم توان یم، یشناخت روش
، یاجتمـاع ، يط اقتصـاد یمح به و مؤثرند ها يشهردار یحقوق يها چالش

  :ردک فهرست ریز لکش به، شوند یم مربوط يشهر و یفرهنگ، یاسیس
n ــ در ــاد طیمح ــذ: ياقتص ــوارض اخ ــمال و ع ــا اتی ــ يه ، یمحل

 ارائـه  نۀیهز شیافزا و تورم، یبخش خصوص با تکشرا، يساز خصوصی
  ...و ها ارانهی اعادة، ها يگذار هیسرما، يشهر خدمات
n شـور ک وزارت، ياسـتاندار ، دولـت  بـا  ارتباط: یاسیس طیمح در ،

 دسـتگاه ، یانتظـام  يرویـ ن، شـهر  یاسـالم  يشوراها، یمحل يها زمانسا
 و نفوذ يذ يها گروه، يا منطقه نیب ارتباطات، یالملل نیب ارتباطات، ییقضا

  .رهیغ و فشار يها گروه، یمحل مقامات
n خـدمات ، فراغـت  اوقـات  و رفاه: یاجتماع و یفرهنگ طیمح در 
، يشـهر  خـدمات  اربرانکـ  بـا  ارتبـاط ، نانیبـا شهرنشـ   ارتباط، یاجتماع
 یمـدن  جامعـۀ ، يت شـهروند کمشـار ، يشـهروند  آموزش، یرسان اطالع

  .نهایجز ا و توسعه و قیتحق، یمحل
n ــ در ــهر طیمح ــعۀ: يش ــهر توس ــ، يش ــاجرت، ینیشهرنش ، مه

  .)55-53: 1379، ینیحس ینجات( نهایا مانند و ینیشن هیحاش
ـ ا يشهر تیریمد و يزیر برنامه نظام در فوق اتکن به توجه با  رانی
  :است ته سودمندکن چند به توجه
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 يهـا  چـالش  برابـر  در یشـ یاند چـاره  يبـرا  یعلم ردیکرو اتخاذ. 1
 .است ریناپذ اجتناب ها يشهردار یحقوق

 برابر در یشیاند چاره يبرا یستمیس و يساختار ردیکرو و اتخاذ. 2
 .است یعلم ردیکرو یک یذات لوازم جزو ها يشهردار يها چالش
 اتـالف  موجب يشهر يزیر برنامه یجهان اتیتجرب به یتوجه یب. 3

 .شود می یرعقالنیغ يخطاها و ها آزمون و يانرژ، نهیهز، زمان
ـ ر برنامه يارامدک( یاجتماع یمهندس کارایی به یتوجه یب. 4  و يزی
ـ ناد و يشــهر یزنـدگ  در) نتــرلک و ینـ یب شیدر پــ تیـ عقالن  گــرفتن دهی

 ریمغـا  شورک يها يشهردار تیار فعالکسازو روند بهبود در آن یاثربخش
 ریناپـذ  جبـران خسارات  موجب و است یجهان اتیتجرب و دستاوردها با
 .شود یم

 یزنـدگ  بـا  مـرتبط  هکـ  جهـان  تکحر ینونک روند گرفتن دهیناد. 5
 و اتکحر. ستین ریپذ مکانا بیش از این، است يت شهریریمد و يشهر

 يشـهروند ، شـدن  یمحل، شدن یجهان از عبارتند هک، را یجهان تحوالت
، يت شـهروند کمشـار ، یمحلـ  یمـدن  جامعۀ، یمحل يساالر مردم، یمحل

، نهـا یا ماننـد  و پاسـخگو  و مسـئول  یمحلـ  ومتکح، شهروندي آموزش
 .کرد تکحرآنها  جهت در و رفتید پذیبا ریناگز

، یســنت، يشــهر، یبــوم، یمحلــ اتیمقتضــ و طیشــرا از غفلــت. 6
 سـاختن  متناسـب  يبـرا  تـالش  عـدم  و رانیا جامعۀ یخیتار و یفرهنگ
ــتجرب ــان يدســتاوردها و اتی ــوده شــده و یجه ــود در آزم ــفعال بهب  تی

 ییگشـا  چـاره  منطـق  بـا  و ستین یعقالن يشهر تیریمد و ها يشهردار
 .ندارد تناسب یعلم

، يشـهر  یزندگ در) ییایاتوپ( انهیآبادگرا جاکنا يها دهیا اربستک. 7
 یجمعـ  رشیپـذ  مـورد ، گذشته آنها مصرف خیتار هکاي  هزمان در ژهیو به
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 صرفاً، امده استین رونیب خ سربلندیتار شیآزما بوته در و ردیگ ینم قرار
ـ ا از دسته آن دیبا نیبنابرا. انجامد یم ها چالش دیتشد به را مـورد   هـا  دهی

 کمحـ  یجهـان  يشهر تیریمد و يزیر برنامه نظام در هکتوجه قرار داد 
توانـد تـوجهی   ویـژه مـی   این توجه به. آمده است رونیب سربلند و خورده

 .خالقانه و انتقادي باشد
 نیتـر  یمیقـد  از رانیا يها يشهردار قانون، اشاره شد هک گونه همان

 قــانون نیاولــ. اســت رانیــا موضــوعۀ حقــوق خیتــار در یقــانون متــون
ـ بلد قانون عنوان ها با يشهردار  تأسـیس  از پـس  1268خـرداد   12 در هی
 هـدف . م شدیماده تنظ 108فصل و  5در ) مشروطه( یمل يشورا مجلس

 مـوازات  بـه  .بـود  يبلد امور در انتظام و نظم جادیا قانون نیا نیتدو از
 یانبـوه  حجم، شورک ینیشهرنش نظام تحوالت و ینیشهرنش ندةیفزا رشد

 بـه  يشـهردار  و شهر مختلف مسائل با ارتباط در کالن و ن خردیقوان از
یاد  ها يشهردار قانون تحت عنوانآنها  از امروزه هک ده استیرس بیتصو
 عنـوان  340نون جمعاً کتا  1268در  هیبلد قانون نیاول نیتدو از .شود می

 گذشـته  یقـانون  بیتصو از يشهردار و شهر مختلف يها نهیزم در قانون
  :از عبارتند مصوب نیقوان نیا اهم هک است

  )12/3/1368مصوب ( هیقانون بلد. 1
  )20/5/1320( قصبات و شهرها انجمن لکیتش قانون. 2
  )11/2/1331( يشهردار قانون حۀیال. 3
  )2/11/1331( يشهردار قانون حۀیال متمم. 4
  )11/4/1334( يشهردار قانون. 5
  )7/9/1347( يشهر عمران و ينوساز قانون. 6
  )30/3/1349( استان و شهرستان يها انجمن لکیتش قانون. 7
  )22/12/1351( يشهرساز و يمعمار یعال يشورا تأسیس قانون. 8
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  )15/4/162( يشورک ماتیتقس قانون. 9
  )1/9/1361( يشورک یاسالم يشوراها التکیتش قانون. 10

 ها يشهردار قانون عنوان با ینونک عمل مورد نیقوان مجموعه گرچه
 اضافات و اصالحات و 1334مصوب  يشهردار رندة قانونیدربرگ صرفاً

 يشهروند گاهیجا یبررس مطالعه صرفاً نیا در و است نونک تا آن يبعد
 زین 1334از  قبل نیقوان یبررس یول است ازین مورد يشهردار نیقوان در
 .دهد قرار ما اریاخت در را يسودمند یخیتار اطالعات تواند یم يحد تا

  بندي جمع
شهر . است كمبار یتیواقع مدنیت و شهرونديشهر به عنوان محل ظهور 

ـ در ا. کردقلمداد  د شهروندیتول براي یمکانتوان  یرا م يامروز میـان   نی
ت روابط یت و حمایتقو، فین امر و تعریل در ایتسه يبرا يحقوق شهر
ه پـا بـه   کقرن است  میش از نیب، يشهر ينشگران و نهادهاکو تعامالت 

 يحقـوق شـهروند   شـهروند و  ظهـور  يبرا ییوجود نهاده و مبنا صۀعر
 فیتعر يبرا ییرا مبنا ياگر حقوق شهر، گریان دیبه ب. شده است قلمداد

، گر و اصولیدیکدر برابر  ف آنهایالکحقوق و ت، يروابط مردم با شهردار
اداره امـور شـهر و    ةن نحویف و روش انجام آنها و همچنیوظا، ها هدف

) 1387، اریامک( بر رشد موزون و هماهنگ شهر يشهردار ت نظارتیفکی
در خصوص  شهروندانحقوق  ةنندک نیتوان تضم ین حقوق را میا، میبدان

نـه سـاز   یسالمت و عـدالت و زم ، شیآسا، رفاه، یمنیهمچون ا یمیمفاه
 .ظهور شهروند دانست

 متفـاوتی  کارکردهاي و کالبد داراي ،سکونتی مراکز عنوان به شهرها
متعـدد   هـاي  نقـش  ایفاي شهرها و در کالبدي عناصر گیري شکل. هستند
. خـورد  می رقم اجتماعی و سیاسی عرصۀ بازیگران وسیلۀ به آنها، توسط
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، دولت ازجمله شهري عرصۀ متفاوت بازیگران دادن به نقش و بندي شکل
 وظایف است تا شده باعث آن مانند و گذار قانون و مدنی نهادهاي، مردم

 سـطوح  در امـور  کننـدگان  اداره و شهروندان دوسویۀ و متقابل تکالیف و
تـا   شـهر  مفهـوم  به نگاه نوع تناسب به اگرچه .شکل بگیرد محلی و ملی

 آن ارائه از متعدد تعاریفی، اندازه و کارکرد، جمعیتی سطح لحاظ به کنون
 تقسـیمات  ضوابط و تعاریف قانون در مندرج تعریف اگر اما، است شده

 گفتـه  یمکـان  قـانون شـهر بـه    ایـن  کـه در  یابیم می در بنگریم را کشوري
 بـه  آن سـاکنان  اکثـر  و بـوده  معـین  جغرافیـایی  حدود داراي که شود می

 از، داشـته  اشـتغال  کشاورزي و خدمات، صنعت، تجارت، مشاغل کسب
کـم   در تـراکم  حداقل جمعیتی داراي و بوده برخوردار نسبی خودکفایی

 نفـر باشـد   8000بـاال   تراکم در نفر و 6000متوسط  تراکم در، نفر 4000
  ).4: 1380، منصور(

، شهروندان انتظارات و ها خواست به رسیدگی و شهر امور ادارة اما
 چنـین  بـه  آن پرتـو  در که بتوان است هایی زمینه و بسترها وجود نیازمند

 شهري مدیریت و شهروند، شهر. داد منطقی و معقول پاسخ هایی خواست
. دارنـد  یکـدیگر  بـا  نزدیک و تنگاتنگ بسیار ارتباطی که هستند مفاهیمی

 تـداعی  را خـود  خـاص  و ویژگی کارکرد با سکونتی فضاي شهر چراکه
 مـدیریت  و شـوند  مـی  تلقی فضا این ساکنان به عنوان شهروندان. کند می

 .است دو این بین متقابل ارتباط و تعامل شهري مسئول
 مـدیریت  عناصـر  بین تعامل براي الزم هاي زمینه و شرایط برقراري

 و اسـالمی  شوراي، شهر کنندة اداره نهادهاي، شهروندان شامل که شهري
. اسـت  مـداري  قـانون  بر مـدار  قرارگرفتن نیازمند، است خصوصی بخش
 و وظـایف  کـه  اسـت  مقرراتـی  و قـوانین  تـدوین  بـر  مداري مبتنی قانون

 هـدف  و کنـد  روشن می را شهري مدیریت و شهروندان دوسویۀ تکالیف
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  .است شهري مدیریت هاي فعالیت و شهري زندگی به بخشی سامان آن
 هـاي  نظـام  بـه  تـام  بسـتگی  نیـز  مقررات و قوانین این تدوین شیوة

 مفهـوم  کـه  در کشـورهایی . دارد کشـورها  امور ادارة حکومتی و سیاسی
 شـکل  مشـخص  اختیـارات  و قـدرت  با واقعی معناي به محلی حکومت

 هریـک  جایگاه، مقررات و قوانین تدوین در سطوح مختلف، است گرفته
 در امـا  .اسـت  شده تعریف محلی و ملی سطوح گذاري قانون نهادهاي از

 سـطح  و جایگـاه  معمـوالً ، نیسـت  مهیا شرایطی چنین که کشورها برخی
  .و ملی مغشوش است قوانین محلی تدوین

، بـدانیم  اجتمـاعی  پدیـدة  و واقعیت یک عنوان به را شهروندي اگر
 گسـترده  جامعـۀ  یـک  در داشـتن  عضویت حس بر یک شهروند موقعیت

، اجتماعی، اقتصادي مختلف هاي حوزه در فعاالنه و جدي مشارکت براي
 کمک آن فـرد را  جامعه، موقعیت در این. دارد داللت سیاسی فرهنگی و

دارد و بـراي او   مـی  ارزانـی  را او استقالل فردي به پذیرد و در مقابل می
عـدالت   و بـر برابـري   مبتنـی  و حقـوق  تکـالیف ، وظایف از اي مجموعه

 و سیاسـی  ،مـدنی  حقـوق  داراي، از این منظـر ، شهروند. کند تعریف می
 ارائه و اداره اهداف به دستیابی براي نیز شهري مدیریت .است اجتماعی
 کـه  شـود  تلقی می عمومی یزمانسا عنوان به، شهروندان به بهینه خدمات

 طـرف  از شـهر  سـطح  در شهروندان مشترك نیازهاي کردن برآورده براي
 داراي خـود  فعالیـت  محـدودة  در و شود می تأسیس قانون مطابق وآنها 

 شهر عنوان به فضایی گفت توان می، بدین ترتیب. است یزمانسا استقالل
هـایی   مسـئولیت  و وظایف، حقوق بودن دارا با شهروندان که وجود دارد

 نیز ضمن مدیریت شهري و برخوردارند شهروندي حق از در آن، خاص
 هـایی را متوجـه   انتظارات و خواسـته ، به نیازهاي آنان پاسخ براي تالش

 .کند می شهروندان
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 پیونـد  کـه  شود می روشن بیشتر هنگامی مفهوم سه این تعامل بستر
 و هـا  طـرح ، مقـررات  و مجموعـه قـوانین   شـامل  شـهر  عرصۀ در راآنها 

 امـا . ببینـیم  شهر کنندة اداره تشکیالت و زمانسا و شهر توسعۀ هاي برنامه
 یزمـان  آنـان  هـاي  مسـئولیت  و تکالیف تعیین و شهروندانحقوق  ظهور

 مربوطه جایگـاهی داشـته   مقررات و قوانین در که گیرد صورت تواند می
 برخـی  بینـی  پـیش  وجـود  از حکایـت  اساسی قانون بررسی نتایج. باشد
بـه نحـوي کـه    ، اسـت  ایجاد شهروندي براي قانونی و حقوقی هاي زمینه

 و قوانین در. دارد وجود آن در موضوع این پیرامون مناسب هایی ظرفیت
در مقایسـه بـا شـهروندي     نیـز  اسالمی شوراي موضوعۀ مجلس مقررات

. داده شده اسـت  اجتماعی اهمیت بیشتري به شهروندي، مدنی و سیاسی
 و مـدنی  شـهروندي  از هایی اگر چه رگه، نیز کشور هاي توسعۀ برنامه در

 سـازي  زمینـه  بـه  بیشـتر ، حاکم دیدگاه دلیل اما به، شود می یافت سیاسی
 شـهروندي  جایگاه بررسی. است شده توجه رفاه شهروندي تقویت براي

 و بـا حقـوق   آن مقایسۀ و شهري مدیریت مقررات و قوانین مجموعه در
 فقـدان  گرنشـان  خـوبی  بـه  هـا  شـهرداري  و شـهروندان  دوسویۀ وظایف

 این در. است ایران نظام حقوقی در مفهوم شهروندي غیبت و شهروندي
  :کرد اشاره کلیدي نکتۀ چند به توان می زمینه
 و حقوقی بر محتواي حاکم معنایی ساختار و حقوقی گفتمان در ¾
 و نامـأموس  هـایی  واژه، مـرتبط  قـوانین  سـایر  و ها شهرداري قانون روح

 ایـن  از برخـی . به کـار بـرده شـده اسـت     شهروندي مفهوم با ناهماهنگ
 و محـل  سـاکنان ، شـهر  اهـالی ، مردم، اهالی شهرنشین: از عبارتند ها واژه
 .آن مانند

 مفهـومی  فضـاي  در آنکـه  از پـیش  شـده  بـرده  کـار  به هاي واژه ¾
 اعضـاي  که حقوقی هستند گفتمان به متعلق، باشد داشته قرار شهروندي
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 نظـر  در قـانونی  وظـایف  و حقـوق  فاقـد  تودة عنوان به را محلی جامعۀ
 .نگرد میآنها  به بودن شهرنشین از منظر صرفاً اینکه یا و گیرد می

زیـر   هـاي  گونـه  بـه  قـوانین  در شـهري  مدیریت و شهروندان رابطۀ
  :است توصیف شده

n هستند مردم رابطه طرف، شهر انجمن موضوع در. 
n رابطـه  طـرف  کنندگان انتخاب، شهر اسالمی شوراي انتخابات در 
 .هستند
n است رابطه طرف) شهروند( مؤدي، عوارض پرداخت در. 
n هستند رابطه طرف مالکان، شهري هاي ساز و ساخت بحث در. 
n رابطـه  هـاي  طرف از یکی متخلفان، یساختمان تخلفات بحث در 
 .هستند
n گیرند می قرار خطاب مورد شهروندان، تعزیرات بحث در. 
 هـاي  حکومـت  کـه  اهمیتـی  به توجه با که است بدیهی، نگاه این با
 شهروندسـازي  در اسالمی شهرها شوراهاي، شهري هاي مدیریت، محلی

 بایـد  کشور شهري حقوق نظام، دارند محلی مدنی جامعۀ به دادن شکل و
 مناسـب  قـانونی  بسـترهاي  سازي آماده براي را الزم هاي حقوقی ظرفیت
 تـوان گفـت   مـی ، بـدین ترتیـب  . باشد داشته محلی سازي شهروند جهت

 در کـه  آورد می وجود به ساکنان براي هایی مزیت شهر در جمعی زندگی
. یابـد  مـی  بازتـاب  ایشـان  مشترك به نیازهاي بهتر و تر ارزان ییپاسخگو
 صـورت  بـه  کوچـک  اجتماعـات  در کـه  نیازهـایی  از بسیاري، همچنین
. کنـد  پیـدا مـی   ییپاسـخگو  مکـان ا، نیسـت  شـدن  قابل برآورده انفرادي
 در عرصـۀ  جمعـی  کارکردهاي تنظیم به رسالتی چنین با شهري مدیریت
 و شهرنشـینان  مشـترك  ارادة از برآمـده ، نتیجـه  در و پـردازد  مـی  عمومی
 کـارایی  و اثربخشـی  بـراي  مـدیریت شـهري  .است آنان مساعی تشریک
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 اکتفا فنون و ابزار تنها به کاربست تواند نمی، منابع بهینه کاربري و بیشینه
 طـور  بـه  و بـازیگران  و عوامـل  تمامی کردن مند نظام به شرط کافی. کند

 چنـین  برقـراري  .گـردد  مـی  بـاز  شـهروندان  تعامل چگونگی به مشخص
 فزایـی  ا هم و همیاري موجب که است مطلوب حکمروایی گرو در نظامی
 سـخن  بـه . کنـد  مـی  ریزي شالوده را خوب شده و شهر دولتی هاي بخش
 در شـهروندي  دیـدگاه  فراگیرشـدن  ارگانیـک  فرآورده، خوب شهر دیگر

 خلـق یک جامعـه   هایی فیزیکی دارایی صرف به و است شهري مدیریت
و  يتواند با آموزش حقوق شهروند یم يت شهریرین مدیبنابرا .شود نمی

ــو ــهروندانق یتش ــه پ ش ــگیب ــو  يری ــوق خ ــ حق ــاذ رو، شی ــاتخ رد یک
، يران شـهر یو مد شهروندانان یم وگو گفت يجاد فضایا، يمدار شهروند

ض یت و عـدم تبعـ  یجامع، يحقوق شهروند مراعات، ياصالح نظام ادار
، شـهروندان در قبـال   يریپـذ  تیمسـئول ، ت قانونیمکحا، شهروندانان یم

حقـوق   ارتقـاي در جهـت  ، ییپاسـخگو ت و یشـفاف ، یو اثربخش کارایی
  .ندک ینیآفر نقش شهروندان
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 نییو تب يت شهریریمد
  یبه منزلۀ نهاد اجتماع يگاه شهرداریجا

  
  ،2یرمانک یبهاره مجرب ،1نژادمقدم يمسعود داور

  4انیغفورفرزانه  ،3یه لزگیانس

  
  
  

  دهیچک
 ينـدها یاز فرا اي بـه عنـوان مجموعـه    يت شـهر یریامروزه مـد 

ـ  يفـرد  يها جنبه یبه واسطۀ ارتباط با تمام یچندوجه  یو جمع
شـهرها  کالن یاز مسائل عمده و اساسـ  یکیبه  شهروندان یزندگ
ز بـه عنـوان نهـاد    ین ها يشهردار، انین میدر ا. ل شده استیتبد

                                                             
ریزي شهري، عضو هیئت علمی دانشـگاه خـاوران مشـهد     دانشجوي دکتراي برنامه. 1

(davarinezhad@khi.ac.ir)  
 .دانشجوي دکتراي شهرسازي، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق. 2

(bmojarabi@qdiau.ac.ir)  
  شهرسازي دانشگاه خاوران مشهددانشجوي مهندسی . 3
  دانشجوي مهندسی شهرسازي دانشگاه خاوران مشهد. 4
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ن مهـم  یا يرا در ارتقا و اجرا ینقش مهم يت شهریریمد یاصل
ن جداگانه مبحث ییشده به تب ین مقاله سعیه در اکبرعهده دارند 

مناسب  يبه راهکارها یابیدست یث چگونگیاز ح يت شهریریمد
گـاه  یدر جهـت ارتقـاي جا   يکـاربرد  يهـا  يریـز  برنامـه ي برا

شـبرد  یدر پ ینهـاد و اجتمـاع   مـردم  یزمانبه عنوان سا يشهردار
ـ ، ت شهرها پرداخته شودیریمد یاهداف عال م تـا  ین بـرآن یهمچن

در  هـا  يو شهردار يت شهریرین تعامل و ارتباط مدیب اي سهیمقا
ــانجــام داده و در انتهــا ن جهــان ير کشــورهایران و ســایــا ز ی

بـه عنـوان نهـاد     هـا  يگاه شـهردار یت جایجهت تثب ییراهکارها
  .ارائه خواهد شد، شهرها یتیریو مد یاجتماع

  .ینهاد اجتماع، يت شهریریمد، يشهردار، شهر: دواژگانیکل
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  مقدمه
درجهـت مشـارکت    يشهرها به عنوان ابزار یاسالم يل شوراهایبا تشک

ـ  یبـه عنـوان متـول    هـا  يف شـهردار یاظو يت شهریریمردم در مد  ۀارائ
و گردد  نمی حداقل خدمات محدود ۀبه ارائ شهروندانبه  يخدمات شهر

ن یو همچنـ  تر ست درجهت ارائۀ خدمات هرچه متنوعیبا می ها يشهردار
شـوراها در  . گـام بردارنـد   يت ارائۀ خدمات شـهر یفیبهبود مستمر در ک

رشـد و  . انـد  حرکت رو بـه جلـوي جامعـه    يبرا یمثبت يها امیبردارندة پ
مشــارکت ، يحقــوق شــهروند، يهمچــون شــهروند یمیتوســعه مفــاه

. اسـت  به خود گرفته يشتریقوت ب یاسالم يل شوراهایبا تشک یاجتماع
 يو شـوراها  ها يان شهرداریرابطۀ م یلیتحل ید بررسدرصد مقالۀ حاضر

. باشـد  مـی  يت شـهر یریدر مـد  شـهروندان شهرها و مشـارکت   یاسالم
 یمـؤثر در بهبـود زنـدگ    يها از طرح یکیبه عنوان  يمشارکت شهروند

نۀ اسکان بشر تحـت عنـوان   یملل در زم زماناجالس سا ياز سو يشهر
ـ ارائه گرد يطرح مشارکت مردم در امور شهر ر یـ اخ يهـا  سـال  یطـ . دی

 ينظـر  یچهـارچوب را به عنـوان   2ۀ گردونۀ مشارکتینظر، 1»دسونیوید«
  .مطرح ساخته است شهروندانبحث دربارة مشارکت  يبرا

  تیریمد
ي گوناگونی مانند مدیریت ها مدیریت به درختی تشبیه شود که شاخهاگر 

یکـی از  ، مـدیریت روسـتایی و چـون اینهـا دارد    ، مدیریت مالی، صنعتی
اما پیش از تعریـف  . مدیریت شهري است، ي جدید این درختها شاخه

اگرچـه  . سودمند است که مفهوم مدیریت روشن گـردد ، مدیریت شهري
                                                             
1. Davidson 
2. Participation wheel 

مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی
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اما با نگاهی دقیق به ایـن  ، مختلفی تعریف شده استمدیریت به اشکال 
شود که منظور اصلی همۀ آنها این نکته بوده اسـت   می مشخص، تعاریف

در نظـر   زمانباشد که براي سا می یروش دستیابی به اهداف، مدیریت: که
، تـوان گفـت مـدیریت    می آنلیکن براي تعریف جامع ، گرفته شده است

 باشـد  مـی  یزمانبراي رسیدن بـه مقاصـد سـا    اه کارکردن با افراد و گروه
ـ گونه تعر این تیریگر مدید ییدر جا ).1383، سعیدنیا( : ف شـده اسـت  ی

ت یق هدایاز طر یزمانسا يها به هدف یابیت عبارت است از دستیریمد
، انیرضـو ( هـا  لۀ افـراد و گـروه  یوس با افراد به يآنها و همکار يو رهبر
1381 :14.(  

  يت شهریریمد
، و پیچیدگی مسائل شهري و رشد و توسعۀ روزافزون شـهرها گستردگی 

اگـر شـهر   . اسـت  دشوار تبدیل کـرده  اي مدیریت امور شهر را به وظیفه
الزم است که در رأس آن عنصـري  ، ی در نظر گرفته شودزمانهمچون سا

 ایـن عنصـر را  . ي آینده و ادارة امـور کنـونی قـرار گیـرد    ریز برنامه براي
مسائل بسـیاري در شـهرها وجـود دارد کـه     . نامیدتوان مدیریت شهر  می

ي زنـدگی  هـا  ي موجود در عرصهها براي حل آنها و پاسخ به درخواست
ایـن موضـوع   . نمایـد  مـی  وجـود مـدیریت شـهري را ضـروري    ، جمعی

. کنـد  می ی عمومی جنبۀ ویژه پیداعمرانخصوص در مسائل خدماتی و  به
ایجـاد و حفـظ   ، شـهر  بهداشت و نظافـت محـیط   تأمینلذا اموري مانند 

ی بـا  زماننیازمنـد وجـود سـا   ، شهروندانایمنی شهر و  تأمین، فضاي سبز
. تشکیالت مشخص است تا مدیریت شهر به نحو مطلوب صورت گیـرد 

دهی عوامـل و منـابع بـراي    زمانسان مدیریت شهري به معنـاي سـا   بدین
ــاي   پاســخگو ــاکنان شــهر اســت و شــامل کارکرده ــاي س ــه نیازه یی ب
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کنترل و هدایت است که براي اعمال قـدرت  ، نظارت، اجرا، يریز برنامه
ت یریو قراردادهاي اجتماعی باشـد و مـد   شهروندانباید برآمده از ارادة 

ـ ت پایریمد يادارة امور شهر به منظور ارتقا: عبارت است از يشهر دار ی
 یملـ  يهـا  اسـت یاز اهـداف س  يرویـ با درنظر داشـتن و پ  يمناطق شهر

ت یرین مــدیهمچنـ  ).50: 131، انیرضــو( کشـور  یو اجتمــاع ياقتصـاد 
دار و یت پایریمد يادارة امور شهر به منظور ارتقا: عبارت است از يشهر

مؤثر  یررسمیو غ یرسم يگستردة متشکل از اعضا زمانک ساین یهمچن
با  يات شهریو ح يکالبد ياقتصاد یدر ابعاد مختلف اجتماع ربط ذيو 

  .يدارشهریجانبه و پا همهت توسعۀ یهدف ادارة کنترل و هدا

  يشهردار
رغم ماهیت آن با مفهوم شـهرداري بـه    بهمترادف مفهوم مدیریت شهري 

سازد تا به مفهوم شهرداري نیز  می ناگزیر، مدیریت شهري زمانعنوان سا
، ادارة امـور شـهرهاي کشــور  ی در نظـام  زمانعنصـر سـا  . پرداختـه شـود  

توان  می در یک تعریف. ی عمومی غیردولتی با نام شهرداري استزمانسا
ی است که سکنۀ یک شهر با اسـتفاده از حقـوق   زمانشهرداري سا«: گفت

به منظور ایجاد ، طبیعی خود و اختیاري که قانون به آنان اعطا کرده است
 تـأمین امات شهري و وضع و اجراي نظ، ات عمومیتأسیسو اداره کردن 

آورنـد و بـه آن اختیـار و     مـی  وجـود  ي مشـترك محلـی بـه   ها نیازمندي
دهند تا هزینۀ خدماتی را کـه برعهـدة آن واگـذار گردیـده      می نمایندگی

ن توزیـع  کنندگا است با روشی منطقی و عادالنه بین سکنۀ شهر و استفاده
  ).1388، آزاد نظریان( »و سرشکن نموده و از آنها وصول کند

در توان ذکر کرد که  می يشهردار در خصوصي متعددي ها تعریف
دیگـر  بـه چنـد تعریـف    مفهوم شهرداري  شدن نجا و به منظور روشنیا

مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی
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  :کنیم می اشاره
ل کیتشـ » يدار«و » شـهر « ۀلمـ کاز دو  ياز نظـر لغـو   يشهردار. 1

ز مطابق قـانون و  ین» شهر«ت و یریاداره و مد یبه معن» يدار« هکده یگرد
. گردد می اطالق، باشد يشهردار يه داراک ییبه جا ش1362 سال ازپس 
در  و شهر دانست ةادار زمانتوان سا می را يشهردار ين از نظر لغویبنابرا

امـور   ةه بـه منظـور ادار  کـ شـود   می گفته يبه واحد يشهردار، اصطالح
 یتیز جمعکمر یکدر  شهرونداناز ین مورد یخدمات عموم ۀو ارائ یمحل

شـهرداري یـا حکومـت شـهر بـه       .شـود  مـی  لکیتش يص شهریبا خصا
خدمات مورد نیاز مـردم آن   ۀشود که کار آن اداره و ارائ می واحدي گفته
  .منطقه است

ــهردار. 2 ــت از يش ــارت اس ــا: عب ــیغ یزمانس ــرا  یردولت ــه ب  يک
در سطح شهر از طـرف آنـان و    شهروندانمشترك  يازهاینکردن  برآورده

 یخود استقالل يها تیگردد و در محدودة فعال می تأسیسمطابق با قانون 
  ).1382، ایدنیسع( دارد یزمانسا

 ۀلیوسـ  ه بهکشود  می گفته يومت شهر به واحدکا حی يشهردار. 3
ـ  امـور محـل و   ةشور به منظـور ادار ک یک كاز خا یمردم در قسمت  ۀارائ

ن یتـر  مهـم  يشـهردار . شود می لکیاز مردم آن منطقه تشیخدمات مورد ن
ـ ز بـاً یتقر یاز لحاظ حقوق دهد و می لکیرا تش یومت محلکقسمت ح ر ی

  ).1358، هیربدنیا( باشد می در استان مربوطه یومت محلکنظر ح
 ةمحدود مستقل که در محلی و، ی است حقوقیزمانشهرداري سا. 4

 ۀخدماتی مردم شـهر کـه جنبـ   رفاهی و ، یعمرانشهر براي رفع نیازهاي 
منظـور آن اسـت کـه امـور بـا مشـارکت        گردد و می تشکیل، محلی دارد
  ).1370، اسکندري( فصل شود حل و شهروندان

 یتـ یز جمعکـ مر یـک ه در کشود  می اطالق يبه واحد يشهردار. 5
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 یخدمات عموم ۀارائو امور محل  ةبه منظور ادار يص شهریخصا يدارا
  ).1370، نام بی( شود می لکیاز تشیمورد ن
با استفاده از حقوق ، یک شهر ۀی است که سکنزمانشهرداري سا. 6

منظور ایجاد  به، کرده استعطا اطبیعی خود و اختیاراتی که قانون به آنها 
 تـأمین وضع و اجراي نظامات شـهري و  ، ات عمومیتأسیسکردن  و اداره

آورنـد و بـه آن اختیـار و     مـی وجـود   ي مشـترك محلـی بـه   هـا  نیازمندي
بـه  ، آن واگـذار شـده   ةخدماتی را که برعهـد  ۀدهند تا هزین نمایندگی می

کننـدگان توزیـع و    شـهر و اسـتفاده   ۀطریقی منطقی و عادالنه بـین سـکن  
از  شهروندان که هریک از درصورتی و از آنها وصول کند، سرشکن کرده

یا نظامات شـهري را  خودداري و ، پرداخت سهمی که باید پرداخت کند
تواند با استفاده از اختیار قانونی کـه از سـوي    شهرداري می، رعایت نکند

آنها را وادار به پرداخت سـهم خـود و   ، مردم شهر به آن داده شده است
  ).1371، هاشمی( درعایت نظامات و مقررات شهري کن

شـهرداري  «قـانون محاسـبات عمـومی کشـور نیـز       5برابر مـادة  . 7
است عمومی و غیردولتی که داراي شخصیت و استقالل حقوقی ی زمانسا

بوده و تحت نظارت شوراي شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت 
آمده  ها از طریق وزارت کشور براي انجام وظایفی که در قانون شهرداري

  ).1386، خانزاده( »شده است تأسیس، است
ذکر آن گذشت از شهرداري تعـاریف زیـادي شـده و     که به طوري

توان از منابع گوناگون تعاریف بسـیار دیگـري هـم بیـان      می همچنان نیز
 شـهري : از عبارتنـد  انـد  این تعاریف مشـترك  ۀاما نکاتی که در هم. کرد

و ارائـۀ   داشـتن  رسـمیت ، انتخابی بودن، استقالل، بودن غیر دولتی، بودن
عمـومی مـورد نیـاز سـاکنان شـهر از سـوي        امور محل و ارائۀ خـدمات 

بـا توجـه بـه    ( توان گفت که تعریف مدیریت شـهري  می حال. شهرداري

جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعیمدیریت شهري و تبیین 
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ادارة : عبارت اسـت از ، )گیرد می دیدگاهی که آن را مساوي با شهرداري
در  شهرونداننیازهاي مشترك کردن  ی غیر دولتی که براي برآوردهزمانسا

گـردد و در   مـی  تأسـیس ، قـانون از طرف آنـان و مطـابق بـا    ، سطح شهر
  .ی داردزمانمحدودة فعالیت خود استقاللی سا

  شهروند
 هستند که فکـر  ها انسان. نه پول و تراکم هستند ها انسانشهر  یمنابع اصل

خاطره دارند و بـه آنهـا احسـاس     ها هستند که از محله ها انسان. کنند می
ت شهر و ادارة آن یوضعتوانند در بهبود  می لین دلیکنند و به هم می تعلق

ـ اصـالً تعر  يت شـهر یریدر مفهوم مد ها انسانن یاما هم. د باشندیمف ف ی
، یرانتفـاع یغ يهـا  زمانسـا . هم بـا شـهر ندارنـد    یچ ارتباطیو ه اند نشده

و  يداوطلب در ادارة امور مختلف شـهر  يها زمانسا، هیریخ يها زمانسا
ف یتعر يت شهریریمد چهارچوبخارج از ، ن دستیاز ا ير نهادهایسا

ت یشناختن فعال تیرسم بهگر کشورها با یاست که د ین در حالیا. اند شده
. برنـد  مـی  شـان در ادارة شـهر  یها از کمـک  ياریبس يها بهره، ن نهادهایا

ـ با. بـا شـهروند   يت شهریریمواجه است و مد نشین با شهر يشهردار د ی
چـه   يبـا شـهردار   يت شهریرین و مدین کرد که شهروند با شهرنشییتع

 هـا  يقـانون شـهردار   136ن مـادة  یتـدو . دارد ییهـا  و شـباهت  ها تفاوت
، ين شهریزم، آب و فاضالب يها ف ادارهیمنظور بوده است که وظا بدین

 يشـهردار  ينهـا در حـوزة شـهر از سـو    یر ایآموزش و پـرورش و نظـا  
 ين ماده و خواست او برایر ایدر تفس ياما اشکال شهردار. ت شودیریمد

 يف را در شـهردار یخواهـد وظـا   مـی  ن است کهیدر ا 136مادة  ياجرا
برعهـدة   يریـز  و برنامه یفۀ هماهنگیتنها وظ که یدر صورت. متمرکز کند

و مردم  یست به بخش خصوصیبا می گر کاریاست و سطوح د يشهردار
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، يگر يو کاهش تصد يت واحد شهریریمد یعنی 136مادة . منتقل گردد
 .ش آنینه افزا

  ها يمدل تحول در شهردار
ت ارشد است یریک بخش مدی يدارا ها يک از شهرداریهر یبه طور کل

در ردة . عهـده دارد  بـه را  زمانت سایو هدا ها استیس يف اجرایکه وظا
و ماننـد   يریـز  برنامـه ، يادار، یامور مال: مانند يستاد يواحدها تر نییپا
ل یز خـود از چنـد واحـد تشـک    یـ ن ها هرکدام از بخش. دارند نها وجودیا

را برحسـب   يد خدمات مختلف شـهردار یو تول ییکه امور اجرا اند شده
 يدارا جهـان مهم  يۀ شهرهایباً کلیامروزه تقر. عهده دارند بهنوع خدمت 

ان یـ م کننـده  ن شـوراها نقـش هماهنـگ   یا. هستند يفعال شهر يشوراها
 يکنند و بر انجام کارهـا  می فایا یمحل يها مردم و ارگان، يدولت مرکز

  .شهر نظارت دارند

  شهر يشورا يانواع ساختارها
  شهر ـ شهردار يساختار شورا. 1

 شـهر بـر   يشـورا  ینـدگ یرا بـه نما  یمردم شـهر گروهـ  ، ن ساختاریدر ا
را  یمتخصصـ ط و یمذکور شخص واجد شـرا  ينند و سپس شورایگز می

 کنند و ادارة امور شـهر را بـه او   می به عنوان شهردار استخدام و منصوب
  .سپارند می

  شهر يساختار شهر از شورا. 2

 شـهر را جداگانـه انتخـاب    ين روش مردم شهر شـهردار و شـورا  یدر ا
  .کنند می

 مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      600

  مطلق ییساختار شورا. 3

هسـتند و بـا    يشـهردار  ياز کارهـا  یک مسئول نصـب یشورا هر ياعضا
شورا بـه   ياز اعضا یکیوه ین شیدر ا. دارند یمشورت يها گر جلسهیکدی

مـوارد   یشود و در برخ می ادارة جلسات انتخاب يعنوان عضو ارشد برا
در  یاسالم يشوراها. کند می فهیس شهر انجام وظیدر نقش شهردار و رئ

 يهـا  یژگـ یاز و یشناخت کامل و جامع یستیخود با یتیرین گام مدیاول
 یروشـن  يف و الگوهـا یتعـار  يت شهریریمد يجامعه کسب کنند و برا

ش یت خویگاه و موقعیق در جایو توف ید بتوان خودشناسیشا. ارائه دهند
. دیشوراها نام يها تیاصول و اولو يت شهر را جزء برتریریدر نظام مد

را در  شهروندانشهر و  يازهاین، انهشناس بیبا نگرش آس یستیشوراها با
ن یاز ا یف روشنیتعار، قیدق یکنند و با کالبدشکاف ییشناسا ها نهیۀ زمیکل
ش را یخـو  یتیفعـال  يازهـا ینـه و ن ین اسـاس زم یازها ارائه دهند و بر این

ـ تعر يهـا  تیـ ن فعالیا ياجرا يمشخص کرده و برا الت یتشـک  شـده  فی
هماهنگ و همخوان  یزمانت کرده و سایو منطبق با اصول تربکارا  يادار

  .کشور بنا نهند کالن یتیریبا ساختار مد

 در برخی کشورهاي جهان ها طیف عملکردي شوراها و شهرداري. 1جدول شمارة 

برخی از وظایف 
نحوة انتخاب  ي ملیها انجمن اعضا شهردار

 شهردار
نحوة انتخاب 

 نام شهر شهر انجمن

تأمین محیط زیست 
  سالم، رفاه عمومی

طراحی شهروندان، 
  شهر

127 

طرف مردم شهردار منطقه از منطقه که  23
 شود میمنطقه تعیین ساکن در آن 

از طریق انتخابات 
 عمومی

انجمن شهر با رأي 
 توکیو مردم

بهداشت، فرهنگ، 
ورزش، سرشماري، 

  ها ادارة مهدکودك
 

 8شهر پکن 
منطقه شهرداري 

 دارد

توسط کنگره 
شود و  انتخاب می

شامل شهردار و 
  معاونان است

کنگرة خلق 
شهرداري انتخاب 

  کنند می
  پکن
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تأمین آب و فاضالب، 
بهداشت، آموزش، 

ونقل، پارك و  حمل
  فضاي سبز

 
منطقۀ  29

   شهري
نمایندگان کارگران 
 مسکو  سریت شهر مسکو

شوراي در سطح   162 
  مناطق

با رأي مردم 
شهردار، فرماندار (

 ) یکی است

شوراي شهر با رأي 
  پاریس  مردم

تأمین برق، آب، 
ونقل عمومی،  حمل

  ...نظافت شهر و
انجمن شهر با رأي  از طرف پادشاه  29

  آمستردام  مردم

آموزش و پرورش، 
ونقل، ترافیک،  حمل

  امور عمومی شهر
شوراي شهر با رأي   با رأي مردم  منطقه 20 

  برلین  مردم

گاز رسانی، برق، 
ونقل،  مدارس، حمل

فضاي سبز، مبارزه با 
آلودگی هوا، 

  يگذار قیمت

شوراي  32 
  لندن  شوراي شهر لندن   محلی

شهرسازي، حفاظت 
از محیط زیست، 

ونقل، نظارت بر  حمل
  صنایع، امالك

100   

امور اجرایی زیر 
نظر شوراي شهر 
است و شهردار 

  ندارد
  استکهلم  شوراي شهر

  در ادارة امور شهر شهروندانمشارکت 
در ادارة امور شهرها وجود  شهروندان دادن مشارکت يبرا يل متعددیدال

  :ر خالصه کردیتوان به صورت ز می از آنها را یدارد که برخ
ــا گســترش ارزش) الــف ــا یفرهنگــ يه ــه هنجاره ــر يک و  يبراب

 يبـرا  شـهروندان  يش تقاضـا یکند و بـه افـزا   می تیرا تقو يساالر مردم
  .انجامد می مشارکت
از آموزش و سن و سطح  يمند زان بهرهیکه در م ییها یدگرگون) ب
مشـارکت جوانـان    يزه بـرا یـ هـم انگ ، د آمده استیپد شهرونداندرآمد 
 مکــاناش داده و هــم یلکرده و متعلــق بـه طبقــۀ متوســط را افـزا  یتحصـ 

مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی
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  .مشارکت را باال برده است
  .شده است کاراییش یمشارکت مردم در امور موجب افزا) ج
و  يادارة امـور انفـراد   مکانا، روابط در شهرها یدگیچیش پیافزا) د

  .ان برده استیآمرانه را از م

  یاجتماع یکنش، مشارکت

 زیمتما یصرفاً بازتاب ياز رفتارها) یانسانرفتار ( یمشارکت به عنوان نوع
 یذهنـ  يرفتـار خـود معنـا    يبـرا  کننـده  افـراد مشـارکت   چراکهشود  می

ـ ن شود کـنش پد یو هرگاه که چن، اند قائل یمشخص ـ آ مـی  دی از نظـر  . دی
و  يکـنش فـرد  : ز کـرد یگر متمایکدیتوان از  می دو نوع کنش را یلیتحل

دو ، یز آن از کنش جمعیو تما يشناخت کنش فرد يبرا. یکنش اجتماع
ـ  يارهـا یکه بـر مع  وبردگاه ید یکی: دگاه مطرح استید  یو ذهنـ  یدرون

خـارج از فـرد و    يارهـا یشتر بر معیکه بم یدورک يگریو د، کند می تأکید
  .دارد تأکید ینیع

 مشارکت يالگوها يبند طبقه

ن الگوهـا  یتوان ا می دهد که می نشان جهانموجود مشارکت در  يالگوها
: از عبارتندار ین سه معیه اککرد  يبند ار متفاوت طبقهیرا برحسب سه مع

  .مشارکت یدهزماننۀ مشارکت و سایزم، نوع مشارکت

  برحسب نوع مشارکت. 1

ـ ز یمشـارکت  يتـوان الگوهـا   مـی  دگاهین دیاز ا ز یگر متمـا یکـد یر را از ی
  :ساخت

مشـارکت  ، نهین زمیدر ا: تیریو مد يگیر میمشارکت در تصم) الف
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گـرفتن  ، هـا  ن هـدف ییتع: کرد يبند توان در چهار بخش دسته می افراد را
ـ در مجموعـه   یدآوردن دگرگـون یو پد ها يگشودن دشوار، ماتیتصم ا ی

  .زمانسا
  .ها نۀ انجام طرحیهز یمال تأمینمشارکت در ) ب
گر از انـواع مشـارکت   ید یکی: یانسان يروین تأمینمشارکت در ) ج

ت خـاص  یـ ک فعالیانجام  يالزم را برا یانسان يروین است که افراد نیا
ش بـه  یرو و توان خویار گذاشتن نیبا در اخت شهروندان یعنی. کنند تأمین

کوشند  می کاهند و در عمل می آن ییاجرا يها نهیصورت داوطلبانه از هز
  .تا طرح مورد توافق خود را به اجرا درآورند

  نۀ مشارکتیبرحسب زم. 2

ـ ن زیوتوان تحـت عنـا   می مشارکت در ادارة امور شهرها را يها نهیزم ر ی
  :کرد يبند طبقه
n ؛یعمران يها تیفعال  
n ؛ستیط زیمربوط به مح يها تیفعال  
n ؛شهر یمنیا تأمینمربوط به  يها تیفعال  
n ؛ینظارت يها تیفعال  
n ؛يمربوط به خدمات شهر يها تیفعال  
n یمربوط به رفاه اجتماع يها تیفعال.  

  یدهزمانبرحسب نوع سا. 3

ز داد یـ گر تمیکدیتوان از  می مشارکت را يالگوها یدهزماندو نوع از سا
  :از عبارتنده ک

و  یات شخصیبر تجرب یخودجوش که مبتن يها نوع نخست تشکل

 مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی
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ـ  یرسـم  يها و نوع دوم تشکل، است یسنن اجتماع و  یا نسـبتاً رسـم  ی
  .شود می خته را شاملیبرانگ

  ت مشارکتیظرف. 4

ک یدر هر شهروندانزان مشارکت یسطح و م، ت مشارکتیمنظور از ظرف
 یانسان يروین تأمینو  ها طرح یمال تأمین، تیریمد، يگیر میاز ابعاد تصم

  .است
زان مشـارکت در  یـ م: تیریمـد  يگیـر  میت مشارکت در تصـم یظرف

 یعنـ یشـهر   یاسـ یفرهنـگ س : ماننـد  یبـه عـوامل  ، تیریمد يگیر میتصم
ت یریات مـد یبـودن مقتضـ   همزان فـرا یـ م، شدة مشـترك  رفتهیپذ يالگوها
  .دارد یمردم بستگ یو قواعد حاکم بر زندگ یمشارکت

  ها طرح یمال تأمینت مشارکت در یظرف) الف

 تـأمین  يبـرا ، يارائۀ خـدمات شـهر   یان اصلیبه عنوان متول ها يشهردار
امـا در  ، کننـد  مـی  استفاده یخود از چند منبع اصل يها تیفعال يها نهیهز

 تـأمین را در  یات نقش اصلیحاضر درآمد حاصل از عوارض و مال زمان
گر کمتر بـه صـورت   یر منابع دیکنند و سا می فایا ها يشهرداري درآمدها

ن نقش گرا لیدگاه اغلب تحلیاز د. رندیگ می قرار يبردار مطمئن مورد بهره
نـۀ  یشـتر در زم یب يو خدمات شهر ها نهیهز یمال تأمینمشارکت مردم در 

  .گردد می یمتجل ها اتیپرداخت عوارض و مال

  یانسان يروین تأمینت مشارکت در یظرف) ب

 را مشخص یانسان يروین تأمینت مشارکت در یکه ظرف ین عاملیتر مهم
سال  60تا 15ن یت بیهرقدر جمع. ت استیب جمعیاندازه و ترک، کند می
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 يداوطلـب بـرا   یانسـان  يروین تأمین مکانااست که  یهیبد، شتر باشدیب
ت هر شهر را یکه ظرف یعوامل یبه طور کل. شتر خواهد شدیانجام امور ب

  :ر استیبه شرح ز، کند می نیمشارکت تعی يبرا
n ؛سطح سواد  
n ؛گریکدیمردم به  یزان اعتماد اجتماعیم  
n ؛زان باور به مؤثر بودنیم  
n ؛ارزش افزودة سرانه در سال  
n ؛يصادر شده در نقاط شهر یساختمان يها تعداد پروانه  
n ؛يۀ شهریل نقلیتعداد وسا  
n ؛یبازرگان يها تعداد کارگاه  
n ؛تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفتر اسناد و امالك  
n ؛تیجمع یب سنیترک  
n زان اوقات فراغتیم.  

در امور  شهرونداند مشارکت یو جد یسنت يالگوها یابیو ارز یبررس
  رانیا يشهرها

 یسنت يها مشارکت، ن مبحث الزم است که در آغازیمنظور ورود به ابه 
ـ هر یمفهـوم  يف شـود و فضـا  ید تعریجد يها و مشارکت ک روشـن  ی

  .گردد
ـ سـنت و مـذهب پد  ، عـادت ، عرف بر اساسن نوع مشارکت یا  دی

در . و خودجـوش وجـود دارد   يان افراد جامعه به شکل نهادید و میآ می
امور ندارد  یدهزمانت و سایدر هدا ینقشچ یدولت ه، ن نوع مشارکتیا

  .و در واقع انجام تمام کارها برعهدة مردم است
ـ ا يریدر شهرها و روستاها و مناطق عشـا   يهـا  ربـاز سـنت  یران از دی

مدیریت شهري و تبیین جایگاه شهرداري به مثابه نهاد اجتماعی
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ــارکت ــت یخودانگ یمش ــود داش ــه وج ــدگ . خت ــه در زن ــوان نمون ــه عن  یب
ـ  یچراگـاه هـر طا  ، يریعشـا  فـه مشـترك اسـت و    یت آن طایـ ن جمعیفـه ب
نـۀ مشـارکت   یدر زم. آن را دارنـد  فـه حـق اسـتفاده از   یدامداران طا یتمام

 يبـرا  یهرگـاه مسـئلۀ مهمـ   . فـه نـام بـرد   یطا يد از شورایز باین یاجتماع
ـ ش آیفه پیطا ـ ر، دی ـ   یسـف  شی  فـه جمـع  یس طایدان و رهبـران در خانـۀ رئ
کـوچ بـه    زمـان ن یـی تع. نندینشـ  مـی  شوند و در مورد آن مسئله به شور می

در مـورد   یوة مشـارکت یاست که بـه شـ   یر از موضوعاتیسردسا یر یگرمس
 یمشـارکت  يهـا  ز سـنت یـ ن ییدر جامعـۀ روسـتا  . شود می يگیر میآن تصم

ــر مهــم. وجــود دارد يقدرتمنــد ــدر م يدیــن شــکل مشــارکت تولیت ان ی
 یمشـارکت  يهـا  هو ین و کارآمـدترن شـ  یتـر  ان بنه است که از کهنیروستای

ط مختلـف وجـود   یو در منـاطق و شـرا  رود  مـی  ران به شـمار یدر ا یسنت
ر و یان عشـا یـ در م یمشـارکت سـنت   يهـا  بـه تجربـه   ینگـاه . داشته است

ـ در ا. دارنـد  ينـۀ اقتصـاد  یشـتر آنهـا زم  یدهد که ب می نشان، انییروستا ن ی
م کـار  یتقسـ ، هـا  انـدازه و محـدودبودن نقـش    یجوامع به سـبب کـوچک  

و  يه بـدون همکـار  د آمده است کـ یپد يدیشبرد امور تولیپ يبرا اي ساده
  .ستین پذیر مشارکت افراد تحقق

 يد مشارکت شهروندن در ادارة امور شهرهایجد يالگوها یابیو ارز یبررس
  رانیا

جلب و  يبرا یدولت يها زماناز جانب سا یمحرک، ن نوع مشارکتیدر ا
شود  می وارد، خاص يها در قالب برنامه، ش مشارکت مردم در اموریافزا
  .ا داوطلبانه باشدی يصورت اجبارتواند به  می که

ش مشـارکت  یافزا يتالش برا یاز اهداف عمدة انقالب اسالم یکی
ـ بـر ا . و دخالت مردم در ادارة امور است  يل شـوراها ین اسـاس تشـک  ی
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بـا   یاسـالم  يمجلـس شـورا  . مورد توجـه قـرار گرفـت    یمردم یاسالم
، لیطرز تشک 1361اول آذر ، یاسالم يالت شوراهایب قانون تشکیتصو

را مشخص کرد و  يکشور یاسالم يف شوراهایارات و وظایحدود اخت
 يدرجهت اسـتقرار شـوراها و حرکـت بـه سـو      يب قدم مؤثریتتر نیبد

م یتوان به چهـار دسـته تقسـ    می ف راین وظایا. برداشته شد ییتمرکززدا
ـ امـور برنامـه ر  . 3؛ یامور نظارت. 2؛ یامور مشورت. 1: کرد امـور  . 4؛ يزی
  .ییاجرا

  جهاندر  يشهر يگیر میت و تصمیریمشارکت در مد
  آلمان. 1

در ادارة امـور شـهر    شـهروندان نۀ مشـارکت  یدر آلمان تالش شده که زم
 یآگـاه  ين برایبه عنوان مثال در برل. شتر فراهم گرددینسبت به گذشته ب

وجـود دارد کـه    بون مارزانیتربا عنوان  ينهاد، شهروندان يها دگاهیاز د
بون در توسعۀ خود بدل به جلسۀ ثابـت تبـادل نظـر و اطالعـات     ین تریا

و ابـزار   یتۀ تخصصـ یب کمین ترکیا. و متخصصان شده است شهروندان
ده است که یدو جانبه انجام يریادگیاز  يندیمشارکت ساکنان شهر به فرا

 .آن قرار دارند يدر دو سو دانشهرونان و ریز برنامه

  امریکا. 2

نۀ یک از آنها در زمیل شده که هریالت تشکیا 50از  امریکااالت متحدة یا
ــهر. خــود اســتقالل دارنــد یامــور داخلــ مجلــس ، االتیــن ایــک از ای

ت یریمـد . کننـد  مـی  ندگان آن را مردم انتخابیدارند که نما يگذار قانون
از نظـر ادارة  . ابـد ی می یتجل ها يدر قالب شهر شهردار امریکادر  يشهر

اما چون ، االت استیتابع قانون و مقررات ا، یالتیامور مربوط به مسائل ا
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ت و یـ تابع، هسـتند  شـهروندان شـهر منتخـب    يشورا يشهردار و اعضا
. اسـت  یاالت تـا سـطح و انـدازة مشخصـ    یاز ا ها يشهردار يفرمانبردار

. اسـت  یانتخابـات عمـوم   بر اساس امریکاشهر  يشورا يانتخاب اعضا
  .باشد می ار سالهرچهش يت در شورایعضو زمانمدت 

  انگلستان. 3

ن نظـام را  یا. بنا شده است یحکومت محل بر اساسا یتانیبر یاسینظام س
که پارلمان به  ییها ف و قدرتیوظا بر اساس یمراکز قدرت منتخب محل

ـ بـر پا  یحکومت مبتن .کند می اداره، آنها اعطا کرده است ، یمحلـ  يهـا  هی
در . نه داردیشیاست که صدها سال پیتانیکشور در بر ياز نظام ادار یبخش

 يدر مسائل شـهر . دارد یمنتخب مردم نقش اساس يشورا، ین نظامیچن
  .ژه خود را داردیگاه ویز مشارکت مردم جاین

  فرانسه. 4

در . دارنـد  یشهر نقش اساسـ  يشوراها، فرانسه يت شهریریدر نظام مد
 يه و اجـرا یند تههمان، تیریو مد يگیر میمربوط به تصم يها نهیر زمیسا

 یسهم قابل توجه ین کشور مشارکت مردمیز در این يشهرساز يها طرح
دهـد کـه از    مـی  نشـان ک طـرح  یب یه و تصویبه مراحل ته ینگاه. دارد

ـ ان کـار بـر پا  یبن، یمرحلۀ مشورت با اجتماعات محل یعنیآغاز  همان ۀ ی
قابـل توجـه در    يهـا  از برنامـه  یکـ ی. نهاده شده اسـت  یمشارکت مردم

 .شود می است که به نسل جوان داده یتیفرانسه اهم

  ژاپن. 5

 یقـانون اساسـ  . شـود  می تأکیداد یز بر مشارکت مردم زیدر کشور ژاپن ن
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 ين قانون در بنـدها یدر مقدمۀ ا. است ینه سند خوبین زمیز در ایژاپن ن
ش ین سرنوشـت خـو  یدر حق مـردم در تعیـ   تأکیدروشن  اي نهگو ر بهیز

  .است
n ردیگ می ار مردم است و از آنها نشأتیقدرت در اخت.  
n دة مردم استیندگانِ برگزیق نمایارات از طریاعمال اخت.  
n حکومت هستند يایاز مواهب و مزا مند بهره، آحاد مردم.  
n ندگان بر حق مردم استیق نمایت از طریاعمال حاکم.  

ـ ز گـواه ا یـ در ژاپن ن يت شهریریوة مدیبه ش ینگاه ن اسـت کـه   ی
ـ بر مشـارکت و حما  تأکیدبا  یدر ادارة امور محل یاصل يها استیس ت ی

در  یبـه مـردم نقـش مهمـ     یدهـ  در کشور ژاپن اطـالع . است شهروندان
  .دارد يت شهریریدر مد یمردم يها است جلب مشارکتیس

کـه بـا    یان تـوجه یات شـا یـ از جمله تجرب: شهر یمشارکت در آبادان
ـ ـ بـه و   یافتـه  توسـعه  يدر کشـورها  یمشارکت مردمـ  ژه توسـط زنـان ـ    ی

 يگـوارا  یسـاختمان د بـه مجتمـع   یبا، وستیمسکن به تحقق پ تأمین يبرا
ـ ا. کا اشاره کـرد یتخت کاستاریخوزه پا آندر حومۀ س  یرا گروهـ  ن طـرح ی

ن طــرح یــدر ا. بــه انجــام رســاندند، زاغــه، نــه، از زنــان بــا شــعار خانــه
سـاعت کـار    700شده بود که هر خانوادة خواهان داشـتن خانـه    ینیب پیش
غـذا  کـردن   آمـاده ، از کودکـان  يدار ز شامل نگـه ین يگرید يها نهیگز. کند

، مربـوط بـه بهداشـت    يهـا  تـه یو خـدمت در کم  یجمعـ  به شـکل دسـته  
کــرد مفهــوم  یســع ارنشــتاین. وجــود داشــت، طیو محــ یمســائل قــانون

روشـن   يمشارکت را بـا اسـتفاده از اسـتعارة نردبـان مشـارکت شـهروند      
  .سازد
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متصـور   شهروندان يبرا یچ قدرتیه ارنشتاینن سطح نردبان یتر نییدر پا

دهد  می نشانعدم مشارکت در دو رده خود را ، گریو به عبارت د؛ ستین
ـ نظر بر اسـاس . نامد می و درمان یبیآنها را ظاهرفر يکه و ، ارنشـتاین ۀ ی
از مشارکت را تـدارك   یساختگ يها شکل، یدولت يها زمانسا از یبعض

 ییقبـول کارهـا   يبـرا  شـهروندان آموزش ، آنها یکه هدف واقع اند دهید
ـ نزد، يدر پلکان بعد. فش روشن شده استیاست که از قبل تکل ک بـه  ی

ر صـادقانه و هـم   یـ هـم غ ، از عدم مشـارکت  يگریشکل د، ن نردبانییپا
ۀ یـ ک قـدم اول یبه عنوان ن نردبان که یگر اید يها پله. خودخواهانه است

کـردن   آگـاه . باشـد  مـی  و مشـاوره  یرسان اطالع، است یشدن هید توجیمف
حکومـت و حقـوق و    يهـا  ق موجود در مورد برنامـه یاز حقا شهروندان

 یطراح يخصوص اگر طور ، بهموجود يآنان و راهکارها يها تیمسئول
مثبـت درجهـت    یگـام ، ه نباشـد یکسـو یان اطالعات یشده باشند که جر

  .دیآ می شمار به شهروندانجلب مشارکت  يحرکت به سو

درجاتی از قدرت 
 شهروندي

 شراکت

 کنترل شهروندي

 شده قدرت تفویض 

 تسکین بخشیدن
درجاتی از 

طلبی  مساوات
 نمایشی

وجود هیچ قدرتی 
 ندارد

 درمان

 مشاوره

 رسانی اطالع

دستکاري و 
 ظاهرفریبی
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از مشـارکت   یآن مـدل  بر اساساز نردبان مشارکت است که  اي پله
است  یف از سهمیضع شهروندانشدن مند اش بهره جهیشود که نت می ارائه

  .ابندی می نیند و به طور موقت تسکینش می فروشان  خشمق یکه از آن طر
 یطلب ر عنوان مساواتین سه پله از نردبان مشارکت را زیا ارنشتاین

در  شـهروندان افتن یگـر هنـوز اقتـدار   یبه عبارت د. دهد می قرار یشینما
ابـد و حـق   ی نمـی  آن تحقـق  يو اجـرا  هـا  مفهوم کنترل آنـان بـر برنامـه   

  .ماند می یصاحبان قدرت باق يبرا یینها يگیر میتصم
و  شـده  ضیقـدرت تفـو  ، شـراکت ، ن نردبـان یا يها ن پلهیدر باالتر
 ياز مشـارکت شـهروند   يتر یواقع يها به عنوان شکل يکنترل شهروند

را در نردبان هشـت   یمشارکت واقع ارنشتاین. شود می و مطرح ییشناسا
ـ ز. ندیب می گاهین جایدر باالتر، خود اي پله ـ دهنـدة توز  نشـان را آن را ی ع ی

ـ آ می دست بهق مذاکره یداند که از طر می یقدرت امـا مخالفـان کنتـرل    . دی
ن ینکـه چنـ  یاز جملـه ا ، انـد  را مطـرح کـرده   يادیز يها بحث يشهروند

 یسد راه ارائـۀ خـدمات عمـوم    يطور جد به شهروندان ياز سو ینظارت
سوءاسـتفاده   مکانانۀ برونارسا باشد و ین ممکن است هزیهمچن. شود می

ـ . بدهـد  طلب را به افراد فرصت ، یبخـش عمـوم   يامـروزه همکـار   یول
  .دیآ می شمار بهموردپسند و مطلوب  يامر یر دولتیو غ یخصوص

  بندي جمع
، يبر سابقۀ ورود مشارکت شـهروند  يشد تا با مرور ین مقاله سعیدر ا
انواع مشـارکت و ابعـاد   . از موضوع مورد بحث ارائه شود یکل يریتصو

ــاوت مشــارکت شــهروند ــو ســطوح آن از د يمتف دگاه متخصصــان و ی
داد  نشـان  شده ارائه يالگوها یبررس. ن موضوع مطرح شدیپژوهشگران ا

عوامـل   تأثیرتواند تحت  می ست ویمطلق ن يامر يکه مشارکت شهروند
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 کـه از آن  يمشـارکت و انتظـار   يابـر  شده نییاز جمله هدف تع یمختلف
 یان نســبت بــه جلــب مشــارکت واقعــگــذار اســتیدگاه سیــد، رود مــی

خود را ، نسبت به مشارکت شهروندان يها شین گرایو همچن شهروندان
 يامـا در الگوهـا  . دهـد  نشـان  یمتفـاوت  يها در سطوح مختلف به شکل

قدرت دارد و در  تر یع واقعیاز توز نشان، سطوح باالتر مشارکت، موجود
ب از باور بـه مشـارکت   یظاهر فر یشیمشارکت تنها نما، تر نییسطوح پا

جه یشود و در نت نمی قائل شهروندان يرا برا یچ نقشیاست که در عمل ه
 یابیاجرا و ارز يدر مراحل بعد شهروندانمشارکت  يز برایرا ن اي زهیانگ
  .گذارد نمی یباق

ران یدر ا يت شهریریمد یمشارکت يها نکه تجربۀ طرحیبا توجه به ا
 ین دموکراســیقبــل بـه تمــر  هـا  کــه از ســال ییسـه بــا کشـورها  یدر مقا

قات گسـترده  یگر به لزوم انجام تحقیبار د، ز استیار ناچیبس، اند پرداخته
ـ در ا يق در ابعاد مختلف موضوع مشارکت شـهروند یو دق ران و انجـام  ی

. گـردد  می تأکیدمطالعات  يها افتهیج و ینتا بر اساس یشیآزما يها پروژه
موجـب   شـده  انجـام  یمشـارکت  يهـا  از پروژه اي دوره يها یابیانجام ارز

مشـارکت   تـأثیر ش یافـزا  يبـرا  يتـر  مناسـب  يخواهد شد تا راهکارهـا 
به ، دیدست آ بهکشور  يت و توسعۀ شهریریمد يها در برنامه شهروندان

مختلـف   يهـا  بـالقوة موجـود در گـروه    يهـا  تیکه بتوان از ظرف ينحو
 یشرط تمام پیش، نکهیا یپایانکالم . شد مند نه بهرهیبه اي وهیاجتماع به ش

 يران شـهر یان و مدریز ان و برنامهگذار استیباور س، یمشارکت يها برنامه
است کـه بهبـود    یدر حل مسائل و مشکالت شهروندانمشارکت  تأثیربه 

ـ آنـان در گـرو    یت زنـدگ یفیک  يمناسـب بـرا   اي و چـاره  حـل  افتن راهی
  .آنهاست
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  کتابنامه
، اسـتانداري آذربایجـان شـرقی،    ها ادارة امور شهرداري، )1370. (اسکندري، ع
  .تبریز

مرکز مطالعات : ، تهراندر ایران ها تحلیلی بر ساختار شهرداري، )1370(نام،  بی
  .ریزي شهري، وزارت کشور برنامه

  .60، شمارةها فصلنامۀ شهرداريترابی، علیرضا، مریم ذکائی، 
ماهنامـۀ توسـعۀ   ، شهر، شهرداري، شـهروند الکترونیکـی،   )1386(خانزاده، ع، 

  .، سال پنجم، شمارة دومکاربري فناوري اطالعات و ارتباطات
ي ریـز  ، مرکز مطالعات برنامهفصلنامۀ مدیریت شهري، )1381(رضویان، سعید 
  .شهري

  ، انتشارات پیوندمدیریت عمران شهري، )1381(ن، محمدتقی رضویا
و  هـا  انتشارات سازمان شـهرداري : ، تهرانمدیریت شهري، )1383. (سعیدنیا، ا

  .ي کشورها دهیاري
  .8، شمارة فصلنامۀ مدیریت شهري، )1380(ثانی، مریم  شریفیان
، هرينقش فناوري اطالعات در توسعه مـدیریت شـ  ، )1388. (آزاد، س نظریان

  .یکیالکترون يشهردار المللی نیکنفرانس ب نیدوم
: ، جلـد سـوم، تهـران   حقوق شهري و قوانین شهرسازي، )1371. (هاشمی، ف

وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز مطالعات و تحقیقـات شهرسـازي و   
 .معماري ایران

انتشـارات  : ، تهـران حکومت محلی و مدیریت شـهرداري ، )1358. (هیربدنیا، ا
  .ي کشورها شهردارياتحادیۀ 
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 ها بررسی و تحلیل جایگاه شهرداري
  به مثابه نهادي اجتماعی ـ خدماتی

  در گسترش کارآفرینی شهري
  موردي شهر سنقرمطالعه 

  
  ،1زاده ابراهیم عیسیدکتر 

  2حسین کماسی

  
  
  

  چکیده
کارآفرینی در سالیان اخیر به عنوان راهکـاري در جهـت بهبـود    

ـ اجتماعی مطرح شده و مقبولیت عـام یافتـه    وضعیت اقتصادي
با توجه به رشد و گسترش روزافزون شهرنشینی و به تبـع  . است

                                                             
  .ریزي محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار دانشکدة جغرافیا و برنامه. 1
ریـزي شـهري دانشـگاه سیسـتان و      دانشجوي کارشناسی ارشـد جغرافیـا و برنامـه   . 2

  (Komasi1366@gmail.com)ستان بلوچ
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این انتظار را تقویـت  ها،  شهرداريـ کیفی وظایف  آن تنوع کمی
خدماتی نقش ـ   به عنوان یک نهاد اجتماعی ها ده که شهرداريکر

کمک به گسترش کـارآفرینی شـهري بـیش از     ۀخود را در زمین
بررسـی و تحلیـل جایگـاه    ، هدف این پـژوهش . پیش ایفا نماید

در گسـترش  ) ـ خـدماتی  به عنوان یک نهاد اجتماعی( شهرداري
  .باشد می هر سنقرکارآفرینی ش

ـ تحلیلـی   این پژوهش از نوع کاربردي بوده و به روش توصیفی
ترکیبـی از مطالعـات    هـا  ابزار گـردآوري داده  .انجام شده است

. بـوده اسـت  ) توزیع پرسشنامه و مصاحبه( و میدانی اي کتابخانه
سـال شـهر سـنقر     15بـاالي   شهروندانرا آماري تحقیق  ۀجامع

  .دهند می تشکیل
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که شهرداري سـنقر  

کردن منـابع   همفرا، شهرونداناز طریق برقراري ارتباط منطقی با 
، تبلیغـات ، ایجاد نهاد کـارآفرینی در شـهرداري  ، مورد نیاز آنان
تالش براي ، تالش براي تسهیل مقررات، شهروندانتوانمندسازي 

برگـزاري  ، ي اجتمـاعی هـا  هایجـاد شـبک  ، ایجاد تسهیالت مالی
ي عرضـۀ  هـا  ایجـاد بازارچـه  ، ي آشنایی با کـارآفرینی ها هکارگا

ـ عنوان یک نهـاد اجتمـاعی     تواند به ؛ میمحصوالت کارآفرینان
  .خدماتی در گسترش کارآفرینی شهري مؤثر باشد

کـارآفرینی  ، نهاد اجتمـاعی ـ خـدماتی   ، شهرداري: واژگانکلید
  .سنقر، شهري
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  مقدمه
سریع جمعیت شهري در کشورهاي رو به توسعه مشـکالت عمـدة   رشد 

افـزایش فقـر و   : ماننـد ؛ اسـت  اقتصادي و فیزیکی پدید آورده، اجتماعی
، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصـلی شـهري  ، بیکاري در شهرها

سیسـتم  ، ي غیرقـانونی ها ایجاد زاغه و مسکن، از هم شهروندانبیگانگی 
: 1382، شابیر چیمـا ( ات اصلی شهريمکاناایی ونقل ناکافی و نارس حمل

ملـل از آغـاز قـرن بیسـت و      زمانآمار ارائه شده توسط سا بر اساس ).3
از آنجا که ، کنند می مردم در شهرها زندگی درصد 50یکم به بعد بیش از 

 بینـی  پـیش ، برابر جمعیـت روسـتایی اسـت    4نرخ رشد جمعیت شهري 
 5شهرنشینان دو برابر شده و به حـدود  م تعداد 2025شود که تا سال  می

 10م تنهـا  1900در سـال   ).Uwe Deichmand, 2008: 1( میلیارد نفـر برسـد  
م 2007اما در سـال  ، کردند می در شهرها زندگی جهاناز جمعیت  درصد

م 2050شود تا سال  می برآورد، رسید درصد 50به  جهانجمعیت شهري 
در شـهرها   انسـان میلیـارد   7یعنی بـیش از  ؛ برسد درصد 75این رقم به 

ضرورت داشتن مدیریتی ، این امر ).Oliver, 2008: 21( زندگی خواهند کرد
بحـث مـدیریت یکپارچـۀ    . کند می قوي و کارآمد در شهرها را دوچندان

 شــهري حاصــل ورود رویکــرد سیســتمی در مباحــث مــدیریت شــهري
نه ، است» دیریت افقیم«االصول  مدیریت یکپارچۀ شهري علی«. باشد می

و نهادهـاي درگیـر در    هـا  زمانیعنی اینکه تمـام سـا  ، »مدیریت عمودي«
 »مدیریت شهري به صورت افقی و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار دارنـد 

در مـدیریت   اي نقش عمده ها در این بین شهرداري ).31: 1386، حبیبی(
 عمـران کنندة  هم به عنوان مدیر و هماهنگ چراکهیکپارچۀ شهري دارند 

 باشند می کنندة ادارة امور شهر شهر و هم به عنوان مرجع اصلی هماهنگ
، اقتصـادي ، ي اجتمـاعی هـا  به عبارت دیگـر نظـام   ).41: 1382، سعیدنیا(
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محیطـی شـهر بـه هـم مـرتبط هسـتند و از        زیسـت  فرهنگـی و ، سیاسی
یکپــارچگی و همــاهنگی مرکــزي برخوردارنــد و شــهرداري بــه عنــوان 

ها،  اجرایی شهرداري زمانسا( آید می یکپارچگی شهر به حسابمرکزیت 
1381 :46.(  

  بیان مسئله
ین تر ین و اصلیتر ، مهمهرجا که شهر و شهرنشینی هست جهاندر تمام 

شـهرداري  ، ی که مسئولیت مدیریت شهر را مستقیماً برعهـده دارد زمانسا
، محلـی ي نهـاد  هـا  شهرداري به عنـوان یکـی از بـارزترین نمونـه    . است

محـل   همـان ی است که در محدودة شهر براي رفع نیازهاي مردم زمانسا
 شـدن  حـال بـا توجـه بـه متنـوع      ).73: 1381، رضویان( شود می تشکیل

این انتظار را تقویت ، ها و به تبع آن وظایف شهرداري شهرونداننیازهاي 
به عنوان یک نهاد اجتماعی ـ خدماتی نقش خود را   ها کرده که شهرداري

. ر زمینۀ کمک به گسترش کارآفرینی شهري بیش از پـیش ایفـا نماینـد   د
نفـر جمعیـت    45000شهر سنقر ـ واقع در استان کرمانشاه ـ بـا داشـتن     

ـ ارغم داشتن  شهري علی ي فـراوان جهـت توسـعۀ    هـا  ات و قابلیـت مکان
ی و بیکاري مواجه مهاجرفرستکارآفرینی شهري امروزه متأسفانه با پدیدة 

در این پژوهش ما بـرآنیم بـه بررسـی و تحلیـل جایگـاه      که ، شده است
در گسـترش  ) به عنوان یک نهـاد اجتمـاعی ـ خـدماتی    ( شهرداري سنقر

کارآفرینی شهري بپردازیم تا گامی جهت توسعۀ کارآفرینی و بـه تبـع آن   
سـؤالی  . زایی و کاهش مسئلۀ بیکاري در این شهر برداشته باشـیم  اشتغال

آیـا  : باشد می یافتن پاسخی براي آن هستیم اینکه در این پژوهش در پی 
در ) اجتمـاعی ـ خـدماتی   ( تواند به عنوان یـک نهـاد   می شهرداري سنقر

  گسترش کارآفرینی شهري نقش داشته باشد؟
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  فرضیۀ پژوهش
و ) به عنوان یک نهاد اجتمـاعی ـ خـدماتی    ( بین جایگاه شهرداري سنقر

  .داردگسترش کارآفرینی شهري رابطۀ معناداري وجود 

  مبانی نظري پژوهش
 تعریف مدیریت شهري

، گستردگی و پیچیدگی مسائل شهري و رشد و توسعۀ روزافزون شـهرها 
عـالوه بـر   . دشوار تبدیل کـرده اسـت   اي وظیفه مدیریت امور شهر را به

ي ریـز  برنامـه  ایمنـی و ، ونقـل  حمـل ، موضوعاتی همچون محیط زیسـت 
بـر عوامـل    اي کننده ه و تعیینفزایند تأثیرشهري یکی از عوامل مهمی که 

ی در زماناگر شهر همچون سا. مدیریت شهري است، سازندة شهري دارد
ي آینده ریز نظر گرفته شود الزم است که در رأس آن عنصري براي برنامه

. توان مدیریت شهر نامیـد  می این عنصر را. و ادارة امور کنونی قرار گیرد
بـراي حـل آنهـا و پاسـخ بـه      مسائل بسیاري در شهرها وجـود دارد کـه   

ي زنـدگی جمعـی وجـود مـدیریت     ها ي موجود در عرصهها درخواست
خصوص در مسائل خـدماتی   بهاین موضوع . نماید می شهري را ضروري

 تـأمین لـذا در امـوري ماننـد    . کنـد  مـی  ی عمومی جنبۀ ویژه پیداعمرانو 
ایمنـی   تـأمین ، ایجاد و حفظ فضاي سـبز ، بهداشت و نظافت محیط شهر

ی با تشکیالت مشخص اسـت تـا   زماننیازمند وجود سا شهروندانشهر و 
  .مدیریت شهر به نحو مطلوب صورت گیرد

گسـتردة   زمانیک سا: در این راستا مدیریت شهري عبارت است از
و مـؤثر در   ربط ذيمتشکل از تمام عناصر و اجزاي رسمی و غیر رسمی 

، رها با هـدف اداره اقتصادي و کالبدي حیات شه، ابعاد مختلف اجتماعی
، و موسـوي  نیـا  حکمت( جانبه و پایدار شهر همهکنترل و توسعۀ ، هدایت
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از مفاهیم ترکیبـی   تر مفهوم مدیریت شهري گسترده در واقع ).59: 1386
توان مدیریت شهري را در مورد حکومت  می در سطحی وسیع. آن است

 به کـار  ها شرایط در حد وظایف شهرداري اي محلی به کار برد و در پاره
بـه  ، با توجه به عملکرد مدیریت شهري در کشـورهاي مختلـف  . رود می

در تعبیري . باشد می دور از احتیاط، کار بردن آن به عنوان مفهومی واحد
و شـرایط   هـا  مدیریت شهري مجموعه قـوانین و ضـوابط و رویـه   ، دیگر
ي محلـی بـه   هـا  زمانوسط ساباشد که در سطح جامعۀ شهري ت می عرفی

  ).85: 1387، لطیفی( رود می کار
 در روند تکاملی خود مجموعه اهدافی را دنبـال  اي هر نظام و پدیده

هـدف  . دهـد  مـی  کند و براي رسیدن به این اهداف اقداماتی را انجـام  می
به نحوي که در ، تقویت فرایند توسعۀ شهري است، نظام مدیریت شهري
زمینـه و محـیط مناسـبی بـراي زنـدگی راحـت و       ، سطح متعارف جامعه

 ي اجتماعی و اقتصادي فراهم شودها به تناسب ویژگی شهروندانکارآمد 
تـوان در   می ین هدف مدیریت شهري راتر مهم ).115: 1380، پور داداش(

ي هـا  ارتقاي شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گـروه 
تشویق بـه  ، شهرونداناز حقوق  مختلف اجتماعی و اقتصادي و حفاظت

 توسعۀ اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبـدي دانسـت  
  ).1382، شیعه(

  وظایف اصلی مدیریت شهري در دنیاي امروز

توان ارتقاي شرایط کـار و زنـدگی    می ین هدف مدیریت شهري راتر مهم
و  ي مختلـف اجتمـاعی و اقتصـادي   هـا  گروه در قالب اقشار و، جمعیت

و تشویق به توسـعۀ اقتصـادي و اجتمـاعی     شهروندانحفاظت از حقوق 
در ابتدا نیاز به آن است که در کنـار   ).25: 1378، سعیدنیا( پایدار دانست
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در لـواي تـدوین   . پرداخـت  2نویسـی  براي شهرها به برنامـه  1يریز برنامه
، ها یطلب حفاظت از شهر در برابر منفعت، در جهت رفاه اجتماعی ها برنامه

، شـکل توسـعۀ شـهر   ، توجه به ساختار اجتماعی و اقتصـادي و کالبـدي  
تدوین برنامه به منظور بهبود محیط کالبدي از جمله اقـدامات مـرتبط بـا    

 3پراسـاد میسـرا  ولی به نظر . نویسی براي شهرهاست ي و برنامهریز برنامه
شهرهاي بزرگ در کشورهاي در حال توسعه به مراکز تجمع کارفرمایـان  

وظیفـۀ مـدیریت شـهري     ).84: 1366، میسرا( قتصادي تبدیل شده استا
آبیاري و گسترش فضاي ، وساز ساخت، ونقل حملفقط نظارت بر ، امروز
بلکـه  ، زباله و نظایر آنها نیست آوري جمع، تسطیح و آسفالت معابر، سبز

فرانـک  به نظـر  . ي برعهدة مدیریت شهري امروز استتر وظایف اساسی
ــد ــت لوی ــایف م  رای ــه وظ ــاي شــهري از جمل ــمنهاده ــال ، شــان ه اعم

 یی اسـت کــه مـردم شــهرها را از مشـکالتی ماننــد یــأس و   هــا سیاسـت 
  ).Wright, 2000: 205( تفاوتی برهانند بی

  شهرداري
ین تدبیري بود که از طرف دنیـاي  تر ی به نام شهرداري عالیزمانایجاد سا

شمار ساکنین شهرها  بی و توقعات ها یی به نیازمنديپاسخگومتمدن براي 
شهرداري یکی از نهادهاي جامعـۀ   ).10: 1377، طاهري( به کار برده شد

ي هـا  حاکمیت در عرصـه  چهارچوبمدنی است که در قانون اساسی در 
و مشـارکتی کشـور    اي محلی و شهري جـزء سـاختار توسـعه   ، اجتماعی
، ي نظام اجتمـاعی اسـت  ها شهرداري یکی از ضرورت. شود می محسوب

، پـذیر اسـت   مکـان اه الزاماً با ساختاري که تنها از طریق مداخلۀ مـردم  ک
                                                             
1. Planning 
2. Programing 
3. R.P.Misra 
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محلی و غیـر   زمانشهرداري به عنوان سا زماندرواقع سا. گردد می نمایان
دولتی به منظور ادارة امور محلی و ارائۀ خدمات الزم با هدف مدیریت و 

اجتمـاعی در محـدودة شـهر و اطـراف آن بـه      ، اقتصادي، توسعۀ کالبدي
، صالحی رجب( جود آمده است و وظیفۀ آن برآورده ساختن آنها نیستندو

1381 :112.(  

  ینیمفهوم واژة کارآفر
 زبـان بـه   ینیکـارآفر  یش از آنکه مفهوم کلـ یپ یزمانر ید ینیواژة کارآفر

ـ در اوا. فرانسه ابـداع شـد   زباند در ید آیپد يامروز ل سـدة شـانزدهم   ی
 نیکارآفر، بودند ینظام يها تیمأمورت یرا که در امر هدا یکسان يالدیم

ن واژه بـا  یز همـ یـ گر انواع مخـاطرات ن یاز آن پس دربارة د. خواندند می
، م به بعد 1700از حدود سال . مورد استفاده قرار گرفت ییها تیمحدود
، پل، رکاران ساخت جادهاند مانکاران دولت که دستیان دربارة پیفرانسو
 انـد  را بـه کـار بـرده    ینیلفـظ کـارآفر   کـرات  ، بـه ات بودندتأسیسبندر و 

  ).8: 1388، منصوري(

  یزماندرون سا ینیکارآفر

در  .انـد  برده یپ یشرکت ینیبه لزوم کارآفر ها از شرکت ياریامروزه بس. 1
است که  يازیبه سه ن پاسخ در، يش در استراتژیر گراییگونه تغ اینواقع 

  :از عبارتندده است که یل گردیتحم ها بر شرکت
  ؛دیجد يع رقبایش سریافزا. 2
در  یت سـنت یریمـد  يهـا  وهینسبت به شـ  ياعتماد بی جاد حسیا. 3
  ها؛ شرکت
 ینیو اقدام آنها به کـارآفر  ها کار از شرکت يروین نیخروج بهتر. 4
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  ).134:  1386، یانیپوردار( مستقل
در  ینیمفهـوم کـارآفر   »ینیاشکال کارآفر«در کتاب  کناتیپفورد پیگ

شود که در  می اطالق ين به فردین نوع کارآفریا. را مطرح کرد ها زمانسا
روشـن و   نانین نوع کارآفریاستفاده از ا يایمزا .کند می تیفعال ها زمانسا

ـ واضح اسـت آنهـا خـدمات و محصـوالت جد      دیـ و تول یرا معرفـ  يدی
 يدارد کـه بـرا   یزماناز بـه سـا  یـ ن هـا  زماننان در سایند که کارآفرینما می

ـ حما ینیاز کـارآفر ، درازمـدت ت یموفق ـ ت کـرده و آن را تقو ی  ت کنـد ی
  ).85:  1383، یمیمق(

  یاجتماع ینیکارآفر

نـان  یشـه کارآفر یمـا هم . سـت ینـو ن  یمفهوم، یاجتماع ینیمفهوم کارآفر
  .مای خوانده نمی ن نامیاگر آنان را بد یم حتای داشته یاجتماع

کـه بـه    وجـود دارد  یف مختلفـ یتعار یاجتماع ینیدر مورد کارآفر
  :شود می ف اشارهین تعارین ایتر مهماز  یبرخ

 کمک ينوآورانه برا يها برنامه ۀشامل توسع یاجتماع ینیکارآفر ¾
هستند  یقدرت مال کار و فاقد کسب و است که یشت کسانیمع به بهبود

 ت مواجـه یبـا محـدود   یخدمات اجتمـاع  يها فرصت استفاده از ا دری و
  .باشند می

ـ بـه و  است که ينوظهور ۀنیزم یاجتماع ینیکارآفر ¾ ان یـ در مه ژی
، آمیز مخاطره یاجتماع يها تیفعال د ویج گردیرا یر انتقالیغ يها زمانسا

 ۀنـ یدر زم آمیـز  مخاطره يها تیفعال و یبا هدف اجتماع يکارها کسب و
  ).91: 1383، یمیمق( شود می را شامل یاجتماع ۀتوسع
کـار   که کسـب و داند  می یکس را یاجتماع نیفرآکار مک ناهارا ¾

 یخدمات اجتماع يبراکردن  نهیجاد درآمد جهت هزیا يرا برا یعرانتفایغ
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  .شود می متقبل
 یبخـش اجتمـاع   ر را درییـ نقش عوامـل تغ  ینان اجتماعیکارآفر ¾

ارزش  خلق و استمرار يک رسالت برایاتخاذ . 1: قیاز طر، کنند می يباز
 ۀوقفـ  بـی  يجسـتجو  و ییشناسا. 2) یخصوصنه فقط ارزش ( یاجتماع
دائمـی   يندهایار فرد واردشدن. 3بقاء آن رسالت  يبرا تازه يها فرصت
بدون محدود مانـدن  کردن  جسورانه عمل. 4 يریادگی و يسازگار، ابتکار

 يبـه مـردم بـرا    ییپاسخگوحداکثر  ندداد نشان منابع موجود در دست و
  ).16: 1386 ،یشهن(است  جاد شدهیج اینتا

  يشهر ینیکارآفر

جـاد شـهرها دخالـت    یدر ا يالد عوامـل متعـدد  یقبل از مـ  يها در هزاره
ماننـد وجـود   ( یعیتوان به عوامل طب می ن آنهایتر مهمداشتند که از جمله 

، ها راه عامل شبکۀ، یو نظام یعوامل دفاع، )ن و خاكیمساعدت زم، آب
  .اشاره کرد يو اقتصاد يعامل مذهب و عوامل تجار

د محصـوالت  یـ در مـازاد تول  یسـت یجاد شـهر را با ین عامل ایتر مهم
 ییانبار کردن محصوالت غذا، غذا ید کافیامد آن مانند تولیو پ يکشاورز

ن محصوالت و به وجود آمدن تجـارت  یاده بر مصرف بودن ایبه علت ز
، نعلبنـدان : ماننـد  یجـه بـه وجـود آمـدن مشـاغل     یگر مناطق و در نتیبا د

-12:  1382، عهیشـ ( ر مشاغل مربوطهیو سا ها دکان، انساز چرخ، نجاران
ـ لۀ عامـل تجـارت پد  یکه در گذشته به وس ینیکارافر همان یعنی، )11 د ی

ـ ، الدیدر هزارة سوم قبل از مـ  اي هیقیفن يشهرها. دانست، آمده بود ن یاول
. مجهـز شـدند   یعیسـر  یبادبـان  يها یکشت بودند که به يتجار يشهرها

 ترانه بودنـد و بـه تجـارت   یمد يایورود به حوزة در يها واسطه ها یقیفن
ز در یآتن ن. پرداختند می منسوجات و جواهرات، یمواد خوراک، مواد خام
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 يبـرا  یمکـان الد بـه عنـوان   یسال قبل از مـ  500اش در  ییدوران شکوفا
و  یخـانگ  یع دسـت یرونـق گرفـت و بـه مبادلـۀ صـنا      اي تجارت منطقـه 

و مـواد خـام در    یبه مصارف خوراک ییپاسخگو يتون برایمحصوالت ز
ـ  يهـا  در قـرن . پرداخـت  مـی  مناطق اطراف دولـت  ، ازدهم و دوازدهـم ی

 انیین اروپایا. قا و شرق پرداختندیا به تجارت با شمال آفریتالیا يشهرها
رنـگ  ، دارو، یمشروبات و پوشاك پشـم ، غالت، آهن، به تجارت چوب

ن تجارت به عنوان عامـل  یا. رداختندپ می یمتیچرم و فلزات ق، پنبه، کتان
در طـول قـرون   . زا شناخته شـد یجنوا و پ، زیون يدر رونق شهرها یمهم

کردند  می دیصادرات تول يبرا یپوشاك پشم، یسیانگل يشهرها، یوسط
 يدیــتول يهــا تیــســبب جهــش در فعال یو پــس از آن انقــالب صــنعت

علـت بـه عنـوان    ن یشهرها به ا. در شهرها و رشد شهرها شد ینیکارآفر
در ، از کاالهـا و خـدمات   يارید بسـ یرا تولیز. د شناخته شدندیمراکز تول

 برخـوردار اسـت   يشـتر یبا تراکم بـاالتر از رانـدمان ب   يط شهریک محی
ـ شـود کـه در ا   مـی  هظـ مالح ).7: 1386، يقـادر ( ز یـ ن زمـان ن برهـه از  ی

 ینیاما کـارآفر . در تداوم شهر داشته است یدر شهر نقش مهم ینیکارآفر
 80اسـت از دهـۀ    يامروز ینیکارآفر يکه به معنا یپس از انقالب صنعت

د اعتراف کرد کـه مشـکالت شـهرها در    یبا. رسد می ییبه سطح باال 90و
و عـدم اشـتغال    يکاریشه در معضل بیبزرگ ر يران مخصوصاً شهرهایا

 یکه عدم اشـتغال مناسـب و منطقـ   توان ادعا کرد  می تیداشته و با قاطع
 يرود تـا جامعـه را بـا چـالش بـد      مـی  المصـائب  کار به عنوان ام يروین

ر یـ نظ یمشـکالت . را بـر بـاد فنـا دهـد     هـا  از شالوده ياریفراخوانده و بس
 يهـا  و هـرج و مـرج   هـا  ینظم ، بییاجتماع يها یو هنجارشکن ها یناامن

و  يشـهروند  یزنـدگ م یحد و حصر به حر بی يتعد، يبزهکار، موجود
و  هـا  بـروز اضـطراب  ، از عناصر یبرخ ياز سو شهروندانش یسلب آسا
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مسائل ناروا و زشت که همـه و همـه    یظهور برخ، یاجتماع يها ینگران
نـه در  یار پرهزیخـوب و موانـع بسـ    يشهروند یدن به زندگیسد راه رس

باشد و بـه عامـل و    می يشهر کالنت یریدن به اهداف و رسالت مدیرس
ـ جـرم و جنا ، یو خـانوادگ  یاجتماع يها از گسست ياریشأ بسمن ت و ی

و حضور و ظهـور زنـان و    يگر يهمچون تکد یشوم يها دهیپد، ادیاعت
 یزنـدگ  يروس کشنده و مهلک قوام و بقـا یبسان و...و یابانیخ يها بچه
چهـرة شـهر را در اذهـان     ید کرده و بـه ماننـد لکـۀ ننگـ    یرا تهد يشهر

  .است يکاریمون بیناممولود ، مشوش ساخته
ر و یخواهد بود تا بـا اتخـاذ تـداب    يو ضرور یار مقتضین بسیبنابرا

 يکرة شـهروندمدار یو استوار بر پ یت مشارکتیریاز جنس مد یماتیتصم
کـه   يـ اقتصـاد   یاز معضـالت اجتمـاع   ياریبه بس یدهسامانو با هدف 
شـهروند  ق تحقـق شـعار   یاز طر، دهیگرد يشهر يها بحران یکانون اصل

 یکوشـ  خوب در شهر سالم با همت و سـخت  یپشتوانۀ زندگ، نیکارآفر
، يت شـهر یریمـد  يت آنان از سویت و هدایلۀ حمایو به وس شهروندان
ل کرد تا روز بـه روز  یگس یرا به سمت ها اقدامات و برنامه، ها همۀ تالش
ـ ن افـزوده گرد یکـارآفر  شـهروندان بر تعـداد   از  ياریده و از آن راه بسـ ی

 ).2: 1386، ینیحس( میل کنیدها را به نقاط قوت تبدیتهد

  يشهر ینیل استفاده از کارآفریدال

، تر مثل جامعه امن یمسائل. از مسئوالن است شهروندانل آن مطالبات یدل
ط یمح، شتر در آموزش و بهداشتیب يگذار هیسرما، تر آنفراو يها فرصت

ن یاز جملۀ ا یسالم و رشد کاف ياز اقتصاد يو برخوردار تر ست پاكیز
رفـع  : از عبارتنـد ن مطالبـات مـردم مـا از دولـت     یتر مهم. مطالبات است

: 2، فـر  یملکـ ( توسـعۀ بهداشـت  ، یآموزش عـال ، ش درآمدیافزا، يکاریب
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 ینیق بـه امـر کـارآفر   یو تشو ینیجاد کارآفریۀ این جز در سایو ا) 1387
 در شـهرها  ينوآور يباال درصد ،زیل نیگر دالیاز د. باشد نمی ریپذ مکانا

االت متحـده در شـهرها سـکونت    یت ایاز جمع درصد 70مثالً . باشد می
 در شـهرها بـه وجـود    يدیـ تول يهـا  ياز کل نـوآور  درصد 96دارند اما 

ـ بـا دارا بـودن   ، ت باالتریشهر با خالق 10. ندیآ می ت یـ ک چهـارم جمع ی
چهـار شـهر بـا    . آورنـد  می را به وجود یمل يها يدو سوم نوآور، کشور
) آنجلـس  بوستون و لس، سکویسانفرانس، وركیوین( امریکات باالتر یخالق

 17فقـط   که یآورند درحال می را به وجود یمل يها ياز نوآور درصد 48
از ) 5: 1386، يقـادر ( انـد  داده يت کشور را در خود جایاز جمع درصد

ل یـ در ن ير اداریـ وجود موانع دسـت و پـا گ   )1: توان به می لیگر دالید
ادارات و  يهـا  لیو پتانسـ  ها تیظرف ییشناسا )2 ،داریدن به شغل پایرس
توسـعۀ   )3، يدر رونـق اقتصـاد   وري مختلـف جهـت بهـره    يها زمانسا

ــانواده ــاهش آســ )4؛ اقتصــاد خ ــا بیک ــاع يه ــیاز فقرزدا یاجتم  )5 ،ی
 يتـالش بـرا   )6، يمحـور  اجتماع محور با نگرش فرصـت  يتوانمندساز

محورانـه جهـت خلـق ارزش و     ارزش يها تیفعال )7 ،مشارکت حداکثر
، تهران ینیستاد کارآفر( اشاره کرد... ت ویارزش در فعال اي رهیتوسعۀ زنج

1387 :1.(  

  مختلف يها دگاهیو د ینیکارآفر
علـوم  ، مختلـف توسـعه   يها در جنبه ینیت کارآفریبه خاطر نقش و اهم

ـ پرداختـه و د  ینیکـارآفر گـاه  ینقـش و جا  یبه بررس یمختلف  يهـا  دگاهی
ـ ا یل به بررسیکه در ذ، اند را ارائه کرده یمختلف ـ ن دی  پرداختـه  هـا  دگاهی

  .شود می
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  يعلوم اقتصاد

ن بار مورد توجـه اقتصـادانان قـرار گرفـت و     یاول ینیو کارآفر نیکارآفر
 يتـاکنون بـه نحـو    يالدیاز قـرن شـانزدهم مـ    يمکاتب اقتصـاد  یتمام

ل قـرن  یدر اوا. اند ح کردهیخود تشر ياقتصاد يها هیرا در نظر ینیکارآفر
را ارائـه   يرتریف فراگیتعر ياقتصاددان فرانسو دوریبرنارد دوبلهجدهم 

ن ینامع ییه به بهایکار و مواد اول يروین يداریخر: کرد که عبارت بود از
ـ پوردار( طبـق قـرارداد   ییو به فروش رساندن محصـوالت بـه بهـا     ،یانی

  ).5 :پیشین
n  در جهت  ییایروند پو ینیکارآفر) 1984( رابرت رونستاتاز نظر

شـود کـه    مـی  انجـام  ین کار توسط کسیا. ه استیجاد سرمایش و ایافزا
گـر را درجهـت ارزش   ید یشغل يها ا فرصتی زمان دادن خطر از دست

 ).2:  1386، ینیحس شاه( ردیپذ می ا خدمتیک محصول ی يبرا
در توسـعۀ   یمحرکـۀ اصـل   يرویـ ن نیکـارآفر  تریشـومپ نظر  قبر طب

 يها بیجاد ترکیا ای ينوآور: عبارت است از ياست و نقش و ياقتصاد
ارائۀ : است ینیر کارآفریز يها تیهرکدام از فعال ياز نظر و. تازه از مواد

، تـازه  يش بـازار یگشا، دیند تولید در فرآیجد یارائۀ روش، دیجد ییکاال
ــ ــابع جدی ــافتن من ــه تشــک جــادید و ای ــالت جدیهرگون  د در صــنعتی
  ).9: پیشین ،یانیپوردار(

  رانیو ا جهاندر  ینیکارآفر

 يبه خود گرفته اسـت و بـه سـو    اي ت شکل تازهیامروزه که کار و موفق
نـان  یو کارآفر ینیکـارآفر . در حرکت است یو خوداشتغال ییخودکارفرما

 فـا یجوامـع مختلـف ا   يشرفت اقتصـاد یدر روند توسعه و پ يدینقش کل
که به آنها پرداخته خواهد شد آکنـده   یمختلف يتجارب کشورها. کنند می
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بوده اسـت کـه امـروزه بـه توسـعۀ       ینانیر کارآفریچشمگ يها تیاز فعال
و سـابقۀ   ینیت کـارآفر یـ بـا توجـه بـه نقـش و اهم    . بالند می کشور خود

از کشورها و با توجه به مشکالت  يارینان در توسعۀ بسیدرخشان کارآفر
استفاده از تجربۀ ، که کشور ما با آن مواجه بوده و است یفراوان يصاداقت

توانـد   می ط مشابهیبا شرا ییا کشورهایشرو و یپ يدر کشورها ینیکارآفر
 .و کمک به اقتصاد کشور مؤثر باشد ینیبه اشاعۀ کارآفر

  رانیدر ا ینیکارآفر

به بعد به  م1970ا از اواخر دهۀ یشرفتۀ دنیپ ينکه در کشورهایرغم ا یعل
 ياز کشـورها  ياریدر بسـ  یشـده و حتـ   يتوجه جد ینیموضوع کارآفر

ن موضوع را مورد توجـه قـرار   یم ا1980درحال توسعه هم از اوخر دهۀ 
به  یتوجه چندان، برنامۀ سوم توسعه يدر کشور ما تا شروع اجرا. اند داده

وارد ز به جز مین یو دانشگاه یدر محافل علم یحت. نشده بود ینیکارآفر
و  يکـار یمشـکل ب . نه صورت نگرفتـه بـود  ین زمیدر ا یتیار نادر فعالیبس

ن یتدو زمانش موجب شد که در 1380حادترشدن آن در دهۀ  ینیب پیش
در . ردیـ مورد توجه قرار گ ینیموضوع توسعۀ کارآفر، برنامۀ سوم توسعه

قـات و  یتحق، علوم يها در سطح وزارتخانه ینیر توسعۀ کارآفریبرنامۀ اخ
ع و یصـنا ، يجهاد کشـاورز ، یدرمان و آموزش پزشک، بهداشت، يفناور

ل ارتبـاط بـا   یـ بـه دل  ین مؤسسۀ جهاد دانشگاهیمعادن و فلزات و همچن
  ).4:  1386، یاحیر( مطرح شده است، آنها يها تیفعال

  معرفی محدوده مورد مطالعه

در شـمال  ، لومتر مربـع کی 2242حدود  یبا مساحت ییایلکشهرستان سنقر 
قه یدق 57درجه و  47قه تا یدق 19درجه و  47ن یرمانشاه بکاستان  یشرق
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 یقه عرض شمالیدق 4درجه و  35قه تا یدق 44درجه و  34و  یطول شرق
ـ ا. واقع شده است اسـتان  ( ن شهرسـتان از شـمال بـه شهرسـتان قـروه     ی

) استان همـدان ( از شرق به اسدآباد، نوریاز جنوب به بخش د، )ردستانک
 1700. محـدود اسـت  ) استان کردستان( ارانیامکبه شهرستان و از غرب 

ع بـا ارتفاعـات   یوسـ  یا ارتفاع دارد و به صـورت دشـت  یمتر از سطح در
ن در کنفر سا 44944تعداد  1385طبق آمار . ده استیمختلف احاطه گرد
باشد و  می »سطر«ن در روستا و شهر کنفر سا 52068شهر سنقر و تعداد 

  ).45: 1388، يدیمؤ( لم دارندکت کیو تر يردک زبانمردم آن به دو 

  موقعیت شهرستان سنقر در استان کرمانشاه و ایران .1 شکل شمارة
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  روش تحقیق
محقـق  ، آن یاسـت کـه طـ    ينـد یاطالعـات آغـاز فرآ   يمرحلۀ گردآور

 ییکند و بـه روش اسـتقرا   می يرا گردآور اي و کتابخانه یدانیم يها افتهی
ـ آنهـا از طر  يسـاز  به فشـرده  ـ و سـپس تجز  يبنـد  ق طبقـه ی  لیـ ه و تحلی

دهـد و   می قرار یابین شدة خود را مورد ارزیتدو يها هیپردازد و فرض می
 آنهـا  يق را بـا اتکـا  یـ کند و پاسـخ مسـئلۀ تحق   می ت حکم صادریدرنها

  ).78: 1381، نیا حافظ( ابدی می
 سال شهر سنقر تشکیل 15باالي  شهروندانرا آماري تحقیق  ۀجامع

عنـوان حجـم   بـه  نفر  388تعداد  کوکراندهند که با استفاده از فرمول  می
ب اعتبار پرسشنامه یمنظور سنجش ضربه . نمونه در نظر گرفته شده است

کرونبـاخ آن بـا    ينـان آلفـا  یب اطمیانجام گرفت که ضر یآزمون مقدمات
جهت تجزیه و تحلیل ، دست آمد به درصد spss 85/0 افزار استفاده از نرم

ن حجـم  یـی تع يبـرا  .ي شده استگیر بهره اي تک نمونه tاز آزمون ها داده
 =N  (         )             :استفاده شده است کوکراننمونه از روش 

ی اسـت کـه   انسـان سطح اطمینان مورد پذیرش در علوم  t ن فرمولیدر ا
ـ  وجـود  ( تیـ نسبت موفق P. باشد می 96/1برابر   qو) رهـا ین متغیرابطـۀ ب

است که با استفاده از روش ) رهاین متغیعدم رابطه ب( تیانگر عدم موفقیب
مقـدار  ، که مقدار آنها مشخص نباشـد  یوقت بازرگان و همکاران یاطیاحت

  ).186: 1379، بازرگان و همکاران( شود می در نظر گرفته 5/0آنها برابر 
  :باشد می ریصورت زحجم نمونه به ، با توجه به مطالب فوق

N= 
 ( .  )  ( . )  . ) (.  )           ( ( .  )  ( . ) ( . ) (.  )     )  =388 
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گردید و پـس از   SPSS افزار ي حاصل از توزیع پرسشنامه وارد نرمها داده
  .ي زیر حاصل آمدها یافته، تجزیه و تحلیل

  ها یافته
 عنـوان یـک نهـاد    تواننـد بـه   مـی  در رابطه با اینکه آیا شـهرداري سـنقر  

، در گسترش کارآفرینی شهري در سنقر مؤثر باشد) اجتماعی ـ خدماتی (
معتقدنـد کـه خیلـی     شـهروندان از  درصد 9/46، )1( طبق جدول شمارة

 8/2کـم و   درصـد  4/4، متوسـط  درصـد  3/16، زیـاد  درصد 6/29، زیاد
اجتمـاعی ـ   ( تواند به عنوان یک نهاد می خیلی کم شهرداري سنقر درصد

  .گذار باشدتأثیردر گسترش کارآفرینی شهر سنقر ، )دماتیخ

 توانند به عنوان یک نهاد می در مورد اینکه آیا شهرداري سنقر شهرونداننظر  .1 جدول شمارة
  در گسترش کارآفرینی شهري در سنقر مؤثر باشد) اجتماعی ـ خدماتی(
  تجمعی درصد  فراوانی درصد  فراوانی  گویه

  9/46  9/46  182  خیلی زیاد
  5/76  6/29  115  زیاد

  8/92  3/16  63  متوسط
  2/97  4/4  17  کم

  100  8/2  11  خیلی کم
  100  100  388  مجموع

حاکی از آن است که در رابطه با نقـش شـهرداري بـه    ) 2( جدول شمارة
در گسترش کـارآفرینی شـهري بـا    ) اجتماعی ـ خدماتی ( عنوان یک نهاد

و سطح  درصد 95در سطح اطمینان  درصد 5و خطاي  387درجۀ آزادي 
حال با توجه به ، باشد می دار لحاظ آماري معنی به P (sig›05/0( معناداري

لذا با محاسـبۀ اخـتالف   ، باشد می 3اینکه حد متوسط امتیاز در این زمینۀ 
 و همچنـین پذیرفتـه  ) 3( ي به دست آمده با میـانگین مبنـا  ها بین میانگین
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، یی کـه از میـانگین مبنـا بـاالتر هسـتند     ها میانگین، )H1= u>u( ادعا شدن
اجتمـاعی  ( باشد که شهرداري سنقر به عنوان یک نهاد می دهندة این نشان

توانایی گسترش کارآفرینی شـهري را دارد   شهرونداناز نظر ، )ـ خدماتی
باشند بیانگر این است  می تر پایین) 3( یی که از سطح متوسطها و میانگین

باشـد   نمی نه شهرداري سنقر توان کارآفرینی شهري را داراکه در این زمی
و  3ي بیشـتر از  هـا  میـانگین  ي باال و پایینها کرانبودن  و همچنین مثبت
نیز گواهی دیگر  3ي کمتر از ها ي باال و پایین میانگینها منفی بودن کران
  .بر این مدعاست

 .2جدول شماره 

  )3: میانگین(آزمون تی تست یک متغیره   

  ها گویه
فاصلۀ اطمینان 

اختالف  درصد 95تفاوت 
از 

طح  میانگین
س

ري
عنادا

م
 

درجه 
گین tآماره آزادي

میان
 

 تعداد
حد  حد باال

 پایین
 ایجاد نهاد کارآفرینی 388 34/4  523/26  387 000/0 335/1 24/1 43/1

تبلیغات جهت گسترش  388 64/3  391/9 387 000/0 644/0 51/0 78/0
  کارآفرین

 توانمندسازي شهروندان 388 74/3  237/11 387 000/0 745/0 61/0 88/0

ي عرضۀ ها ایجاد بازارچه 388 35/3  981/4 387 000/0 345/0 21/0 48/0
 محصوالت

 حمایت از صاحبان ایده 388 12/2  ـ328/15 387 000/0 ـ/881 ـ/99 77/0

ي ها افزایش مهارت 388 98/2  ـ/353 387 04/0 ـ/023 ـ/15 11/0
 شهروندان

تبدیل شهر سنقر به یک  388 13/4  835/21 387 000/0 134/1 03/1 24/1
 شهر کارآفرین

 افزایش مشارکت مردم 388 67/3  766/10 387 000/0 670/0 55/0 79/0

کردن تسهیالت  فراهم 388 36/2  ـ991/10 387 000/0 ـ/637 ـ/75 ـ/52
 بانکی

گسترش روحیۀ کارآفرینی  388 40/3  072/7 387 000/0 399/0 29/0 51/0
 در سازمان
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ي ها ساماندهی مکان 388 01/3  /146 387 000/0 335/1 24/1 43/1
 توریستی

 ي عرضۀ زمینها سیاست 388 07/3  102/1 387 03/0 075/0 06/0 21/0
 ي تشویقیها سیاست 388 95/2  ـ982/0 387 01/0 ـ054/0 ـ16/0 05/0
 ...انتشار کتب، نشریه و 388 51/2  ـ479/7 387 000/0 ـ487/0 ـ62/0 ـ36/0

آموزش زنان براي  388 86/2  ـ202/2 387 02/0 ـ137/0 ـ26/0 ـ01/0
 ي خانگیها فعالیت

  بندي جمع
ي هـا  ین دغدغهتر مهمامرزوه پدیدة بیکاري و مسائل ناشی از آن یکی از 

 تأسـیس ي اخیـر دولـت بـه    هـا  باشد تا حدي که طـی سـال   می ها دولت
بنابراین ، اقدام کرده است ها و نهادهاي کارآفرینی در دانشگاه ها دانشکده

؛ باشد می هیئتبه کارآفرینی از بدی ها و ارگان ها زمانلزوم توجه تمامی سا
) اجتمـاعی ـ خـدماتی   ( نیز به عنـوان یـک نهـاد    ها در این بین شهرداري

هدف از این . گذار باشندتأثیرتوانند در زمینۀ گسترش کارآفرینی شهر  می
بـه عنـوان یـک نهـاد     ( پژوهش بررسی و تحلیل جایگاه شهرداري سنقر

نتـایج  . در گسترش کارآفرینی در شـهر سـنقر بـود   ) اجتماعی ـ خدماتی 
حاکی از آن است که در رابطه با نقش شـهرداري بـه    tحاصل از آزمون 

در گسترش کـارآفرینی شـهري بـا    ) اجتماعی ـ خدماتی ( عنوان یک نهاد
و سطح  درصد 95در سطح اطمینان  درصد 5و خطاي  387درجۀ آزادي 

 9/46باشد و همچنین  می دار لحاظ آماري معنی به P (sig›05/0( معناداري
تواند به عنـوان یـک    می معتقدند که شهرداري سنقر شهرونداناز  درصد

گـذار  تأثیردر گسترش کارآفرینی شهر سـنقر  ، )اجتماعی ـ خدماتی ( نهاد
 شـهروندان نیز بیانگر آن است که  tي حاصله از آزمون ها باشد و میانگین

ایجـاد  ( گذاري شهرداري در گسترش کارآفرینی شهري از طریـق تأثیربا 
توانمندســازي ، تبلیغــات جهــت گســترش کــارآفرین ، نهــاد کــارآفرینی
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، افزایش مشارکت مردم، محصوالت ي عرضۀها ایجاد بازارچه، شهروندان
ي هـا  مکـان دهی سـامان ، زمانگسترش روحیۀ کارآفرینی در میان خود سا

 اند در حد زیاد و بسیار زیاد موافق) ي عرضۀ زمینها توریستی و سیاست
دانند و در  می را موفق ها ي کارآفرینی شهرداري در این زمینهها و سیاست

، شـهروندان ي هـا  افـزایش مهـارت   ،حمایت از صاحبان ایـده ( يها زمینه
، نشـریه ، انتشار کتـب ، ي تشویقیها سیاست، کردن تسهیالت بانکی همفرا

توان شهرداري جهـت گسـترش   ) ي خانگیها آموزش زنان براي فعالیت
داننـد و دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه        مـی  کارآفرینی شهري را ضـعیف 

 .باشد نمی را دارا ها ی الزم در این زمینهانسانشهرداري توان مالی و 
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  کتابنامه
: ، تهـران روش تحقیـق در علـوم رفتـاري   ، )1383(بازرگان، عباس و همکاران 

  .انتشارات آگاه
: ، تهرانبر روش تحقیق در علوم انسانی اي مقدمه، )1382(، محمدرضا نیا حافظ

  .انتشارات سمت
ساختار حکومت محلی ـ مدیریت شـهري و   ، )1381(رجب صالحی، حسین 
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 داریپا یمنابع مال تأمین تأثیربررسی 
  یاجتماع يدر تبدیل شهرداري به نهاد

  
  1پورجعفر محمدرضادکتر 

  

  
  
  

  چکیده
میزان تحوالت  بر اساسپویا و قابل تغییر است که  اي شهر پدیده

جریـان توسـعه را   ، وارده و انطباق فرایندهاي درونی خود با آن
دسـتیابی بـه   ، ین وجـوه پایـداري شـهري   تر مهماز . کند می طی

ي جـاري و  هـا  هزینـه  تـأمین الگوي پایدار منابع اقتصادي براي 
ي در نظـام  گذار سرمایه مکاناباشد که  می ی مورد نیاز شهرعمران

شهر و همچنـین خـدمات مـورد نیـاز      اي ي توسعهها زیرساخت
در این میان عـالوه بـر محـدودیت    . آورد می رفاهی آن را فراهم

                                                             
 (pourja_m@modares.ac.ir)عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس . 1
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، ناشی از درآمدهاي مدیریتی و خـدماتی ها،  منابع مالی شهرداري
کارگیري نظام مشارکت مالی منجـر  اتکاء به این منابع و عدم به 

. شـود  می شهروندانافکنی میان دستگاه مدیریت شهر و  به جدایی
منابع مالی خود را صـرفاً از طریـق   ، به عبارتی تا نظام ادارة شهر

ي در آن شکل پذیر رویکرد مشارکت، کند تأمینابزارهاي قانونی 
، شـهرداري ، در این شرایط و در بهتـرین حالـت  . نخواهد گرفت

 اي کنـد کـه البتـه فاصـله     می خود را یک دستگاه خدماتی تلقی
کـردن   پاسـخگو . ي یک نهاد اجتماعی داردها بسیار با مسئولیت

اسـت کـه بـا     شهروندانگر شدن  بهنیازمند مطال، مدیریت شهري
 تحقـق  شـهروندان و  هـا  ي متقابـل شـهرداري  ها ایفاي مسئولیت

  .یابد می
منـابع مـالی پایـدار در     تأمیندر این مقاله سعی شده است نقش 

ي اجتمـاعی مـدیریت شـهري مـورد     هـا  نهادینه شدن مسئولیت
، استفاده از توان و مشارکت بخش خصوصـی . بررسی قرار گیرد

اسـتفاده از قابلیـت   ، مـالی  تـأمین به کارگیري ابزارهـاي نـوین   
از این  نهادهاي مالی کشور و طراحی الگوهاي جذب منابع مالی

ي از نظام مشارکت عمومی ـ  گیر بهره، ین میاندر ا. جمله هستند
منـابع   تـأمین به عنوان یک رهیافـت نـوین در   ) ppp( خصوصی

  .تواند رویکردي راهگشا باشد می ها مالی شهرداري
مشارکت عمومی ، شهرداري، پایدارسازي منابع مالی: کلیدواژگان
  .نهاد اجتماعی، ـ خصوصی

  
    



  641...      دار در تبدیل شهرداريیپا یمنابع مالتأمین  تأثیربررسی 

  مقدمه
 به دولت وظایف از برخی يواگذار همراه به يشهر جمعیت سریع رشد

 بــه نیــز يبیشــتر وظــایف آینــده در رود مــی کــه انتظــار(هــا  يشــهردار
 مــالی يشــدید نیازهــا افــزایش موجــب، )شــود واگــذار هــا يشــهردار
 تـر  گسـترده  روز بـه  روز هـا  يشـهردار  وظـایف  .است شده ها يشهردار

ـی ، مـدنی  ينهادهـا  عنـوان  بـه  هـا  يشهردار و شود می  و عمـومی ، محلّ
 بـه  و ترتیـب  ایـن  بـه . گیرند می عهده بر را يبیشتر وظایف، غیرانتفاعی

 بـه  نیز ها يشهردار مالی تأمین نظام، محوله وظایف به ییپاسخگومنظور 
  .شده است تر پیشرفته و یافته تغییر مرور

 آن از توجهی قابل درصد که دلیل این همواره به ها يشهردار درآمد
 در، شـود  مـی  حاصـل  سـاخت  پروانـۀ  صـدور و  تـراکم  فروش طریق از

 بـه  دورة رکـود  در اسـت و  شـده  نوسـان  دچار رونق و رکود يها دوره
نیـاز   ایـن  از بخشـی  هـا  يشـهردار  .انجامـد  مـی  يشهردار بودجۀ يکسر

ـی  يهـا  مالیـات  طریق از راشان  درآمدي  دولـت  از انتقـالی  وجـوه ، محلّ
 يدرآمد منابع این اما. کنند می برآوردهشان  يدرآمد منابع دیگر و يمرکز
 پوشـش  را هـا  يشهردار یعمران و يگذار سرمایه ينیازها تمام تواند نمی
 مـالی  تـأمین  منظـور  بـه  پایـدار  و مطمـئن  يدرآمـد  منبع یافتن لذا. دهد

در  .است برخوردار اي العاده فوق اهمیت از، يشهر زیرساخت يها پروژه
 بخش با مشارکت و مالی يبازارها به ها يشهردار آوردن يرو، این میان

، آبگـون ( رسـد  می نظر به يضرور، مالی منابع تجهیز منظور به خصوصی
1389 :216.(  

 يهـا  زمانسـا  عنـوان  بـه ، هـا  يشهردار ویژه به، محلی يها حکومت
 مـالی  منـابع  بـه  اي ویـژه  نیـاز ، بخش عمومی در مدیریت عملیاتی سطح
 يبـرا  يدرآمـد  منـابع  بـودن  پایـدار  در خصـوص  ذکرشده موارد. دارند
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 از دلیـل  چنـد  بـه  ها يشهردار و محلی يها حکومت در مورد، ها زمانسا
 عنـوان  بـه  هـا  شـهرداري  آنکـه  نخسـت  .برخوردارنـد  مضـاعفی  اهمیت

 زمـان  و میزان از دقیقی برآورد به يریز برنامه يبرا، خدماتی يها زمانسا
 توسـعۀ  مسـؤل  نهاد عنوان به ها يشهردار، دوم؛ نیازمندند درآمدها تحقق
 و اي توسـعه  يها طرح ياجرا و تعریف يبرا، شهرها اجتماعی و يکالبد
، دیگـر  يسـو  از. دارنـد  تـوجهی  قابل درآمد جذب به نیاز خود یعمران
 مهـم  يرویکردهـا  از یکی عنوان به تواند ، میپایدار يدرآمد منابع ایجاد

 پـذیرفتن  يبـرا  آنهـا  يساز آماده محلی و يها حکومت يتوانمندساز در
 گیـرد  قـرار  توجه مورد توسعه يها برنامه در شده مشخص يها مسئولیت

 دولتی تمرکززدایی يفضا در حال این با ).835: 1389، امیري و دیگران(
 هـا  دولـت  از برخی، محلی دولت سطوح به آن يها مسؤلیت يواگذار و
 توانـایی ، مـالی  منابع نه و یانسان منابع لحاظ به نه که دریافتند سرعت به

 و دولتـی  يهـا  اگـر سیاسـت  . ندارنـد  را خـود  گستردة تعهدات به عمل
 پتانسـیل  کشـف  حـال  در مدیران، گذاشت نمی تأثیر آنها مالی يها کمک

 ایـن . بودنـد ) يگذار سرمایه زمینۀ در به ویژه( بخش خصوصی مشارکت
 خـدمات  تـأمین  از دولـت  وظـایف  جـایی  بـه جا و تغییر به منجر، فرآیند

 يسـو  از .است گردیده خصوصی بخش با مشارکت از نوعی به عمومی
 ایـن  در الزم کـارایی  و تخصـص  از، عمومی يها بخش و ها دولت دیگر
 و کـارایی ، تخصص، کمک از يگیر به بهره نیاز نیستند و برخوردار زمینه
 ينحـو  بـه  ها زیرساخت ایجاد و ارائه زمینۀ در خصوصی بخش ينوآور
  ).Cheung, 2009( است بوده برخوردار باالیی اهمیت ازکارا 

 ياجرا به مالی فراوان نیاز به توجه با، توسعه حال در يکشورها در
، متـرو  جملـه  از هـا  و زیرسـاخت  عمـومی  خـدمات  کنندة ارائه يها طرح
نبود ، مواقع از بعضی در و... و ها كپار، يشهر فاضالب و آب يها پروژه



  643...      دار در تبدیل شهرداريیپا یمنابع مالتأمین  تأثیربررسی 

 کارآمد بسیار PPPيها طرح يبه کارگیر، دولتی بخش در الزم فنی توانایی
 يهـا  روش مختلـف  انـواع  يبـا بـه کـارگیر    زمان هم. بود خواهد مفید و

عنـوان   به نیز ها يشهردارها،  دولت توسط خصوصی ـ  عمومی مشارکت
 و يشـهر  زیربنـایی  يهـا  پـروژه  عظیم حجم به دلیل و عمومی نهادهایی
 از اسـتفاده بـه  هـا،   طـرح  اعتبار ایـن  تأمین يبرا الزم مالی منابع نداشتن

: 1389، شـایگان ( انـد  داده نشان تمایل ـ خصوصی عمومی يها مشارکت
964.(  

 و یک سو از مالی يبازارها نیافتگی توسعه دلیل به ایران در متأسفانه
 هـا  يشـهردار ، حـوزه  ایـن  در الزم و قـانونی  ينهاد مناسب بستر فقدان

 بـا . انـد  مالی نبوده يبازارها اتمکانا از مناسب يگیر بهره به قادر تاکنون
 يهـا  يشـهردار  در مالی يبازارها از استفاده تجربۀ بودن جوان به توجه
 حـوزه  ایـن  در کشـورها  سـایر  يهـا  يشـهردار  بررسی تجـارب ، کشور

 چنـد  درآمـدي  منابع ارائۀ به ادامه باشد که در راهگشا و راهنما تواند می
 سـپس  و شـود  می اشاره توسعه در حال و یافته توسعه شورهايک از شهر
 ارائـه  جدیـد  پایـدار  درآمـدهاي  سـوي  بـه  تکـ حر جهـت  ارهاییکراه
  .گردد می

  محلی يها حکومت در درآمد عمدة منابع
 درآمد کافی منابع ایجاد، جهان سراسر در ها شهرداري مهم مسائل از یکی

 از هـا  شـهرداري  درآمد یلک طور به. است شهري خدمات هزینۀ تأمین و
  :شودمی تأمین منبع دو

  :داخلی درآمد منابع) الف
 اراضـی ( مستغالت عوارض از شهرداري مستقیم هاي دریافتی شامل

  .است غیر مستغالت عوارض از حاصل درآمد و) امالك و
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  :خارجی درآمد منابع) ب
 دریافـت  شهرداري هاي زمانسا از خارج هک است درآمدهایی شامل

، مشـابه  شـهري  يها نیازمندي و تلفن، برق، آب عوارض مانند؛ گردد می
  .دولت بالعوض هاي کمک و کارخانجات

و  هـا  تهیـۀ زیرسـاخت  ، هـا  نقش اصلی شـهرداري ، در بیشتر جوامع
ي فرهنگـی و تـاریخی هـر    ها با توجه به زمینه، این نقش. خدمات است

و وظـایف متعـددي را    ها مسئولیت، ي خود شهرداريها کشور و فعالیت
درآمد آنها نیـز  ، ي متفاوت شهرداريها مسئولیتبا توجه به . ردگی می بر در

 تر مهمي محلی بسیار ها نظام درآمد سالم و پایدار حکومت. متفاوت است
از نظـام   تـر  مهـم ي محلـی و حتـی   ها مالی معتبر براي حکومت تأمیناز 

ي محلـی  هـا  دو اصل پایه براي تعیین درآمد حکومـت . آنهاست اي هزینه
  :از عبارتندوجود دارد که 

مالی ارائـۀ خـدمات    تأمینکه براي ، درآمد ناشی از منابع داخلی .1
شود و درواقع  می ي محلی کسبها به دست حکومت شهرونداناولیه به 

 و آینـد  می به دست شهر داخل جاري در فرآیندهاي از که هستند منابعی
 حکومـت  عهـدة  بـر  معمـوالً  آن آوري جمـع  و دریافت يها كمال تعیین

 .شهروندان از دریافتی عوارض و ها مالیات مانند؛ محلی است
 آنهـا  تأمین محل که هستند منابعی، خارجی درآمد ناشی از منابع. 2
 و اسـت  حاکمیتی حکومت محلـی  چهارچوب از خارج نهادهایی عموماً

 نحـوة  و میـزان  يبـرا  يگیر تصمیم در يتر کمرنگ نقش حکومت محلی
  .حکومتی آنمی يها کمک مانند؛ آن دارد دریافت

  :از عبارتندي محلی ها منابع درآمدي سنتی حکومت
n مالیـات بـر   ، کسب و پیشه، پسماند، فاضالب، آب؛ بهاي خدمات

  ؛...مستغالت و
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n ؛ي ملیها ي محلی یا سهمی از مالیاتها مالیات؛ درآمد مالیاتی  
n ؛ي مرکزيها کمک یا وام گرفتن از حکومت  
n و بخـش   هـا  بانـک  از مـدت  ي کوتـاه هـا  تسهیالت اعتباري و وام

  ؛خصوصی
n  اي  ي سـرمایه هـا  وام بلندمدت و سایر منابع درآمدي براي هزینـه

مـالی بازارهـا بـراي     تـأمین تواننـد از   مـی  ي محلی به خوبیها حکومت(
  ؛مانند اوراق قرضه) افزایش منابع بهره ببرند

n ؛)و اراضی ها ساختمانمانند ( دارایی امالك شهري  
n وام و مانند اینها، منابع ناشی از وقف.  

  ي محلیها منابع داخلی و خارجی درآمد حکومت. 1 هجدول شمار

  ي محلیها درآمدهاي حکومت
  منابع خارجی  منابع داخلی

درآمدهاي ناشی از 
  زمین

درآمدهاي غیر از 
کمک و انتقاالت   بهاي خدمات  زمین

  وام  بین حکومتی

  مالیات بر دارایی
، مالیات از خانوارها

، نقلیهوسایل 
  ...حیوانات و

، آب( بهاي خدمات
فاضالب ، پارکینگ
  ) ...و

، ي عامها کمک
انتقاالت قانونی یا 
سهمی از مالیات 

  مرکزي
  از منابع دولتی

  مالیات بر زمین
مالیات مجوز انواع 

ي تجاري و ها فعالیت
  مالکیت

مالیات امور اداري 
مانند مجوزهاي 

، ثبت، یساختمان
  بازار

کمک براي موضوع 
  خاص

از بازارهاي 
سرمایۀ 
 خصوصی

بازارهاي (
  ) یجهان

Source: Municipal Finance, 2005 
 گـروه  چهـار  در تـوان  می را جهان يها يشهردار مالی منابع کلی طور به

  :نمود يبند دسته
n ی يها مالیات   ؛محلّ
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n ؛عوارض و خدمات يبها  
n ؛دولتی يها انتقال و نقل  
n دولت و ها بانک از استقراض.  
 يها گروه از هریک سهم و نقش که دهد می نشان گرفته انجامهاي  بررسی
 به که کشورهایی در. دارد مربوط کشور سیستم حکومتی به بستگی، فوق

 گروه معموالً، دارند يمقتدر مرکز حکومت با سوسیالیستی ماهیت نوعی
؛ دهـد  مـی  تشکیل مربوطه منابع در را عمده رقم، دولتی يها انتقال و نقل

 در. درصـد  91 برابـر  اسـتونی  کشـور  و درصـد  94 آلبـانی  کشـور  مانند
 بـر  هـا  يشـهردار  ياتکـا  بیشترین، حکومت غیرمتمرکز يدارا يکشورها
 سـهم  و اسـت  شـده  تنظـیم  عوارض و خدمات يبها، محلی يها مالیات

، يموسـو ( اسـت  محـدود  بسیار دولتی يها انتقال و نقل به مربوط منابع
1382 :88.(  

 يشـهرها  و کشـورها  از برخـی  يدرآمـد  انواع ساختار با رابطه در
  :گفت توان می جهان

ی سطح در درآمدها عمدة بخش امریکا در. 1  از يتعـداد  يبرا محلّ
 دریافت اعیان و عرصه شامل كامال و از اراضی مالیات طریق از، شهرها

 میزان نظر از متفاوتی يالگوها، کشور این مختلف يشهرها در. گردد می
 و سـاخت ابنیـه   بـا  مـرتبط  يها سیاست از يبسیار و دارد وجود مالیات
 يهـا  کمـک . گردد می اعمال ها مالیات همین طریق از نیز اراضی يکاربر
 يهـا  زمانسا به، خاص يها سیاست ياجرا در نیز دولت فدرال ياعتبار
ی ق محلّ  در تـوان  نمی را فوق از اعتبارات درصد 10 از بیش. گیرد می تعلّ
 مصرف، گردیده است بینی پیش، شده اعالم برنامۀ در آنچه از غیر يموارد
. گیـرد  می تعلق شهرها کالن به يمرکز دولت يها کمک عمدة سهم. نمود

 از درصـد  28 حـدود  1992 و 1991 يهـا  سـال  در امریکا يها يشهردار
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 انـواع  از را درصـد  44، يدولـت مرکـز   کمـک  از را خود يدرآمد منابع
ی مالیات  فروش خدمات و مستقیم عوارض انواع از را درصد 28 و محلّ
  .اند نموده تأمین

 در. شود می دریافت تصویب از پس مصرف بر مالیات بریتانیا در. 2
 و ماهیانـه  طور به که است يموارد از جمله مسکن بر مالیات، زمینه این

 .گردد می دریافت آن متراژ میزان و زمین ارزش بر اساس
 درصـد  31 سـاالنه  پرداخت با شهر ساکنان) سوئد( لوند شهر در. 3
 ایـن . کننـد  مـی  تـأمین  را يشهردار اصلی درآمد بخش، درآمد بر مالیات

 ینتـر  مهم .نماید می تأمین را يشهردار درآمد درصد 59 معادل، پرداخت
 13 معـادل  و دولـت  يهـا  کمـک  بـه  مربـوط ، اقالم سایر يبرا مالی منبع

 .است بوده درصد
 بودجۀ و توان از بیش يشهر خدمات ارائۀ يها هزینه فرانسه در. 4
ی يها تشکل  همـواره ، فرانکـی  میلیارد 18 بودجۀ با شهر لیون. است محلّ

. اسـت  بـوده  مواجـه  يبسـیار  مشکالت با مخارج و ها هزینه تأمین يبرا
و  شود می تأمین شهروندان مالیات محل از مالی منابع از يمحدود بخش
 پوشـش  را خـدماتی  يهـا  سرویس يها هزینه تنها دولت مالی يها کمک

ی مالیات درصد 50 حدود. دهد می  10 و هـا  شـرکت  و مؤسسات از محلّ
 اندازة به نیز يمرکز دولت. گردد می تأمین ونقل حمل شبکۀ از نیز درصد
ی يها تشکل  دولت. است شهر سهیم خدماتی يها سرویس هزینۀ در محلّ

 يهـا  يگـذار  سـرمایه  درصـد  75 تـا  توانـد  می بزرگ ندةگیر وام عنوان به
العـات  ارائـۀ . نمایـد  تـأمین  را يشـهر  خدمات مربوط به  بـه  مربـوط  اطّ

 مثبتـی  يهـا  سیاسـت  جملـۀ  از، عموم مردم به يشهردار مالی يها هزینه
نمـوده   تـأمین را  مردم يهمیار و مشارکت جذب و شده اعمال که است
  ).156-157: 1389، اصفهانی و دیگران( است
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 گردیـده  مستقل مالی نظر از 1948 سال در کواالالمپور يشهردار. 5
 يهـا  وام و اعتبارهـا ، قانونی عواید شامل آن نیز درآمد اصلی منابع. است
 يدرآمدها به توان می يشهردار درآمد اصلی منابع جملۀ از. است دولتی
و  کسـب  يهـا  پروانـه ، مجوزهـا ، ساختمان بر نظارت و ارزیابی از ناشی

 قـانون  بـر اسـاس   يشهردار. کرد اشاره يریز برنامه از ناشی يدستمزدها
ی حکومت  قانونـاً  کـه  آنها جز به( ها ساختمان تمام از)  1967سال ( محلّ
 صـادرکنندة  شـعبۀ . کنـد  مـی  دریافت مجوز صدور هزینۀ) اند شده معاف
 بـر اسـاس  . نمایـد  می دریافت دالر 200 حداقل ساختمان هر بابت مجوز
، فـیلم  نمـایش  يهـا  سالن ،) 1977 سال( سالم تفریحات و تئاترها، قانون

 قـانونی  عوارض، برنامه ياجرا از قبل روز 14 باید می ...آواز و، موسیقی
 درآمــد منـابع  مـوارد  از دیگـر . نماینـد  پرداخـت  يشـهردار  بـه  را خـود 

، یسـاختمان  يهـا  نقشـه  نکننـدگا  تهیـه  بـر  عوارض به توان می يشهردار
 کسب عوارض، امانی يها بنگاه عوارض، قبر نبش مجوز کسب عوارض

 برپـایی  مجـوز  کسـب  عوارض، دانگر دوره و روز يبازارها يبرا مجوز
 يها پارکینگ مجوز از صدور ناشی عوارض، يشهردار يبازارها در غرفه

 يهـا  قـانون حکومـت  ( تبلیغاتی يتابلوها نصب بر عوارض و خصوصی
ی  يشـهردار ، ایـن  بـر  مـازاد  .نمود اشاره)  عمومی تبلیغات و 1976 محلّ

 يهـا  طـرح  فـروش ، یسـاختمان  يهـا  طـرح  بررسـی  به عوارض مربوط
 و واکسیناسیون خدمات، اتومبیل ایجاد پارکینگ، مجوز يدارا یساختمان
 را گلـدانی  شدة تزیین گیاهان و آالینده منابع دفع، بهداشتی مراکز تأسیس

  ).30: 1379، توکلی( نماید می دریافت نیز
، شهري عمرانشهرداري در ایران طبق قانون شهرداري و نوسازي و 

هاي شـهري و ضـوابط و   وسـاز  سـاخت مسئولیت اجرا و نظارت بر همۀ 
بـار  ، این وظایف متعدد و گسترده. مقررات مربوط به آن را بر عهده دارد
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میـزان عـوارض   ، از دیگر سو؛ کند می مالی سنگینی را بر این نهاد تحمیل
نظر مشکالت اجتماعی و اقتصادي در تعـادل بـا ایـن وظـایف     محلی از 

 بـه  را هـا  شـهرداري  درآمـد ، هـا  شـهرداري  مالی نامۀ آیین 29 مادة. نیست
  :ندک می تقسیم زیر طبقات
  ؛)مستمر درآمدهاي( عمومی عوارض از ناشی هاي درآمد. 1
  ؛اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهاي. 2
  ؛شهرداري انتفاعی مؤسسات درآمدهاي و خدمات بهاي. 3
  ؛شهرداري اموال وجوه از حاصل درآمدهاي .4
 .دولتی هاي زمانسا و دولت اعطائی هاي کمک. 5
 مالحظـه  هـا  شـهرداري  بـراي  شـده  بینی پیش درآمدهاي به نگاهی با

، عمـومی  عـوارض  از ناشی درآمدهاي یعنی، اول ردیف فقط هک شود می
 برخـوردار  اسـتمرار  و پایـداري  شاخص از درآمدها سایر و است پایدار
 هـا  شهرداري پایدار درآمدي منابع، شده انجام هاي بررسی طبق. باشند نمی

 شـود  مـی  باعث خود این هک دهد می یلکتش را بودجه درصد 30 متر ازک
، هـا  برنامه ریالی گذاري ارزش و محاسبه هنگام در شهري انریز برنامه هک
 اخیـراً . شـوند  مواجـه  ها طرح مالی منابع تأمین به نسبت تردید و کش با

 منـابع  یافتن ددرصد ،خود حال فراخور به دامک هر شورک هاي شهرداري
 در آمده پیش ودکر به با توجه و باشند می خود براي جدیدي درآمد مالی

 نشـدن  محقـق  موجـب  هکـ  اخیر هاي سال در نکمس ساز و ساخت بخش
 جـزم  بیشتر را خود عزم، است شده بینی پیش هاي بودجه از باالیی درصد

 و مکتـرا  فـروش  مـالی  منـابع  بـه  وابسـتگی  از بیشـتر  هرچـه  تا اند ردهک
به درآمد شهرداري  اي اشاره، در این میان .بکاهند یساختمان هاي عوارض

  :شود می تهران
درآمد شهرداري تهران براي سال مـالی   شدة بینی پیشکل درآمدهاي 
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این درآمد از . است) میلیارد دالر 4/5حدود ( میلیارد تومان 5417، 1389
؛ درآمـدهاي ناشـی از عـوارض عمـومی    : شـود  مـی  تـأمین محل عمده  7

بهـاي خـدمات و درآمـدهاي    ؛ درآمدهاي ناشی از عـوارض اختصاصـی  
ــوال  ؛ مؤسســات اختصاصــی شــهرداري  ــد حاصــل از وجــوه و ام درآم

هـدایا  ، اعانات؛ ي دولتیها زماني اعطایی دولت و ساها کمک؛ شهرداري
  .یعوارض و درآمدهاي وصولی از حریم استحفاظها؛  دارایی و

از منابع درآمدي و سهم آنها را  هریکمقدار مطلق  2جدول شمارة 
  .دهد می نشاندر درآمدهاي شهرداري تهران 

  ) میلیون ریال: واحد( يدرآمد يکدها تفکیک به يشهردار يدرآمدها. 2 هشمار جدول
  سهم  کل  شرح

  92/78  42751767  عمومی عوارض از ناشی درآمدهاي
  82/2  1530000  اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهاي

  94/1  1051263  شهرداري اختصاصی مؤسسات درآمدهاي و خدمات بهاي
  14/4  2245500  شهرداري اموال و وجوه از حاصل درآمد
  11/1  600000  دولتی يها زمانسا و دولت اعطایی يها کمک

  91/10  5910730  ها دارایی و هدایا، اعانات
  157/0  85000  یاستحفاظ حریم از وصولی درآمدهاي و عوارض

  00/100  54174260  مجموع درآمدها
  1387، و خسروشاهی زاده حسن: منبع

حـدود  ، عمـومی  عوارض از ناشی درآمدهاي، شود می طور که مالحظه همان
از کل درآمدهاي شـهرداري را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و       درصد 79
سهم بسزایی در مالیۀ شهرداري دارد و تغییرات آن اثر معناداري بـر   رو، این از

ذکـر ایـن نکتـه ضـرورت دارد کـه چنـین       . بودجۀ شهرداري خواهد داشـت 
بـر  بلکـه  ، نیسـت  89سهمی از کل درآمدهاي شهرداري فقط مربوط به سال 

از کـل   درصـد  83، 1380-1383ي هـا  طـی سـال  ، مطالعـات موجـود   اساس
  .به دریافت عوارض عمومی اختصاص دارد، ي شهرداري تهراندرآمدها
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  در ایران ها نظام درآمد ـ مخارج شهرداري .1 هنمودار شمار

  
  37: 1389، یاوري و نصیري اقدم: منبع

  ي شهريها مالی پروژه تأمین
. ي شهري استها انجام پروژه، ي اساسی مدیران شهريها یکی از دغدغه
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ي جـدي بـوده و از آنچـه    هـا  همـواره دچـار چـالش   ، سرعت قابل قبول

  .شود می هزینۀ آن تر ی بسیار طوالنیزمان، بینی شده است پیش
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مـالی و وجـود    تـأمین تـوان عـدم    مـی  ین دالیل آن راتر مهمیکی از 
، ي شـهري هـا  به ویژه در پـروژه . جریان مناسب نقدینگی در پروژه نام برد

توأمـان  ، ي ذاتی شهرداري که مـدیریت درآمـد و هزینـه   ها به دلیل ویژگی
از ایـن رو  . دهـد  مـی  نشـان این موضوع خـود را بیشـتر   ، باید انجام گیرد

ــه ســازوکارهاي  ــأمینتوجــه ب ــ، ي شــهريهــا مــالی پــروژه ت ه واســطۀ ب
متأسـفانه  ، از سـوي دیگـر  . ي حاکم بر آن اهمیـت فراوانـی دارد  ها ویژگی

، عنصـر مشـارکت  هـا،   ي فـراوان نهفتـه در ایـن پـروژه    ها با وجود ظرفیت
شک منـابع مـالی پـروژه     بی جایگاه خود را نیافته و فرض بر این است که

 سـان بررسـی   بـدین . گـردد  تأمین) مدیریت شهري( باید به دست کارفرما
خواهـد توانسـت   ، و شـیوة تحقـق آن   هـا  جایگاه مشارکت در انجام پروژه

 ي شـهري بیابــد هـا  مـالی پــروژه  تـأمین بـراي چــالش  ، پاسـخی در خـور  
  ).2: 1379، منش رسولی(

و نوسـازي شـهري مصـوب     عمـران قـانون   1شهرداري بر پایۀ مادة 
، عمـران ، نوسـازي «: باشـد  مـی  ي توسعهها متولی اجراي طرح، 1347سال 

، اصـالح و توسـعۀ معـابر   ، ي شـهري ها نیازمندي تأمین، اصالحات اساسی
ي هـا  و بـاغ  هـا  حفظ و نگهداري پارك، میادینها،  پارکینگها،  پارك ایجاد

نوسـازي  ، ات مـورد نیـاز عمـومی   تأسیسـ دیگـر   تـأمین ، عمومی موجـود 
محالت و مراقبت در رشد متناسب و مـوزون شـهرها از وظـایف اساسـی     

گفتـه مکلـف بـه     پیشدر اجراي وظایف  ها و شهرداري است ها شهرداري
 ).1383، انصـاري ( »ي جـامع هسـتند  هـا  ي اساسـی و نقشـه  ها تهیۀ برنامه

نیـاز بـه منـابع    ، گفتـه در قـانون   پـیش البته روشن است که اجراي مـوارد  
ي هـا  و طـرح  هـا  نشـدن آن در اجـراي پـروژه    تأمینمالی فراوانی دارد که 

 اي ي عمـده هـا  آورد و بخـش  می بسیاري را پدیدمشکالت ، توسعۀ شهري
 هـا  مـالی ایـن پـروژه    تـأمین . رسد نمی ي توسعۀ شهري به انجامها طرح از
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 پـذیر اسـت کـه بـه بخشـی از آنهـا اشـاره        مکـان اي مختلـف  هـا  به گونه
  :کنیم می

  ها مالی توسط شهرداري تأمین) الف

درآمـدهاي  از محـل  ) شـهرداري ( مالی پروژه به دست کارفرمـا  تأمین ¾
  ؛شهرداري
ــدهاي     ¾ ــل درآم ــت از مح ــارجی و بازپرداخ ــا خ ــی ی وام داخل

  .شهرداري

  مشارکت بخش خصوصی) ب

  ؛فروش اوراق مشارکت براي پروژه ¾
  ؛ي و فروش سهامگذار ي سرمایهها صندوق تأسیس ¾
  B.O.T1.ي از امتیازات و انحصارات پروژةبردار بهره ¾

ي شهري وجود دارد کـه  ها مالی براي اجراي پروژه تأمیندو شیوة اصلی 
 اعتبار پروژه از محل درآمدهاي شهرداري انجـام  تأمین، در شیوة نخست

ارتباط مسـتقیمی بـا   ، مالی و اجراي پروژه تأمین، در این روش. پذیرد می
رسد  می ي اجرایی به انجامها یکدیگر ندارد و پروژه بر پایۀ یکی از شیوه

در . کنـد  می محل درآمد شهرداري مطالبات خود را دریافتو پیمانکار از 
                                                             

1 .Build )ساخت( ،Operate )يبردار بهره( ،Transfer )در این روش، اغلـب  ): انتقال
ي و گاهی مالکیت پروژه بردار ع قرارداد، تأمین مالی، طراحی، ساخت، بهرهبسته به نو

بـر حسـب شـرایط در نظـر     . شـود  نیز به منبعی بیرون از سازمان کارفرما، واگذار مـی 
در هریک از این قراردادها، موارد بسیار فراوانی در این گونه سـامانه جـاي    شده گرفته

این گونه قراردادها . روند و پیچیده به کار می هاي بزرگ گیرند که امروزه در پروژه می
به بخش خصوصی و بهـره بـرداري از   ) بخش عمومی(با هدف انتقال وظایف دولت 

هـاي   خصـوص پـروژه   ي بزرگ و پیچیـده، بـه  ها منابع مالی این بخش در انجام پروژه
افزوده  اند و روز به روز بر شمار آنها زیربنایی و تسهیالت رفاهی و همگانی پدید آمده

  ). 4: 1389منش،  رسولی(شود  می
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همـواره بـا مسـائل     هـا  پـروژه ، به دلیل مشکالت پـیش روي ، این روش
روند انجام پـروژه را بـا   ، رو هستند و نبود نقدینگی بهمختلف اجرایی رو

، هرچند در شیوة دریافت وام داخلی یـا خـارجی  . سازد می مشکل مواجه
رو  بهگیرد و پروژه با نبود نقدینگی رو می ژه صورتاولیه براي پرو تأمین
اما همچنان باید بازپرداخت وام با اتکاء به درآمدهاي شـهرداري  ، نیست

 تـأمین صورت پذیرد و امتیازات و انحصارات پروژه نقش مسـتقیمی در  
  .مالی آن ندارد

ــه  ، در شــیوة دوم ــن اســت ک ــر ای ــرض ب ــأمینف ــروژه از  ت ــالی پ م
مـالی از دیگـر    تـأمین پذیر است و نیـاز بـه    مکانادرآمدهاي حاصل از آن 

البتــه ایــن فــرض دربــارة برخــی از . منــابع موجــود در شــهرداري نــدارد
ي از یک شـهر بـازي در یـک    بردار بهره، پذیر است مکانامیسر و  ها پروژه
ي از بـردار  رهبهـ  اسـتفاده و ، گذار پس از ساخت توسط سرمایه، یزمانبازه 

انجـام ایـن فراینـد را در    ، فضاهاي درآمدزا و جذاب گردشگري و ترابري
ي شــهري کــه درآمــد هــا امــا در دیگــر پــروژه. کنــد مــی ذهــن نزدیــک

نمایـد کـه    مـی  این موضـوع دور از ذهـن  ، به همراه ندارند اي شده تعریف
توانـد   مـی  پـارك و جـز آن چگونـه   ، زیرگذر، ساخت یک گذرگاه شهري

  .نماید تأمیني خود را ها هزینه
وابسـته  ، نکتۀ دیگري که از دید نظام فنی ـ اجرایی پروژه مهم است 

یی از مشارکت مانند فروش ها گونه مالی و اجرا است که در تأمیننمودن 
ایــن ، ي و سـهام گـذار  ي سـرمایه هــا صـندوق  تأسـیس ، اوراق مشـارکت 

با توجه به  ها مالی در این شیوه تأمینالبته . دهد نمی پیوستگی اجرایی رخ
 گیرد و اجراي پروژه مسیر دیگري را طـی  می ي پروژه صورتها ظرفیت

به ، تواند این پیوستگی و وابستگی رخ داده می B.O.Tکند اما در شیوة  می
  .تکامل و اصالح نظام فنی ـ اجرایی پروژه بینجامد
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  PPP(1( بخش عمومی ـ خصوصی به کارگیري الگوي مشارکت
 نوین ابزارهاي کارگیري به، خصوصی بخش مشارکت و توان از استفاده
 الگوهـاي  طراحـی  و کشـور  مالی نهادهاي قابلیت از استفاده، مالی تأمین
منابع مالی پایدار در نهادینـه   تأمیني ها از جمله روش، مالی منابع جذب

، میـان  ایـن  در. ي اجتمـاعی مـدیریت شـهري هسـتند    ها شدن مسئولیت
 رهیافـت  یـک  عنوان به ـ خصوصی عمومی مشارکت نظام از يگیر بهره
  .باشد راهگشا رویکردي تواند ، میها شهرداري مالی منابع تأمین در نوین

 بخـش  بـین  قـراردادي ، خصوصـی  عمومی ـ  الگوي مشارکت بخش
 تعهـد  بخـش خصوصـی   آن موجـب  بـه  که باشد می خصوصی و عمومی

 و دولتـی  مؤسسـات  توسـط  عـادي  حالـت  در کـه  را خـدماتی  نمایـد  می
 گرفتـه  صـورت  يهـا  يگـذار  سرمایه یا و دهد انجام، شود می ارائه عمومی

، امـر  نتیجـۀ ایـن   در کـه  گیـرد  عهـده  بـر  خـود  را دولتی بخش وسیلۀ به
ــافعی ــرا من ــر يب ــش دو ه ــل بخ ــی حاص ــردد م ــع .گ ــوم، درواق  مفه
 ییهـا  پـروژه  بـه  عمـومی  و خصوصـی  يها بخش مشارکتی يگذار سرمایه
 مشـارکت  بـا  دولتـی  نیمـه  یـا  نهاد دولتـی  یک، آنها در که گردد می اطالق

 يبـردار  بهـره  و سـاخت  و مـالی  تـأمین ، خصوصـی  شـرکت  چنـد  یا یک
 بـه  هـم  پـروژه  يازاند راه از ناشی درآمدهاي و گیرد می عهده بر را پروژه
موسـوي  ( شـود  مـی  تقسیم آنها بین شرکاء از هریک مشارکت سهم نسبت

  ).885: 1389، و دیگران
ــابع محــدودیت ــار ســنگینی، مــالی من  بودجــۀ کســري و قــروض ب

 تحقـق  بـه  فـوري  نیـاز  که بزرگ يها مالی پروژه تأمین جهت ها يشهردار
 نـوعی  ایجـاد  را بـه  آنهـا ، شد می احساس شدت به 90 دهۀ اواسط در آنها

                                                             
1. Public Private Partnership 
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 خصوصــی و عمــومی بخــش بــین مشــترك يگــذار ســرمایه و مشــارکت
 و خصوصــی بخــش در رقــابتی يفضــا بــردن ضــمن بــاال تــا داد ســوق

، طراحـی ، بخـش  پیگیري ایـن  و نظارت، دقت، تخصص از شدن مند بهره
 انجـام  بـه  نیـز  را شـهر  زیرسـاختی هاي  پروژه عملیات و مالکیت، ساخت
  .برسانند

ي نیز به این صورت است ساز تفاوت مشارکت عمومی و خصوصی
درگیر مدیریت بخش خصوصی در خـدمات عمـومی    PPP که درحالیکه 

ي سـاز  خصوصـی ، توسط قراردادهاي بلندمدت بین این دو بخش اسـت 
و واگذاري خدمات عمومی به بخش خصوصـی   ها فروش یکبارة دارایی

  .است
مزایاي مرتبط با اجراي صحیح و مناسب مشارکت بخش عمـومی ـ   

  :باشد می به شرح زیر) PPP( خصوصی
n ها؛ و تخصیص بهتر ریسک ها کاهش هزینه  
n ــا اســتفاده از ســرمایه ــت، ي بخــش خصوصــیه ــۀ و خالقی  ارائ
 بـه  هـا  پروژه اجرایی يها هزینه کاهش در جهت را جدید يها يتکنولوژ

  ؛دارد دنبال
n ؛داخلی نیروهاي به پروژه مجري شرکت از تکنولوژي انتقال  
n عمـومی  يهـا  بخـش  در هـا  فعالیـت  و خـدمات  تـر  سـریع  انجام 

 ).965: 1389، شایگان(
ي بـا  گـذار  طبیعتاً دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از سرمایه

مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادي و هـم  
 روز به روز بیشـتر بـا مزایـا و تبعـات مثبـت حاصـل از      ، مدیران شهري

 يهـا  دولـت  و ها يامروزه شهردار. برند می هاي مذکور پیيگذار سرمایه
 در کشـورهاي  واقـع  يشهرها از اعم( دنیا يشهرها از بسیاري در محلی
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 گسـترش  از روزافزونـی  صـورت  بـه  ،)توسـعه  حال در یا و یافته توسعه
 اسـتقبال  PPPیـا   خصوصـی  و عمومی يها بخش شراکتی يگذار سرمایه

 PPP چهـارچوب  در که ییها ه پروژ به نحوي که مجموع ارزش؛ کنند می
 سـال  از، شـوند  مـی  مربوط يشهر يها زیرساخت انجام شده است و به

، احمـدي و هیبتـی  ( بوده است دالر میلیارد 880 بر بالغ حال به تا 1985
 بخـش  کـه  ينحو به( PPPيها پروژه شدة تمام جالب اینکه هزینۀ ).1388

 مشـارکت  هـم  پـروژه  بابـت  درآمد از کسب و يبردار بهره در خصوصی
 بخـش  کـه  ينحـو  بـه ( اي مناقصـه  يهـا  پـروژه  بـه  نسبت، )باشد داشته

 بگیرد عهده بر را یعمران پروژة یک تکمیل یا ساخت و صرفاً خصوصی
به طـور  ) نماید واگذار عمومی بخش به را پروژه، ساخت اتمام از بعد و

 ).Duffield & Raisbeck, 2008( است تر مشخص پایین

  خصوصی ـ عمومی مشارکت يمزایا. 2 هنمودار شمار

 
  889: 1389، موسوي و دیگران: منبع
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 اي سرمایه
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هاي  مهارت

 بخش خصوصی

ایجاد درآمدهاي 
 طرف سوم

  مشارکت
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 خصوصی
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 بیـان  PPPيهـا  پـروژه  هزینـۀ  کـاهش  يبـرا  تـوان  مـی  کـه  دالیلی از یکی
ــر خصوصــی بخــش بیشــتر بســیار حساســیت، نمــود  ســوددهی يرو ب
 افـزایش  يهـا  پایـه  ینتـر  يکلیـد  از یکـی  طبیعتـاً  و سـت ها يگذار سرمایه

 شـده  تمـام  هزینـۀ  کـاهش  يبرا تالش، ها يگذار سرمایه کلیۀ در دهی سود
 بخـش  مشـارکت (اي  مناقصـه  يهـا  پـروژه  بـین  يکلیـد  تفاوتی اما. است

ـ  پـروژة  یک ساخت در صرفاً، خصوصی  بـه  آن تحویـل  سـپس  و یعمران
 بـا  بخـش خصوصـی   مشـارکت ( مشـارکتی  يهـا  پروژه و) عمومی بخش
 از درآمـد  کسـب  و يبـردار  بهـره ، سـاخت ، مـالی  تأمین در عمومی بخش
 يهــا پــروژه در اینکــه رغــم علــی. وجــود دارد) پــروژه يازانــد راه بابــت

 هـا  هزینـه  کـاهش  يبـرا  يزیـاد  انگیـزة  خصوصـی  بخش، هم اي مناقصه
 و سـاخت  يهـا  هزینـه  کـاهش ، شـرایطی  چنـین  در ممکن است اما، دارد

ــروژه تکمیــل ــا همــراه، پ ــروژه کیفیــت شــدید کــاهش ب ، نتیجــه در و پ
 بـه  آینـده  در پـروژه  ينگهـدار  و تعمیـرات  يهـا  هزینه چشمگیر افزایش
 پیمانکـار  اینکـه  بـه  بـا توجـه  ، اي مناقصه يها پروژه در درواقع. آید دست

 مسـتقیماً  را خـود  قـرارداد  بـه  مربـوط  مبلغ، پروژه اتمام از بعد خصوصی
 دیگــر هــم آن از بعــد و کنــد مــی دریافــت بخــش عمــومی يکارفرمــا از

بـه   نسـبت  ينـاچیز  بسـیار  حساسـیت  لـذا ، نـدارد  مذکور پروژة با يکار
 ينگهـدار  و تعمیـر  بـه  مربـوط  آتـی  يهـا  هزینه همچنین و پروژه کیفیت

 بـه  توجـه  بـا  دیگـر  طـرف  از ).891: 1389، موسـوي ( داشت خواهد آن
 راه از پـس  يزیـاد  مـدت  تـا  خصوصـی  شریک PPP يقراردادها در آنکه
 طـول  در و دارد عهـده  بـر  را آن از يبـردار  بهـره  مسؤلیت، پروژه يانداز
 عهــدة بــر آن نظــایر و تعمیــرات بــه مخــارج مربــوط کلیــۀ، مــدت ایــن

 ارتقـاي  در سـعی ، پـروژه  سـاخت  طـول  در طبیعتـاً  لذا، باشد می خودش
 در بتوانـد  ترتیـب  ایـن  بـه  تـا  داشـت  خواهد ساخت کیفیت هرچه بیشتر
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  ).Grahame, 2003( نماید ییجو صرفه تعمیرات به مربوط آتی مخارج

  يشهر يها حوزه در ـ خصوصی عمومی يها مشارکت
 رشـد  بـا  کشـور  يشـهرها خصـوص   به و شهرها کالن در زندگی کیفیت
 بـه  مـردم  نفـوذ  و جمعیـت  با افزایش. شده است بدتر شهرنشینی سریع
مواجـه   نیـز  مـالی  منـابع  کمبود با که ها يشهردار بر فشار، يشهر مناطق
 .یافته است افزایش، هستند

 حلـی  راه خصوصـی  عمـومی  مشـارکت  دنیـا  مختلف يشهرها در
 نقـاط  خود با مشارکت این، باشد می شده ارائه خدمات بهبود يبرا پایدار
 بـا  همـراه ) مـدیریتی  کارایی، فنی دانش، ينوآور( خصوصی بخش قوت

 همـراه  بـه  را يشـهر  و دولتـی  بخش عمومی دانش، مسئولیت اجتماعی
 عمـومی  يهـا  از مشـارکت  هـا  يشـهردار  اسـتفادة ، اخیـر  دهۀ در. دارند

 در چـه  بـه طـوري کـه   ؛ کرده است پیدا رواج دنیا سرتاسر در خصوصی
 يبـرا  PPPاز ، توسعه حال در کشورهاي در چه و یافته توسعه يکشورها

 شهرهایی امروزه. شود می استفاده يشهر امور در عمومی خدمات كتدار
 آفریقـاي  در پرتوریـا  و ژوهانسـبورگ ، کانـادا  در ونکـوور  و اتـاوا  چون

 قراردادهـاي  از... و تانزانیـا ، انگلسـتان ، پاکسـتان  در و شـهرهایی  جنوبی
 كتـدار  و ییزیربنـا  يهـا  ه انجام پـروژ  يبرا خصوصی عمومی مشارکت
 از اسـتفاده  يبـرا  کلیدي منطق .نمایند می استفاده يشهر عمومی خدمات

PPP خصوصـی  بخش، خدمات تدارك و کارها و کسب در که است این 
  ).973: 1389، شایگان( است عمومی و دولتی بخش از بسیار کاراتر

  ي مشارکت عمومی ـ خصوصیها انواع مدل

  )B.O.T( انتقال، يبردار بهره، طراحی .1
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بخـش   بـا  قـرارداد  انعقاد به دولت، مدل این در :1ساخت، طراحی ¾
 نسـبت  اسـت  موظـف  خصوصـی  بخـش ، آن طی که پردازد می خصوصی

 اقـدام  دولـت  نظـر  مـورد  الزامـات  مطابق با، اتمکانا ساخت و طراحی به
از  ينگهــدار و عملیــات مســؤلیت دولــت، پــروژه اتمــام از پــس. نمایــد

 هـم گفتـه   2سـاخت ـ انتقـال   ، روش ایـن  بـه . گیرد می برعهده را اتمکانا
  .شود می

 مـدل  بـه  شـبیه  مـدل  ایـن  ):D.B.M( ينگهدار، ساخت، طراحی ¾
 ينگهـدار ، خصوصی که بخش استثناء این با؛ باشد می طراحی ـ ساخت 

 را عملیـات  مسؤلیت خصوصی بخش. گیرد می برعهده نیز را اتمکانا از
 .نماید می حفظ
 بخــش، مــدل ایــن مطــابق ):D.B.O( عملیــات، ســاخت، طراحــی ¾

ـ ا یـک  و سـاخت  طراحی يها مسؤلیت به نسبت خصوصی  اقـدام  اتمکان
ـ ا سـاخت  کـه  یزمان. نماید می ـ ا عنـوان ، رسـید  پایـان  بـه  اتمکان  اتمکان

 بخـش  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  .شـود  می منتقل عمومی به بخش جدید
ـ ا از يبـردار  بهـره ، خصوصـی   برعهــده معـین  دورة یـک  يرا بـرا  اتمکان

 نـامبرده  نیـز ) B.T.O( عملیـات  انتقـال ـ   سـاخت ـ   به مدل این از. گیرد می
  .شود می

 مــدل ایــن ):D.B.O.M( ينگهــدار، عملیــات، ســاخت، طراحــی ¾
 پـروژه  یـک  يو نگهـدار  عملیـات  بـا  را طراحی ـ ساخت  يها مسؤلیت

ط در. نمایـد  مـی  ترکیب معین دورة یک در خصوصی بخش شریک توس 
 این از. شود می بازگردانده عمومی بخش به اتمکانا، دورة عملیات پایان
 .شود می نامبرده نیز) B.O.T( انتقال عملیات ـ ساخت ـ به مدل

                                                             
1. Design- Build (D.B) 
2. Design- Transfer (D.T) 
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، فرانشـیز  دولـت  ):B.O.O.T( انتقـال ، عملیـات ، مالکیت، ساخت ¾
 خصوصی بخش به را یک پروژه عملیات و ساخت، طراحی، مالی تأمین

ـ ا مالکیـت ، روش ایـن  در. کنـد  می اعطا معین دورة یک يبرا  در اتمکان
 .شود می بازگردانده عمومی بخش به دوره پایان

، مـالی  تـأمین  حـق  دولـت  ):B.O.O( عملیـات ، مالکیـت ، ساخت ¾
 خصوصـی  بخـش  به را یک پروژه ينگهدار و عملیات، ساخت، طراحی

نیـازي   روش ایـن  در. کند می اعطا، دارد برعهده نیز را پروژه مالکیت که
 .کند مرجوع دولت به را اتمکانا خصوصی بخش که نیست
 DBFO, DBFM or( ينگهـدار  /يبهـره بـردار  ، سـاخت ، طراحـی  ¾

DBFO/M:( سـاخت ، طراحـی  بـه  نسـبت  بخش خصوصی، مدل این در ،
ـ ا یـک  ينگهـدار  یا و عملیات، مالی تأمین یـک   تحـت ، جدیـد  اتمکان

 بـه  اتمکانا، اجاره دورة پایان در. نماید می اقدام بلندمدت اجارة قرارداد
، طراحـی  روش، کشـورها  برخـی  در .شـود  می بازگردانده عمومی بخش

روش ساخت  دو هر) DBFO/M( ينگهدار /عملیات، مالی تأمین، ساخت
 و سـاخت ـ مالکیـت ـ عملیـات ـ انتقـال       ) B.O.O( ـ مالکیت ـ عملیات 

)B.O.O.T (دهد می پوشش را. 
 بخـش  بـا  قـرارداد  انعقـاد  بـه  نسـبت  دولـت : 1خـدماتی  قرارداد .1

 .کند ارائه، کرد می ارائه قبالً که را تا خدماتی کند می اقدام خصوصی
 قـرارداد  یـک  از متفاوت، مدیریت قرارداد یک: 2مدیریتی قرارداد .2

 جوانـب  تمـامی  قبال در خصوصی بخش آن در چراکه؛ باشد می خدمات
 .باشد می مسئول اتمکانا از ينگهدار و عملیات
 بـه صـورت   دارایـی  از يگیـر  بهـره  منفعـت  یـک  دولـت : 3اجاره .3

                                                             
1. Service Contract 
2. Management Contract 
3. Lease 
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 بخـش . کنـد  مـی  ارائـه  بخـش خصوصـی   موجودیـت  یک به را اي اجاره
 شــرایط بــا مطــابق، دارایــی ينگهــدار و عملیــات بــه نســبت خصوصــی

 .نماید می اقدام قرارداد اجاره
 بخش موجودیت یک به را يمحدود حقوق دولت: 1اعطاي امتیاز .4

 مـدت  طـول  در دارایـی  یک ينگهدار و عملیات ياجرا يبرا خصوصی
 فـراهم  دولـت  شـدة  مشـخص  يعملکـرد  الزامات با مطابق طوالنی زمان
 در ایـن  .کنـد  مـی  حفـظ  را اصلی دارایی مالکیت، عمومی بخش. کند می

 اصـالحات  زمینـۀ  در مالکیـت ، خصوصـی  اپراتور بخش که حالی است
 .نماید می حفظ را امتیاز اعطاي دورة طول در شده انجام

 یـا  کلـی  بـه صـورت   دارایـی  یک انتقال به نسبت دولت: 2سلب .5
 شـرایط  دولـت  کلـی  بـه طـور  . کنـد  می اقدام خصوصی بخش به جزئی

کـه   شـود  مطمـئن  تـا  گیـرد  مـی  نظـر  در دارایـی  فروش يبرا را خاصی
 یابـد  مـی  اسـتمرار  شـهروندان  بـه  خـدمات  ارائۀ و شده انجام اصالحات

  ).895-898: 1389، موسوي و دیگران(

  PPPقراردادهاي  اصلی انواع هاي ویژگی. 3 هجدول شمار

قراردادهاي   
  خدماتی

 قراردادهاي
  مدیریتی

قراردادهاي 
 BOT  اعطاي امتیاز  اي اجاره

  حیطۀ عمل
قراردادهاي 

مختلف براي 
انواع خدمات 

  حمایتی

مدیریت 
ي بردار بهره

با یک بخش 
  اصلی آن

مسئولیت براي 
مدیریت، 

ي و بردار بهره
ي ها نوسازي
  خاص

مسئولیت براي 
ي و بردار تمامی بهره

تأمین مالی و انجام 
یهاي گذار سرمایه

  خاص

ي گذار سرمایه
در و 

ي از بردار بهره
یک بخش 

  اصلی
/ عمومی  خصوصی/ عمومی  عمومی  عمومی  عمومی  مالکیت دارایی

  خصوصی

                                                             
1. Concession 
2. Divestiture 
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معموالً (متغیر   سال 25-30  سال 10-15  سال 2- 5  سال 1- 3  زمانمدت 
  ) سال 30-25

مسئولیت 
ي و بردار بهره

  نگهداري
  خصوصی  خصوصی  خصوصی  خصوصی  عمومی

  خصوصی  خصوصی  عمومی  عمومی  عمومی  يگذار سرمایه
  خصوصی  خصوصی  مشترك  عمومی  عمومی  ریسک اصلی

سطح ریسک 
کل که بخش 

خصوصی 
  کند تحمل می

  زیاد  زیاد  متوسط  متوسط/ کم  کم

 جبراننحوة 
خدمات بخش 
  خصوصی

  بهاي خدمات
پرداخت 

ثابت، ترجیحاً 
با انگیزش 
  کارایی

نسبتی از 
  درآمدها

تمام یا بخشی از 
  درآمدها

اغلب ثابت، 
متغیر در 
 ها بخش

برحسب 
پارامترهاي 

  تولید
  898: 1389موسوي و دیگران، : منبع

  يشهر حوزة در خصوصی عمومی يها مشارکت اهداف چهارچوب
 و کـارایی  افـزایش ، خصوصـی  بخـش  بـا  هـا  يشـهردار  مشارکت هدف

 حـوزة  در فقیـر  افـراد  يبـرا  مخصوصاً، خدمات پایدار ارائۀ و اثربخشی
  .باشد می يشهر

 داده نشـان  يشـهر  حوزة در اهداف چهارچوب 2 نمودار شمارة در
 و پایـدار  شـامل توسـعۀ   يکلیـد  اهـداف  ابتـدا  شکل این در .شده است

 اهـداف  سـایر  سـپس  و افراد زندگی يبرا مناسب یمکان ایجاد و عادالنه
 .شده است داده نشان
n ؛يشهر اقتصاد رشد و کارایی بهبود: ياقتصاد اهداف  
n ؛ریسک انتقال و ها يگذار سرمایه جلب: مالی اهداف  
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n ؛يشهر جوامع کیفیت بهبود: محیطی اهداف  
n و خـدمات  تـدارك  و تهیـه  در عـدالت  رعایت: اجتماعی اهداف 
  ؛مردم زندگی وضعیت بهبود
n يبـرا  يشـهر  و محلـی  يهـا  ظرفیـت  افـزایش : بنگـاهی  اهداف 

  ؛شهر ادارة و مدیریت
n منابع تخصیص در توانایی و قدرت حفظ: سیاسی اهداف. 

 زیر صورت به ها مشارکت اصلی جزء چهار يبرا PPPمنافع همچنین
  :باشد می

 يبـرا  یسـمی مکان و دسـترس  در، مناسب، حیاتی ها يشهردار يبرا
  ؛است خدمات سودمند تحویل
n نتایج، نهایی نکنندگا استفاده يبراPPP  در و ایمـن  خـدمات  ارائـۀ 

  ؛هستند برخوردار کیفیتی الزم ياستانداردها از که است دسترسی
n ــرا ــه يب ــث PPPجامع ــتیابی باع ــه دس ــدافی ب ــون اه ــدالت چ  ع

 محیطـی  ثبـات  و نیـز  منـابع  ازکـارا   استفادة و قدرتمند اقتصاد، اجتماعی
  ؛شود می

n از حاصل منافع نیز خصوصی بخش يبرا PPP و ها يگذار سرمایه 
  .)974: 1389، شایگان( کند می جبرانرا  شده پذیرفته يها ریسک
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 در خصوصی بخش با) يشهردار( عمومی بخش مشارکت اهداف و چهارچوب. 3 هنمودار شمار
  يشهر حوزة

  

  ي اجتماعی مدیریت شهريها نقش منابع مالی پایدار بر کارویژه

، منـابع مـالی   تـأمین توجه به مالحظات اقتصادي و تبیـین سـازوکارهاي   
ي توسعۀ شهري در حوزة مدیریت ها ناپذیر از برنامه جدایی جزئیامروزه 

ایجاد مکانی بهتر براي 
  زندگی

 همۀ افراد جامعه

  محیطی
افزایش کیفیت دسترسی 

  به خدمات
پوشش خدمات در همۀ 

  مناطق
 ثبات محیطی

 توسعۀ پایدار و عادالنه

  اقتصادي
  بهبود کارایی

افزایش اثربخشی 
  ها هزینه

 رشد و  ثبات اقتصادي

  مالی
  ها گذاري توسعۀ سرمایه
گذاري  افزایش سرمایه

  بخش خصوصی
 در عملیات و نگهداري

  اجتماعی
افزایش امنیت شغلی و 

  درآمدها
  فرصت کاهش پایدار فقر
 سالمت و امنیت اجتماعی

  سیاسی
بهبود خدمات شهري و 

افزایش رضایتمندي 
  شهروندان
گذاران به  تعهد سیاست

 مشارکت بخش خصوصی

  بنگاه
  بهبود مهارت

هاي  دستیابی به تکنولوژي
  نو

هاي  ایجاد مهارت
 ها مدیریتی در بنگاه
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بـه  ، توجهی به این مؤلفه بی که اي به گونه؛ رود می پایدار شهري به شمار
تظـار  و دست نیافتن به نتـایج مـورد ان   ها معناي ناکارآمدي اجرایی برنامه

ي ناپایـدار  هـا  این در حالی است که بـه واسـطۀ اسـتفاده از روش   . است
خـدماتی و  ، یسـاختمان که عمدتاً در حـوزة گـرفتن مالیـات    ، درآمدزایی

باعث شده است کـه نهـاد مـدیریت    ، شود می فروش تراکم مازاد حاصل
به منابع دولتی و حکـومتی   شدت بهشهري در کشورهاي در حال توسعه 

، هر چند این نیاز با توجه به شرایط توسعۀ شـتابان شـهري  . وابسته گردد
امـا بـروز نوسـانات در نحـوة کسـب و      ، است در این جوامع قابل درك

ي در حوزة مدیریت ساز عمالً بر فرایندهاي تصمیم، دستیابی به این منابع
  .گذارد می تأثیرشهري 

ناشـی از   هـا  در این میان عالوه بر محدودیت منابع مالی شـهرداري 
اتکاء به این منـابع و عـدم بـه کـارگیري     ، درآمدهاي مدیریتی و خدماتی

افکنی میان دستگاه مـدیریت شـهر و    منجر به جدایی، نظام مشارکت مالی
منـابع مـالی خـود را    ، تا نظـام ادارة شـهر  ، به عبارتی. شود می شهروندان

ي در پـذیر  رویکرد مشارکت، نماید تأمینصرفاً از طریق ابزارهاي قانونی 
لذا نقـش شـوراي شـهر بـه عنـوان یـک نهـاد        . آن شکل نخواهد گرفت

توانـد حـائز    مـی  ي مردمی در رفع مشکالت مـالی شـهرداري  گیر تصمیم
  .اهمیت باشد

مشـروعیت حقانیـت نظـام    ، شـهروندان با افزایش مشارکت مستقیم 
 خودمختـاري شـهرداري دوام  ، یابـد و از ایـن طریـق    مـی  منتخب بهبـود 

ي محلی در ارتقاي آزادي عمل ها زمانبه عنوان نمونه به نقش سا؛ یابد می
دامنـۀ وظـایف و اختیـارات    . شـود  مـی  در کشور فنالند اشاره شهروندان
 1917در سـال   هـا  استقالل شـهرداري  زماني محلی از ها زمانخاص سا

ي محلـی  هـا  زمانین وظایف قانونی که توسـط سـا  تر مهم. افزایش یافت
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، ي بهداشتیها مراقبت، خدمات آموزشی و فرهنگیشامل ، شود می انجام
ی و خـدمات  نشـان  آتـش ، ساختماني و ریز برنامه، خدمات رفاه اجتماعی

شوراي شـهرداري  ، باالترین منصب در سطح محلی. امداد و نجات است
  .و در شهرها شوراي شهر است

ي هـا  وظایف متداول شهرداري همچون رفـاه اجتمـاعی و مراقبـت   
ي محلـی را در  هـا  زمانسـا  بیش از نیمی از هزینـۀ ، شیبهداشتی و آموز

. شـود  مـی  صرف دیگر وظایف اداري و اجرایـی  ها بقیۀ هزینه. دگیر برمی
ي نقاط مختلف کشور با یکدیگر بسیار متفاوت ها ي شهرداريها پرداخت

، امـا تـراکم جمعیـت   ؛ است و تابع وضعیت درآمد ـ هزینـۀ آنهـا نیسـت    
خود . اقلیمی و جغرافیایی در آن اثرگذار استساختار اقتصادي و شرایط 

از نظر شهرداري : توان از دو منظر تقسیم نمود می را ها مختاري شهرداري
  ).4نمودار شمارة ( شهروندانو از منظر 

ساالر  مردم زمانمعموالً به خودمختاري شهرداري به عنوان نوعی سا
 تأکیـد ، هروندانشـ دیدگاه . شود می نگریسته، شهروندانبا مشارکت مؤثر 

ي ها يگیر این دیدگاه شامل توانایی تصمیم. ي شهرداري داردها بر توانایی
حساسـیت بـه دانـش    ، شـهروندان محلی براي شنیدن نظر و پیشنهادهاي 

ي در گیـر  نظام محلی عملیاتی و مهارت براي تصـمیم ، شهروندانتجربی 
، درسـت اسـت   شـهروندان این خصـوص کـه چـه چیزهـایی در ذهـن      

  .گردد می
مطـابق بـا   . شود می نیز به وسیلۀ قانون حمایت شهروندانمشارکت 

ـ امقامـات رسـمی بـه حمایـت و تقویـت      ، قانون اساسی فنالنـد  ات مکان
. پردازنـد  مـی  ي مرتبط با خودشـان ها براي پیشبرد در موضوع شهروندان

نمایـد   مـی  ي در خصوص خدمات اجتماعی و درمانی ایجابگذار قانون
ي مربـوط بـه   هـا  يگیـر  تصمیم اثرگذاري در مکانا، ور هکه براي فرد بهر
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ي مربوط بـه منطقـۀ مسـکونی و یـا پیشـگیري و      ها مثالٌ تصمیم، خودش
  ).172: 1383، ووکونیرانان( مدیریت مسائل اجتماعی به وجود آید

  شهروندانموقعیت مشارکت  .4 هنمودار شمار

  
، در اداة امـور شـهر   شـهروندان لذا شهرداري بدون همکاري و مشارکت 

اکنـون در  . موفقیت چندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهـد داشـت  
ي شـهرداري بـر   هـا  هزینـه  تأمینبار اصلی ، سراسر دنیا و از جمله ایران

است و این حق آنـان اسـت کـه بـر چگـونگی هزینـۀ        شهرونداندوش 
به طور کامل از  شهرونداناگر . درآمدهاي شهرداري نظارت داشته باشند

بـا  ، ي گوناگون رضایت داشته باشـند ها و هزینۀ پروژه شده کارهاي انجام
و عـوارض متعلقـه را پرداخـت خواهنـد کـرد و       هـا  مالیت، طیب خاطر

ي منتخب ها در پروژه، شهروندانکت شهرداري در صورت توجه به مشار
حفظ و نگهداري فضاي سـبز و حتـی مـدیریت    ، ایمنی شهر تأمینمانند 
قـانون   71در مـادة  . خواهد شد مند از مشارکت مستقیم آنها بهره، شهري

 هاي خودمختار شهرداري

 وضعیت شهرداري
  دولت ـ شهرداريـ روابط 

هـاي   ـ کنترل دولت مرکزي بر سـازمان 
 محلی

 ـ سیستم یارانۀ دولت

 وضعیت شهروندان
ساالري محلی  هاي مردم شرط ـ اشکال و پیش

 ـ مشارکت نمایندگی و مستقیم شهروندان

هاي حکومت محلی براي شنیدن  تواناییـ 

 نظرات شهروندان
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بر ضـرورت آگـاهی مـردم از گـردش امـور مـالی        روشنی به 1،شهرداري
ي هـا  م از برنامهروشن است که آگاهی مرد. شهرداري تصریح شده است

مشــارکت  کننــده تضــمین، و مشــاهدة بهبودهــا و تســهیالت شــده انجــام
یکی از اقدامات اساسی که ، بنابراین. جانبه و از جمله مالی آنها است همه

براي افزایش درآمـد   شهروندانتواند در راه جلب مشارکت  می شهرداري
 بـه مـردم  آمـوزش  ، ي شـهرداري بـه انجـام رسـاند    ها و کاستن از هزینه

  ).95: 1383، سعیدنیا( باشد می

  بندي جمع
 منـابع  بـه  يزیـاد  ياتکا، خود وظایف مالی تأمین جهت در ها يشهردار
 بـر  مالیـات  قـانون  و عـوارض  قانون تجمیع تأکید بر بنا که دارند محلی
بررسـی  . باشـد  مـی  شهر اسالمی يشورا عهدة بر آن تغییر، افزوده ارزش
 از حاصـل  منـابع  بـه  شـدید  وابسـتگی  دهنـدة  نشان يشهردار مالی منابع

 يزیـاد  مشـکالت ، مالی تأمیننحوة  این. باشد می ساختمان مجوز صدور
 جملـه  آن از کـه  است آورده وجود به شهروندان و ها يشهردار يبرا را

 يهـا  پـروژه  در تـأخیر ، مـالی  منـابع  بودن نوسانی، تورمی به اثر توان می
 منـابع  شـدید  وابسـتگی ، درنهایـت  و بـودن  بینـی  پـیش  غیرقابل، یعمران

 دلیــل بــه .کـرد  اشــاره مسـکن  بــازار نوســانات بـه  يشــهردار يدرآمـد 
 مداوم تغییرات و پیچیدگی، آن تبع و به شهرها در موجود يها پیچیدگی
 تـأمین  و پایـدار  مالی منابع وجود، شهرها کنندة اداره يها زمانسا وظایف

 تـأمین  سـنتی  يها روش. است ها يشهردار حیاتی ينیازها از، بهینه مالی
                                                             

ـ هزینـۀ  شهرداري مکلف است هر شش ماه یک بـار، صـورت جـامعی از درآمـد      . 1
ي، امور اجتماعی، بهداشتی ساز از قبیل خیابان شده شهرداري و آمار کلیۀ عملیات انجام

و امثال آن را به تصویب انجمن شهر برساند و براي اطالع عموم منتشـر کنـد و سـه    
  . نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید
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 تواننـد  ، نمـی انـد  یافتـه  توسعه ها روش این يمبنا بر که ییها مدل و مالی
  .باشند ها ينوین شهردار ينیازها يپاسخگو

مشـارکت   بـر  تکیـه  بـا  ها يشهردار يدرآمد منابع به جدید رویکرد
 يهـا  مـدل  يهـا  از نارسـایی  برخـی  تواند ، میبخش عمومی ـ خصوصی 

 درآمـد  کسـب  جدید منابع شناسایی يبرا يبستر، داده پوشش را قدیمی
 توزیـع  قبیـل  از يشهر گستردة عملیات، امروزه .گردد ها يشهردار يبرا

 و هـا  اداره يهـا  رسـتوران  مدیریت، يشهر بین و يشهر ونقل حمل، آب
 صـنعتی ، عمومی خدمات از يبسیار و ارائۀ ورزشی تجهیزات، استخرها
ـی  يهـا  حکومـت  یـا  دولـت  يسـو  از مسـتقیماً  دیگر يیا تجار  بـه  محلّ

 ایـن  در که هستند خصوصی يها این شرکت و شود نمی اعطا شهروندان
  .کنند می يباز را واسطه نقش، میان

 مـالی  و قـانونی ، فنـی  يهـا  چهـارچوب  و حـدود  تعیـین  منظور به
 در خصوصـی  عمـومی ـ   يها مشارکت، يشهر خدمات روزمرة عملیات

 انتخاب پروژه ينیازها و ماهیت به توجه با که مختلف يقراردادها قالب
ی يها حکومت معامالت عرصۀ به، شوند می  هـا  يشـهردار  جمله از محلّ

 بـا  مستقیم ارتباط آنها کارایی میزان که برد خاطر از نباید اما؛ شدند وارد
 .است داشته مناسب مدل انتخاب نحوة

 يهـا  حکومـت  مشارکت کنونی سیستم از تحقیق این طول در آنچه
ی  در که دهد می نشان وضوح به، شد توضیح داده خصوصی بخش و محلّ

 رو ينیازها به ییپاسخگو و مناسب مدلی نیل به منظور به، اخیر يها دهه
 انـواع  و حتـی تمایـل بـه جسـتجوي     بایست قوانین اصـالح  ، میرشد به

 و آوري نـو ، حـال  ایـن  بـا . ایجاد شـود  مشارکت يقراردادها از يجدید
 ایجاد بدون دیگر يکشورها موفق يها کردن سیستم پیاده در يپرواز بلند

 مطالعـۀ  بـا  که و در صورتی دارد فریبنده يظاهر تنها گاه، الزم يبسترها
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 رود پـیش  آنجا تا است ممکن حتی، نباشد همراه دقیق تحقیقات و قبلی
 اگـر ، بنابراین. بیفزاید موجود وضع پیچیدگی بر، امور تسهیل يبه جا که

 يهـا  برنامـه  جـزو  زمینـه  ایـن  در دیگـر  يکشـورها  موفق تجربۀ کاربرد
 از ییهـا  مـدل  ابتدا بایـد ، باشد ایران کشورمان يها يشهردار دار اولویت

 سیسـتم  موجـود  واقعیت با که خصوصی ـ عمومی مشارکت يقراردادها
ی يها مالی حکومت  و شـود  انتخاب، دارد تطابق موجود اتمکانا و محلّ

  .گیرد قرار ارجحیت در يدیگر حرکت از هر قبل يساز قانون پروسۀ
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  کتابنامه
 بخـش  مشـارکت  و مالی تأمین هاي شیوه تطبیقی ، بررسی)1389(آبگون، امید 
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  ؛تبدیل شهرداري به یک نهاد اجتماعی
  از ایده تا عمل

  
  ،1نسب کاظم کمالی

  2عبدالنبی نادري

  
  
  

  چکیده
تحول شهرداري تهران به یک نهاد اجتماعی از بدو شروع فعالیت 

هـاي   آقاي دکتر قالیباف به عنوان شهرداري تهران در صدر برنامه
با این حال بـه دلیـل عمـق و    ؛ شهرداري تهران قرار گرفته است

راه درازي در مقابل تبدیل شهرداري تهران بـه  ، حجم این تحول
در این مقاله سعی شده تا با تأمـل در  . نهادي اجتماعی قرار دارد

در این تحول به عنـوان یکـی از    شهروندانتغییر نقش و جایگاه 

                                                             
 تهران 6معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه . 1
 تهران 6مشاور معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري منطقه . 2
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ها و نیز نکاتی  دشواري، عمق، شده این تحول جوانب کمتر طرح
  .قابل توجه مورد تدقیق قرار گیرد

  .اننفع ذي، پیچیدگی، نهاد اجتماعی: کلیدواژگان
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  مقدمه
شروع فعالیت خود به عنـوان شـهردار تهـران     زمانآقاي دکتر قالیباف از 

ی خدماتی به یک نهاد اجتماعی را زماننظریه تحول شهرداري تهران از سا
اجراي آن در شهرداري تهران اقدامات مختلفی انجـام داده  مطرح و براي 

هایی از آن در ادامه آمده  سخنان ایشان در محافل مختلف که نمونه. است
  :مؤید این امر است

شهرداري یک نهاد اجتمـاعی اسـت و نهـاد خـدماتی نیسـت و       ¾
شهردار به عنوان مدیر شهر با یک جامعه و شهروند طرف است که بایـد  

 سازي باشد امل آنها فرهنگمحور تع
ما این سخن را ، ایم شهرداري یک نهاد اجتماعی است بارها گفته ¾

ایـم و پایـه توسـعه پایـدار      نظریه و الگو قرار داده، در شهرداري رویکرد
 .مای شهري را بر این موضوع استوار ساخته

، دار محوري و مشارکت معنـی  ناحیه، زداییزگوییم تمرک وقتی می ¾
موریت شهري و همچنین مأهاي عمومی در  گوییم گسترش حوزه اگر می

اینها بـراي رسـیدن بـه یـک نهـاد       ۀداریم هم تأکیدمحوري  اگر بر محله
هـا   هاي زیبـا در کتـاب   ها در حد حرف اجتماعی است و گرنه این نظریه

 .شود گاه اجرایی نمی ماند و هیچ باقی می
مشـارکت و  ، اعتمـاد ، عیهـاي اجتمـا   ین سـرمایه تـر  مهمیکی از  ¾

ها امنیـت و بـاال بـردن آگـاهی      فلسفه تشکیل دولت اصوالً. آگاهی است
بایـد  ، است و اگر ما بپذیریم شهرداري یک دولت شهري و محلی است

تالش کنیم آگاهی مردم را باال ببریم و آنها را با حقوقشان آشـنا کنـیم و   
 .دردسرساز استگمان نکنیم آگاهی آنها نسبت به حقوقشان براي ما 

ها را  آشنایی مردم به حقوقشان سبب بهبود کارها است و مفسده ¾
 .کند از سطح ادارات حذف می
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ــان ¾ ــیزم ــه     ی م ــه ب ــت ک ــاري داش ــار همک ــردم انتظ ــوان از م ت
و  پاسـخگو وقتی ما شعار مدیر ، هایشان به درستی رسیدگی شود خواسته

دهـیم و طبیعـی    مـی به شهروند یک مسـئولیت  ، دهیم شهروند مسئول می
 .توانیم بکنیم مطالبه مسئولیت هم نمی، است اگر حق شهروند را ندهیم

شهرداري را بـه عنـوان یـک    ، هاي اجتماعی باید با جلب سرمایه ¾
همه کارهاي ما یک تولید اجتماعی اسـت و  ، نهاد اجتماعی توانمند کنیم

را داشـته  هایمان باید مباحـث قـوي نظـري     ما براي عملیاتی کردن برنامه
یـک   بر اسـاس باشیم و در کنار این مباحث کار میدانی انجام دهیم یعنی 

توان انجام  نقشه راه گام برداریم و اگر این اتفاق بیفتد کارهاي بزرگی می
کسی را نداریم کـه  ، گونه است که گاهی نقشه داریم ولی همیشه این، داد

انجـام کـار داریـم     براي رسیدن به هدفمان گام بردارد و یا کسی را براي
اي نیست و اگر این دو در کنار هم باشند اتفاقـات بزرگـی رخ    ولی نقشه

 .خواهد داد
تواننـد   ها دیگـر نمـی   آدم. ها دیگر به سادگی قدیم نیست زندگی ¾

ــد ــدگی کنن ــن پیچیــدگی در اداره شــهر نیــز وجــود دارد . فــردي زن . ای
هـاي   فعالیـت  بـراي . اي نـدارد  نفري جز خستگی نتیجـه  هاي تک فعالیت

تفاهم و تعامل . ها و مردم باید با هم شروع به کار کنند زمانسا، ثمربخش
بین مردم و ما باید در اعماق جامعه اتفاق بیفتد و مدیران ما نیز باید ایـن  

 .باور را داشته باشند تا چنین اتفاقی بیفتد
بار طعم شیرین مشارکت را به مدیران و مردم بچشانیم و  اگر یک ¾

بـاقی  ، شـود  تر انجـام مـی   دهیم که با مشارکت کارها چقدر راحت نشان
 .رسند انجام می ها خودشان به طرح

ایـم و اگرچـه    ما در حوزه مدیریت با سعی و خطا حرکت کـرده  ¾
ایـم از علـم دیگـران     قدري کسب شده اما هرگـز نیامـده   هاي گران تجربه
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نطـق کارهایمـان را   استفاده کنیم و از یک جا تصمیم بگیریم و با یـک م 
 .انجام دهیم
. دنیایی نیست که هرکس کار خودش را انجام دهـد ، دنیاي فعلی ¾

دنیـا معـانی و ضـوابط    . توانیم بگوییم دنیـا را قبـول نـداریم    دیگر ما نمی
هاي تلـخ و غلـط    البته ما نباید تسلیم واقعیت. خودش را پیدا کرده است

 .هم بشویم
ایم و ملکه ذهنمان شده  اد گرفتههاي سنتی را ی سري روش ما یک ¾

 یـن میـان  و در ا ها را تغییر دهـیم  ارچوبهو برایمان سخت است این چ
صبح تا شب . دیگر توجه به اهمیت آگاهی و آموزش برایمان مهم نیست

دهـیم   کار پرحجم انجام می. دهیم نمی دویم ولی کار اساسی انجام هم می
 .گذار نیستتأثیرولی 

هـا   سیستم اداره شهرداري بسیاري از فعالیت فرسودگی قوانین و ¾
کارها در  ۀهاي اجتماعی را اساس هم ما باید سرمایه. را نابود کرده است

البته باز ، باید در شهرداري را به روي مردم باز کنیم. شهرداري قرار دهیم
کردن درهاي شهرداري به روي مردم این نیست که خودمـان بنشـینیم و   

  .باید نگاه و روشمان را تغییر دهیم، بیایندمردم به مالقات ما 
شـده در   هاي شهردار محتـرم تهـران و اقـدامات انجـام    تأکیدرغم  به

هـاي   هنـوز مـدل  ، شهرداري تهران براي تبدیل آن به یک نهاد اجتمـاعی 
اندرکاران مدیریت و کارکنـان شـهرداري    و دست شهروندانذهنی واقعی 

رسـد همچنـان راهـی     بـه نظـر مـی    همچنان متناسب با آن تغییر نیافته و
  .طوالنی براي رسیدن به این مقصد در پیش رو است

  مسئله و چهارچوب نظريبیان 
با توجه به تمایل شهردار محترم تهران به متحول ساختن شهرداري تهران 
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، بـه یـک نهـاد اجتمـاعی و وضــعیت کنـونی شـهر و شـهرداري تهــران       
براي گـذار بـه یـک نهـاد     هاي اساسی در مقابل شهرداري تهران  پرسش

  :اجتماعی عبارتند از اینکه
هاي یک نهاد اجتماعی  آیا شهرداري تهران در حال حاضر ویژگی ¾
  را دارد؟
براي تبدیل شهرداري تهران به یک نهاد اجتماعی چه نکاتی باید  ¾

  مورد توجه بیشتري قرار گیرد؟
ي هـا از هدفمنـد بـودن کـل و اجـزا      بندي سیستم براي طبقه ایکاف

 ی هدفمندزماندر این چهارچوب یک سیستم . سیستم استفاده کرده است
بتواند هم اهداف و هم راه رسیدن به آنها را در دو یا بیش از دو  که است
داده  نشـان  1 در جـدول  چنانکـه ، بدین ترتیب .خود انتخاب کند، محیط
اجتمـاعی و  ، جانـدار ، ها را در چهار سـطح جبـري   توان سیستم می، شده

  ).1382، ایکاف( بندي کرد محیطی طبقه زیست

  ها انواع سیستم. 1شماره جدول 
  کل  اجزاء  نوع سیستم
  غیرهدفمند  غیرهدفمند جبري
  هدفمند  غیرهدفمند  جاندار
  هدفمند  هدفمند  اجتماعی

  غیرهدفمند  هدفمند  محیطی زیست

ی خدماتی بـه یـک نهـاد اجتمـاعی میـزان      زمانبا گذار شهرداري تهران از سا
 بـدین ترتیـب  هدفمندي اجزاي سیستم شهرداري افـزایش خواهـد یافـت و    

وارگی در مورد شـهرداري و مـدیریت    ناکارآمدي مدل سیستم جاندار و اندام
رو باید مبـانی نظـري شـهرداري بـه عنـوان یـک        ازاین. آن بیشتر خواهد شد

  .و تعمیق بیشتر قرار گیردبررسی ، سیستم اجتماعی مورد گفتمان
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را بـراي  ) 2( شـده در جـدول   داده نشانهاي  فلود و جکسون ویژگی
ها  با تأمل در این ویژگی. اند ها پیشنهاد کرده تعیین سطح پیچیدگی سیستم

توان نتیجه گرفت که با تبدیل شهرداري تهران به یک نهـاد اجتمـاعی    می
  .تر خواهد شد سیستم مدیریت آن پیچیده

هاي موجود در حل مسـائل در   و جکسون براي تبیین دشواريفلود 
کـه بـه حـل مسـائل      بر نقش و نحوه تعامـل کسـانی  ، هاي پیچیده سیستم

کرده و سه سـطح را بـراي نحـوه تعامـل ایشـان       تأکیدخواهند پرداخت 
 گـرا و متخاصـم   کثـرت ، گـرا  این سطوح عبارتند از وحـدت . اند برشمرده

)Flood and Jackson, 1993(.  

  هاي پیچیده و ساده هاي سیستم ویژگی. 2شماره جدول 
 پیچیده  ساده  ویژگی

  زیاد  کم  تعداد عناصر
 زیاد کم تعداد روابط میان عناصر

 نامشخص مشخص هاي عناصر ویژگی
 یافته زمانغیرسا یافته زمانسا کیفیت تعامالت میان عناصر

وجود رفتارهاي  روابطتعریف قوانین حاکم بر  کیفیت تعریف روابط میان عناصر
 تصادفی در روابط

 تغییر تغییر نکردن زمانتغییر سیستم طی 

خلق و پیگیري  پیگیري نکردن اهداف مستقل ها وجود اهداف مستقل در زیرسیستم
 اهداف مستقل

 پذیريتأثیر ناپذیريتأثیر پذیري از عوامل رفتاريتأثیر
 باز بسته تعامل سیستم نسبت به محیط خود

  :در حل مسائل عبارتند از 1گرا هاي جمع وحدت ویژگی
  ؛کنند در تمایالت عمومی تشریک می. 1
  ؛ها و باورهایشان به میزان زیادي قابل انطباق است ارزش. 2

                                                             
1. Unitary 
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  ؛به میزان زیادي در مورد مقاصد و ابزارها توافق دارند. 3
  ؛کنند گیري مشارکت می همگی در تصمیم. 4
  ؛کنند مورد توافق اقدام میبراي رسیدن به اهداف . 5

  :در حل مسائل عبارتند از 1گرا هاي جمع کثرت ویژگی
  ؛در تمایالت توافق اولیه دارند. 1
  ؛ها و باورهایشان واگرا است در بسیاري از موارد ارزش. 2
امـا در صـورت   ، الزاماً در مورد مقاصد و ابزارهـا توافـق ندارنـد   . 3

  ؛کنند مصالحه می، مکانا
  ؛کنند گیري مشارکت می تصمیمهمگی در . 4
  ؛کنند براي دستیابی به اهداف مورد توافق اقدام می. 5

  :در حل مسائل عبارتند از 2هاي جمع متخاصم ویژگی
  ؛کنند در تمایالت عمومی تشریک نمی. 1
  ؛ها و باورهایشان در تضاد با هم است ارزش. 2
و مصالحه  ،در مورد مقاصد و ابزارها با هم توافق چندانی ندارند. 3

  ؛واقعی هم ممکن نیست
  ؛دهند گیري تحت فشار قرار می یکدیگر را در تصمیم. 4
  .در شرایط سیستمی موجود توافق در مورد اهداف ممکن نیست. 5

تعارض و قـدرت در ایـن سـه شـکل از     ، فلود و جکسون تمایالت
 نشـان ) 3( کنندگان مسئله را به نحـوي کـه در جـدول    تعامالت میان حل

انـد کـه در حـال حاضـر ابزارهـا و       داده نشـان داده شده تبیـین کـرده و   
انـد بـراي حـل     ی توسعه داده شـده انسانهایی که براي حل مسائل  روش

هـاي مربوطـه    گرا یا متخاصم و سیستم کنندگان آنها کثرت مسائلی که حل
                                                             
1. Pluralist 
2. Coercive 
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 از پیچیدگی باالیی برخوردار باشند از کفایـت کـافی برخـوردار نیسـتند    
)Ibid.( 

  کنندگان مسئله هاي مختلف تعامل میان حل تعارض و قدرت در شکل، تمایالت. 3شماره جدول 
  متخاصم  گرا کثرت  گرا وحدت  ویژگی

 تمایالت
 اهداف عمومی

خوبی  یک تیم به
 شده یکپارچه

  تمایالت گروهی واگرا
دهی با نقاط کانونی زمانسا

  متقابل
 ائتالف سست

 تمایالت متناقض و متضاد
 رقابتینیروهاي 

ولی ممکن است جوانب ، ذاتی بندرت و گذرا تعارض
 مثبتی هم داشته باشد

ناپذیر و منجر به  اجتناب
تغییر اساسی در کل 

 ساختار

 قدرت
با مفاهیم و ادراکاتی 
چون رهبري و کنترل 
 جایگزین شده است

اي براي برطرف کردن  وسیله
 تعارض منافع

توزیع غیرمتساوي که به 
مانند آنها  تسلط و انقیاد و

 دهد اجازه بروز می

ین آنهـا  تـر  مهمنهادهاي اجتماعی کارکردهاي مختلفی دارند که برخی از 
  :عبارتند از
  ؛ایجاد احساس عضویت در یک گروه ¾
  ؛ها و افراد دسترسی به گروه مکاناایجاد  ¾
  ؛هاي مختلف افراد یکسان کردن گروه ¾
  ؛ایجاد احساس نظم ¾
  ؛مقابله با تغییرکمک به افراد براي  ¾
  ؛موفقیت/ تعریف شکست ¾
  ؛ها تصدیق ارزش/ تعریف ¾
  ؛تعیین قواعد رفتاري ¾
  ؛هدف/ ایجاد احساس جهت ¾
  ؛فراهم آوردن الگو ¾
  ؛آموزش ¾



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      684

  ؛حال و آینده، ارائه اطالعات در مورد گذشته ¾
  ؛ایجاد محلی امن براي تبادل نظرات ¾

کننـد نیـز بـه تبـع      مـی که در یک نهاد اجتمـاعی نقـش ایفـا     کسانی
هـایی مختلـف و گـاه     کارکردهاي مخالف نهادهاي اجتمـاعی بـا انگیـزه   

متعارض این کار را انجام داده و انتظـاراتی گونـاگون از نهـاد اجتمـاعی     
  .واحد دارند

هاي طرفین ارتباطات سیستم منجر به  ی تغییر نقشانساندر هر نظام 
نهایـت موجـب تغییـر در    تغییر در انتظارات ایشان نسـبت بـه هـم و در    

 زماندر تحـول شـهرداري از سـا   . حقوق ایشان نسبت به هم خواهد شد
، رود چنین فرایندي بـروز کنـد   خدماتی به نهادي اجتماعی نیز انتظار می

ان مخالف شهرداري به عنـوان عناصـر   نفع ذيلذا الزم است ارتباط میان 
  .ر گیردهاي این سیستم مورد تدقیق قرا این سیستم و تغییر نقش

تمایـل و   زمانان عبارتند از گروهی از افراد که بـه یـک سـا   نفع ذي
انتظـار مشـروع    زمانتوجه دارند یا گروهی از افراد که نسبت به یک سـا 

 .دارند
ی زماندر هر سا. توان به درونی و بیرونی تقسیم کرد ان را مینفع ذي

کارکنان ، مدیران، داران سهام، زمانان درونی عبارتند از صاحبان سانفع ذي
دولت ، جامعه، کنندگان تأمین، ان بیرونی عبارتند از مشتریاننفع ذيو ... و
از مشتریان  شهروندانبا تبدیل شهرداري به یک نهاد اجتماعی نقش ... .و

  .خدمات شهرداري تغییر خواهد کرد
هـا   زمانهاي اساسی در معمـاري سـا   ان یکی از تحلیلنفع ذيتحلیل 
بنـدي   ان با اهدافی چون صـورت نفع ذيعموالً تحلیل م. شود محسوب می

شـناخت  ، هـا  اجـرا و ارزیـابی برنامـه   ، ها بندي برنامه صورت، ها سیاست
 زمانبراي گذار مناسب شهرداري از یک سـا . شود انجام می.. .موقعیت و
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این شکل جدیـد در   نفع ذيین تر مهمخدماتی به نهادي اجتماعی تحلیل 
  .حال تکوین حیاتی است

  :ان عبارتند ازنفع ذيین معیارهاي تعریف ارتباط با تر مهماي از  ارهپ
  ؛میزان رسمیت ارتباطات ¾
  ؛سویه یا دوسویه بودن ارتباطات یک ¾
  ؛اننفع ذيان از کارکردهاي سایر نفع ذيآگاهی  ¾
  ؛ارتباط با خدمات ¾
  ؛فوریت ارتباطات ¾
  ؛مندي ارتباطاتزمان ¾
  ؛اننفع ذيقابلیت دسترسی  ¾
  ؛کیفیت ارتباطات ¾
  ؛کنترل بر ارتباطات ¾

با تأمـل در ایـن معیارهـا تغییـر وضـعیت ارتباطـات شـهرداري بـا         
رو الزم  ازایـن . در گذار به یک نهاد اجتمـاعی مشـهود اسـت    شهروندان

است نقش و جایگاه شهرندان و شهرداري نسبت بـه یکـدیگر بـا دقـت     
معمـاري  ، مورد تحلیل و تعریف مجدد قرار گیرد و بر اساس این تحلیل

صـورت   زیـرا در غیـر ایـن   ؛ هاي شهرداري مورد بازنگري قرار گیرد نظام
متناسب با نیازهـاي شـهرداري    شهروندانرداري و تنها ارتباط میان شه نه

هاي مخـالف شـهرداري    بلکه بخش، به عنوان نهاد اجتماعی نخواهد بود
نیز در فهم نقش خود دچار ابهـام و درنتیجـه نـاگزیر از روي آوردن بـه     

تـوان در   هایی از این مشـکالت را مـی   نمونه. اقداماتی اشتباه خواهند شد
. هاي مختلف شهرداري مشاهده کـرد  ي بخشحال حاضر نیز در رفتارها

اي  توان به اقـدامات شـکلی یـا دخالـت نابجـاي پـاره       به عنوان مثال می
ماننـد اقـدامات   ( هـا  هاي دیگر معاونت هاي شهرداري در فعالیت معاونت
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هـاي غیـر از    اي و غیراصولی توسط معاونت اجتماعی غیرحرفه، فرهنگی
مرکــزي و برخــی از منــاطق در ســتاد ) معاونــت مســئول ایــن اقــدامات

  .شهرداري تهران اشاره کرد
شهرداري ، در نقش مشتري قرار داشته باشند شهروندان هنگامی که

خواهد بـود   شهروندانسویه ارائه خدمات به  ملزم به برقراري ارتباط یک
را بشناسد و آنها را برآورده کند و  شهروندانو بدین منظور باید نیازهاي 

با تلقـی جدیـد از   . ه وظایف خود عمل نکرده استصورت ب در غیر این
شهرداري براي انجام وظایف خود ، شهرداري به عنوان یک نهاد اجتماعی

ارتباطی دوسویه برقرار کند و در این چهـارچوب الزم   شهروندانباید با 
هاي نوینی برقرار شود کـه در چهـارچوب آنهـا شـهرداري و      است نظام
یی تعاملی نیازهاي یکدیگر را شناسـایی و  در قالب سازوکارها شهروندان

  .کنند تأمینآنها را 
 شـهروندان براي تبدیل شهرداري به یک نهـاد اجتمـاعی الزم اسـت    

انی اثرگـذار در شـهرداري تبـدیل    نفعـ  ذيانی صرفاً اثرپـذیر بـه   نفع ذياز 
 نشـان نیـز   1 در شـکل  چنانکه، و شهرداري را شهروندانمشارکت . شوند

توان به صورت طیفی بـا دو سـرحد ارتبـاط و همفکـري و      می، داده شده
، بـراي موفقیـت شـهرداري در چهـارچوب جدیـد     . همکاري تبیـین کـرد  

هـاي مـورد نیـاز     الزم اسـت سـازوکارها و نظـام   ، یعنی یک نهاد اجتماعی
فکــري و همکـاري طراحــی و   در قالــب هـم  شـهروندان بـراي مشــارکت  

  .مستقر شود

  شهروندانطیف مشارکت . 1شکل شماره 

  
  همفکري و مشارکت مشاوره افشاي اطالعات

 همکاري
 ارتباط
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  بندي جمع
با توجه به سطح پیچیدگی ، با گذار شهرداري تهران به یک نهاد اجتماعی

تنوع در انتظارات نسبت به شهرداري و ، سیستم مدیریت شهرداري تهران
میزان کثرت و تعارض در میان کسـانی کـه بـه حـل مسـائل شـهردراي       

هاي شهرداري  لذا الزم است نظام، یافتخواهند پرداخت افزایش خواهد 
  .هاي ذهنی مدیران شهرداري نیز متناسب با آن متحول شود و مدل

ین عوامـل موفقیـت   تـر  مهـم رسد برخـی از   به نظر می بدین ترتیب
و تحـول موفـق بـه یـک نهـاد       شـهروندان شهرداري در جلب مشارکت 

  :اجتماعی مؤثر عبارت خواهند بود از
در مقابل ، ان داخلینفع ذيبه عنوان  وندانشهرشناخت و تحلیل  ¾

  ؛ان بیرونینفع ذيبه عنوان  شهروندانتلقی 
ان نفعـ  ذيهـایی مناسـب    در قالب شهروندانافشاي اطالعات به  ¾
  ؛داخلی
استقرار و اجراي سازوکارهایی مناسب براي مشـورت بـا   ، ایجاد ¾

  ؛شهروندان
ي همفکـري و  استقرار و اجراي سازوکارهایی مناسب برا، ایجاد ¾

  ؛شهروندانهمکاري 
اســتقرار و اجــراي سـازوکارهایی مناســب بــراي جلــب  ، ایجـاد  ¾

  ؛شهروندانهاي  در مقابل رسیدگی به شکایت شهروندانرضایت 
اســتقرار و اجــراي سـازوکارهایی مناســب بــراي جلــب  ، ایجـاد  ¾

  ؛در پایش شهروندانهمکاري 
دهـی   استقرار و اجراي سازوکارهایی مناسب براي گزارش، ایجاد ¾

  ؛شهروندانبه 
استقرار و اجراي سـازوکارهایی مناسـب بـراي مـدیریت     ، ایجاد ¾
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  ؛شهروندانارتباط با 
  ؛افزایش ظرفیت مدیریت در شهرداري ¾
ی شهرداري متناسب با تغییر ماهیـت آن و  زماناصالح ساختار سا ¾

  ؛رت مواجه شدن با محیطی پیچیده
هاي پاداش شهرداري متناسب با تغییر ماهیت آن و  اصالح سیستم ¾

  ؛و تشویق الگوها رفتاري جدید تأییددر راستاي 
ریـزي مشـارکتی در    ریـزي و توسـعه برنامـه    اصالح نظام برنامـه  ¾

  ؛شهرداري متناسب با تغییر ماهیت آن
اصالح نظام ارزیـابی و پـایش در شـهرداري متناسـب بـا تغییـر        ¾

  ؛شهروندانماهیت آن و ایفاي نقش بیشتر توسط 
ی شهرداري متناسب بـا تغییـر   زماناصالح فرهنگ و انتظارات سا ¾

  .جویی ماهیت آن و گسترش مشارکت
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 جایگاه نظارت همگانی در حوزه
  نهاد اجتماعی شهرداري

  
  1شربتیان محمدحسن

  

  
  
  

  چکیده
بسترسازي مناسب فرایند نهادینه کردن ساختار مدیریت شهري از 

تواند یک عامل مهم در ارتقـاي   طریق حوزه نظارت همگانی می
بـه نهـاد    شـهروندان مشارکت شهري و تقویت اعتماد و اطمینان 

خـدمات و عملکـرد مثبـت    ، ها فعالیت. اجتماعی شهرداري باشد
نـوعی  ) داريشـهر ( طی دوره مـدیریت شـهري   شهروندانبراي 

توان آن را با توجـه بـه    شود که می دارایی اجتماعی محسوب می
توسـعه  . ریزي کـرد  برنامه شهروندانهاي بالقوه و بالفعل  ظرفیت

                                                             
شناسی دانشگاه پیـام نـور خراسـان جنـوبی، عضـو       عضو هیئت علمی گروه جامعه. 1

 (sharbatriyan@pnu.ac.ir)شناسی ایران  پیوسته انجمن انسان
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، نسبت بـه عملکـرد   شهروندانفرهنگ نظارت همگانی از سوي 
) شهرداري( هاي نهاد اجتماعی مدیریت شهري خدمات و فعالیت

 ردهاي زندگی شهروندي استامري مؤثر در بهبود استاندا

را باید  شهروندانهاي بالقوه و بالفعل اطالعات  استفاده از ظرفیت
نوعی کارکرد مؤثر در فـراهم سـاختن رشـد مـدنیت شـهري و      

تقویت هنجارهـا  . تقویت منزلت نهاد اجتماعی شهرداري دانست
 شهروندانهاي اجرایی از طریق حوزه نظارت همگانی  و ضمانت

در . ی و رفتاري شهرداري نقـش مـؤثري دارد  مانزبر عملکرد سا
هـاي   ارتبـاط بـا گـروه   ، حوزه نظارت همگانی مدیریت شـهري 

ی مشـارکت مـدنی       مـی  شـهروندان اجتماعی  توانـد رشـد کمـ
عد کیفی وجـود سـطوح  . را گسترش دهد شهروندان خـرد ( از ب ،

هاي تعـاملی و   نظارت همگانی اشاره به زیرساخت، )کالن، میانی
و سـاختار مـدیریت شـهري دارد و     شهروندانبا ، عهارزشی جام

مسئله منفعت عمومی در حوزه نهاد اجتماعی شهرداري به ابعـاد  
، رفـاهی ، فضاسـازي ، سـالمتی ، اجتمـاعی ، فرهنگـی ، مشارکتی
و ایــن متغیرهــاي ، پرداختــه شــهروندان... امنیتــی و، آسایشــی

اجتماعی باید به صورت یک نوع کاالي عمومی در اختیار تمـام  
  .و بر آن نظارت شود، قرار گیرد شهروندان

نظــارت ، شــهرداري، مــدیریت شــهري، شــهروند: کلیــدواژگان
  .نهاد اجتماعی، همگانی
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  مقدمه
داراي نیازهاي متعددي هستند که بایـد   شهروندان، در یک جامعه شهري

هـاي   یک جامعه در ارضاي این نیازها تالش) شهرداري( شهري مدیریت
و ، در واقع ضرورت و تالش در حـوزه رفـع نیازهـا   . بسیاري انجام دهد

در عصر حاضر کـه زنـدگی را بـه سـمت شهرنشـینی       شهروندانمسائل 
موجب شده است که ضرورت حیات شهري و تـداوم  ، دهد گسترش می

بر این اسـاس وجـود و   . شینی کندآن را جزء لوازم اساسی زندگی شهرن
) شـهرداري ( اي به نام نهاد اجتماعی مدیریت شـهري  نهادینه کردن پدیده

  .رسد در جامعه امري ضروري به نظر می
، نهاد اجتماعی مدیریت شهري یک جامعه با ایجـاد مسـائل رفـاهی   

بـراي  ، احسـاس آرامـش خـاطر را   ، آسایشی و امنیتـی بایـد سـعی کنـد    
توانـد یکـی از کارکردهـاي     که ایـن احسـاس مـی   ؛ ندایجاد ک شهروندان

  .اساسی و وظایف اصلی این نهاد در عصر حاضر باشد
در واقع مدیریت شهري در جوامع امروزي به صورت سیسـتماتیک  

یافتـه اسـت را    زمانو نظامند که داراي الگوهاي اجتمـاعی پایـدار و سـا   
توان به عنـوان نـوعی نهـاد اجتمـاعی در نظـر گرفـت کـه از طریـق          می

شده و یکسان کـه هـدفش بـرآوردن نیازهـاي اساسـی       رفتارهاي نظارت
  .شکل گیرد، جامعه شهري است شهروندان

که بر ساختار یک شهر حاکم اسـت را  ) شهرداري( مدیریت شهري
نظامی از نظـام   طور کلی خرده اي از فرهنگ محلی آن شهر و به باید پاره

، مقـرارت ، که بایـد بـر اسـاس قـوانین    ، فرهنگی حاکم بر جامعه دانست
دینـی و عرفـی کـه بـه صـورت      ، سنن و آداب ملـی ، هنجارها، ها ارزش

هـایی را بـراي بـرآوردن نیازهـاي      فعالیـت ، یافته به آن محول شـده  نظام
بـه صـورت   ) يشـهردار ( بنابراین مدیریت شهري؛ انجام دهد شهروندان
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مند باید الگوهاي رفتاري مشترکی  خاص سیستماتیکی و نظام 1پیکربندي
آن شـهر   شـهروندان اي و ملـی در میـان    منطقـه ، مطابق با فرهنگ محلی

 تـأمین اشاعه دهد که این الگوهـاي رفتـاري مشـترك بایـد متناسـب بـا       
  .باشد شهرونداننیازهاي اساسی شهر و 

  طرح مسئله
ی انسـان از پارامترهاي اساسی تشـکیل یـک جامعـه    یکی  2نهاد اجتماعی

 تـأثیر  انسـان هـاي مختلـف زنـدگی     این پدیده انتزاعـی در حـوزه  ، است
بر  انسانآغاز زندگی  زمانو از ؛ بسیاري بر حیات بشریت گذاشته است

روي زمین تا حال حاضر به طور مستمر و مداوم نقـش مهمـی داشـته و    
بر این اسـاس نهـاد   . دچار تحوالت بسیاري شده است مکانو  زمانطی 

و الگوهاي رفتاري اسـت  ، ها گروه، ها نقش، ها نظامی از پایگاه«اجتماعی 
 »سازد و براي بقاي جامعه ضروري است را برآورده می انسانکه نیازهاي 

  ).136: 1388، قنادان و همکاران(
مت مدرنیتـه  در جامعه عصر حاضر که به س، با توجه به این تعریف

شهرسـتان و  ، شـهر  کالنمدیریت شهري در هر ، کند و مدنیت حرکت می
نهـاد اجتمـاعی   . شهري داراي یک نهاد اجرایی به نـام شـهرداري اسـت   

و مناســبات ، هنجارهــا، هــا شــهرداري را بایــد نظــامی متشــکل از ارزش
تـر   کـالن فرهنگ آن منطقه و به صورت  تأثیراجتماعی دانست که تحت 

و  شـهروندان فرهنـگ جامعـه بـه دنبـال ارائـه خـدمات بـه         رتأثیتحت 
  .همشهریان است

نقش این نهاد اجتماعی در شهر بر این امر بنـا شـده اسـت کـه بـه      
                                                             
1. Configuration 
2. Social institution 
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هـاي   در تمـام زمینـه   شـهروندان مندي رفتارهاي مناسـب   استقرار و نظام
گونـه اسـتقرار سیسـتماتیکی در     که این، مرتبط با حمایت شهري بپردازد

ي کارکردهاي اساسی است که جامعه شهري و قـانون بـراي   راستاي ایفا
بر این اساس در این مقاله سعی بر این داریـم کـه   . آن تدوین کرده است

به عنوان یک نهاد اجتماعی ) شهرداري( به تبیین و تفسیر مدیریت شهري
توانـد در جامعـه    که چه نقشی مـی ، اي بپردازیم از طریق مطالعه کتابخانه

ین کارکردهـاي حـوزه نظـارت    تـر  مهـم امروز داشته باشـد؟ و همچنـین   
هاي ایـن نهـاد را    تواند فعالیت همگانی نهاد اجتماعی شهرداري را که می

  .نهادینه کند توصیف و تشریح کنیم شهرونداندر میان اذهان 

  اهمیت موضوع
یافتـه   زمانو رسوم و قوانین سـا  آداب، هنجارها، ها نظامی از ارزش 1نهاد

است که نقش آن استقرار رفتارهاي شایسته در افراد براي ایفاي کاربردها 
بـر ایـن اسـاس    . و کارکردهایی است که جامعه به آن محول کرده اسـت 

ها به مدیریت شهري در جامعه محول  یافته شهرداري زمانآنچه را نظام سا
الگوهـاي  ، ها و نبایدهاي رفتـاري باید، ها این است که ارزش، کرده است

و قوانینی که باید براي استقرار نظم در شـهر  ، ورسوم شهر آداب، اخالقی
در قالـب  ، ها بر مبناي توسـعه پایـدار شـهري ایجـاد کنـد      در تمام زمینه

اشاعه و گسترش  شهروندانهاي خدماتی در بین  ریزي کارکردها و برنامه
هاي  دهی به رفتارها یا روش زمانسا ،آنچه در یک نهاد اهمیت دارد«. دهد

. شـود  هاي مهم مطرح مـی  هایی است که در مورد نیازمندي انجام فعالیت
هـاي مهـم اسـت و     یکی از جنبـه ، ساخت، در بررسی هر نهاد اجتماعی

تعهـدات متقابـل در   ، چنین مفهومی دربرگیرنده نظـام روابـط اجتمـاعی   
                                                             
1. Institution 
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و در ارتبـاط بـا نیـاز    هاي اجتماعی و انتظارات در سـطوح جامعـه    نقش
  ).147: 1378، محسنی( »معینی است

به عنوان متولی اجرایی امور شهري که ) شهرداري( مدیریت شهري
پس از انقالب مشروطه در ایران به عنوان بلدیه ایجاد شد و تا به امـروز  

و جنبـه  ، هـاي عمیقـی شـده اسـت     دچار تحوالت اساسـی و دگرگـونی  
، ظر اجرایی در عصـر حاضـر یافتـه اسـت    را از ن شهروندانحکمرانی بر 

داراي ساختار اجتماعی اسـت کـه هریـک از مـدیران و کارمنـدان ایـن       
تعهـداتی   شـهروندان نسبت بـه  ، مجموعه در قالب نظام روابط اجتماعی

ی بـه نسـبت سـایر    زمانبـا ایـن مجموعـه سـا     شـهروندان و چون ، دارند
بیشـتري خواهنـد   انتظـارات  ، هاي شهري ارتباط تنگاتنگی دارنـد  زمانسا

توانـد بـه حفـظ اعتمـاد      و این تعهدات متقابـل و انتظـارات مـی   ، داشت
هاي اجتمـاعی ایـن مـدیریت     اجتماعی به این مجموعه و تقویت سرمایه

اما بـا توجـه بـه اینکـه در     . رسانی بسیار کمک کند هاي خدمات طی سال
، هایی بـه جـاي اینکـه اجرایـی باشـد      جامعه ایران وجود چنین مدیریت

جاي جامعـه مـا    و در جاي، نگر شده است زدگی و سطحی بیشتر سیاست
کنـد و یـا بـه     نسبت به خدماتی که این نهاد اجرایی ارائه مـی  شهروندان

انـد طـی    عبارت دیگر به دلیل اینکه متولیان اجرایی امـور شـهر نتوانسـته   
، را بـرآورده کننـد   شـهروندان تعهدات و انتظارات ، رسانی دوران خدمت

، ایجاد نشده است شهرونداناسبی از این نهاد اجتماعی در اذهان نقش من
هاي سرمایه اجتماعی و عدم نظارت دقیق و  لذا این امر موجب افول پایه

شـده   شـهروندان اطمینانی به این دستگاه از سـوي   اعتمادي و بی رشد بی
  .است

یافتـه   را باید بـه نـوعی نهـادي عینیـت    ) شهرداري( مدیریت شهري
منـد در قالـب سـاختار     فت کـه بـه طـور سیسـتماتیک و نظـام     درنظر گر
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بر  تأکیدگرفته از فرهنگ محلی و ملی و با  اجتماعی خاص و عام نشئت
مناسبات اجتماعی و قـوانین بـه ایفـاي کارکردهـاي     ، هنجارها، ها ارزش

، ونقـل  حمل، یعمران، فرهنگی، اساسی خود چون رفع نیازهاي اجتماعی
  .پرداخته است.. .گردشگري و، یحی و فراغتیتفر، خدماتی، زیباسازي

جامعه به عنوان یک نهـاد اجتمـاعی از   ) شهرداري( مدیریت شهري
طریق فرایندهاي اطالعاتی خروجی و ورودي به سیسـتم اجرایـی و بـر    

نگـر در سـطح منطقـه و     نگر شهري و حتی خرده کالناساس تصمیمات 
از طریـق اجـراي    شـهروندان دهی رفتارهـاي  زمانمحالت شهري به سـا 

بایـد  . پردازیـد  مـی  شهروندانهاي متنوع شهري مرتبط با نیازهاي  فعالیت
این نهاد اجتماعی را نوعی ساختار اجتمـاعی درنظـر گرفـت کـه چنـین      
ساختاري دربرگیرنده نظامی از روابـط اجتمـاعی و تعهـدات متقابـل در     

هـاي اجتمـاعی و انتظـارات در سـطح جامعـه شـهري و در مـورد         نقش
  .است شهروندانیازهاي معینی از ن

  نظارت همگانی
در واقع وجود حوزه نظارت همگانی در نهاد اجتماعی شهرداري بیـانگر  

بـر اسـاس   ) شهرداري( این است که مدیران و کارمندان مدیریت شهري
انـد در   تا چه حد توانسـته ، جامعه دارند شهروندانروابط اجتماعی که با 

به تعهدات خـود پایبنـد باشـند و آیـا      دوران خدمت در حوزه شهرداري
  .را بر اساس نیازهایشان برآورده کنند شهرونداناند انتظارات  توانسته

حوزه نظارت همگانی در جامعه شهري که جزء سـاختار اجتمـاعی   
بر این اصل استوار است ، اي است هر جامعه) شهرداري( مدیریت شهري

و چون ، شهري داشته باشندجانبه بر امور  باید نظارت همه شهروندانکه 
دهی شـهري  سـامان شهرداري یک نهاد خدمتگزار و متولی اجراي نظم و 
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به عنوان یک نقش اجتماعی توانسته اسـت تعهـدات و انتظـارات    ، است
  .ایجاد کند شهروندانخود را در مقابل رعایت حقوق 

هاي حوزه نظارت همگانی این است کـه بـر اجـراي دقیـق      فعالیت
نگر و خرد جامعه شهري نظارت کند و این نوع نظـارت   کالنتصمیمات 

انسـجام و مشـارکت   ، هاي اعتماد اجتمـاعی  تواند منجر به تقویت پایه می
  .ها و خدمات نهاد اجتماعی شهرداري شود در فعالیت شهروندان

حوزه نظارت همگانی به عنوان یک پل ارتباطی بین نهاد اجتمـاعی  
د نقش مهمی در اجراي انتظـارات و  توان می شهروندانمدیریت شهري و 

کارکردهاي اساسی این حوزه باید با . شهرداري ایفا کند زمانتعهدات سا
اشاعه ، برآورده کردن نیازهاي شهر، هاي جامعه شهروندي بر ارزش تأکید

و  عمـران ، آسـایش و احسـاس آرامـش خـاطر     تأمین، الگوهاي اخالقی
  .شکل گیرد... رسانی و خدمات، آبادي

بـا   شهروندانحوزه نظارت همگانی نقش مؤثري در برقراري تعامل 
ایـن حـوزه از طریـق تعامـل     ؛ دارد) شهرداري( مجموعه مدیریت شهري

تواند اعتماد و  می، با مجموعه مدیریت نظارت همگانی شهروندانروزانه 
در ارتباط با ایـن مرکـز غالبـاً کـنش      شهروندان. شعاع آن را تقویت کند

منـاطق مختلـف    شـهروندان تمام ، این مرکز باید به نوعی. داختیاري دارن
این پیوند از . پیوند دهد) شهرداري( شهري را با مجموعه مدیریت شهري

کـه توسـط   ؛ مسائل مهم تقویت اطمینان به نهاد اجتماعی شهرداري است
گروهی به این  این ارتباط به صورت درون. تواند ایجاد شود این مرکز می

هـاي مجموعـه    ز طریق نظارت بر عملکـرد و فعالیـت  صورت است که ا
عد بـرون ، گیرد مدیریت صورت می گونـه اسـت کـه     گروهـی ایـن   و از ب

بـا   شـهروندان سرمایه اجتماعی شهري از طریق تعامل اجتماعی و پیوند 
  .گیرد شکل می) شهرداري( مرکز نظارت همگانی و مدیریت شهري
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حـوزه نظـارت همگـانی    ایجاد شبکه اعتماد از دیگر عناصر اساسی 
که در بسط فرهنگ نظـارت همگـانی   ؛ است) شهرداري( مدیریت شهري

شـبکه اعتمـاد عبـارت اسـت از     «. بسـیار مـؤثر اسـت    شهرونداندر بین 
هنجارهـا و  ، از اطالعـات ، گروهی که بر اساس اعتماد متقابل به یکدیگر

اعتماد  رو ازاین. کنند هاي یکسانی در تبادالت بین خود استفاده می ارزش
هـاي مربـوط بـه     متقابل نقش زیادي در تسهیل فرایندها و کاهش هزینـه 

تواند بین افراد یک گروه و یا بین  شبکه اعتماد می. گونه تبادالت دارد این
به عبارت دیگر در یک گروه . وجود آید هاي مختلف به زمانها و سا گروه

یی دیگران بـه خودشـان   پاسخگواي که افراد آن گروه به  و یا یک جامعه
کم مطمئن باشـند   اطمینان داشته باشند از اعتماد برخوردار باشند یا دست
برخـی اعتمـاد را   . اعضاي دیگر تمایلی به زیان رساندن بـه آنهـا ندارنـد   

معتقدند عمل  فوکویامادانند و برخی دیگر مثل  ناشی از شبکه ارتباطی می
و شـبکه اجتمـاعی و جامعـه    متقابل و سرمایه اجتماعی است که اعتماد 

حوزه نظارت همگـانی بـه عنـوان     ).3: 1385، علوي( »سازد مدنی را می
تواند اعتماد الزم را براي مجموعه مدیریت شهري  یک شبکه ارتباطی می

نسبت به اهمیت قرار دادن نظـرات   ،شهروندانها و اذهان  در بین نگرش
  .حاصل نماید شهروندان

تمـام  ؛ ر کارکردهاي این مجموعـه اسـت  ایجاد شعاع اعتماد از دیگ
داراي میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به ، هاي اجتماعی در شهر گروه

مفهوم میزان گستردگی دایره همکاري و اعتماد متقابل اعضاي یک گروه 
تـوان گفـت    در نتیجـه مـی  . است) شهرداري( با ساختار مدیریت شهري

سـرمایه  ، د بیشـتري باشـد  هرچه یک گروه اجتماعی داراي شـعاع اعتمـا  
هنجارهاي اجتماعی از دیگر مفاهیم . اجتماعی بیشتري نیز خواهد داشت

سرمایه اجتماعی است که در بسط فرهنگ نظارت همگـانی بسـیار مهـم    
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وجود هنجارهاي اجتماعی باید به صورت قانونی و رسمی توسط . است
. داعمـال شـون  ) شهرداري( ابزارهاي خاص در مجموعه مدیریت شهري

این کنترل اجتماعی در مدیریت شهري از طریق مرکز نظارت همگانی به 
  .شود هاي اجتماعی انجام می کمک ارزش

هـاي ارتبـاطی و    توان گفت با ترکیـب اثـرات شـبکه    در مجموع می
هـاي مرکـز    اعتماد و هنجارهاي اجتماعی که جزء عناصر پایدار فعالیـت 

ی ایـن  زمانسـاختار سـا  ، نظارت همگانی نهاد اجتماعی شهرداري اسـت 
و مـدیریت   شـهروندان مدیریت باید همکاري و هماهنگی بیشتري بـین  

هاي مبادالت آن سـاختار را کـاهش دهـد کـه      و هزینه، شهري ایجاد کند
یابد و رونـق و رفـاه    درنتیجه بازدهی و کارآمدي آن مجموعه افزایش می

  .شود می شهروندانبیشتري نصیب 

  نظارت همگانیتعهدات و انتظارات و شبکه 
، هـاي نهـاد اجتمـاعی اسـت     ین ویژگـی تـر  مهـم انتظارات و تعهدات از 

منظور آبادانی و رفاه شهري با دریافت عوارض و سایر  مدیریت شهري به
آورد  وجود مـی  این تعهد را به، شهروندانهاي قانونی کسب درآمد از  راه

که باید به نوعی حسن نیت خـود را نسـبت بـه توسـعه رفـاه و آبـادانی       
و  شـهروندان این امر انتظـاري در  . انجام دهند شهروندانزندگی شهري 

آورد و به  وجود می تعهداتی را براي شهرداري در راستاي حفظ اعتماد به
است و باید با  شهروندانست که در د، کند نوعی برگه اعتباري تولید می

هاي اعتباري زیاد شـده و   اگر این برگه. عملکردهاي متنوع بازخرید شود
هـاي   ی کوتـاه برگـه  زمـان  در مدت، سویه باشد بازخرید نشود و غالباً یک

هم نسبت به تعهداتی که به مـدیریت شـهري دارنـد     شهرونداناعتباري 
  .شود شکل میاعتبار شده و ساختار اجتماعی شهر دچار م بی
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حوزه نظارت همگـانی بـه ایـن منظـور در مـدیریت شـهري ایجـاد        
شود که بر تعهدات مدیریت شهري نظـارت داشـته باشـد و بـه نـوعی       می

ایـن اعتمـاد را   . اعتماد اجتماعی را در ساختار زندگی شهري تقویت کنـد 
هـاي حـوزه    توان از طریق نظرسنجی و مطالعه و تحلیل محتـواي پیـام   می

از نظـر  . مگانی نسبت به عملکرد مدیریت شـهري بررسـی کـرد   نظارت ه
میـزان در خـور اعتمـاد    : دو عامل براي ایـن مسـئله حیـاتی اسـت    « کلمن

که بـه ایـن معناسـت کـه تعهـدات الزم پرداخـت       ، بودن محیط اجتماعی
. شـده اسـت  و میـزان واقعـی تعهـداتی کـه برعهـده گرفتـه       ، خواهد شـد 

گـران در   عـد متفـاوت اسـت و کـنش    هـاي اجتمـاعی از ایـن دو ب    ساختار
، کلمـن ( »کننـد  درون ساختار اجتماعی معینی در بعد دوم با هم فـرق مـی  

1377 :468.(  

  ظرفیت بالقوه اطالعات و شبکه نظارت همگانی
ناپذیري از روابـط اجتمـاعی    ظرفیت بالقوه اطالعات جزء ذاتی و جدایی

امـا  ؛ اسـت  اي بـراي کـنش مهـم    اطالعات در فراهم کردن شالوده. است
کمترین چیزي کـه بـراي کسـب    . دست آوردن اطالعات پرهزینه است به

یکی از وسـائلی  . اطالعات الزم داریم توجه است که همیشه اندك است
استفاده از روابط اجتمـاعی  ، توان از طریق آن اطالعات کسب کرد که می

روابـط اجتمـاعی شـکلی از    «. شـود  است که براي مقاصد دیگر حفظ می
کند  سرمایه اجتماعی را در فراهم ساختن اطالعاتی که کنش را تسهیل می

نه ، سازند ارزشمندند روابط براي اطالعاتی که فراهم می. دهد تشکیل می
هاي اعتباري به صورت تعهداتی که فرد براي عملکرد دیگران  براي برگه
  ).3: 1385، علوي( »کند فراهم می

الزم را بـراي اجـراي عملکـرد     حوزه نظارت همگانی باید اطالعات
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ایــن امــر نیازمنــد ایــن اســت کــه بــا ، دســت آورد واگذارشـده بــه آن بــه 
تعامل و ارتباط برقرار کنـد و از ایـن طریـق اطالعـات الزم را      شهروندان

در واقـع کـارکرد اصـلی حـوزه نظـارت همگـانی مـدیریت        . کسب کنـد 
از دسـتگاه   شـهروندان هـا و انتظـاراتی اسـت کـه      شهري توجه به خواسته

این کـارکرد در فـراهم سـاختن اطالعـاتی     . اجرایی مدیریت شهري دارند
ایـن  . گیـرد  کنـد شـکل مـی    تسهیل می شهروندانکه تعامل این شبکه را با 

اطالعــات بــراي تحقــق هــدفی اســت کــه در قــانون اساســی جمهــوري  
مــردم حــق نظــارت بــر عملکــرد «: اســالمی بــه ایــن شــکل آمــده اســت

  .»را دارندهاي دولتی  دستگاه

  هاي اجرایی مؤثر و شبکه نظارت همگانی هنجارها و ضمانت
ــظ هنجارهــا و ضــمانت هــاي اجرایــی از طریــق نظــارت همگــانی   حف

ی و رفتـاري نهـاد اجتمـاعی شـهرداري     زمانبـر عملکـرد سـا    شهروندان
حفظ هنجارها «. اثربخشی خاصی در تقویت ساختار مدیریت شهري دارد

رافات در جامعـه و باعـث پیشـرفت اهـداف     مانع جرم و انح زماندر سا
ها بـه   این هنجار؛ کند را بسیار آسان می زمانوظایف سا؛ شود ی میزمانسا

کنـد بـا    ی که به سود جمع عمل مـی زمانصورت دستوري و امري در سا
شـود و   هاي دیگر تقویـت مـی   و پاداش، پایگاه احترام، حمایت اجتماعی

: 1385فـاین  ( »شـود  هرها میسرمایه اجتماعی است که موجب توسعه ش
اجراي هنجارهـاي مـؤثر در نهـاد اجتمـاعی     ، این موارد بر اساس ).237

توانـد شـکل قدرتمنـدي از     شهرداري از طریق مرکز نظارت همگانی می
، زمانایـن اعتمــاد اجتمـاعی در ســا  ، اعتمـاد اجتمــاعی را تشـکیل دهــد  

که با ساختار هایی را  کند و کنش هایی را به صورت معین تسهیل می کنش
  .کند ارتباط ندارند محدود می زمانقانونی سا
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  پذیري و شبکه نظارت همگانی مطالعه انطباق
حوزه نظارت همگانی براي پیشبرد مقاصـد و اهـداف مـدیریت شـهري     

ی اسـت و  زمانعملکرد این حوزه نوعی برگه تضمین سا. آید وجود می به
ایـن  . قرار دارد وندانشهرهمچنان به عنوان منبعی در دسترس مدیران و 

لـیکن طـی   ، مرکز ممکن است براي اهداف خاصی بنیاد نهاده شده باشد
تواند خود را بـا   ی میزمانهاي جدید سا بر اساس اهداف و عملکرد زمان

مقاصد دیگر انطباق دهد و سرمایه اجتماعی مهمی را بـراي مـدیران کـه    
رت دیگـر حـوزه   به عبا. ی را در دسترس دارند تشکیل دهدزمانمنابع سا

وجـود آمـده اسـت کـه      اي از اهـداف بـه   نظارت همگانی براي مجموعه
بنـابراین نـوعی دارایـی    ؛ تواند به دستیابی به اهداف دیگر کمک کنـد  می

ممکـن  . دهد که براي استفاده در دسـترس اسـت   اجتماعی را تشکیل می
با است این شکل دارایی را بتوان به طور کامل به عناصري تبدیل کرد که 

، ظرفیـت بـالقوه اطالعـات   ، عناوین دیگري چون تعهـدات و انتظـارات  
بر این اساس پدیده قابل انطباق بـودن  ، دارد... هنجارها و روابط اقتدار و

  .اي ضروري است حوزه نظارت همگانی براي مقاصد جدید پدیده

  گیري دارایی اجتماعی مدیریت شهري بررسی الگوي اندازه
دارایی اجتماعی نهاد اجتماعی شهرداري با استفاده گیري  در الگوي اندازه

هاي دارایی و اعتبـار ایـن    توان عناصر و شاخص از شیوه تحلیل کمی می
تـوان   در این سنجش می. هاي اجتماعی شهر بررسی کرد نهاد را در گروه

هـاي   هاي موجود در سیستم هاي گروه از الگوي مبتنی بر تعداد و ویژگی
هایی که داراي تعداد زیادي  گروه«از نظر فوکویاما . اجتماعی استفاده کرد

اعضا نیز باشند اما داراي انسـجام مناسـبی نباشـند از دارایـی اجتمـاعی      
آنچه در دارایی اجتماعی قابـل توجـه اسـت میـزان     ، کمتري برخوردارند
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هاي اصولی مشـترك   ها و دیدگاه انسجامی است که به دلیل وجود ارزش
اي داراي اطمینـان اجتمـاعی    نـابر اعتقـاد وي جامعـه   ب.... آید وجود می به

هایی با تعداد اعضاي باال و داراي اعتماد بـه   باالیی است که داراي گروه
یکدیگر بوده و منسجم باشند و همچنـین بتواننـد در ارتبـاط بـا محـیط      

هاي متقابلی با جوامع دیگر داشته  بیرون خود مؤثر عمل کرده و همکاري
  ).116: 1379، افوکویام( ».باشند

توانـد از ایـن الگـو بـراي سـنجش و       حـوزه نظـارت همگـانی مـی    
از دیگـر الگوهـاي   . گیري اعتبـار اجتمـاعی شـهري اسـتفاده کنـد      اندازه
در ایـن الگـو بـر    ، الگوي مبتنی بر تحقیقات پژوهشی است، گیري اندازه

، توانـد از طـرف مرکـز انجـام گیـرد      اساس تحقیقات پیمایشـی کـه مـی   
زم درباره میزان اعتمـاد موجـود بـین اعضـاي یـک سیسـتم       اطالعات ال

هــاي مــدنی شــهري  اجتمـاعی و تمایــل آنهــا بــه قــرار گــرفتن در نهــاد 
بر این اساس مرکز نظـارت همگـانی در اسـتفاده از    . شود گیري می اندازه

میـزان مشـارکت اجتمـاعی    : هـایی ماننـد   توانـد از شـاخص   این الگو می
، به صورت داوطلبانه در سـاخت فرهنگـی و اجتمـاعی شـهر     شهروندان

ها و نهادهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی     در کانون شهروندانمیزان عضویت 
با مجموعه مدیریت  شهروندانمیزان ارتباطات ، وابسته به نهاد شهرداري

نرخ ایجاد نهادهاي اجتماعی شـهرداري بـا عضـویت داوطلبانـه     ، شهري
ها و نهادهاي اجتماعی وابسته  برگزاري گروهو تعداد جلسات  شهروندان

اسـتفاده  ، در آن عضـو هسـتند   شهروندانبه مجموعه مدیریت شهري که 
هـاي   به روشها  زماننهادها و سا اجتماعی دارایی، پوتناماز دیدگاه «. کند

هـاي   از شاخصباید یک شاخص مرکب را . شود گیري می مختلف اندازه
  :زیر برگزید

  ؛یزمانراد در زندگی اجتماعی و ساشدت درگیري اف .1
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  ؛گیري يأمشارکت عمومی مشابه ر .2
  ؛)هاي دوستانه دید و بازدید( اجتماعی شدن غیررسمی .3
  .سطح اعتماد بین اشخاص .4

ترین سنجش سرمایه اجتماعی این است که در  رسد کامل به نظر می
  .تمامی ابعاد صورت گیرد

هاي موجود بین افراد  شبکهمیزان ارتباطات و : سنجش ساختاري. 1
پـذیري و شـدت    مشـارکت . گیـري باشـد   تواند یـک شـاخص انـدازه    می

البته باید توجـه کـرد   ؛ ها باشد تواند جزء این شاخص برقراري ارتباط می
  ؛که مشارکت اجتماعی مورد توجه است

شـاخص دیگـر   ، میزان اعتمادپذیري در جوامع: سنجش محتوایی. 2
  ؛دارایی اجتماعی است

میزان فداکاري و ایثارگري و تعـاونی و عمـل   : سنجش کارکردي. 3
تواند از  ی صورت گرفته است میزمانمتقابل که بین مردم طی یک دوره 

  ).5: 1384، رضایی( »شاخص نوع سوم باشد

  سطوح کیفی دارایی اجتماعی مدیریت شهري
مرکز نظارت همگـانی شـهرداري در زمینـه توسـعه دارایـی اجتمـاعی و       

قابل بررسـی   کالنمیانی و ، دي از پیامدهاي آن در سه سطح خردمن بهره
سرمایه اجتماعی اشاره به افراد موجـود در شـبکه   ، در سطح خرد«. است

دارد که بر اثر تعامل میان این افراد شناخت حاصل و هویت اعضا شکل 
هـا و   دارایی اجتمـاعی بـه اجتماعـات و گـروه    ، در سطح میانی. گیرد می
اره دارد و باعث تقویت و سـاخت بنیـه ارزشـی و تعـاملی     ها اش زمانسا

هـا و   زمانبـه جامعـه کـه دربرگیرنـده سـا      کالندر سطح . شود گروه می
گیري و تقویت مراودات و ارتباط  هاي مختلف بوده و موجب شکل گروه



  سوم؛ جلد »شهرداري به منزله نهاد اجتماعی«مجموعه مقاالت نخستین همایش      706

الوانی ( ».اشاره دارد، بخشد هاي مشترك را بهبود می جمعی شده و ارزش
  ).13: 1384، و همکاران

نظارت همگانی در سطح فردي از دارایی اجتماعی به عنـوان منبـع   
هـاي انجـام کـار و یـا      دانستن منبع اطالعـات و شـیوه  ، شناخت و دانش

همچنـین از  . کنـد  آمده در شبکه استفاده می برطرف کردن مشکالت پیش
اسـتفاده   شـهروندان هـاي   منبع هویت براي اشاره بـه هنجارهـا و ارزش  

تا  شهروندانکند که  منبع هویت به این مسئله اشاره می به عبارتی. کند می
هـاي مشـترك بـا مجموعـه مـدیریت       ها و بیـنش  چه اندازه داراي ارزش

. اند و تا چه اندازه قادر به همکاري با نهاد شهرداري هسـتند  شهري بوده
 يهـا  اجتماعی در قالـب روابـط فـردي و شـبکه     دارایی، در سطح خرد«

هاي غیررسمی حاکم مورد بررسی  و ارزش نجارهاارتباطی بین افراد و ه
اجتماعی موضوعاتی چـون شـدت و    داراییبر این اساس . گیرد قرار می

احساس تعهـد و اعتمـاد   ها و  کیفیت روابط و تعامالت بین افراد و گروه
شـود و بـه عنـوان     مشترك را شامل میهاي  دوجانبه به هنجارها و ارزش

: 1384، ازکیـا و همکـاران  ( ».است یک حس تعلق و پیوستگی اجتماعی
 زمانهاي ارزشـی و تعـاملی سـا    در سطح میانی باید به زیرساخت ).390

دارایـی اجتمـاعی را نـوعی    ، کلمـن و پاتنـام در ایـن سـطح    . اشاره کرد
هـاي سـاخت    نخست برخوردار از جنبـه «گیرند که  موجودیت درنظر می

ـ ( گران هاي خاص کنش دوم کنش، اجتماعی است را ) ا حقـوقی حقیقی ی
ارتباطـات افقـی و   ، ایـن مفهـوم  . کنـد  درون ساختار اجتماعی تسهیل می

ها و روابط بینابینی در زمـره آن قـرار    زمانشود و سا عمودي را شامل می
  ).390: همان( »گیرد می

نسـبت بـه عملکـرد مجموعـه      شـهروندان حوزه نظـارت همگـانی   
ها و خدمات شـهرداري بـه نـوعی دارایـی اجتمـاعی اسـت کـه         فعالیت
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این مرکز منبعـی بـراي   ؛ کند ساختاري را تسهیل می هاي معین درون کنش
در واقـع  ؛ با مجموعه مدیریت شهري اسـت  شهروندانهاي متقابل  کنش

بـین   این مرکز به نوعی روابط اجتماعی و هنجارهاي اجتمـاعی موجـود  
دارایـی  ، کـالن در سـطح  . کنـد  هاي مختلف شهري را تسـهیل مـی   گروه

در این سـطح  ، شود هاي ارتباط اجتماعی ختم می اجتماعی به زیرساخت
در ایـن  ، کنـد  در آن فعالیـت مـی   زمانباید به محیطی اشاره کرد کـه سـا  

، نوع حکومت و نظـام سیاسـی  ، چهارچوب حقوقی، فعالیت نقش قوانین
 کـالن مشـی   کز و میزان مشارکت سیاسـی افـراد در خـط   میزان عدم تمر

تعامل متقـابلی کـه بـین نهـاد     ، در این سطح. سرمایه اجتماعی قرار دارد
قابل بررسی ، هاي دولتی و حکومتی وجود دارد شهرداري با سایر دستگاه

مدیریت شهري با حاکمیت سیاسی جامعه از طریـق  ، در این سطح. است
، در ایـن سـطح  . کند ختاري رسمی برقرار میقوانین و مقررات روابط سا

مرکز نظارت همگانی نوعی اعتماد متقابل بین مجموعه مـدیریت شـهري   
  .کند با سایر نهادهاي اجتماعی برقرار می

  منفعت عمومی نظارت همگانی و مدیریت شهري
از ... اوقـات فراغـت و  ، آسـایش شـهري  ، هاي شهري چـون رفـاه   دارایی

قـرار دارد   شهروندانعمومی در اختیار تمام مواردي است که به صورت 
تولید  شهروندانو یک نوع کاالي عمومی است که منافعی را براي عموم 

در واقع در تمام ساختارهاي اجتماعی که هنجارهاي اجتماعی و . کند می
این عناصر به تمام افرادي کـه جـزء آن   ، هاي اجرایی وجود دارد ضمانت

نظارت همگانی مرکـزي اسـت بـراي    . ندک ساختار هستند سودرسانی می
بـه   زمـان تا در هـر  ، هرگونه نظارت بر ساختار مجموعه مدیریت شهري

رسـانی کنـد و مشـکالتی کـه در      یی و اطالعپاسخگو شهرونداننیازهاي 
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در  شـهروندان منافع عمومی شهر وجود دارد برطرف کند و براي جذب 
جنبه منفعت «بر این اساس . ات عمومی تالش کندمکانامندي از این  بهره

در ، اجتماعی از جهت کـنش هدفمنـد   داراییعمومی به این معناست که 
دارایـی  . اسـت  دارایـی موقعیتی اساساً متفاوت بـا بیشـتر اشـکال دیگـر     

بر توانایی کنش آنهـا و   تواند منبع مهمی براي افراد است و می، اجتماعی
  ).483: 1377، کلمن( »گذارد تأثیرر کیفیت مشهود زندگیشان بسیا

  بندي جمع
حوزه نظارت همگانی به عنـوان نـوعی دارایـی اجتمـاعی نهـاد اجرایـی       

هـایی   ین حـوزه تـر  مهـم شناختی یکی از  شهرداري از زاویه مطالعه جامعه
 شـهروندان توان اعتماد و اطمینان نهاد اجتمـاعی را در بـین    است که می
پل ارتباطی مهمـی در حـوزه   ، اجتماعی در واقع این عنصر. گسترش داد

ــدار   ــارکت پای ــهروندانمش ــهري   ش ــدیریت ش ــی م ــرد اجرای  و عملک
شـده   گذاشته ایفاي عقالنی و دقیق کارکردهاي برعهده، است) شهرداري(

توانـد سـرمایه    شـده شـهرداري بـه ایـن حـوزه مـی       از سوي نظام نهادینه
ـ . تضمین کنـد  شهرونداناجتماعی این نهاد را در بین  ر ایـن اسـاس از   ب

سرمایه اجتماعی اساساً با مجموعه روابط اجتمـاعی کـه   « بوردیودیدگاه 
داشتن این سرمایه مسـتلزم  . شود مشخص می، یک فرد یا یک گروه دارد
  ).36: 1383، زاده زنجانی( »یک فعالیت اجتماعی است

هـاي سـاختار مـدیریت     حوزه نظارت همگـانی کـه از زیرمجموعـه   
میانی ، است با محتوا و اهداف خاصی در سطوح خرد) شهرداري( شهري

این مرکـز بـا   . هاي اجتماعی شهر را بررسی کند تواند سرمایه می کالنو 
توانـایی فراوانـی   ، دارد شـهروندان توجه به تعامالت متقابلی که با تمـام  

همراه با آمادگی روحی ـ روانـی بـراي درگذشـتن از منـافع شخصـی و       
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به عبـارت دیگـر عملکـرد    . آورد وجود می ا بهدرگیر شدن منافع جمعی ر
با ارتباط متقـابلی   شهرونداناین مرکز یک نوع دارایی اجتماعی است که 

براي . توانند آن را به صورت بالفعل درآورند می، که با این مجموعه دارند
؛ صورت گیـرد ) شهرداري( اینکه چنین امري در ساختار مدیریت شهري

وفـاق و  ، هـاي مشـترك   آرمـان : سـازي چـون   وجود منابع مولد و ذخیره
، هـاي قـوي بـراي پیشـرفت     انگیـزه ، شـهروندان انسجام اجتماعی باالي 

ات رفاهی و آسایشـی در شـهر و رقابـت جـدي در     مکانابرخورداري از 
الزم و ضروري است که از طریـق بسـط و گسـترش    ... توسعه شهري و

  .فرهنگ نظارت همگانی این مسئله قابل اجرا است
ــ ــانی   گفرهن ــارت همگ ــازي نظ ــهروندانس ــی ش ــود   م ــد بهب توان

توسعه بیشتر نهادهـاي شـهري و   ، هاي زندگی اجتماعی شهري استاندارد
از دیـدگاه  . وجـود آورد  هاي حکمرانی خـوب شـهري را بـه    تقویت پایه

باعـث   شـهروندان کارکردگرایانه توسعه فرهنگ نظارت همگانی در بـین  
) شـهرداري ( با نهـاد مـدنی   شهروندان تعامالت و روابط دوجانبه تقویت

و مجموعـه   شـهروندان به نوعی شبکه اعتمـاد متقابـل را بـین    و  شود می
، بـا توجـه بـه چنـین پیامـدي      .کند ایجاد می) شهرداري( مدیریت شهري

 شهروندانشبکه نظارت همگانی شهرداري براي تقویت اعتماد اجتماعی 
ی زمانررسی عملکرد سـا و ب شهروندانو تحکیم پیوند و تعامل اجتماعی 

هاي ارتباط همگانی در تمـام ایـام سـال در خـدمت      خود از طریق شبکه
  .است شهروندان

تواند احساس تعلق به هویت شهري که  این مرکز می، از سوي دیگر
مفاهیم کلیدي . هاي اجتماعی زندگی شهري است را ایجاد کند از سرمایه

ارتبـاطی بـین مـدیریت     پلـی ، هاي ارتباطی سرمایه اجتماعی چون شبکه
توانـد اعتمـاد الزم را در مـورد     که می، کند ایجاد می شهروندانشهري و 
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  .وجود آورد به شهروندانها و اذهان  مجموعه مدیریت شهري در نگرش
این اعتماد و . است شهروندانشبکه اعتماد در بین ، از دیگر مفاهیم

بهبود و آبادانی و  اطمینان به این معنا است که مدیران شهري در راستاي
از دیگر ابعاد . کنند توسعه شهر و حل معضالت و رفاه شهري فعالیت می

ایـن مفهـوم بـه میـزان     . شعاع اعتماد اسـت ، توسعه این عنصر اجتماعی
در . گستردگی دایره همکاري و اعتماد متقابل اعضاي یک گروه ربط دارد

اعتمـاد   توان گفـت هرچـه یـک گـروه اجتمـاعی داراي شـعاع       نتیجه می
  .سرمایه اجتماعی بیشتري نیز خواهد داشت، باالتري باشد

مفهـوم هنجارهـاي اجتمـاعی اسـت کـه بایـد بــه       ، از دیگـر مفـاهیم  
صورت قانونی و رسمی توسـط ابزارهـاي خـاص در مجموعـه مـدیریت      

ایـن کنتـرل اجتمـاعی در مـدیریت شـهري از طریـق       . شهري اعمال شود
از . گیـرد  هاي اجتماعی صـورت مـی   ارزشمرکز نظارت همگانی به کمک 

ظرفیـت بـالقوه   ، دیگر اشکال سرمایه اجتماعی در حوزه نظارت همگـانی 
ایـن حـوزه بایـد اطالعـات الزم بـراي اجـراي وظـایف        . اطالعات اسـت 

در واقـع کـارکرد اصـلی    ، دست آورد محوله را از طریق تعامل و ارتباط به
هـا   توجـه بـه خواسـته    )شهرداري( حوزه نظارت همگانی مدیریت شهري

ایـن کـارکرد   . از دستگاه شـهرداري دارنـد   شهروندانو انتظاراتی است که 
تسـهیل   شـهروندان در فراهم ساختن اطالعاتی که تعامل این شـبکه را بـا   

، از دیگـر اشـکال ایـن عنصـر در جامعـه شـهري      . گیـرد  کند شکل می می
ت بـر  بـا نظـار   شـهروندان . هـاي اجرایـی اسـت    حفظ هنجارها و ضمانت

ي خـاص  تـأثیر ) شـهرداري ( ی و رفتاري مدیریت شـهري زمانعملکرد سا
ــه . ی دارنــدزمانهــاي اجتمــاعی ســا در تقویــت ســرمایه ایــن هنجارهــا ب

ــع    ــاعی را درون جم ــرمایه اجتم ــی از س ــکل مهم ــتوري ش ــورت دس ص
شـوند کـه مـدیریت     در واقع این هنجارهـا باعـث مـی   . آورند وجود می به
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معی به ارائه خـدمات بپـردازد نـه بـراي     به صورت ج) شهرداري( شهري
  .اي خاصی عده

پذیري سرمایه اجتمـاعی در ایـن مرکـز ایـن اسـت کـه        نقش انطباق
بـر   زمـان لـیکن طـی   ؛ مرکز براي اهداف خاصی بنیـاد نهـاده شـده اسـت    

تواند خـود را بـا مقاصـد     ی میزمانهاي جدید سا اساس اهداف و عملکرد
مهمـی را بـراي مـدیران کـه منـابع      دیگر انطباق دهد و سرمایه اجتمـاعی  

در تحلیــل کمـی ســرمایه  . ی را در دســترس دارنـد تشــکیل دهـد  زمانسـا 
 شـهروندان هـاي اجتمـاعی    اجتماعی در این مرکـز بایـد بـه تعـداد گـروه     

اشاره کرد و بررسی کرد که آنان تا چـه انـدازه بـا ایـن مرکـز در راسـتاي       
یگـر تـا چـه انـدازه     از سـوي د . ی در تعامل متقابل هسـتند زماننظارت سا

و مجموعـه عملکــرد مــدیریت   شــهروندانشـبکه اعتمــاد اجتمـاعی بــین   
در سـطوح کیفـی سـرمایه اجتمـاعی در سـه بعـد       . شهري گسترده اسـت 

، هـاي تعـاملی و ارزشـی در جامعـه     بـه زیرسـاخت   کـالن میـانی و  ، خرد
گیـري   و ایجاد نوعی شـناخت و شـکل   زمانهاي اجتماعی شهر و سا گروه

  .کند اشاره میهویت اعضا 
عد منفعت عمـومی  هـاي اجتمـاعی شـهر چـون رفـاه      سـرمایه ، از ب ،

از مواردي است که به صورت عمومی ... اوقات فراغت و، آسایش شهري
قرار دارد و یک نوع کاالي عمومی اسـت کـه    شهرونداندر اختیار تمام 

کند و باید بر اسـتفاده صـحیح    تولید می شهروندانمنافعی را براي عموم 
ایـن منـابع کـه از طریـق     ...«: تـوان گفـت   می پایاندر . آن نظارت داشت

هنجارهـا و  ، شـود دربرگیرنـده اعتمـاد    اجتماعی شدن مناسب حاصل می
هایی از پیوندهاي اجتماعی است که موجب گـرد آمـدن افـراد بـه      شبکه

هـدفی مشـترك    تأمیننظور صورتی منسجم و باثبات در داخل گروه به م
  ).274: 1385، زاهدي( »شود می
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  هاپیشنهاد
تشکیل حوزه نظـارت همگـانی در نهـاد اجتمـاعی شـهرداري بـراي       . 1

  ؛نظارت بر ارائه و کیفیت خدمات شهري
سازي مداوم و مستمر در حوزه آموزش فرایند  آموزش و فرهنگ. 2

  ؛هردارينسبت به عملکرد نهاد اجتماعی ش شهرونداننظارتی به 
هـاي متنـوع از نهـاد اجتمـاعی      ها و ارائه برنامه تدوین استراتژي. 3

هـاي   هاي اعتماد اجتماعی نسبت به ضـمانت  شهرداري براي تقویت پایه
  ؛اجرایی و عملکرد حوزه مدیریت شهري

هاي گوناگون براي گسترش شعاع اعتماد  ها و ترغیب ارائه مشوق. 4
  ؛تمام محالت شهرياجتماعی نهاد شهرداري در بین 

هاي متنـوع بـراي منـاطق     ریزي ها و اجراي برنامه تدوین سیاست. 5
  ؛شهري با توجه به فرهنگ حاکم بر مناطق

هـاي مختلـف    تهیه الگوهاي نظارت رفتاري و عملکردي حـوزه . 6
  ؛مدیریت شهري

هاي نظارتی در حوزه عملکرد سـاختار مـدیریت    اجراي پژوهش. 7
  ؛شهري
ی و زمانسـا  درون( ت افکارسنجی نسبت به عملکردتدوین مطالعا. 8
  ؛مدیریت شهري) ساختاري برون

ــاي   . 9 ــا و راهکاره ــی راهبرده ــی و عمل ــري علم ــارت و پیگی نظ
  ؛تصمیمات حوزه مدیریت شهري

 شـهروندان هـاي   تحلیل محتواي نظرات و پیام، بندي ارائه طبقه. 10
  ؛محالت و مناطق مختلف شهر نسبت به عملکرد مدیریت شهري

سنجی دقیق در حوزه آمـایش محـالت و    نیازسنجی و اطالعات. 11
   .مناطق شهري
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  کتابنامه
، چاپ پـنجم،  شناسی توسعه جامعه، )1384(ازکیا، مصطفی و غالمرضا غفاري 

  .انتشارات کیهان: تهران
سروریان، . ك. ، ترجمه منظریه اجتماعیسرمایه اجتماعی و ، )1385(بن فاین 

  .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي غیرانتفاعی: تهران
  .15، شنشریه بینش سبز، »سرمایه اجتماعی«، )1384(رضایی، محسن 

  .انتشارات مازیار: ، تهرانتوسعه و نابرابري، )1385(زاهدي، محمدجواد 
مجله علـوم  ، »شناسی پیر بوردیو هاي بر جامع مقدمه«، )1383(زاده، هما  زنجانی

  .، دانشگاه فردوسی مشهد2، دور اول، ش اجتماعی
نقد و بررسی پایان نظم بررسی سرمایه اجتماعی و «، )1379(پور، محمود  شارع

  .36-37، ش کتاب ماه علوم اجتماعیحفظ آن، 
  .»نقش سرمایه اجتماعی در توسعه«، )1385(علوي، سید بابک 

، پایان نظم، بررسی سرمایه اجتمـاعی و حفـظ آن  ، )1385( فوکویاما، فرانسیس
  .انتشارات حکایت قلم نوین: عباس توسلی، تهران ترجمه غالم

شناسـی ـ    جامعـه ، )1388(اهللا  قنادان، منصور و مطیع، ناهید و سـتوده، هـدایت  
  .انتشارات آواي نور: ، چاپ هشتم، تهرانمفاهیم کلیدي

، ترجمـه منـوچهر صـبوري،    ریـه اجتمـاعی  بنیادهاي نظ، )1377(کلمن، جیمز 
  .نشر نی: تهران

، ترجمۀ محسن ثالثی، چـاپ  شناسی درآمدي بر جامعه، )1381(کوئن، بروس 
  .نشر توتیا: سیزدهم، تهران

نشـر  : ، چاپ چهـارم، تهـران  شناسی مقدمات جامعه، )1378(محسنی، منوچهر 
  .دوران
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فصـلنامه  ، »سرمایه فرهنگی و ورود به آموزش عالی«، )1372(نوغانی، محسن 
، اداره کـل ارشـاد اسـالمی    13. ، سال پنجم، شفرهنگ و هنر خراسان

  .خراسان
  



  

  

 راهبردها و راهکارهاي
  تهرانی شهروندانجلب مشارکت 

  در حوزه وظایف شهرداري
  41منطقه  شهروندان: مطالعه موردي

  
  ،3حسن مختارپور ،2پور جمال عبداله

  4رجبعلی مختارپور

  
  

                                                             
راهکارهاي جلب مشارکت شهروندان در حوزه «این مقاله از مطالعات طرح پژوهشی . 1

استخراج شده که توسط گروه مشاوران راهبرد فردا » تهران 4وظایف شهرداري منطقه 
دانند که از مدیران  نویسندگان بر خود الزم می. انجام شده است 4براي شهرداري منطقه 

ریـزي و معاونـت    ویژه حوزه معاونـت همـاهنگی و برنامـه    ري بهو کارشناسان شهردا
اجتماعی، شورایاران و سایر شهروندان منطقه که نهایت همکاري را در انجام این مطالعه 

  .گذاري کند داشتند، سپاس
  کارشناس ارشد پژوهشگري علوم اجتماعی از دانشگاه تهران. 2

(jamalabdollahpour@gmail.com) 
شد مدیریت محـیط زیسـت از دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد علـوم و       کارشناس ار. 3

 (hmokhtarpoor@yahoo.com)تحقیقات تهران 
 (ramokhtarpour@yahoo.com)کارشناس ارشد جغرافیاي انسانی از دانشگاه تهران . 4
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  چکیده
تجربه مدیریت ، حوزه مدیریت شهري نظران صاحببیشتر مروزه ا

 آن را بـدون مشـارکت  خورده دانسـته و   را شکست شهر متمرکز
رو جلـب مشـارکت    ازایـن ؛ کننـد  ناموفق ارزیابی می شهروندان
هاي نـوین شـهري    هاي اصلی مدیریت یکی از دغدغه شهروندان

شهرداري تهران یکی از نهادهاي مهم مدیریت  .شود میب محسو
هـاي اساسـی در    گام، شهر با اتخاذ رویکردي اجتماعی کالناین 

نظر به اهمیـت  . برداشته است شهروندانراستاي جلب مشارکت 
ــه   شــهروندانمشــارکت  ــا توجــه ب ــور شــهري و ب در اداره ام

مقاله حاضر با استفاده ، راهبردهاي شهرداري تهران در این راستا
ریزي استراتژیک به تدوین راهبردها و راهکارهاي جلب  از برنامه

منطقـه   شـهروندان مطالعه موردي ؛ شهروندانو ارتقاي مشارکت 
  .چهار پرداخته است

حـاکی از آن  ، نتایج حاصل از بررسی وضـعیت موجـود منطقـه   
پذیري در حوزه وظـایف   هاي مشارکت است که منطقه از ظرفیت

، ریـزي اسـتراتژیک   شهرداري برخوردار بوده که با تکیه بر برنامه
هـاي گونـاگون    راهبردها و راهکارهاي علمی و عملی در حـوزه 

، در آن وجـود دارد  شـهروندان ت شهرداري که قابلیـت مشـارک  
  .تدوین شد

، ریزي استراتژیک برنامه، رویکرد اجتماعی شهرداري: کلیدواژگان
  .راهکارهاي مشارکت، راهبردهاي مشارکت
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  مقدمه
هـاي اقتصـادي ـ     تنـوع انـدك نقـش   ، کوچکی اندازه جامعـه ، در گذشته
بیشتر افراد سوادي و ناآگاهی  محدودیت روابط اجتماعی و بی، اجتماعی

موجب شد که شهرها به شـیوه متمرکـز اداره   ، همراه تمایالت حاکمان به
هـا و   تنوع و پیچیدگی نقـش ، در جوامع امروزي افزایش جمعیت. شوند
همـراه   هـاي همگـانی بـه    گسترش رسـانه ، افزایش سواد و آگاهی، روابط
اداره متمرکـز امـور و وجـود    ، هاي سـنگین اقتصـادي ـ اجتمـاعی     هزینه

هـاي مشـارکتی در اداره امـور     سبب شده کـه شـیوه  ، هاي قانونی شتوانهپ
  .شهرها مورد توجه قرار گیرد

دهـد حیـات شـهري ایـران عـاري از       مـی  نشانهاي تاریخی  بررسی
جانبـه مرکـز    هاي مدنی و شهروندي بوده و فقـط تصـمیمات یـک    ویژگی

ر د. کــرد سیاســی در اداره امــور شــهرها چهــارچوب امــور را تعیــین مــی
الطــوایفی و در  هــاي اســتبدادي ملــوك نظــام، دوران پــیش از مشــروطیت

انقــالب مشــروطیت و پــس از آن گفتمــان پاتریمونیالیســتی دوران  زمــان
قاجــار و گفتمــان مدرنیســتی دوران پهلــوي نحــوه اداره امــور شــهرها را 

مرکــز سیاســی و در رأس آن پادشــاه قــرار داشــت کــه . کــرد تعیــین مــی
 آورد هـاي مردمـی فرصـتی فـراهم نمـی      ي مشـارکت گیر هرگز براي شکل

ــا و موســوي حکمــت( ــا پیــروزي انقــالب اســالمی و   ).132: 1385، نی ب
گـامی  ، قانون اساسی بر اداره امور کشور بـا اتکـا بـه آراي عمـومی     تأکید

. در اداره امـور شــهر برداشـته شــد   شــهروندانتـازه در تحقــق مشـارکت   
نخسـتین  ، 1378برگزاري انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور در سـال      

هـاي محلـی اداره امـور     گام جدي دولت براي تمرکززدایی و ایجـاد نظـام  
تـدریج   گیري نهـاد شـورایاري در شـهر تهـران و بـه      شکل. رود شمار می به

ـ     ات شـوراي شـهر   در بعضی از شهرهاي کشـور پـس از برگـزاري انتخاب
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هــاي  از دیگــر نمونــه، هــایی کــه بــا آن مواجــه شــد رغــم محــدودیت بــه
مشــارکت شــهروندي جدیــد در اداره امــور شــهري در ایــران محســوب  

  .شود می
هاي مفید دیگري نیز در این  آمده تجربه عمل هاي به درنتیجه کوشش

. هاي شهرداري تهران کسـب شـده اسـت    ویژه با تالش زمینه در کشور به
ن نهاد با اتخاذ رویکردي اجتماعی خود را از نهادي صرفاً خدماتی بـه  ای

منزله نهادي  سطح نهادي اجتماعی ارتقا داده یا به تعبیري دیگر خود را به
سـازي بـراي جلـب و     اجتماعی مطرح کرده است که در این راستا زمینه

در اداره امـور شـهري و رفـع یـا کـاهش و       شهروندانارتقاي مشارکت 
بـا تشـکیل   . هاي شهرداري بـوده اسـت   موانع آن یکی از سیاست اصالح

هاي مردمـی در شـهرداري تهـران در سـال      اداره کل آموزش و مشارکت
و  شـهروندان پـذیري   هاي این نهاد در راسـتاي مشـارکت   فعالیت، 1385

تري به خود گرفته  یافته زمانشکل سا، ارتقاي آن به منزله نهادي اجتماعی
منظـور   هاي اجتمـاعی بـه   نظیر توسعه فرهنگ مشارکتهایی  که مأموریت

هـاي   دهی و حمایـت از تشـکل  زمانسـا ، شناسـایی ، توسعه پایدار شهري
ــد  ، مردمــی و غیردولتــی جلــب مشــارکت اقشــار مختلــف جامعــه مانن
نوجوانـان و کودکـان   ، جوانـان ، زنـان و خـانواده  ، فرهیختگان و نخبگان

رسانی به مـدیریت شـهري و   هاي شهروندي و مدد منظور ارائه آموزش به
دخالت ، بندي حوزه، تبادل اطالعات، هاي فکري جلب حمایت، شناسایی

هـا و مشـارکت در اجـرا در سـطوح      گیـري  ها و تصمیم سازي در تصمیم
، امنیتی ـ دفاعی ، سیاسی، اجتماعی، هاي فرهنگی مختلف جامعه در زمینه

همچنـین شـهرداري تهـران در     1.محیط زیست و اقتصادي برعهـده دارد 
محـوري توانسـته در    بـر محلـه   تأکیـد هاي محالت و  تعامل با شورایاري

                                                             
1. shahrvandi.tehran.ir 



  719...      در حوزه تهرانی شهروندانراهبردها و راهکارهاي جلب مشارکت 

تعبیـر  . اهداف رویکرد اجتماعی خود بـا موفقیـت بیشـتري گـام بـردارد     
گویـاي  » در اداره امـور شـهري   شهروندانتبلور مشارکت ، ها شورایاري«

  .این واقعیت است
، در اداره امــور شــهري شــهروندانبــا توجــه بــه اهمیــت مشــارکت 

مطالعه حاضر تالش دارد راهبردهـا و راهکارهـاي علمـی و عملـی را در     
در حـوزه وظـایف شـهرداري تهـران      شهروندانجلب و ارتقاي مشارکت 

ــد، مطالعــه مــوردي منطقــه چهــار جلــب و ارتقــاي مشــارکت . ارائــه کن
در ایــن زمینــه عامــل مهمــی در پیشــبرد رویکــرد اجتمــاعی   شــهروندان

هـاي ایـن    زیرا ورود مردم به حـوزه فعالیـت  ؛ شود اري محسوب میشهرد
هـاي   نهاد بـه تعامـل بـین آن دو انجامیـده و راه را بـراي تحـول فعالیـت       

شـده و تحقـق حقـوق     موفقیـت در حـوزه وظـایف تعریـف    ، اجتماعی آن
در ادامـه ابتـدا فضـاي    . سـازد  پذیري آنان هموار می شهروندي و مسئولیت
داره امـور شـهري تعریـف و تشـریح شـده سـپس       مفهومی مشارکت در ا

ــردآوري داده  روش ــی گ ــه و در    شناس ــا ارائ ــل آنه ــا و تحلی ــانه ــا  پای ب
ــره ــردآوري  به ــري از اطالعــات گ ــل وضــعیت موجــود  گی ، شــده و تحلی

  .شود راهبردها و راهکارها ارائه می

  شناسی آن مشارکت در اداره امور شهري و گونه
. هاي مشارکت اجتماعی است مشارکت در اداره امور شهري یکی از جنبه
منظـور   هاي فردي و گروهی به مشارکت اجتماعی دربرگیرنده انواع کنش

گـذاري بـر فراینـدهاي    تأثیردخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و 
مشـارکت   ).1370، طوسـی ( گیـري دربـاره امـور عمـومی اسـت      تصمیم

هاي ارادي داللـت دارد کـه از طریـق آن     از فعالیت اجتماعی بر آن دسته
شـهر و روسـتا شـرکت کـرده و بـه      ، اعضاي یک جامعه در امور محلـه 
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صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیـات اجتمـاعی مشـارکت    
) 1387( و همکـاران  واعظ مهدوي ).108: 1369، محسنی تبریزي( دارند

  :کنند نظیر شاره میبه تعاریف گوناگونی از مفهوم مشارکت ا
محالت مختلـف شـهر در اجـراي     شهروندانهمکاري داوطلبانه . 1
  ؛ها هاي همگانی بدون ایفاي نقش در طراحی برنامه برنامه

اجـرا و ارزشـیابی   ، مختلف شهر در طراحـی  شهرونداندرگیري . 2
  ؛برداري از منافع آن ها و بهره برنامه

محالت  شهروندانر آن فرایندي فعال است که د، اینکه مشارکت. 3
نتیجـه برنامـه را متـأثر    ، انی فهیم و مصـمم نفع ذيمختلف شهر به عنوان 
  .رسند گروهی و جمعی می، ساخته و به رشد فردي

جمعـی و  ، داوطلبانـه ، توان مشارکت را کنش آگاهانه در مجموع می
نیازهـا و منـافع   ، ها در راستاي اهداف یافته افراد و گروه زمانوبیش سا کم

  .میانی و خرد تعریف کرد، کالنجمعی در همۀ سطوح 
در اداره امور  شهروندانالگوهاي گوناگونی در مورد نحوة مشارکت 

این الگوها را برحسب سه معیار ) 1379( تبار علويشهري وجود دارد که 
بنـدي کـرده    دهی مشارکت طبقـه زمانزمینه مشارکت و سا، نوع مشارکت

مشارکت را برحسب نوع مشارکتی که افراد در یک الگو  الگوهاي. است
دارند و در واقـع برحسـب بخشـی از انجـام فعالیـت کـه در آن سـهیم        

، گیـري و مـدیریت   توان سـه الگـوي مشـارکت در تصـمیم     می، شوند می
نیـروي   تأمینها و مشارکت در  مالی هزینه انجام طرح تأمینمشارکت در 

. لیت خاص را از یکدیگر متمایز سـاخت ی الزم براي انجام یک فعاانسان
بـه دلیـل گسـتردگی    ، درباره الگوهاي مبتنی بر زمینۀ مشارکت باید گفت

هـاي   زمینـه ، گیـرد  هایی که از طریق مدیریت در شهرها انجام می فعالیت
، ایجـاد خیابـان و کوچـه   ( یعمرانهاي  مانند فعالیت مختلفی از مشارکت
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ایجـاد فضـاي سـبز و    ( امور محیط زیست، )...ایجاد پل و، ها ایجاد میدان
هــاي  ایجــاد ایســتگاه( ایمنــی شــهر تــأمینامــور ، )...زیباســازي شــهر و

نظارت بر حسن ( هاي نظارتی فعالیت، )...رفع خطر از بناها و، ینشان آتش
 خـدمات شـهري  ، )انجام قوانین و مقـررات مربـوط بـه زنـدگی شـهري     

وط به غسالخانه و گورستان ارائه خدمات مرب، تنظیف معابر و دفع زباله(
ایجاد ، کتابخانه تأسیس، سراها فرهنگ تأسیس( و امور رفاه اجتماعی) ...و

برحسـب نـوع   . توان در شهرها شناسایی کـرد  را می) ...هاي محله و خانه
دهـی الگوهـاي مشـارکت را از     زمانتـوان دو نـوع سـا    مـی ، دهی زمانسا

هاي خودجـوش   تشکل در نوع نخست که اساساً. یکدیگر متمایز ساخت
دهـی بـدون توجـه بـه      زمانسـا ، شـود  و خودانگیخته جامعه را شامل می

دستاوردهاي دانش جدید مدیریت صورت گرفته و مبتنـی بـر تجربیـات    
هاي رسمی یـا   اما در نوع دوم که تشکل. شخصی و سنن اجتماعی است

دهـی بـر مبنـاي     زمانسـا ، شـود  نسبتاً رسمی و برانگیختـه را شـامل مـی   
صـورت   کـارایی اوردهاي فنون مدیریتی جدید و با هـدف حـداکثر   دست
  .پذیرد می

هاي  پس از تعریف فضاي مفهومی مشارکت در اداره شهري و گونه
در ادامه به ارائه برخی از وظایف شـهرداري خـواهیم پرداخـت کـه     ، آن

، هاي مختلفـی کـه اشـاره شـد     در آن به روش شهروندانمشارکت  مکانا
  :ها عبارتند از از این فعالیتبرخی . وجود دارد

پارك ، پارکینگ، ی نظیر احداث و توسعه معابرعمران هاي فعالیت. 1
آوري و هـدایت   هـاي جمـع   طـرح ، ورزشی و فرهنگی، و مراکز تفریحی

  ؛هاي سطحی آب
هـاي   هزینـه ، موقع عوارض نوسازي مشارکت مالی با پرداخت به. 2

  ؛ی و حمل زبالهساختماناخذ پروانه 
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هاي  خانه، سراها اداره امور فرهنگر اجتماعی و فرهنگی نظیر امو. 3
کمـک بـه   ، آموزشی و تفریحی شهرداري، فرهنگ و سایر اماکن فرهنگی

، امـاکن عمــومی در سـطح منطقــه   برگـزاري مراســم مـذهبی و ملــی در  
انجـام  ، هاي فرهنگی براي گذران اوقات فراغت جوانـان  برگزاري برنامه
ها و جوانان در  اي به خانواده ارائه خدمات مشاورهمنظور  اقدامات الزم به

  ؛زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی
روبـی   بـرف ، آوري و حمل زباله وروب معابر منطقه و جمع رفت. 4
  ؛معابر

اجـراي فضـاي   ، ها و فضاي سبز عمومی حفظ و نگهداري پارك. 5
  ؛...و سبز در محدوده منطقه

  1.نجاتی و امداد و نشان هاي آتش فعالیت. 6
در مقاله حاضر تالش شده با توجه به حوزة وظـایف شـهرداري و   

راهبردهـا و  ، دهـی مشـارکت   زمانزمینـه و سـا  ، برحسب سه معیار نـوع 
  .تدوین شود شهروندانراهکارهاي جلب و ارتقاي مشارکت 

  شناسی شناخت وضعیت موجود و تدوین راهبردها و راهکارها روش
منظــور تـدوین راهبردهــا و راهکارهــاي جلـب و ارتقــاي مشــارکت    بـه 

دو اقدام صورت گرفته که یکـی  ، در حوزه وظایف شهرداري شهروندان
در حوزه وظایف شهرداري  شهروندانشناخت وضعیت موجود مشارکت 

ریزي براي رسیدن به وضـعیت   هاي آن و دیگري برنامه و عوامل و زمینه
ر تدوین راهبردها و راهکارهاي جلب و ارتقاي مطلوب یا به تعبیري دیگ

رو متناسـب بـا ایـن دو اقـدام از      ازایـن . بوده اسـت  شهروندانمشارکت 
هـا و تحلیـل آنهـا و     شناسی مقتضی در هریک براي گردآوري داده روش

                                                             
1. www.region4.tehran.ir 
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 .ریزي استفاده شده است برنامه، متعاقب آن
منظـور شـناخت وضـعیت موجـود از دو راهبـرد روشـی مطالعـه         به

، در راهبـرد روشـی مطالعـه اسـنادي    . سنادي و میدانی استفاده شده استا
، هـاي نظـري مشـارکت    به منابع موجـود در حـوزه رویکردهـا و دیـدگاه    

آمارهــاي جمعیتــی و ، جهــاندر ایــران و  شــهروندانتجــارب مشــارکت 
رسـانی شـهرداري منطقـه     هاي اطـالع  هاي منطقه و نیز بررسی پایگاه نقشه

، مطالعـات میـدانی  . هاي مرتبط مراجعه شـده اسـت   ایگاهو تهران و سایر پ
ــی و کیفــی اســت ــی. تلفیقــی از دو رویکــرد کم بررســی ، در بخــش کم

سـال   20 شـهروندان اي معرف از جامعه آمـاري   پیمایشی با انتخاب نمونه
نامـه بـراي سـنجش میـزان مشـارکت       و باالتر منطقه با استفاده از پرسـش 

انجــام ، و عوامــل مــؤثر بــر آن ندانشــهروعملــی و تمــایالت مشــارکتی 
در این زمینـه پـس از عملیـاتی کـردن متغیرهـاي تحقیـق و       . گرفته است

نامه نهایی تدوین شده کـه بـا اسـتفاده     پرسش، ارزیابی اعتبار و پایایی آنها
گانـه  20اي در سـطح محـالت    اي چندمرحلـه  گیري خوشه از روش نمونه

مصــاحبه ، در ایــن محــالتســاکن  شــهرونداننفــر از  400بــا ، 4منطقــه 
، هـا در ایـن بخـش از مطالعـه     روش تحلیـل داده . نامه شد مبتنی بر پرسش

انحـراف اسـتاندارد و   ، میانـه ، میـانگین ( هاي تحلیل آماري توصیفی روش
. بـوده اسـت  ) هاي دومتغیره و چنـدمتغیره  تحلیل( و تبیینی) ترسیم نمودار

یافتـه بـا معاونـان و     زمانسـا  هـاي نیمـه   در بخش کیفی عالوه بر مصـاحبه 
پـنج جلسـه بحـث    ، گانـه  مدیران شهرداري منطقه و شهرداران نـواحی نـه  

. گانـه منطقـه تشـکیل شـد    20گروهی متمرکز نیز بـا شـورایاران محـالت    
هـاي زیـرِ    معاونان و مدیران شهرداري منطقه که بـا آنهـا در مـورد حـوزه    

ــر مشــارکت   ــا تکیــه ب ــد ا شــهرونداننظرشــان ب : زمصــاحبه شــد عبارتن
معـاون  ، معاون امور اجتمـاعی و فرهنگـی  ، مقام محترم شهردار منطقه قائم
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هـاي اجتمـاعی    رئیس اداره آمـوزش و مشـارکت  ، ریزي و هماهنگی برنامه
ــاعی  ــت اجتم ــوزه معاون ــرمایه ، در ح ــرم اداره س ــدیر محت ــذاري و  م گ

مسـئول  ، 137ه سـامان محـوري و   رئیس ستاد ناحیـه ، هاي مردمی مشارکت
در  1888 هســامانهــا و مســئول محتــرم  تبــاط بــا شــورایاريپیگیــري و ار

ضـمن آنکـه کارشناسـان طـرح در     ، شهرداري منطقه مصاحبه شـده اسـت  
هـاي رئــیس واحــد   فکـري و راهنمــایی  فراینـد مطالعــات همـواره از هــم  

منظـور   ریـزي بـه   تحقیق و توسعه در حوزه معاونـت همـاهنگی و برنامـه   
ــوده  ــا . انــد پیشــبرد دقیــق طــرح برخــوردار ب محورهــاي مــورد بحــث ب

ــواحی  ــهرداران ن ــارکت    ، ش ــود مش ــعیت موج ــناخت وض ــر ش ــی ب مبتن
هـا و اقـدامات    فعالیـت ، هاي شـهرداري  ناحیه در حوزه فعالیت شهروندان

شناســی  و آســیب شــهروندانشــهرداري ناحیــه بــراي ارتقــاي مشــارکت 
در جلسـات بحـث گروهـی کـه هـر      . مشارکت در سطح ناحیه بوده است

 10بـه طـور متوسـط    ( ر نماینـدگان چنـد محلـه همجـوار    جلسه با حضو
در  شـهروندان محورهـاي شـناخت تجـارب مشـارکتی     ، برگزار شده) نفر

شناسـی   آسـیب ، هـاي شـهرداري   بـر حـوزه فعالیـت    تأکیـد امور محله بـا  
هــاي مشــارکت در ســطح محلــه  و شــناخت زمینــه شــهروندانمشــارکت 

  .مورد بحث قرار گرفته است
بـا  ، اطالعات مورد نیاز در مورد وضعیت موجـود پس از گردآوري 

 هـا  مـاتریس تـوان  ، ریزي اسـتراتژیک  در برنامه SWOTگیري از مدل  بهره
نقاط ضعف ( هاي و محدودیت) هاي بیرونی نقاط قوت داخلی و فرصت(

در حــوزه  شــهروندانوضــعیت موجـود مشــارکت  ) داخلـی و تهدیــدها 
، هـاي شـهروندي   ظرفیت، وظایف شهرداري مبتنی بر محورهاي مدیریت

ـ هـاي   مشارکت در خدمات شـهري و فعالیـت  ، مشارکت مالی ی و عمران
سازي بـراي تـدوین    منظور آماده مشارکت در امور اجتماعی و فرهنگی به
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کـه مخفـف    SWOTوتحلیـل   مدل تجزیـه . راهبردها و راهکارها تهیه شد
ــان التــین   ــاط قــوت ( Strengthواژگ ــاط ضــعف ( Weakness، )نق ، )نق

Opportunity )فرصت ( وThreat )هاي کارآمد  از جمله روش، است) تهدید
شناسایی نقاط قوت  SWOTکاربرد . آید شمار می ریزي استراتژیک به برنامه

را ) عوامـل بیرونـی  ( هـا و تهدیـدها   و فرصـت ) عوامل درونی( و ضعف
بـه  . کند مند می راهبردها و راهکارها را نظام، تسهیل کرده و تعیین اهداف

شناسایی سیستماتیک ، SWOTوتحلیل اطالعات به روش  ان دیگر تجزیهبی
باید بهترین سازگاري را با آنها داشته ) راهبرد( عواملی است که استراتژي

ها  باید قوت، منطق رویکرد مذکور این است که استراتژي اثربخش. باشد
هـا و تهدیـدها را بـه     هاي یک مجموعه را به حداکثر و ضـعف  و فرصت

هـا و   سـو و ضـعف   هـا ازیـک   ها و فرصت شناسایی قوت .حداقل برساند
هـا   ات و ظرفیتمکانادرك مسائل و مشکالت و ، تهدیدها از سوي دیگر

ریزي را تسهیل و فرایند مطالعه را به نحوي هـدایت   در یک محیط برنامه
. پشتوانه نظري داشته باشد، بینی هرگونه مداخله در محیط کند که پیش می

) هـاي  اسـتراتژي ( منظور تعیین راهبردهاي به، SWOTتهیه ماتریس  پس از
از ، هـاي شـهرداري منطقـه    در حوزه فعالیـت  شهروندانتوسعه مشارکت 

در ایـن روش بـا   . شیوه متداول تدوین راهبردها در این مدل استفاده شد
شوند که استنتاج  راهبردها به نحوي تعیین می، استفاده از ماتریس حاصله

شـده در ایـن روش    راهبردهاي تعیـین . هاي مطالعه هستند ز یافتهواقعی ا
هـا و   هـا را بـا توجـه بـه فرصـت      ها و تعدیل ضعف تقویت قوت مکانا

، SO ،WOچهـار راهبـرد   ، کارگیري این روش با به. کند تهدیدها فراهم می
ST  وWT چگـونگی تـدوین راهبردهـا را بـا      ،1جـدول  . شوند تعیین می

دهد که توضیحات مربوط به آن ارائه  می نشان SWOT استفاده از ماتریس
  .خواهد شد
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  SWOTماتریس استخراج راهبردهاي ممکن از جدول . 1شماره جدول 
  شرایط درونی

  
  شرایط بیرونی

  ) W( نقاط ضعف  زمینه  ) S( نقاط قوت  زمینه
  1.....  

2.....    1.....  
2.....  

  )O ( )SO( ها فرصت  زمینه
  حداکثر ـحداکثر . 1

اي توصیه  راهبردهاي توسعه. 2
  .شود می

 )WO(  
  حداکثر ـحداقل . 1

حفاظتی  ـراهبردهاي ترمیمی . 2
  .شود توصیه می

  1....  
2....  

  )T (   )ST( تهدیدها  زمینه
  حداکثر ـ حداقل. 1

دهی ساماناي و  راهبردهاي توسعه. 2
  .شود توصیه می

 )WT(  
  حداقل ـ حداقل. 1

حفاظتی و راهبردهاي ترمیمی ـ . 2
  .شود تغییري توصیه می

  1....  
2....  

 راهبردهـایی ، هاي اصلی روش در تکمیل ماتریس مزبور با تکیه بر فرض
از ، هـا اسـتوار باشـد    شود که بر توانمنـدي  استخراج می) هایی استراتژي(

ها فائق آیـد و   بر ضعف، ها بهره جوید ها و قوت مزایاي ناشی از فرصت
در ادامه توضیح بیشـتري در مـورد   . حداقل ممکن برساندتهدیدات را به 

  .هریک از راهبردهاي چهارگانه ارائه خواهد شد
کند تا پدیده  این مجموعه راهبردي کمک می: SOمجموعه راهبردي 

هـاي   منـدي هرچـه بیشـتر از فرصـت     از نقاط قوت خود در راستاي بهره
ترتیــب  یــنا اش از ســوي محــیط خــارجی اســتفاده کنــد و بــه مهیاشــده
  .هایش را به حداکثر برساند ها و فرصت توانمندي

پدیـده را از  ، عناصر راهبردي ایـن مجموعـه  : STمجموعه راهبردي 
در کاهش و ، هاي آن هاي درونی و ارتقاي ظرفیت بر توانایی تأکیدطریق 

  .کند حذف تهدیدات خارجی و بیرونی یاري می
پدیده با کاسـتن از  ، از دیدگاه این مجموعه: WOمجموعه راهبردي 

منـدي از   اش به دنبـال افـزایش بهـره    هاي داخلی ها و نارسایی محدودیت
  .هاي موجود و پیشنهادي از سوي محیط بیرونی است فرصت
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این مجموعه راهبردي منـابع موجـود را بـه    : WTمجموعه راهبردي 
ها و موانع درونـی   دهد که هم باعث کاهش نارسایی شکلی تخصیص می

یده شده و هم از میزان تهدیدات و خطرهاي موجود در محیط توسعه پد
  .بیرونی کاسته شود

راهکارهـا  ، پس از تدوین راهبردها با استفاده از روشی که ارائه شد
. گیـري هسـتند   راهکارها دستور راهنماي تفکر و تصمیم. شوند تعیین می

، کنـد  گیري کلی را مشـخص مـی   جهت) استراتژي( که راهبرد گونه همان
گیـري   ها و خطوط راهنمـاي تصـمیم   چهارچوب، ها راهکارها یا سیاست

بر این اساس براي هر راهبرد یک یا . کنند براي تحقق هدف را فراهم می
جلـب و ارتقـاي مشـارکت     کالنچند راهکار تعیین شده تا تحقق هدف 

  .را به نحو مناسبی تسهیل کند شهروندان
اي وضـعیت موجـود   هـ  هـا و محـدودیت   در بخش بعدي ابتدا توان

در حوزه وظایف شهرداري ارائـه شـده و سـپس در     شهروندانمشارکت 
شـده بـراي جلـب و ارتقـاي      راهبردها و راهکارهاي تـدوین ، بخش آخر
الزم به ذکر است بـه دلیـل حجـم    . ارائه خواهد شد شهروندانمشارکت 

از ارائه اطالعـات آن بـه طـور    ، زیاد مطالعات مربوط به وضعیت موجود
هـا و   آمده در جـداول تـوان   دست نظر شده و به اطالعات به صرفخاص 

هاي وضعیت موجود اکتفا شده که هم تصویر وضعیت موجود  محدودیت
را به طور خالصه بیان کرده و هم براي تدوین راهبردهـا و راهکارهـا از   

منـدان بـراي کسـب اطالعـات بیشـتر       عالقـه . گیري شـده اسـت   آن بهره
  .صلی طرح مراجعه کنندتوانند به گزارش ا می

  در حوزه وظایف شهرداري شهروندانهاي مشارکت  ها و محدودیت توان
 هـا  در این بخش بـه تـوان  ، هاي پیشین اشاره شد که در بخش گونه همان
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نقاط ضعف ( هاي و محدودیت) هاي بیرونی نقاط قوت داخلی و فرصت(
در  شـهروندان وضـعیت موجـود مشـارکت    ) داخلی و تهدیدهاي بیرونی

بـا توجـه بـه     SWOTهاي مدل  حوزه وظایف شهرداري در قالب ماتریس
مشارکت در ، مشارکت مالی، هاي شهروندي ظرفیت، محورهاي مدیریت

ی و مشـارکت در امـور اجتمـاعی و    عمرانهاي  خدمات شهري و فعالیت
  .شود فرهنگی اشاره می

 4مشارکت شهروندان منطقه ها و تهدیدهاي  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. 2جدول شماره 
  شهرداري تهران در حوزه مدیریت

  تهدید  فرصت  نقطه ضعف  نقطه قوت
موفقیت نسبی 

شهرداري منطقه در 
اجراي طرح 

هاي  سامانه
و  137رسانی  اطالع

1888  

رسانی  ناکافی بودن اطالع
هاي  در مورد کانال

شده براي ارتباط  بینی پیش
  شهرداري با شهروندان

تقرار نهاد گیري و اس شکل
  شورایاري

ناکافی بودن 
پذیري وظایف  تحقق
شده براي جلب  تعریف

مشارکت شهروندان 
  در نهاد شهرداري

انباشت تجربه در 
نتیجه حضور 

اي شماري از  چنددوره
شورایاران در 
  شورایاري

وجود نارضایتی در بین 
ها از شهرداري  شورایاري

توجهی به  به دلیل کم
تصمیمات و پیشنهادات 

  آنها

هاي قانونی  وجود زمینه
براي گسترش 

  هاي شهروندي مشارکت

عمیق نبودن تجربه 
مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهري 
  طی سالیان گذشته

استفاده از ظرفیت 
مساجد در جلب 

هایی از  مشارکت گروه
  شهروندان

هاي  ناکافی بودن تالش
شهرداري در ترغیب 

شهروندان داراي تخصص 
در و تجربه به عضویت 
  نهاد شورایاري

هاي  توجه بیشتر در برنامه
صدا و سیما به آموزش 
شهروندان و اهمیت 
هاي  مشارکت آنها در سال

  اخیر

ناکافی بودن معیارها 
براي کاندیداهاي 

  شورایاري

تالش شهرداري براي 
شناخت و انسجام 
نخبگان در سطح 

ها و جلب  محله
  مشارکت آنها

ضعیف بودن پشتوانه آراي 
  شورایارياعضاي 

برخورداري شهرداري از 
ترین روزنامه و  پرتیراژ

وجود ضمیمه همشهري 
  محله در آن

تنزل جایگاه 
شورایاري به ویژه در 
ارتباط آن با شوراي 

  شهر
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انتشار ماهنامه 
چاردیواري توسط 
شهرداري منطقه و 
تالش براي توزیع 

  گسترده آن

برداري  ناکافی بودن بهره
از ظرفیت نشریه 

چاردیواري در آموزش و 
  هاي شهروندي مشارکت

گسترش روزافزون 
اینترنت و فراهم شدن 
  زمینه توسعه ارتباطات

ناهماهنگی بین 
هاي  شهرداري و نهاد

مرتبط با مدیریت 
شهري در پیشبرد 

  هاي مشارکت برنامه
تالش براي تثبیت 
نقش شورایاري در 
مدیریت شهري 

  منطقه

اعتقاد نداشتن به نقش 
شورایاري در مدیریت 

هایی  شهري در بین الیه
  از کارشناسان و مدیران

محوري  اجراي طرح ناحیه
توسط شهرداري تهران در 

  سطح نواحی تهران

عدم تثبیت جایگاه 
قانونی شورایاري در 
  مدیریت شهري

حمایت شهرداري از 
گیري و فعالیت  شکل

  ها تشکل

کمبود نیروي متخصص 
هاي مرتبط با  در حوزه

  جلب مشارکت شهروندان

تأکید بر جلب مشارکت 
شهروندان در شرح 
ربط  وظایف نهادهاي ذي

  در تشکیالت شهرداري

کافی نبودن 
رسانی در باره  اطالع

اهمیت و نقش 
  ها شورایاري

تالش مدیران عالی 
شهرداري براي 
افزایش تعامل با 

شهروندان از طریق 
حضور در سطح 

محالت و افزایش 
ها با  مالقات

  شهروندان

  
تغییر رویکرد از نهاد صرفاً 
خدماتی به نهاد اجتماعی 

  در شهرداري

کاري در  وجود موازي
هاي  آموزش

شهروندي در ادارات 
  مختلف شهرداري

افزایش تمایل و 
حضور افراد 

کرده در نهاد  تحصیل
  شورایاري

  
هاي  برگزاري دوره

آموزشی توسط شهرداري 
براي تقویت و ارتقاي 

  ها شورایاري
  

تمایل شهرداري به 
جلب مشارکت 
شورایاري در 

گیري و اجراي  تصمیم
  ها فعالیت

  
توجه به آموزش 

شهروندان به منظور 
  ارتقاي فرهنگ شهروندي

  

ریزي براي  برنامه
جلب مشارکت 
شهروندان در 

هاي مختلف  گروه
  سنی

  

تعریف و فعال کردن 
براي 1888و  137سامانه 

جلب مشارکت شهروندان 
مسائل و  در شناخت

مشکالت و پیشنهادات و 
  توجه مدیریت به آن
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آشنایی کافی 
شورایاران با وضعیت 

ها و  موجود، ظرفیت
  هاي محلی پتانسیل

      

وجود تجربه 
نظرسنجی از 
شهروندان در 
  برگزاري مراسم

      

 4ها و تهدیدهاي مشارکت شهروندان منطقه  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. 3جدول شماره 
  هاي شهروندي تهران در حوزه ظرفیت شهرداري

  تهدید  فرصت  نقطه ضعف  نقطه قوت

تمایل نسبی شهروندان ساکن منطقه 
به مشارکت در مدیریت و 

گیري در حوزه وظایف  تصمیم
  شهرداري

پایین بودن 
میزان تجارب 

مشارکتی 
شهروندان و 

تأثیر مستقیم آن 
بر کاهش 
تمایالت 
  مشارکتی

برخورداري شهرداري 
ترین  پرتیراژاز 

روزنامه و وجود 
ضمیمه همشهري 

  محله در آن

ناکافی بودن 
رسانی در مورد  اطالع

هاي  کانال
شده براي  بینی پیش

ارتباط شهرداري با 
  شهروندان

باال بودن تمایل مشارکتی شهروندان 
در انجام وظایف شهروندي در 

  ها اي از فعالیت مجموعه

پایین بودن 
میزان عضویت 
 شهروندان در

ها،  تشکل
ها،  سازمان

نهادها و 
  ها انجمن

گسترش روزافزون 
اینترنت و فراهم 

شدن زمینه توسعه 
  ارتباطات

مهاجرپذیري تهران 
و در رأس آن 
  4محالت منطقه 

اطالع و آگاهی نسبی شهروندان از 
نظام مدیریت شهري و تأثیر مستقیم 
  آن بر افزایش تمایالت مشارکتی

تمایل کمتر زنان 
در  به مشارکت

  مقایسه با مردان

تأکید بر جلب 
مشارکت شهروندان 

در شرح وظایف 
ربط در  نهادهاي ذي

  تشکیالت شهرداري

عمیق نبودن تجربه 
مشارکت شهروندان 
در مدیریت شهري 
  طی سالیان گذشته

باال بودن فراوانی افراد داراي 
تحصیالت متوسطه و باالتر و تأثیر 

مستقیم آن بر افزایش تمایالت 
  تیمشارک

کاهش تمایل به 
مشارکت در 

مشاغل با منزلت 
باال نظیر 

مدیران، پزشکان 
  ...و

توجه به آموزش 
شهروندان به منظور 

ارتقاي فرهنگ 
  شهروندي

کاري در  وجود موازي
هاي  آموزش

شهروندي در ادارات 
  مختلف شهرداري
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رضایتمندي نسبی شهروندان از 
عملکرد شهرداري و تأثیر مستقیم آن 

  تمایالت مشارکتی بر افزایش

ناهمگونی 
جمعیت ساکن 

در سطح 
  هاي منطقه محله

تعریف و فعال کردن 
و  137سامانه 

براي اخذ 1888
مشارکت شهروندان 
در شناخت مسائل و 

مشکالت و 
پیشنهادات و توجه 
  مدیریت به آن

ناکافی بودن 
برداري از  بهره

ظرفیت نشریه 
چاردیواري در 

آموزش و 
هاي  مشارکت

  شهروندي
باال بودن نسبت ساکنان با سابقه 

سکونت بیش از پنج سال در منطقه و 
تأثیر مستقیم آن بر افزایش احساس 

  تعلق به محله

باال بودن نسبی 
سوادي  میزان بی

زنان نسبت به 
  مردان

فعالیت نهضت 
سوادآموزي در 
افزایش میزان 

  باسوادي
  

باال بودن نسبی تمایل به مشارکت در 
  ساکنان قدیمی بین مهاجران مانند

باال بودن نسبی 
سوادي  میزان بی
هاي  در محله

شمیران نو و 
  گلشن

انتشار ماهنامه 
چاردیواري توسط 
شهرداري منطقه و 
تالش براي توزیع 

  گسترده آن

  

ها و  استقبال شهروندان از کالس
  هاي آموزش شهروندي دوره

درصد بسیار  
پایین مشارکت 

شهروندان 
محالت در 
انتخابات 
  شورایاري

حمایت شهرداري از 
گیري و فعالیت  شکل

  ها تشکل
  

ها و  ها، گروه ها، انجمن وجود هیئت
ها و تأثیر مستقیم آن بر  تشکل

  افزایش تمایالت مشارکتی شهروندان
  

ریزي براي  برنامه
جلب مشارکت 
شهروندان در 

 هاي مختلف گروه
  سنی

  

 4ها و تهدیدهاي مشارکت شهروندان منطقه  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. 4جدول شماره 
  شهرداري تهران در حوزه مشارکت مالی

  تهدید  فرصت  نقطه ضعف  نقطه قوت
باال بودن تمایل 

شهروندان به پرداخت 
   موقع عوارض به

پایین بودن متوسط درآمد 
  هاي ساکن منطقه خانوار

افزایش اهمیت 
موضوع جلب 

هاي مالی در  مشارکت
شهرداري مرکز و 

  نهادسازي در این مورد

طی مراحل اولیه 
فرایندهاي اساسی در 

  هاي مالی جذب مشارکت
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ایجاد بستر مشارکت 
مالی با آغاز فعالیت 

گذاري و  اداره سرمایه
  هاي مردمی مشارکت

پایین بودن سابقه 
مشارکت مالی شهروندان 

  ساکن منطقه
مشکالت قانونی در وجود   

  گذاري جذب سرمایه

توجه به اهمیت 
شناسی  آسیب
گذاري و  سرمایه
هاي مردمی  مشارکت

  در شهرداري منطقه

رسانی  ناکافی بودن اطالع
هاي  براي جلب مشارکت

مالی شهروندان و ترغیب 
  هاي مالی مشارکت

امکان استفاده از 
هاي ابزارهاي  قابلیت

نوین ارتباطی براي 
هاي  زمینهمعرفی 
گذاري در  سرمایه

  سطح گسترده

باال بودن میزان ریسک 
  گذاري سرمایه

ها و  وجود پتانسیل
هاي مناسب  فرصت

براي جذب 
  گذاران سرمایه

کمبود نیروي متخصص 
گذاري و  در حوزه سرمایه
  مشارکت

وجود تجربه مشارکت 
مالی بخش خصوصی 

هاي مرتبط با  در طرح
  مدیریت شهري

مالی کمبود منابع 
  شهرداري

تالش براي 
ریزي به منظور  برنامه

هاي  معرفی قابلیت
گذاري بخش  سرمایه

  خصوصی در منطقه

طوالنی بودن فرایند 
اداري مربوط به 

گذاري در  سرمایه
  شهرداري

موقعیت جغرافیایی 
ویژه  مناسب منطقه به
هاي  ارتباط با شریان

اصلی شهر براي جذب 
  گذاري سرمایه

ري ناکافی بودن همکا
بخشی در جذب  بین

  هاي مالی مشارکت

روند رو به رشد 
سرمایه گذاري بخش 
  خصوصی در منطقه

ناکافی بودن تعامل و 
گذاران و  ارتباط با سرمایه
گذاري  مؤسسات سرمایه

  براي فعالیت در منطقه
    

  
کافی نبودن سازوکارهاي 

حمایت از متقاضیان 
  گذاري در منطقه سرمایه

    

  
کافی نبودن استفاده از 

هاي نوین  ابزارها و روش
گذاري  براي جذب سرمایه

  BOTمانند 
    

  

ناکافی بودن ارزیابی 
توانایی مالی 

کنندگان و  مشارکت
مشکالت آن در اجراي 

  هاي مشارکت مالی طرح

    



  733...      در حوزه تهرانی شهروندانراهبردها و راهکارهاي جلب مشارکت 

 4ها و تهدیدهاي مشارکت شهروندان منطقه  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. 5جدول شماره 
  هاي عمرانی شهرداري تهران در حوزه خدمات شهري و فعالیت

  تهدید  فرصت  نقطه ضعف  نقطه قوت

وجود تجربه مشارکت 
شهروندان در خدمات 
شهري و فعالیتهاي 

  عمرانی

ناکافی بودن امکانات 
الزم و بستر مناسب 
براي جلب مشارکت 
شهروندان در امور 
مربوط به خدمات 

هاي  شهري و فعالیت
  عمرانی

توجه به اهمیت مشارکت 
شهروندان در توسعه 

فضاي سبز با تعیین روز 
رسانی  درختکاري و اطالع
  در این مورد

نامشخص بودن 
ها و چگونگی  زمینه

مشارکت شهروندان 
در امور مربوط به 
خدمات شهري و 

  هاي عمرانی فعالیت

فعالیت گروه داوطلبانه 
طرح دوام یا واکنش 

اضطراري محله 
  ) شمیران نو(

هاي  عدم ارتقاي روش
سنتی مشارکت همراه 

با تحول در شیوه 
  زندگی

نشانی تهران  تالش آتش
هاي  براي تشکیل گروه

داوطلبانه دوام یا واکنش 
  اضطراري

پایین بودن میزان 
بخشی  همکاري بین

هاي  در جلب مشارکت
شهروندان در مورد 
خدمات شهري و 

  هاي عمرانی فعالیت
باال بودن بودن نسبی 

میزان مشارکت 
آوري  شهروندان در جمع

  زباله و پاکیزگی محله

تمرکز مشارکت 
شهروندان به مشارکت 

هاي خاص از  در زمینه
  هاي عمرانی فعالیت

هاي  افزایش برنامه
آموزشی و تبلیغی رادیو و 

منظور جلب  تلویزیون به
  مشارکت شهروندان

نو بودن تجربه ایجاد 
و فعالیت نیروهاي 

م یا داوطلب طرح دوا
  داوطلب اضطرار محله

ترغیب شهروندان از 
سوي شهرداري به 
مشارکت در بازیافت 

زباله با اعمال 
  هاي تشویقی سیاست

پایین بودن توان مالی 
مردم براي مشارکت در 
زمینه خدمات شهري و 

  هاي عمرانی فعالیت

گسترش روزافزون وسایل 
ارتباط جمعی و نقش آن 

رسانی در مورد  در اطالع
مشارکت  موضوع

  شهروندان

  

وجود تجربه همکاري 
ها در ایجاد و  تشکل

نگهداري فضاهاي 
  ورزشی

ناکافی بودن 
گیري و فعالیت  شکل
ها براي افزایش  تشکل

مشارکت شهروندان در 
امور مربوط به خدمات 

هاي  شهري و فعالیت
  عمرانی

تسهیل مشارکت 
ویژه در امور  شهروندان به

مربوط به خدمات شهري 
استقرار ساختار با 
  محور شهرداري محله
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وجود تجربه مشارکت 
شهروندان در نظارت بر 

  ها حسن انجام پروژه

ناکافی بودن 
رسانی در مورد  اطالع

هاي  کانال
شده براي  بینی پیش

جلب مشارکت 
شهروندان در نظارت 

بر ارائه خدمات شهري 
هاي عمرانی و  و فعالیت

طرح مسائل و 
  مشکالت در این مورد

تعریف و فعال کردن 
براي 1888و  137سامانه 

اخذ مشارکت شهروندان 
در شناخت مسائل و 

مشکالت و پیشنهادات و 
  توجه مدیریت به آن

  

ارتقاي مشارکت 
شهروندان با استقرار 

  نهاد شورایاري
      

 4ها و تهدیدهاي مشارکت شهروندان منطقه  نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت. 6جدول شماره 
  تهران در حوزه امور اجتماعی و فرهنگیشهرداري 

  تهدید  فرصت  نقطه ضعف  نقطه قوت
وجود سابقه طوالنی 

مشارکت در امور مذهبی، 
المنفعه و کمک به  عام

نیازمندان و اعتقاد عمیق 
  به آن

عدم پوشش 
هاي آموزش  برنامه

شهروندي به 
هاي وسیعی از  گروه

شهروندان ساکن 
  منطقه

جایگاه مشارکت در 
مذهبی، امور 

المنفعه و کمک به  عام
نیازمندان در نظام 
  ارزشی جامعه

مهاجرپذیري تهران و در 
رأس آن محالت منطقه و 
تأثیر آن بر احساس تعلق 
  و فرهنگ شهروندي

وجود تجربه مشارکت 
شهروندان در زمینه تأمین 

  امنیت محله

حضور نداشتن تعداد 
زیادي از شهروندان 

ها و مراسم  در برنامه
  اجتماعی شهرداري

گسترش روزافزون 
وسایل ارتباط جمعی و 

نقش آن در ارتقاي 
  فرهنگ شهروندي

کاري در  وجود موازي
هاي شهروندي در  آموزش

  ادارات مختلف شهرداري

هاي گسترده  فعالیت
ها  اجتماعی شورایاري

ویژه شورایاري محله  به(
قنات کوثر و تهرانپارس 

  ) غربی

کمبود نیروي انسانی 
متخصص در 

واحدهاي مرتبط با 
پیشبرد مسائل 

  اجتماعی و فرهنگی

تأکید بر جلب مشارکت 
شهروندان در شرح 
وظایف نهادهاي 

ربط در تشکیالت  ذي
ویژه نقش  شهرداري به

هاي  و مسئولیت
شده براي  تعریف

  شهرداري نواحی

پایین بودن همکاري 
بخشی نهادهاي  بین

مرتبط مدیریت شهري در 
تماعی و مورد مسائل اج
  فرهنگی
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گسترش آشنایی و 
کارگیري ابزارهاي  به

رسانی در بین  نوین اطالع
  ها شهروندان و تشکل

ناکافی بودن شناخت 
شهروندان از وظایف 

هاي  و فعالیت
  اجتماعی شهرداري

تغییر رویکرد از نهاد 
صرفاً خدماتی به نهاد 
  اجتماعی در شهرداري

باال بودن پتانسیل 
در هاي اجتماعی  آسیب

منطقه به دلیل موقعیت 
  جغرافیایی آن

گیري و فعالیت  شکل
هاي  مستمر تشکل
  ورزشی

ناهمگونی و عدم 
تجانس جمعیت 
  ساکن منطقه

توجه به آموزش 
شهروندان به منظور 

ارتقاي فرهنگ 
  شهروندي

  

فعالیت و ایجاد 
هاي  صندوق

الحسنه در بین  قرض
  ساکنان در سطح محالت

ناکافی بودن 
از  برداري بهره

ظرفیت نشریه 
چاردیواري در آموزش 

هاي  و جلب مشارکت
  شهروندي

امکان برگزاري 
هاي نهضت  دوره

سوادآموزي در سطح 
  منطقه

  

وجود شمار فراوان 
هاي مذهبی،  هیئت
و ... هاي ورزشی و تشکل

مشارکت آنها در امور 
  اجتماعی و فرهنگی

باال بودن نسبی 
سوادي زنان  میزان بی

  نسبت به مردان

همکاري و مشارکت 
بسیج در امور اجتماعی 
و فرهنگی در سطح 

  محله
  

هاي  تشکیل کانون
نخبگان، بازنشستگان، 
مادر و کودك و بانوان 

توسط شهرداري و فراهم 
کردن امکانات براي 

  فعالیت آنها

ناهمخوانی بعضی از 
هاي شهرداري  برنامه

هاي  نظیر سامانه
هاي  نشاط با ویژگی

اجتماعی محالت از 
هایی از  نظر گروه

  شهروندان

    

توجه به مسائل اجتماعی 
و فرهنگی در انتشار 

ماهنامه چاردیواري توسط 
  شهرداري منطقه

      

حضور فعال شهروندان در 
هاي  مراسم، اعیاد و برنامه

برگزارشده توسط 
  شهرداري
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ها و  فعالیت گروه
نهادهاي شورایاري، 

ها و بسیج محله در  هیئت
مدیریت  گیري و تصمیم

  برگزاري مراسم و اعیاد

      

استقبال شهروندان از 
هاي  ها و دوره کالس

  آموزش شهروندي
      

همکاري و مشارکت 
شهروندان در کنترل 

هاي اجتماعی و  آسیب
  خیز شناسایی نقاط جرم

      

فعالیت مساجد در 
ها و  برگزاري برنامه

  هاي آموزشی دوره
      

وجود خیرین شاخص در 
        سطح محالت

در حوزه  شهرونداناهبردها و راهکارهاي جلب و ارتقاي مشارکت ر
  وظایف شهرداري

در هریک از ، SWOTبر اساس مدل تدوین راهبردها با استفاده از ماتریس 
هـاي مشـارکت    هـا و محـدودیت   شـده در قسـمت تـوان    محورهاي بیان

در ادامـه بـا توجـه بـه     . راهبـرد تـدوین شـد    37در مجموع ، شهروندان
شــده در آن محورهــا و  راهبردهــاي تــدوین، محورهــاي مــورد بررســی

  .شود راهکارهاي اجرایی هرکدام از راهبردها بیان می

  راهبردها و راهکارهاي محور مدیریت. 1

هـا در مـورد جلـب     ارتقاي سطح آگـاهی اعضـاي شـورایاري   . 1راهبرد 
ف گیري از تجارب موجود در واحدهاي مختل با بهره شهروندانمشارکت 

  .شهرداري و تجارب اعضاي شورایاري
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ریزي آموزشی بر پایه نیازسنجی بـراي اعضـاي    برنامه )1: راهکارها
ها در مـورد جلـب مشـارکت     تدوین تجارب شورایاري )2 ؛ها شورایاري
 )3 ؛منظور انتقال و تعمیم نتـایج حاصـله بـه سـطح منطقـه      به شهروندان

بـا   شـهروندان ت هاي تخصصی با موضوع جلب مشارک برگزاري نشست
  .در شهرداري ربط ذيها و مسئوالن  حضور شورایاري

ورزشی و آموزشی بـراي  ، برداري از فضاهاي مذهبی بهره. 2راهبرد 
  .شهروندانافزایش تمایالت مشارکتی 

هاي آمـوزش شـهروندي بـا محوریـت مسـائل       تهیه بسته: راهکارها
  .ارکت مخاطبانهاي منطقه و ارائه آن توسط کارشناسان با جلب مش محله

حضور نخبگان و افراد متخصص و باتجربه سـاکن   تأمین. 3راهبرد 
  .گیري در مورد امور محلی محله در تصمیم

تشکیل بانک اطالعات از افراد متخصـص و باتجربـه    )1: راهکارها
هاي تخصصی از افراد متخصص و باتجربه  تشکیل گروه )2 ؛ساکن محله

ســازي بــراي شــورایاري و واحــدهاي  ســاکن محلــه بــا هــدف تصــمیم
در فضـاي مجـازي از طریـق     شـهروندان تقویت ارتباط با  )3 ؛شهرداري

هاي تخصصـی   برگزاري نشست )4 ؛...ایمیل و، وگو ایجاد تاالرهاي گفت
منظور  اتجربه ساکن محالت بهکارشناسان شهرداري با افراد متخصص و ب

  .ین مسائل و مشکالت و پیشنهاداتتر مهموگو پیرامون  گفت
استفاده از ظرفیت نشریه چاردیواري براي ارتقاي فرهنگ . 4راهبرد 

  .مشارکت
هاي منتشرشده نشـریه چـاردیواري بـا     ارزیابی شماره )1: راهکارها

منظور بهبود محتوا و  هاي الزم به توجه به اهداف انتشار و انجام بازنگري
انعکـاس نظـرات    )2 ؛افزایش اثربخشی آن در تعمیق تمایالت مشـارکتی 

شورایاران و افراد باتجربه و متخصص ساکن محله پیرامون مسائل محلـه  
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 .و راهکارهاي پیشنهادي در نشریه چاردیواري
گیـري از نهـاد شـورایاري بـراي افـزایش تمـایالت        بهره. 5راهبرد 

  انشهروندمشارکتی 
رسمیت بخشیدن هرچه بیشتر به شورایاري با تـالش   )1: راهکارها

تقویـت دیـدگاه    )2 ؛ربـط  ذيبراي رفع موانع قـانونی از طریـق مراجـع    
ها با ترغیب افراد متخصـص و باتجربـه سـاکن     کارشناسی در شورایاري

ها  تقویت نقش نظارتی شورایاري )3 ؛ها براي عضویت در این نهاد محله
  ؛یرات الزم در فرایندهابا اعمال تغی
  .اي هاي محلی و منطقه افزایش کمی و بهبود کیفی تشکل. 6راهبرد 

ــا ــزاري دوره )1: راهکاره ــنایی    برگ ــدف آش ــا ه ــی ب ــاي آموزش ه
ارائـه   )2 ؛هـا  با نحوه مـدیریت و فعالیـت تشـکل    تأسیس هاي تازه تشکل

هـاي   هاي جدید و بهبود آن بـراي تشـکل   ات و تسهیالت به تشکلمکانا
سازي بـراي مـدیریت    ها در تصمیم ایجاد و تقویت نقش تشکل )3 ؛فعال

 )4 ؛هـا بـا تـدوین و تثبیـت فراینـدها      ویـژه شـورایاري   شهري منطقه بـه 
هـاي مـرتبط    سنجی واگذاري برخی امور اجرایی محلی بـه تشـکل   مکانا

  .داراي توان و تجربه الزم
  .شهروندانبا بهبود سازوکار تعامل مدیران عالی شهرداري . 7راهبرد 

ــدیران عــالی   )1: راهکارهــا ــدانی م ــد بازدیــدهاي می ــدوین فراین ت
 ؛شناسی آن ها با بررسی تجارب موجود و آسیب شهرداري منطقه از محله

هـاي هدفمنـد مـدیران عـالی شـهرداري منطقـه بـا         برگزاري نشست )2
هـا و افـراد باتجربـه و متخصـص سـاکن       نمایندگان تشکل، ها شورایاري

در مدیریت شـهري   شهروندانراي تحقق هدف جلب مشارکت ها ب محله
 .منطقه

و دخالت دادن آن  شهروندانتقویت سازوکار اخذ نظرات . 8راهبرد 
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  .در مدیریت شهري منطقه
در برگـزاري   شـهروندان تعمیم تجربـه نظرسـنجی از    )1: راهکارها

ی براي سنجش میزان رضـایتمندي  زمانهاي  مراسم به نظرسنجی در دوره
منظـور اسـتفاده از    بازنگري در فرایندها به )2 ؛با تعریف طرح شهروندان

 .گیري مدیریت نتایج نظرسنجی در تصمیم
حضور افراد باتجربـه و   تأمینبهبود عملکرد شورایاري با . 9راهبرد 

  .تخصص الزم
ــا ــاب  )1: راهکاره ــرایط انتخ ــالح ش ــات   اص ــوندگان در انتخاب ش

 .ها شورایاري
  .ها رسانی درباره اهمیت و نقش شورایاري اطالع بهبود. 10راهبرد 

هـاي شـهرداري    استفاده از ظرفیت نشریات و سـایت  )1: راهکارها
اسـتفاده از تبلیغـات    )2 ؛تهران و منطقـه بـراي معرفـی نهـاد شـورایاري     

هـاي جمعـی    اسـتفاده از رسـانه   )3 ؛محیطی براي معرفی نهاد شورایاري
  .برگزاري انتخابات آن زماندر  ویژه براي معرفی نهاد شورایاري به

منظـور افـزایش    هـاي آموزشـی بـه    تمرکز اجراي برنامـه . 11راهبرد 
  .در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداري شهروندانتمایالت مشارکتی 

منظـور   هـاي آموزشـی بـه    تدوین فرایند اجراي برنامـه  )1: راهکارها
با تعیین وظایف واحدهاي مـرتبط   شهروندانافزایش تمایالت مشارکتی 

 .در نهاد شهرداري و با مسئولیت حوزه اجتماعی و فرهنگی
بـا اسـتفاده از    شـهروندان بهبـود ارتبـاط شـهرداري بـا     . 12راهبرد 

  .هاي موجود ظرفیت
 1888و  137هـاي   هسامانرسانی درباره  افزایش اطالع )1: راهکارها

هـاي   رسـانه ، اي شـهرداري ه نشریات و سایت، از طریق تبلیغات محیطی
در  1888و  137هـاي   هسـامان شناسـی اسـتفاده از    آسـیب  )2 ؛...جمعی و
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در فراینـد   شـهروندان اسـتفاده از نظـرات    )3 ؛شهروندانجلب مشارکت 
وتحلیل اطالعات حاصـل از   سازي براي مدیریت شهري با تجزیه تصمیم
ري بــا هـاي ارتبـاطی شـهردا    رسـانی و ســایر کانـال   هـاي اطـالع   هسـامان 

  ؛شهروندان
افــزایش رضــایتمندي اعضــاي شــورایاري از عملکــرد . 13راهبــرد 

  .شهرداري
 ربط ذيتشکیل کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان  )1: راهکارها

ها  ها براي بررسی پیشنهادات شورایاري در شهرداري و اعضاي شورایاري
تـه  تشـکیل کمی  )2 ؛پیش از هر نـوع اعـالم موافقـت مـدیران شـهرداري     

منظـور   ها بـه  منتخب مرکب از نماینده شهردار منطقه و نماینده شورایاري
ی زمـان بررسی اجرا یا اجرا نشدن تصمیمات متخذه و دالیل آن در دوره 

  .مشخص
تقویـت بدنــه کارشناسـی شــهرداري در حـوزه جلــب    . 14راهبـرد  

  .شهروندانمشارکت مالی 
مـرتبط بـا موضـوع    ی واحـد  انسـان رفع کمبود نیروي  )1: راهکارها

 )2 ؛کارگیري نیروي متخصص و با تجربـه الزم  جلب مشارکت مالی با به
هـاي آموزشـی مربـوط بـه جلـب مشـارکت مـالی بـراي          برگزاري دوره

  .هاي مرتبط در شهرداري کارشناسان حوزه

  هاي شهروندي راهبردها و راهکارهاي محور ظرفیت. 2
  .ساکن منطقه هروندانشگیري از تمایالت مشارکتی  بهره. 15راهبرد 

هـاي   اهتمام به اجراي طرح پیوست اجتمـاعی پـروژه   )1: راهکارها
هـایی از   تقویـت بخـش   )2 ؛شـهروندان بر اخذ نظـرات   تأکیدی با عمران

هـا و   خواسـته ، هاي شهرداري مرتبط با انعکاس نظرات نشریات و سایت



  741...      در حوزه تهرانی شهروندانراهبردها و راهکارهاي جلب مشارکت 

 شهروندانو تعامل مدیران و کارشناسان شهرداري با  شهروندانانتظارات 
 شـهروندان هـاي تشـویقی بـراي     اعمـال سیاسـت   )3 ؛هـا  در این بخـش 

  ؛جو مشارکت
فــراهم کــردن عرصــۀ بــازتر بــراي ارتقــاي مشــارکت . 16راهبــرد 

  .هاي با تمایالت مشارکتی باال در فعالیت شهروندان
هاي بـا تمـایالت    بازنگري در فرایند مربوط به فعالیت )1: راهکارها

شناخت تجارب  )2 ؛منظور افزایش نقش آنها به شهروندانمشارکتی باالي 
در امور خدمات شـهري و تـالش    شهروندانداخلی و خارجی مشارکت 

  ؛سازي آن براي بومی
هـاي عمـومی دربـاره حقـوق و وظـایف       تقویت آگاهی .17راهبرد 
  .منظور افزایش تمایالت مشارکتی شهروندي به

ن وظــایف و عملکــرد رســانی پیرامــو بهبــود اطــالع )1: راهکارهــا
انتشـار  ، واحدهاي مختلـف شـهرداري بـا اسـتفاده از ظرفیـت نشـریات      

بـا نظـام    شـهروندان آشناسـازي   )2 ؛بروشورها و ابزارهاي نوین ارتباطی
تمرکــز  )3 ؛هــاي آمــوزش شــهروندي مــدیریت شــهري در قالــب دوره

هاي فقیرنشین منطقه با توجـه بـه    هاي آموزش شهروندي در محله برنامه
  .ها ایش جمعیت مهاجر این محلهافز

منطقـه بـا    شـهروندان ارتقاي فرهنگ مشارکت در میـان  . 18راهبرد 
  .استفاده از ابزار آموزش

هـاي   هاي شهروندي در سطح محله نیازسنجی آموزش )1: راهکارها
هـاي محلـه در تعامـل بـا      ریزي آموزشی حسـب اولویـت   منطقه و برنامه

ي آموزش شهروندي در سطح محله با ها برگزاري دوره )2 ؛ها شورایاري
  .استفاده از نیروهاي محلی

ــرد  هــاي  هــا در حــوزه فعالیــت جلــب مشــارکت تشــکل. 19راهب
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  .شهرداري
هاي موجود در انطباق بـا   هاي تشکل شناسایی ظرفیت )1: راهکارها

هـا و   گسترش ارتبـاط بـا تشـکل    )2 ؛هاي شهرداري وظایف و مسئولیت
  ؛هاي مرتبط گیري و اجراي فعالیت حضور آنها در فرایند تصمیم تأمین

ــرد  ــاخص    . 20راهب ــود ش ــان در بهب ــش زن ــه نق ــه ب ــاي  توج ه
  شهروندانپذیري  مشارکت

هـاي مربـوط بـه زنـان در واحـدهاي       افزایش برنامـه  )1: راهکارها
تقویت امور بانوان در تشکیالت حوزه اجتماعی و  )2 ؛شهرداري ربط ذي

هـاي زنـان در    هاي تشکل حمایت ویژه از فعالیت )3 ؛اريفرهنگی شهرد
ویژه محالت شمیران نو و  سواد ساکن محله به ترغیب زنان بی )4 ؛منطقه

  ؛هاي سوادآموزي گلشن به شرکت در دوره
هـاي   توجه به ناهمگونی جمعیت ساکن در سطح محلـه . 21راهبرد 

  .ریزي براي افزایش تمایالت مشارکتی منطقه در برنامه
هـاي   در محله شهروندانهاي مشارکت  شناسایی زمینه )1: راهکارها

راهبردها  )2 ؛ها و تمایزات جمعیتی آنها مختلف منطقه با توجه به ویژگی
  و راهکارها در محور مشارکت مالی

بهبود سازوکارهاي قـانونی اخـذ عـوارض بـا تکیـه بـر       . 22راهبرد 
  .در این مورد شهروندانافزایش تمایالت 

شناسـی نحـوه دریافـت عـوارض در وضـعیت       آسیب )1: راهکارها
  ؛موجود

هـاي مـالی    افزایش جذب سـرمایه گـذاري و مشـارکت   . 23راهبرد 
  .شهروندان

گذاري در حـوزه   هاي سرمایه شناسایی و معرفی جاذبه )1: راهکارها
گـذاري   برخورد فعال در جذب سـرمایه  )2 ؛هاي شهرداري منطقه فعالیت
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سنجی استفاده  مکانا )3 ؛گذاري هاي سرمایه ارتباط با شرکتویژه ایجاد  به
گذاري بر پایۀ تجارب داخلـی   ها و ابزارهاي نوین جذب سرمایه از روش

گـذاري   رسـانی در مـورد سـرمایه    تقویـت اطـالع   )4 ؛و خارجی موجود
  .یافته بخش خصوصی در منطقه به منظور ترغیب سایرین تحقق

گذاري  ی شهرداري در جذب سرمایهنزماارتقاي توان سا. 24راهبرد 
  .هاي مالی و مشارکت

تقویت بدنه کارشناسی واحد مربوطه در شهرداري بـا   )1: راهکارها
اسـتفاده از خـدمات    )2 ؛جذب نیروهاي متخصـص و آمـوزش کارکنـان   

 )3 ؛گـذاري  نظران در حوزه جذب سـرمایه  مشاوره متخصصان و صاحب
هاي  گذاري و جذب مشارکت بازنگري در تشکیالت داخلی واحد سرمایه

 )4 ؛هاي الزم با وظـایف تخصصـی   بینی ایجاد بخش مالی به منظور پیش
در شـهرداري بـه    ربـط  ذيبخشی واحـدهاي اداري   تقویت همکاري بین

بررسـی   )5 ؛هـاي مـالی   گـذاري و مشـارکت   منظور تحقق جذب سرمایه
ــی ا  ــکالت ناش ــائل و مش ــرمایه مس ــذب س ــدهاي ج ــذاري و  ز فراین گ

 )6 ؛هاي الزم به منظور تسهیل فرایند هاي مالی و انجام بازنگري مشارکت
گــذاري  ایجــاد ســازوکارهاي الزم بــراي ارزیــابی واقعــی تــوان ســرمایه

  .متقاضیان به منظور پیشگیري از مسائل و مشکالت حین اجرا
در اجــراي  شـهروندان افـزایش دامنـه مشـارکت مـالی     . 25راهبـرد  

  .تري از جامعه ها براي پوشش طیف وسیع پروژه
هـاي   براي اجـراي طـرح   کالناستفاده از منابع مالی خرد و  :راهکار

 .گذاري سرمایه

  یعمرانهاي  راهبردها و راهکارها در محور خدمات شهري و فعالیت. 4
هـا در   ساکن بعضی محلـه  شهروندانتعمیم تجارب مشارکتی . 26راهبرد 
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  .ی به سطح منطقهعمرانهاي  ات شهري و فعالیتامور خدم
 شهروندانشناسایی و معرفی تجارب موجود مشارکت  )1: راهکارها

شناسی تجـارب   آسیب )2 ؛یعمرانهاي  در امور خدمات شهري و فعالیت
ـ هـاي   در امور خدمات شهري و فعالیت شهروندانمشارکتی  ی بـه  عمران

هـاي   اعمال سیاسـت  )3 ؛آن منظور اتخاذ راهکارهاي مناسب براي بهبود
در امـور مختلـف    شـهروندان هاي مشارکت  تشویقی براي گسترش زمینه

  .یعمرانهاي  خدمات شهري و فعالیت
ات و ارائـه خـدمات شـهري بـا محوریـت      مکاناارتقاي . 27راهبرد 

  .شهروندانمشارکت 
محـور در ارائـه خـدمات     هـاي مشـارکت   اسـتفاده از روش : راهکار

 .شهري
در امـور خـدمات    شـهروندان هاي مشارکت  تبیین زمینه .28راهبرد 

  .یعمرانهاي  شهري و فعالیت
در امـور   شـهروندان شناسـایی تجـارب موجـود مشـارکت     : راهکار

 .ی و بومی کردن آنعمرانهاي  خدمات شهري و فعالیت

  راهبردها و راهکارها در محور امور اجتماعی و فرهنگی. 5
هـاي مـالی    هـاي برخـوردار از کمـک    فعالیـت گسترش دامنه . 29راهبرد 
  .خیرین

هـا بـا خیـرین محلـی بـه منظـور        توسعه ارتباط شورایاري: راهکار
هـاي اجتمـاعی و    منـابع مـالی فعالیـت    تأمینترغیب آنها به کمک براي 

  .فرهنگی
هـاي   هـاي اجتمـاعی شـورایاري    تعمیم تجارب فعالیـت . 30راهبرد 

  .بعضی محالت به سطح منطقه
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، هـا  هـاي برجسـته اجتمـاعی شـورایاري     شناسایی فعالیـت : راهکار
  .هاي منطقه شناسی آن و معرفی آن به همه شورایاري آسیب

کارگیري ابزارهاي نوین ارتباطی در تعمیـق تمـایالت    به. 31راهبرد 
  .شهروندانمشارکتی 

هاي سـایت شـهرداري    تنوع بخشیدن و تعمیق فعالیت )1: راهکارها
بازدیـدها و سـطح تعـامالت و تسـهیل امـور       منطقه به منظـور افـزایش  

ها به ایجاد وبالگ و یا صـفحه مسـتقل    ترغیب شورایاري )2 ؛شهروندان
  .شهرونداندر سایت شهرداري منطقه به منظور گسترش ارتباط با 

هاي اجتماعی و  ترویج فرهنگ شهروندي در کلیه برنامه. 32راهبرد 
  .فرهنگی شهرداري

ترویج فرهنـگ شـهروندي بـا توجـه بـه       ریزي براي برنامه: راهکار
  .ها و مراسم ماهیت هریک از مناسبت

هاي اجتمـاعی بـا    سازي محیط براي کاهش آسیب ایمن. 33راهبرد 
  .شهروندانجلب مشارکت 

شناسایی فضاهاي ناامن در سطح محـالت بـا کمـک     )1 :راهکارها
 )2 ؛شـهروندان خیـزي آن بـا مشـارکت     ها و رفع شرایط جـرم  شورایاري

دیـدگان اجتمـاعی    در کمک به آسیب شهروندانقویت روحیه مشارکتی ت
  .ها با گسترش تجارب موجود در بعضی از محله

هـاي   وري برگزاري مراسـم و سـایر برنامـه    ارتقاي بهره. 34راهبرد 
  .اجتماعی و فرهنگی شهرداري

هاي اجتماعی و فرهنگی شهرداري  بازنگري در برنامه )1: راهکارها
توجه بـه نـاهمگونی و    )2؛ شهروندانها و عالیق  حسب شناخت ویژگی

هـاي اجتمـاعی و    ریـزي  عدم تجانس جمعیـت سـاکن منطقـه در برنامـه    
 .فرهنگی
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ارتقاي توان کارشناسی شهرداري در حوزه اجتمـاعی و  . 35راهبرد 
  .فرهنگی

کارکنان براي تحقق اهداف رویکرد اجتماعی آموزش  )1: راهکارها
ی متخصـص در حـوزه اجتمـاعی و    انسـان جـذب نیـروي    )2 ؛شهرداري
  .فرهنگی

از شهرداري بـه عنـوان یـک     شهروندانارتقاي شناخت . 36راهبرد 
  .نهاد اجتماعی
هـاي اجتمـاعی    با وظایف و مسئولیت شهروندانآشناسازي : راهکار

 .رونديهاي شه شهرداري در ارائه آموزش
هاي اجتمـاعی و فرهنگـی در    افزایش منابع مالی فعالیت. 37راهبرد 

  .شهروندانکرد از سوي  منطقه با هدایت منابع قابل هزینه
هـاي اشـخاص حقیقـی و     کـرد مالیـات   سنجی هزینـه  مکانا: راهکار

هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی بـا توجـه بـه        حقوقی براي توسـعه فعالیـت  
 .هاي قانونی موجود زمینه

  بندي جمع
و  زمینـه ، در حوزه وظایف شهرداري شهروندانجلب و ارتقاي مشاکت 

نتـایج مطالعـه   . عاملی اساسی در تحقق رویکرد اجتماعی این نهاد اسـت 
داد کـه ایـن منطقـه از     نشـان حاضر در منطقـۀ چهـار شـهرداري تهـران     

در  شـهروندان هاي مناسبی در راستاي جلب و ارتقاي مشـارکت   ظرفیت
رو بـا تحلیـل وضـعیت     ازایـن . حوزه وظایف شهرداري برخوردار اسـت 

ریـزي   هـاي متـداول در برنامـه    گیـري از روش  موجود این منطقه با بهـره 
بـر اسـاس   . راهبردها و راهکارهایی در این زمینه تدوین شد، استراتژیک

اقـدامات  ، توان گفت شده و راهکارهاي اجرایی آن می راهبردهاي تدوین



  747...      در حوزه تهرانی شهروندانراهبردها و راهکارهاي جلب مشارکت 

را در  شـهروندان تالش کرده است تا مشـارکت  ، شده در این زمینه انجام
مالی و مشـارکت   تأمینمشارکت در ، گیري هاي مدیریت و تصمیم حوزه

هاي گوناگون وظایف شهرداري جلـب   ی در حوزهانساننیروي  تأمیندر 
  .کند و ارتقا دهد

بررسی موردي در منطقه چهار شهرداري تهـران  ، اگرچه این مطالعه
هـاي ایـن    هـا و محـدودیت   و راهبردها و راهکارها بر اساس تواناست 

نظـر کـردن    لیکن بسیاري از موارد پیشنهادي با صرف، منطقه تدوین شده
در دیگر مناطق شـهرداري تهـران نیـز قابـل     ، از شرایط خاص این منطقه

  .اجرا است
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  کتابنامه
از مشـارکت   تحلیل تاریخی«، )1385(نیا، حسن و میرحسین موسوي،  حکمت

، ، مجلـه تحقیقـات جغرافیـایی   »شهروندان در اداره امور شهرهاي ایران
 .136-121، صص 21بهار، ش 

  هاي اجتماعی شهرداري تهران سایت اداره کل آموزش و مشارکت
www. shahrvandi.tehran.ir. 

، تـاریخ  »هاي شهرداري شرح فعالیت معاونت«تهران،  4سایت شهرداري منطقه 
  .20/4/1388: اخذ مطلب

www.region4.tehran.ir 
، دوره مدیریت دولتـی ، »مشارکت به چه معناست«، )1370(طوسی، محمدعلی 

 .انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی: جدید، شماره سیزدهم، تهران
ررسـی الگـوي   ب: مشـارکت در اداره امـور شـهرها   ، )1379(تبار، علیرضا  علوي

 ،)تجـارب جهـانی و ایـران   (مشارکت شهروندان در اداره امور شـهرها  
 .هاي کشور انتشارات سازمان شهرداري: جلد اول، چاپ اول، تهران

طرح پژوهشی راهکارهاي جلب مشارکت ، )1388(گروه مشاوران راهبرد فردا 
ــه   ــران 4شــهروندان در حــوزه فعالیــت شــهرداري منطق ــزارش ته ، گ

  .تهران 4منتشرنشده، شهرداري منطقه 
هـاي مشـارکتی روسـتاییان و     بررسی زمینـه ، )1369(محسنی تبریزي، علیرضا 

معاونـت تـرویج و مشـارکت    : ، تهـران ارتباط آن با تـرویج کشـاورزي  
 .مردمی جهاد سازندگی تهران
ـازي شـهروندان و    ، )1387(واعظ مهدوي، محمدرضا و همکاران  ـاي توانمندس راهنم

  .نشر مهر راوش: چاپ دوم، تهران شهر براي ارتقاي سالمت، محالت



  

  

 جایگاه شهرداري در ایجاد
 ونقل مدیریت جامع شبکه حمل

  شهري در راستاي مدیریت یکپارچه
  

  1سید ابوالحسن موسویان
  

  
  
  

 چکیده

هـاي شـهري در    امروزه انبوهی جمعیـت و نـاتوانی زیرسـاخت   
ـ فیی به نیاز آنها و ارتقـاي کی پاسخگو و  شـهروندان  یزنـدگ  تی

ها همگام  يشهردار کند یم جابیا، يشهر تیریبهبود عملکرد مد
 یرسـان  با حفظ اصول خدمات، یجهانرشد  هاي روبه با دگرگونی

شـهرداري بـا    و مدیریت یکپارچه شهري دگرگون شـوند  ۀبر پای

                                                             
  هاي مازندران ونقل و پایانه اداره کل حملونقل  کارشناس حمل. 1

(hassanmosavian@gmail.com) 
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ونقل در راستاي مدیریت  گیري از مدیریت جامع شبکه حمل بهره
ل و تنگناهاي ئاز مشکالت از جمله مسا بسیاري، یکپارچه شهري

ونقـل را رفـع    ونقل و مشکالت نظارت و مدیریت در حمل حمل
ونقل شهري عمل  ي حملثر براؤده و به صورت یک راهبرد مکر
بسـیار   تأثیر، ونقل در نتیجه ایجاد مدیریت جامع شبکه حمل. کند

آن در راسـتاي   يگیـر  کـار  ه و بهداشتبهبود اداره امور  برزیادي 
اثربخش و کارآمـد   عنوان راهکاري به، مدیریت یکپارچه شهري

شهرداري  یرسان عرصه خدمات رکیفیت د يتوسعه و ارتقا براي
بنابراین شـهرداري از  ؛ رود شمار می ونقل شهري به در امور حمل

، شـهروندان ونقل و مدیریت آن و تعامـل بـا عمـوم     طریق حمل
خدماتی به یـک   رویکرد مردم به شهرداري را از یک نهاد صرفاً

تغییر ، هاي مختلف اجتماعی است نهاد اجتماعی که متولی حوزه
  .هدد می

مـدیریت  ، نهـاد اجتمـاعی  ، شـهرداري ، نقلو حمل: کلیدواژگان
  .ترافیک، مدیریت جامع، یکپارچه شهري
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 مقدمه

ین تـر  مهـم وجود آورده که  را به فراوانیمشکالت ، رشد و توسعه شهرها
 یانسـان هـر جامعـه    يمهم بـرا  یفعالیت، ونقل حمل. استونقل  حمل، آن
ه خدمات بهینه با میزان دسترسـی آسـان   ئدر این راستا ارا. آید یشمار م به

شـمار  ویـژه شـهرداري بـه    هاي اصلی مدیریت شهري به از برنامههمواره 
سـاختارهاي مهـم و   عنـوان یکـی از    به ها شهرداري بدین ترتیب. آید می

افــزایش ات و مکانــاایجــاد داراي نقشــی بنیــادین در ، زیربنــایی شــهري
بـه   نیـاز ها  شهرداري، این کار براي. ونقل هستند هاي شبکه حمل توانایی

رو  ازاین. ونقل دارند هاي مختلف حمل هساماندسترسی سریع به اطالعات 
منظـور جلـوگیري از    ونقـل بـه   گیري از مدیریت جامع شـبکه حمـل   بهره

هـاي مختلـف   هسـامان هـاي نهفتـه در    ها و باال بردن قابلیـت  کاري دوباره
. زم و ضـروري اسـت  ال، ونقل و ایجاد مـدیریت یکپارچـه شـهري    حمل

هـایی   و تعیین سیاسـت در شهرداري موجود هاي  بهینه از ظرفیت استفاده
ونقل در راستاي مـدیریت   ایجاد مدیریت جامع شبکه حملبراي متناسب 

تـالش  بنابراین ؛ از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، يیکپارچه شهر
ر راستاي ونقل د چگونگی ایجاد مدیریت جامع شبکه حملاست تا ده ش

مـورد بررسـی قـرار    آن و جایگاه شهرداري در  مدیریت یکپارچه شهري
  .گیرد

  در خدمات شهري يشهردارنقش 
ـ بـه عنـوان   ی نیشهرنش، دوران کنونیدر  ـ پد کی از  یکـ ی، یاجتمـاع  دهی

و  قیبـا سـال   عمومـاً  شـهروندان . شـود  یمحسوب مـ  یزندگ اتیضرور
، به همین دلیل .پردازند یم تیبه فعال يمختلف در جامعه شهر يها زهیانگ

مختلـف   يهـا  افـراد و گـروه   نیمستلزم وجود روابط ب یاجتماع یزندگ
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ـ درآ يا تحت نظم و قاعدهباید  یروابط اجتماع نیو ابوده جامعه  در . دی
، قواعد و مقررات مربوطـه  نیو تدو نییبا تعها  زمانو سا نهادهااین بین 

ـ ا میتنظـ  راسـتاي را در  یخاصـ و راهبـرد   استیس ـ   نی  شیروابـط در پ
  .شود میوري  بهرهکه سبب افزایش ، اند گرفته

هـاي   ها و محدودیت باید در راستاي قابلیت زمانسا انتخاب راهبرد
منظور  ههاي داخلی و خارجی ب منابع و فرصت برداري از در بهره زمانسا

چنـین  . بیرونـی صـورت گیـرد    هـاي درونـی و خطـرات    کاستی غلبه بر
پـیش   هاي را خواهد داشت که نقاط قوت و فرصت راهبردي این قابلیت

را افزایش داده و همچنین با تهدیدها و نقاط ضعف مقابلـه   زمانروي سا
رو  ازایـن  ؛)85: 1388، ییورواو پاك روشن ( و آنها را کاهش دهد کرده

هـاي   در دستیابی به هـدف هر جامعه  هاي همگانی زمانو سا نقش نهادها
  .ستابرجسته بسیار  شده تعیین
کـه  ، هسـتند  هـا  يشـهردار ، ي همگانیها زمانسا نیاز پرکارتر یکی

ـ بنا به دال شهرونداناز  یبخش اعظم در ارتبـاط بـا امـور     یگونـاگون  لی
گسـترده   دامنـه  و حجـم . نـد کن یها مراجعـه مـ   يبه شهردار خودي شهر
در  نیشیپی و دست یتنس يها روش يها و ناکارآمد يشهردار يها تیفعال

 و مصـرف  یآشـفتگ ، شـهروندان متنوع و فـراوان   يازهایبه ن ییپاسخگو
 ).45: 1387، پـور  ينژادجـواد ( همراه دارد به زیمنابع گوناگون را ن نهیابهن

به چند دلیل از ارکـان   ي همگانیها زمانساگونه  اینست که ا واقعیت آن
، کننـد  آنها به جامعه خدمت می، ندآی میشمار  بهها  انسانضروري زندگی 

سازند تا کارهایی را انجام دهیم کـه بـدون وجـود آنهـا از      ا قادر میما ر
  .آمدیم برنمی این کارهاعهده 

را رویکـردي  شـهرداري   نقـش توان  می یادشدهبا توجه به تعاریف 
از و  شـهروندان ها و انتظـارات   تفهیم خواست برايسو  دانست که ازیک
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 منظـور  بـه محیطـی را  ، یزمانسـا  هـاي  انتقال خواسـت  براي، سوي دیگر
شده و  بینی پیشتحقق اهداف  برايات و منابع مکانا ۀاستفاده بهینه از کلی

مند  رویکردي نظامبنابراین شهرداري داراي ؛ آورد پدید می، ارائه خدمات
، کارگیري نتـایج آن  و بهراهبردي یندهاي تعیین اهداف اکه از راه فربوده 

و نیرویـی محـرك    اثـر  أمنشو داراي  انجامد می خدمات شهريبه بهبود 
  .افزایش ارائه خدمات شهري استبهبود عملکرد و  براي

 یرسـان  خدمات هطیدر حها  عرصه نیتر مهماز  یکیخدمات شهري 
 ئهبه ارا موظف کیونقل و تراف حمل لیاز قب متعددي هاي زماناست و سا
اي از  است که بخش عمده ییها زماناز جمله سا زین شهرداري .آن هستند

ـ ز خدمات شهري با سـطح پوشـش  . دارد عهده خدمات شهري را به ، ادی
، زبـان یپالو  یسـ یادر( شـود  یمـ  محسـوب  ها شهرداري تیفعال نیتر جیرا

هـاي زیـادي بـراي     توانـد مزیـت   خدمات شهري میرو  ازاین ؛)9: 1388
، دقیق و منظمهاي  ارزشیابی گیري ازبا بهرهه و وجود آورد هها ب شهرداري

بنـابراین  ؛ آورد فـراهم شـهري  بازخورد مشخصی را براي بهبود عملکرد 
، موجود شرایط با متناسب و گرفته قرار بررسی فعلی مورد باید الگوهاي

ویـژه   ارائه خدمات شهري به که صورتی در. شود برگزیده مناسبی الگوي
، شود اجرا و طراحی شهرداري در آن نیاز پیش و ملزومات با، ونقل حمل

 در و شناسـایی  ونقل را شبکه حمل مشکالت و مسائل از بخشی تواند می
ایجاد مـدیریت جـامع شـبکه    ند همان عملی راهکارهاي آنها حل راستاي

  .شود ارائه مدیریت یکپارچه شهري منظور بهونقل  حمل

  ونقل شهرداري و مدیریت شهري در شبکه حمل
. اسـت  یانسان بالقوه هاي ییوانات هئارا براي و محیطی مرکز فرصت، شهر 

از  ناشی شهرنشینی و رشد سریع شهري افراد در نواحی تمرکز روزافزون
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از قبیـل   مشـکالتی ، شـهر  جمعیـت  طبیعـی  افزایش و همچنین مهاجرت
 شـهري  جمعیـت  افزایش با میزان متناسب خدمات هئرا در اراونقل  حمل

ـ و ارا وظـایف  اجـراي  اصـلی  از موانع خود یکی آورد که وجود می به  هئ
 شهري مدیریتوجود ، بنابراین؛ است شهروندان به کافی شهري خدمات

 هـاي  هـا و پدیـده   فراگیر و درگیر با موضـوع  نهاد مدیریتی یک عنوان به
  .است ضروري شهر و شهرنشینی و متنوع بسیار گسترده
 يمنظـور ارتقـا   امور شـهر بـه   از اداره است عبارت شهري مدیریت

از  و تبعیت درنظر داشتن با محلی در سطح شهري مناطقپایدار  مدیریت
، تهـران  يشهردار( کشور و اجتماعی اقتصادي، ملی هاي سیاست اهداف
، گسـترده  زمانسـا  از یـک  عبـارت  شـهري  مدیریتهمچنین  ).7: 1300

 ثر در ابعـاد مختلـف  ؤمـ  و غیررسـمی  رسمی ياز عناصر و اجزا متشکل
و  کنتـرل ، اداره بـا هـدف   شـهري  حیـات  و کالبـدي  اقتصادي، اجتماعی

ـ نو( اسـت  و پایدار شهر مربوطـه  جانبه همه توسعه هدایت ،  یرضـوان  دی
 ارچوبهـ چ عنـوان  به شهري مدیریت :توان گفت رو می ازاین ؛)4: 1300

 اطـالق  ها و عملیات ها و طرح برنامه، ها سیاست شهر به توسعه یزمانسا
  ).1385، ینیف یافخمو  یمنیمه عتیشر، نژاد ياحمد( شود می

خـود   عملـی  وظـایف  لحاظ بهونقل  در شبکه حمل شهري مدیریت
هـا و   طـرح ، هـا  برنامـه  و اجـراي  شـهري  ونقـل  حمـل  توسعه به موظف
 هویـت  نـوعی  کننـده  تعیـین  وظـایف  این انجام. است مربوطه هاي پروژه

 تهیـه  به اقدام،  شهريونقل  حمل مدیریت در واقع. است آن براي اجرایی
را در  برنامـه  آن کند و سـپس  شهر می براي شهريونقل  هاي حملبرنامه

 و بـه  کـرده  تبدیل عملیاتی هاي پروژه به، حاکم اجرایی نظام ارچوبهچ
ونقـل   حمـل در  گیـري  تصـمیم  نظـام  بدین ترتیب. رساند اجرا می مرحله

موجود  و عناصر و روابطبوده عملکرد  دارايه سامان یک مثابه هب، يشهر
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  .ندک عمله سامان از کل پیروي به باید در آن
و  بسـیار گسـترده  توانـد   ونقـل مـی   در شبکه حمـل  شهري مدیریت

 يشـهر ونقل  حملامور  اداره براي الزم بر عناصر متعدد و متنوع مشتمل
، شـوند  می را شامل اي گسترده عملکردي عناصر طیف هرچند این. باشد
 در تمامی که است شهرداري زمانسا، و اصلی عنصر مرکزي هرحال اما به

، سـو  ازیک شهرداري درواقع. است دخیل هسامان شده تدوین عملکردهاي
د و از شو می شهر محسوب و اجتماعی سیاسی مدیریت عناصر مهم ءجز

 بـر  .اسـت  شـهري ونقل  حمل هسامان عنصر اجرایی ینتر مهمدیگر  سوي
 هـاي  باید بتوانـد پـروژه  ونقل  در شبکه حمل شهري مدیریت، اساس این

بنـابراین  ؛ دهـد  سـوق  شـهروندان  نفع را به یزمانهر سا از سوي اجرایی
ــیونقــل  در شــبکه حمــل شــهري مــدیریت ــگ م ــد هماهن ــده توان و  کنن

 تمـام  کـه  اي گونـه  به؛ باشد یزمانسا بین روابط براي مناسبی ةدهند جهت
 هدفمنـد و هماهنـگ  ، هسـامان  یک باید در قالب امور شهريي ها زمانسا

ایجاد مـدیریت جـامع شـبکه    در  هایشان مسئولیت ایفاي و به کرده عمل
بنـابراین نقـش   ؛ بپردازنددر راستاي مدیریت یکپارچه شهري ونقل  حمل

عبـارت از اجـراي سیاسـتی    شـهري  ونقـل   حمـل مدیریت شهرداري در 
مـدیریت  براي رسـیدن بـه مقاصـد    ونقل شهري  هماهنگ در شبکه حمل

  .ونقل است شهري در شبکه حمل
ونقل  حملاداره امور ، شهريونقل  ش شهرداري در حملنقدر واقع 

 بـا درنظـر داشـتن و   ، ارتقاي مدیریت شهريگسترش و منظور  بهي شهر
ونقـل   نقش شهرداري در حمـل مفهوم . شده است تعیین پیروي از اهداف

در حد وظایف که درنهایت ، تر از مفاهیم ترکیبی آن است شهري گسترده
ونقـل   نقـش شـهرداري در حمـل    بدین ترتیـب . دارد ها کاربرد شهرداري
بـه   يشـهر ونقـل   حملی توسعه زمانارچوب ساهیک چ عنوان شهري به
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ات مکاناشود که بتواند  یها و عملیاتی اطالق م طرح، ها برنامه، ها سیاست
 هاي اساسی به زیرساختتر  بهینه و آسانرا با دسترسی ونقل شهري  حمل

 عبـارت ونقل  رداري در امور حملبنابراین نقش شه؛ دمطابقت دهشهري 
اداره  تیبهبـود وضـع   يو کارآمد بـرا  یقانون يبه سازوکارها یابیدست از

است که مقرراتی  نیتدو، آنهدف ، دلیل نیبه ا. ي استشهرونقل  حمل
با  رویاروییدر ونقل  در شبکه حمل يشهر تیریموجب توانا ساختن مد

بـدین  . آن اسـت  شرفتیو متناسب با روند پ دیو تحوالت جد کردهایرو
مـؤثر بـر    يرهـا یعوامـل و متغ  یمستلزم بررس یهدف نیتحقق چن ترتیب

ونقل در راسـتاي مـدیریت    مدیریت جامع شبکه حملنقش شهرداري در 
ی فعلـ  نیقـوان مقـررات و   دهنـده  لیتشـک  يهـا  و مؤلفـه  یکپارچه شهري

  .هاست يشهردار

  در آن يو جایگاه شهردارونقل  حملضعیت شبکه و
عالیـق و  ، نیازهـا ، هـا  بـا تکامـل خواسـته   خدمات شـهري   توسعهمسیر 

در ها  شهري و شهرداري يها زماناگرچه سا. بشر همراه استهاي  رمانآ
ولـی در  ، انـد  هاي مختلفـی بـوده   موریتأها و م ایفاکننده نقش زمانطول 

، دوره معاصــر کــارکرد آنهــا بســیار گســترده شــده و انتظــارات از آنهــا 
نیازمنـد ایجـاد ارتبـاطی    ، یی به این انتظاراتپاسخگو .است افزایش روبه

، از سـوي دیگـر  . اسـت موجـود  یندهاي امستمر و مؤثر بین فر، تنگاتنگ
نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تالش خـود   همواره، هاشهرداري

  .کار گیرند بهخود عملکرد  بهبود برايرا 
هـاي گونـاگونی کـه    تأثیربا درنظر گـرفتن ایـن اهمیـت و نقـش و     

ونقـل   بـه ابعـاد مختلـف آنهـا از جملـه حمـل      بایـد  ، دارنـد  ها شهرداري
جملـه   ازي شـهر  ونقـل درون  حمـل . شـود  اي توجه فزاینده، يشهر درون
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انجـام  ، يشـهر  تیریمد يریگ شکل نیآغاز ياست که در روزها يامور
بهبود امر عبورومرور در  تالش براي. قرار گرفت ها يآن برعهده شهردار

، ایمـن  یجابجای برايونقل و ترافیک شهر  در امر حمل یشهر و هماهنگ
ــافران  ، ارزان ــت مس ــریع و راح ــهروندانو س ــایف از  ش ــداف و وظ اه

  .هاست شهرداري
و  مـن یبـه صـورت ا   شـهروندان  ییجا هفراوان جاب تیدر واقع اهم

ونقـل   حمل يو تصد تیریمد سبب شد، ونقل امور حمل بهبود مطمئن و
 يشـهردار . گیردقرار  ها يشهردار اراتیو اخت فیوظا طهیدر حهمگانی 
 در نظـام  یخاصـ  گـاه یاز جا، يشـهر  تیریعنصر مـد  نیتر مهمبه عنوان 

محسـوب   همگـانی  يهـا  زمانء سـا جـز بـوده و   کشور برخـوردار  يادار
تبـادل و  ، انتقـال ، نقش کلیدي در گـردآوري ، گونه مدیریت این. شود یم

تـرین عوامـل    ین و حساستر مهمونقل شهري ایفا کرده و از  توسعه حمل
  .ونقل است گیري در افزایش توانمندي شبکه حمل یمتصم

گیرنده متعدد بـوده   هاي تصمیم گروه، ونقل با توجه به اینکه در حمل
سـبب تنگناهـایی در   ، و پراکندگی آن و عدم مدیریت یکسان و یکپارچه

هاي  زمانونقل شده و موجب شده است در  ر جامع حملرسیدگی به امو
شهرداري نتواند به ایفاي نقـش مناسـب خـود در شـبکه     ، مقتضی و مهم

شهري ونقل  حمل التیات و تسهمکاناآنکه اگر  جهینت. ونقل بپردازد حمل
در  ريییـ تغ، افزایش نیابـد  خدمات نیاستفاده از ا زانیم یول ابدی شیافزا
مـدیریت  هـاي   پیشرفتدرواقع . شود یحاصل نم شهروندان یزندگ هویش

توانـد باعـث رشـد     ونقـل مـی   مدیریت جامع شبکه حمل ایجادشهري با 
در بنـابراین  ؛ ونقـل شـود   فرایندهاي موجود شـهرداري در شـبکه حمـل   

مـدیریت  گیـري از   بهره، موفقیت ةکنند ین عامل تعیینتر ، مهمها شهرداري
. شـهري اسـت   مـدیریت یکپارچـه  اي در راسـت  ونقـل  حمـل شبکه جامع 
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فرایندي راهبردي و جامع است کـه موفقیـت   ، ونقل جامع حملمدیریت 
فـراهم  خدمات شهري عملکرد مستمر را از طریق بهبود  پایدار شهرداري

ایجـاد   درشـهرداري  هـاي   گیـري از قابلیـت   بهـره  بـدین ترتیـب  . دکن می
، پارچـه شـهري  مدیریت یکتوسعه و ارتقاي و  ونقل مدیریت جامع حمل

شـهرداري  رسانی  که با توسعه ابعاد خدمات، مزایاي فراوانی را دربر دارد
از مزایـاي  ، شـهر  در قالب مدیریت یکپارچـه شهري ونقل  حملدر شبکه 

  .گیرند میفراوان آن بهره 

  و مدیریت یکپارچه شهري ونقل مدیریت جامع شبکه حملشهرداري و 
ــدگی   ــکالت زن ــی از مش ــروز یک ــام، يام ــت و ازدح ــا جمعی توانی ن

جملـه   از .اسـت یی بـه نیـاز آنهـا    پاسـخگو  هـاي شـهري در   زیرساخت
زیرسـاخت  ، گیـرد  می این مهم قرار تأثیرهاي مهمی که تحت  یرساختز

عنـوان یکـی از    بـه شـهري  ونقـل   حمـل شـبکه  . شهري استونقل  حمل
ات و مکاناداراي نقشی بنیادین در باروري ، شهري هاي توسعه زیرساخت

است که بین عوامـل مختلـف رشـد و    شهري استعدادهاي بالقوه جوامع 
تـر   تـر و گسـترده   توسعه پیوند برقرار کرده و موجب تقویت هرچه سریع

  .شود میویژه شهرداري  به شهريهاي مختلف  بخش
دارد و بـراي  ي راهبـرد  ضمن اینکه ماهیتی، شهرداري بدین ترتیب

نیـل بـه اهـداف خـود فعالیـت       اسـتاي ربه اقدامات الزم در  دادن سامان
کوشد با  دارد و می تأکیدیند نیز افر در کل شهروندانبر مشارکت ، کند می

ضـمن شناسـایی   ، مختلـف  هـاي  ایجاد ساختار اعتماد و ارتباط بین گروه
به توسعه شهرشان تا  را تشویق کند مردم، هاي توسعه ها و فرصت قابلیت

هاي موجـود   بهینه از ظرفیت ةاستفاد ضرورت بدین ترتیب. اهمیت دهند
شـهرداري در  و تـوان   کـارایی هایی متناسب با افـزایش   و تعیین سیاست
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ثرترین ؤعنـوان یکـی از مـ    بـه ونقـل   ایجاد مدیریت جـامع شـبکه حمـل   
  .از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، هاي رشد و توسعه شاخص

، قـل شـهري  ون حمل هاي ترین موانع فراروي مدیریت یکی از اصلی
، ریزي برنامه، سازي تصمیم، گذاري سیاست ۀدر عرص چندپارگی مدیریت
چیزي فراتـر  ، ونقل شبکه حمل. استونقل  در امر حملهدایت و نظارت 

پویاست  اي هسامانبوده و داراي آن هاي کارکرد و ساختارها، از تمام اجزا
تـوان   رو نمـی  ازایـن . پیوسـته بـا هـم تعامـل دارنـد     ، آن که عملکردهاي

و  جدارا به مدیریت ونقل شهري  حمل کارکردهاي مختلفعملکردها و 
براي بنابراین ؛ داشترا و انتظار بهبود وضعیت سپرد بدون ارتباط با هم 

هماهنگی و یکپارچگی در مـدیریت  ، هسامانتنظیم این روابط و پایداري 
ت جـامع شـبکه   گیري از نقش شهرداري در ایجـاد مـدیری   شهري و بهره

  .ي استرضروونقل شهري  حمل
پـذیر   مکـان ااداره مطلوب شهرها بدون مـدیریت یکپارچـه شـهري    

اي اسـت کـه مولـود     هساماننگاه  هماننیست و مدیریت یکپارچه شهري 
تواند ابزاري کلیدي در رویارویی  برنامه راهبردي می. نگاه راهبردي است

کلیـه خـدمات   . محسوب شوداي بهتر  با معضالت شهري و ترسیم آینده
یافته به صورت یکپارچـه توسـط    شده در شهرهاي کشورهاي توسعه ارائه

، و سـرور  مهـدوي مـزده  ، مـالکی ( شـود  شهرداري ارائه و یا مدیریت می
استفاده از مدیریت جامع شـبکه  شهرداري با ، به همین دلیل ؛)61: 1389
ابـزاري مفیـد   ، ودوري از منابع موج دهی و افزایش بهرهسامان، ونقل حمل
هـاي   سـرعت و دقـت کـار و تعیـین قابلیـت     ، گیري مدیران تصمیم براي

انجـام  هـایی   در قالب گـروه ها  گونه فعالیت اینزیرا ؛ مختلف کاربرد دارد
عهده دارند و مجمـوع   ولیت مدیریت و کنترل شبکه را بهئکه مسشود  می

. شـود  میي شهرونقل  ه حملسامانهاي آنها موجب ثبات عملیات  فعالیت
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، ونقـل  حمـل  هـاي  هسـامان  ۀل قابل طرح در عرصـ ئمسا نیتر مهماز  یکی
  .است یمنیمسئله سوانح و ا

، دهـد  یاز سفرها را پوشش مـ  اي ونقل بخش عمده از آنجا که حمل
ـ هنـوز   امـا  است سزاییب تیاهم يدارا رهایمس نیدر ا یمنیا يارتقا  کی

ـ  کاملجامع و  تیریمد کردیرو و نـژاد   ياحمـد ( اسـت  امـده یوجـود ن  هب
 همـراه  ونقل به هاي گوناگون حمل وجود شیوههمچنین  ).1385، همکاران

جمعیـت شـهرها از    افزایش سرعت تـردد وسـایل نقلیـه و نیـز افـزایش     
شـمار   ونقـل در شـهرها بـه    از حمـل  ین علل افزایش سوانح ناشیتر مهم
یـري از  گ بـا بهـره  شـهرداري   در این راسـتا  ).7: 1389، انصاري( آیند می

بـا افـزایش کیفیـت خـدمات     شـهري  ونقـل   مدیریت جامع شبکه حمـل 
 بـراي  يثرؤم ربسیا رهکارا عنـوان  هبایمنی را افزایش داده و ، ونقل حمل
  .رودمی ربهشماشهري  نقلوحملهاي  امانهس ییراکا دبهبو

ونقـل شـهري    گیري از ایـن مـدیریت در شـبکه حمـل     درنتیجه بهره
شـده بـراي    هـاي انجـام   گـذاري  بـرداري از سـرمایه   بهرهمنظور افزایش  به

الزم و ضـروري  ، شـهري یکپارچـه  جـامع و  اهداف مدیریت  هدستیابی ب
 ازپیش به ارتباط متعادل و متناسب باید بیششهرداري بدین ترتیب . است

ونقـل   پیشبرد امر توسـعۀ حمـل  در نتیجه . ونقل توجه کند با حملجامعه 
لذا هدف ؛ مکن استهوشمندانه و یکپارچه م یبا استمرار مدیریتشهري 

اسـت  ونقـل   شهري در حملمدیریت و جامع یکپارچه ه سامانایجاد یک 
  .دشو میشهري ونقل  که باعث افزایش ایمنی در حمل

ایمـن و   باید شـرایط ، در کنار یکدیگرشهري ونقل  حملهاي هسامان
مـدیریت  در شهري ونقل  حمل هسامان .ندکنفراهم معه جا برايرا راحتی 

و در رفتـه  گ باید در جایگاه مناسـب خـود قـرار   جامع و یکپارچه کشور 
کـل   کـارایی تا ، دکنحوزه مسئولیت خویش به نحو مناسبی انجام وظیفه 
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هـاي مختلـف    در جنبـه همـاهنگی  نتیجه بـا ایجـاد    در .دشوبهینه ه سامان
 هسـامان تـوان   مـی ، ونقل و درنظر گرفتن نیازهاي موجود حملهاي  هسامان
مطلوبیـت   تا در کنار افزایش کرداي را ایجاد  یکپارچهجامع و ونقل  حمل
بهبـود پارامترهـاي   سـبب  ، در جامعهشهري فعلی ونقل  حمل هاي هسامان

  .دونقل شو گیري در حمل تصمیم
ین تر مهمیکی از شهري ونقل  شبکه حملو یکپارچه جامع  مدیریت
بـه همـین دلیـل    . نقل استو گیري در حمل ترین عوامل تصمیم و حساس

ی زمـان هـاي مختلـف    زمانهـاي سـا   اهداف و فعالیـت ، بسیاري از نیازها
؛ هاي مناسب و یکپارچه میسر باشـد  پذیر است که دسترسی به داده مکانا

زیرسـاختارهاي شـبکه   استفاده از مـدیریت یکپارچـه در ایجـاد    بنابراین 
در ، ونقـل  حمـل عنوان یک بستر توانمندسـازي در   به، شهريونقل  حمل

شهري  ونقل شبکه حملو یکپارچه جامع مدیریت . استسطوح مختلف 
سازي عملیات  ونقل و ارائه تمهیداتی براي روان منظور نظارت بر حمل به
  .بهره گیردتواند از شهرداري  میه خدمات کیفی ئاراو 

مرور تکامل یافتـه   ي نیز بهدارشهر، متناسب با رشد و توسعه شهرها
در گرو وجود یک سـاختار  ، ونقل ه خدمات کیفی حملئه اراتوسع. است

هاي مختلف و  حوزه دبتوانتا ، نگر است مدیریت یکپارچه شهري و آینده
. داد سـامان ونقـل را در سـاختاري یکپارچـه و بهینـه      پیوسته حمـل  هم هب

چـون آنچـه بـا    ؛ استشهري خدمات  اساس، ونقل شهري خدمات حمل
و کیفیـت  دارد  ارتبـاط مسـتقیم و منسـجمی    شـهروندان زندگی روزانـه  

ونقل شهري و  ه خدمات حملئارا یچگونگ، کند زندگی آنان را تعیین می
  .است شهرونداننحوه دریافت آن خدمات توسط 

بـه توسـعه    و کمـک شـهرداري  ونقـل شـهري    ه خدمات حمـل ئارا
ات تـأثیر توانـد   یمـ شـهري  ونقـل   شبکه حملو یکپارچه مدیریت جامع 
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، یکپارچـه جـامع و  با اسـتفاده از مـدیریت   شهرداري . ه باشدداشت یمهم
بدین . ونقل شهري باشد هاي حمل هسامانساز تنظیم روابط  تواند زمینه می

ایجـاد همـاهنگی   ، ونقل مدیریت در حمل سازي هدف از یکپارچه ترتیب
ونقـل   مختلف حملهاي  هسامانهمپوشانی مدیریتی و عملکردي  در نقاط
ــابراین مــدی؛ اســتشــهري  ــر و برنامــه تیربن ــدق يزی و کارآمــد در  قی

ونقـل   و توسـعه حمـل   از منابع موجود نهیاستفاده به شهرها وونقل  حمل
شـهرداري در   يهـا  تیـ و مطلوباصـلی  تـوان از اهـداف    یرا مـ  هوشمند

 .ونقل شهري دانست جامع و یکپارچه در حمل راستاي شبکه

  اي مدیریت یکپارچه شهريدر راست ونقل حملریزي  شهرداري و برنامه
بوده  توسعه پدیده فراگیر کشورهاي درحال، گرایش به شهر و شهرنشینی

، در کنـار ایـن مـوارد   . منجر به بروز مشکالت متعـددي شـده اسـت   که 
هاي سنتی و ناتوانی ایـن   و ناکارآمدي روش شهريهاي  هسامانپیچیدگی 

شـده اسـت    باعث، یی به نیازها و مشکالت موجودپاسخگو ها در روش
در ، جانبـه  بدون داشـتن برنامـه همـه   ، توسعه بسیاري از شهرهاي درحال

 شهرها بیش از پـیش بـه  ، در چنین شرایطی. گیرندی قرار سامانشرایط ناب
  .هاي آگاهانه و اقدامات قاطع نیاز دارند انتخاب

م هـ  بـه ، تصـادفات ، شـهرها  آلـودگی ، ها بندان راه، شلوغ يها خیابان
، کم شدن دسترسی در شهرها، هاي مسکونی مش محلهخوردن نظم و آرا

و  ونقل حمل تأمیناسراف بیش از حد منابع در ، وسایل نقلیه يسروصدا
را ونقـل   حمـل  يریـز  برنامـه ، در رفع هریـک از مشـکالت فـوق    ناتوانی

تعیـین اعمـال مناسـب در     يبـرا  يیندافر، يریز برنامه. سازد ضروري می
هـم حالـت    يریـز  برنامـه . هاسـت  از گـزینش  يا آینده با استفاده از رشته

 یاینکه گاه یکننده یعن یبین پیش. دارد یکننده و هم حالت واکنش یبین پیش
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اینکه  ییعن، یو واکنش شرایط آینده و پاسخ به آن است یبین دنبال پیشه ب
  .پردازد ل موجود و حل آن میئبه مسا یگاه

هبـردي شـهر و   ریـزي را  برنامـه ، ریـزي در ایـن شـرایط    لذا برنامـه 
در کشـور مـا بـه    . شوند هاي مختلف معرفی می شهرداري است که به نام

علت تشکیل نشـدن مـدیریت یکپارچـه شـهري و تبلـور نیـافتن آن در       
ریزي در شهر و شهرداري فاصله افتاده و  متأسفانه بین برنامه، ها شهرداري

 ،و همکـاران  مـالکی ( سبب تنزل برنامه و ناموفق بـودن آن شـده اسـت   
ونقـل و شناسـایی روابـط     هاي حمل هسامانشناخت بنابراین  ؛)61: 1389
به مدیران شهري کمـک  ، ها با یکدیگر و چگونگی تعامل بین آنهاهسامان

هاي آینده و کنتـرل رونـد جـاري     ریزي براي توسعه کند که در برنامه می
  .ونقل دچار مشکل نشوند امور حمل
ه سـامان یند مداوم توسعه با طراحی یـک  افر، ونقل ریزي حمل برنامه

ایجاد بهتـرین سـطح    منظور دستیابی به اهداف شهري و به برايعملیات 
ــانی( تعــادل ــاوياي از  یافتــه فــن نظــامو ) 66: 1374، بهبه عناصــر  واک

ونقـل   حمـل ه سامانایجاد ایمنی در  ونقل ترافیک است که هدف آن حمل
 هـاي  اري و آینـده و اولویـت  در ارتباط با نیازهـاي جـ   کارآمد و مناسب

ریـزي   گفـت برنامـه   تـوان  از سویی می ).44: 1361، شاهی( استجامعه 
 چنانکـه . دهـد  را تشـکیل مـی  شهري شالوده مدیریت ، ونقل شهري حمل
 از عمل و مدیریت را هرگونه عمل براندیشه پیش هرگونه  ریزي را برنامه

  .اند تعریف کرده ریزي قبلی مبناي برنامه
کـارگیري آن   بـه از  ونقل از جمله مباحثی است که ریزي حمل برنامه

گـذرد و نظـام    زیـادي نمـی   زمـان  ریـزي شـهري مـدت    برنامه ۀدر عرص
کننـده   هـاي شـهري بیـان    عنوان بخشی از فعالیت ونقل و ترافیک به حمل

ـ  شـک بـدون   بی .حیات یک مجموعه شهري است پویایی و جـایی   هجاب
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 ).95: 1390، نیـا  حکمـت ( دکـر توان شهري را زنـده و پویـا تصـور     نمی
هرگونـه  ، شهرهاي بـزرگ  اجتماعی ـامروزه با توجه به شرایط اقتصادي  

بهبـود و  ، توسـعه  درسـت و مناسـب بـراي    گذاري ریزي و سرمایه برنامه
 مثبـت بسـزایی در عملکـرد آنهـا خواهـد      تأثیرونقل  حمل هسامانتقویت 

آن  کـارایی افـزایش   و هسـامان ایـن   درستلکرد داشت و در صورت عم
عـوارض منفـی ناشـی از بـار     ، کننـدگان  اسـتفاده  بر رضایت بیشـتر  عالوه

 يریـز  بنـابراین برنامـه  ؛ موجود در شبکه کاهش خواهـد یافـت   ترافیکی
. زیـاد اسـت   آن بـر ثر ؤسـت کـه عوامـل مـ    ا اي لهئمس يقل شهرون حمل
تصمیمات و اجـراي   اخذ برايیافته  اي نظام شیوه، ونقل ریزي حمل برنامه

ونقـل   ه حملسامانکارکرد و علل ، رهنمود، دهی شکل موردها در  فعالیت
تـوان بـه    مـی  ونقـل  ریـزي حمـل   برنامـه  از جمله مزایـاي بنابراین ؛ است

 اتخاذ تصمیمات، کارگیري منابع به اجرا و برايها  مشخص کردن اولویت
منسـجم بـراي    اي دن پایـه کرفراهم ، آینده آن پیامدهايبرحسب هنگام  به

آمـادگی  ، دن مشکالت و راهکارهاي رفع آنکرمشخص ، ها گیري تصمیم
  .اشاره کرد مدثر و کارآؤشرایط مو ایجاد تغییرات سریع براي 

  در راستاي مدیریت یکپارچه شهري ونقل هوشمند و حمل شهرداري
، انآسـ  یدسترس، مطلوب يمحیط شهرهاي ها و شاخصه از ویژگی ییک

از  منــدي بــه نقــاط مختلــف شــهر و بهــره شــهروندانســریع و مطمــئن 
ه سـامان توسـعه   .گونـاگون موجـود در سـطح شـهر اسـت      هـاي  يکاربر
ونقل در سده بیستم موجب گسترش شهرها و درنتیجه رشـد قابـل    حمل

هـاي   همـراه رشـد فعالیـت    بـه  جمعیـت افزایش  .دشتوجه جمعیت آنها 
بـا توجـه بـه محـدودیت     ، سفرهاي روزانهضمن افزایش شمار ، روزمره

موجب بروز مشکالت فراوانـی بـراي   ، ونقل شهري هاي حمل زیرساخت
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با بنابراین شهرداري ؛ ها شده است هسامانان از کنندگ گردانندگان و استفاده
هاي  تر در موضوع هاي معقول تصمیم، هاي نوین ناوريفابزارها و تکیه بر 

بـر مـدیریت جـامع و یکپارچـه را پیـدا       مهم و بهبود عملکردهاي مبتنی
ونقل شهري  ونقل هوشمند در حمل گیري از حمل رهاکنون به. خواهد کرد

ونقـل   حمـل  یجـه در نت، به یک ضرورت انکارناپذیر تبـدیل شـده اسـت   
براي مدیریت جامع شـبکه  کارا  صورت یک راهبرد تواند به هوشمند می

از  ل کـرده و بسـیاري  ونقل در راستاي مدیریت یکپارچه شهري عم حمل
ونقل و همچنین مشکالت نظارت و مدیریت در  ل و تنگناهاي حملئمسا

  .را کاهش دهدشهري ونقل  حمل
ــ حمــله ســامان ــه معن ــه یونقــل هوشــمند ب  يریکــارگ اســتفاده و ب

 ریکنترل و ساهاي  هسامان، ارتباطات، کیالکترون لیاز قب نینو يها يورافن
را در  کـارایی و  تیـ امن، یمنـ یا، ییجا هکه جاب است شرفتهیپ يها فناوري

ونقل  ل حملیبه وسا یدسترس زانیکند و بر م یونقل اصالح م بخش حمل
، مربوطـه  يهـا  يزیر خودکار و برنامه يکه با استفاده از ابزارها، دیافزا یم

، تیریمـد  زیـ و پردازش اطالعـات و ن  افتیدر اتیاز عمل یانواع مختلف
، پـور  ی و پروانـه افغان طلوع( ردیپذ یونقل انجام م و حمل کیکنترل تراف

هـا و ابزارهـاي   هسـامان ونقـل هوشـمند بـه معنـی      ه حمـل سامان ).1388
. کنند ترافیک را کنترل می، انساناست که بدون نیاز به حضور  نديهوشم

مـدیریت بـر   ، ونقل هوشمند به کنترل و مـدیریت ترافیـک   اوري حملفن
  .کند هاي کنترلی ترافیک کمک می هسامانیریت بر آمدوشد خودروها و مد

ونقل هوشمند شامل طیف وسیعی از ابزارهـاي جدیـد    حمل هسامان
با ارائه اطالعات بهنگام . دهی است ونقل و خدمت براي اداره شبکه حمل

ونقـل   ه حمـل سامانابزارهاي ، ونقل ترافیک شبکه حمل تدر مورد وضعی
تـري   داده تا به اطالعات بهتر و هماهنگی مناسـب را  مکاناهوشمند این 
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، و فتحیـان  پـور  روح( تـري اتخـاذ کننـد    مجهز شده و تصمیمات صحیح
ونقل هوشـمند در   هاي حملهسامانکارگیري  در واقع هدف از به ).1385

توانمندسـازي شـهرداري در   ، ونقـل شـهري   مدیریت جامع شـبکه حمـل  
  .ریت یکپارچه شهري استراستاي بهبود و افزایش توانایی در مدی

یک ضرورت مهم و اساسی مورد  عنوان به، ونقل حملشبکه امروزه 
هـاي   هساماناندازي  توجه به راه، توجه قرار گرفته و در راستاي همین امر

ونقل شهري معطوف شـده   ونقل هوشمند براي حل مشکالت حمل حمل
را  کـارایی امنیـت و  ، یایمن، یجای هجاب، ونقل هوشمند ه حملسامان. است

ل یبـه وسـا   یو بـر میـزان دسترسـ   شـهري تسـهیل   ونقل  در بخش حمل
 مدیریتهاي شهرداري در ایجاد  افزاید و از مطلوب یمشهري ونقل  حمل

در راسـتاي مـدیریت یکپارچـه برشـمرده     شهري ونقل  جامع شبکه حمل
  .شوند می

 بـا شـهري  ونقـل   جامع شبکه حمل مدیریتشهرداري با استفاده از 
ونقل هوشمند و ایجاد مـدیریت یکپارچـه    هاي حمل هسامانگیري از  بهره

چشمگیري بر بهبود عملکرد و ارائه خدمات داشته  تأثیرتواند  می، شهري
ونقـل شـهري    همچنین مـدیریت جـامع و یکپارچـه شـبکه حمـل     . باشد

ـ   به سـازي ترافیـک    روان رايمنظور نظارت بر ترافیک و ارائه تمهیـداتی ب
گیري  با بهرهبنابراین شهرداري ؛ ونقل هوشمند بهره گیرد از حملتواند  می

هاي فوق موجـب اجـرا و    عالوه بر کاهش هزینه، ونقل هوشمند از حمل
شـود کـه مـا را در اسـتفاده      هاي مختلف می هساماناي از  جموعهتوسعه م
ونقل در راستاي مدیریت یکپارچـه   ات موجود صنعت حملمکانابهینه از 
  .دهد یم ريشهري یا

مناسب  کارگیري بجا و هصورت ب ونقل در هاي هوشمند حمل هسامان
مـدیریت جـامع و یکپارچـه    ایجاد در قادر خواهند بود نقش چشمگیري 
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ونقـل هوشـمند    هاي حملهسامان بسیاري از راهکارهاي .ندکنایفا شهري 
ها  سازي این روش یکپارچه ثر باشد وؤتواند در زمینه کنترل ترافیک م می
در راسـتاي  افزایی اثرات آنها  موجب هم ي موجودها زیرساخت طریق از

  .دشو میونقل در قالب عملکرد شهرداري  ایجاد مدیریت جامع حمل
و هوشمند در  هیکپارچ ه کامالًسامانتواند به ایجاد یک  می شهرداري
مـدیریت جـامع در چهـارچوب    ونقل در راستاي گسـترش   صنعت حمل

ونقل  هوشمند حمل هاي هسامانه همین روال ب. کمک کندمدیریت شهري 
ـ جامع  تیریکار مد، گرید هاي هسامانریو ز یات ارتباطمکانابر  هیبا تک  رب
ه سـامان ، در واقـع  .دنـ ده یرا انجام مـ  کیتراف و روان نگه داشتن انیجر

در راستاي ونقل را  حمله سامان يسازکپارچهی مکاناونقل هوشمند  حمل
بر همین اساس هرکدام . آورد یفراهم مونقل شهري  مدیریت جامع حمل

ـ ونقل داراي مشخصـات ویـژه خـود هسـتند      ه حملساماناز اجزاي   یول
ـ ا یقادر است تمام ونقل هوشمند هاي حمل هسامانشهرداري با کمک   نی
ه و در چهـارچوب مـدیریت   درآوردجامع  هسامان کیاجزا را به صورت 

  .کار گیرد شهري به کپارچهی

  ونقل شهري حمل قوانین و مقررات موجود هبی نگاه
 .شتابنده است هاي ییایشگرف و پوهایی  امروزي گستره دگرگونی جهان

ها تمام  گزاف در تمام عرصه ییتواند به بها میاین تغییرات به  یتوجه کم
بـه   دنیرسـ  يبـرا  زمـان از  شـتر یاسـتفاده ب ي بـرا  رو کوشش ازاین؛ شود

ـ در اه سـامان در  رییـ ونقـل و تغ  شک حمـل  یب .است يضرور، دافاه  نی
مقررات در قبال  ياجرا زینشهري ونقل  در حمل .ستین تأثیر یتحوالت ب

 بینـی  پـیش و  یآموزش کـاف ، يساز فرهنگبا ، انتظارات مردم و رانندگان
تواند به  می، و مقررات پیشین نیقوان میترمنیز و و مقررات جدید  نیقوان
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  .و مقررات بینجامد نیقواندقیق و مناسب  ياجرا
لی است که در قوانین و مقررات متعددي ئونقل شهري یکی از مسا حمل
اي را تشـکیل داده   وبـیش اسـتقراریافته   ظام حقوقی کـم نبینی شده و  پیش
اي از حقـوق شـهري    شهري را باید شـاخه  ونقل درون حقوق حمل .است

یعنـی قواعـد و   ؛ عمـومی اسـت  شمار آورد که خود متعلق بـه حقـوق    به
مقررات حقوقی که ناظر بر عملکرد دولت بوده و کـارکرد آن در حیطـه   

  ).1385، ییصحرا( جامعه است شهروندانوظایف محوله و تعامل با 
 جـاد یبا توجه بـه ا ، رانیوز تیئمصوبات مجلس و ه ریس هرحال هب

ـ هوا به مـرور متما  یاز آلودگ یل ناشئو مسا یطیمح ستیمشکالت ز  لی
هم وارد  يشهر نیو ب يونقل شهر حملو بوده  يضوابط شهر تیبه رعا

و  يو اتوبـوس شـهر   گرفـت  یکم رونق مـ  کم یتاکس. شد يدیدوره جد
قـانون  ، مجلـس  1305 مـاه  يدر د. کـرد  یخود را باز م يجا يشهر برون

را  یدانمارک يشرکت تجار کیتوسط  رانیشمـ  تهران یاجازه اتوبوسران
ــه تصــو ــ 1307 بهشــتیارد 23در . رســاند بیب ــاره مقررات ــرا یدوب  يب

ـ  نامه درشـکه  نظام 1317در سال . وضع شد هینقل لیعبورومرور وسا  یران
ـ کرد و فصـل و مـواد جد   رییدوباره تغ مجلـس  . بـه آن اضـافه شـد    يدی
و  یرا در مـورد راننـدگ   یقـانون جـامع و کـامل    1318سـال  در باالخره 

 دشو یمحسوب م یمادر قانون کنون یکه به نوع کرد بیعبورومرور تصو
  ).6: 1385، راد یثابت(

شرکت اتوبوسرانی عمومی  تأسیسبا تصویب قانون  1331در سال 
امتیـاز اتوبوسـرانی در داخـل شـهرها بـه شـهرداري واگـذار        ، در شهرها

 بـر . تصـویب شـد   1334نامه اجرایی قانون مذکور در سال  نییآ. شود می
شرکت سهامی  تأسیسها اجازه داده شد نسبت به  شهرداري این اساس به

ونقـل مسـافر در داخـل     در پی قانونمند شدن موضوع حملو  اقدام کنند
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 تأسـیس  1335/ 1/ 20 شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه در تاریخ، شهرها
پـانزده سـال پـس     یعنـ ی 29/12/1350 خیدر تار ).7: 1384، فیاض( شد

 رییـ قـانون تغ « یملـ  يمجلـس شـورا  ، یشرکت واحد اتوبوسران تأسیس
را » یعمـوم  یشـرکت اتوبوسـران   تأسـیس ماده واحده قانون  کیتبصره 

  .کرد بیتصو
ـ وز تیئـ مصوبه ه 1380در سال   تیـ طـرح ممنوع «بـا عنـوان    رانی

نامـه   نیـی و آ» لئیـ کننـده گازو  صـرف م يشهر يها اتوبوس يگذار شماره
. شد بیهوا تصو یاز آلودگ يریقانون نحوه جلوگ 6تبصره ماده  ییاجرا

ـ وز تیئـ ها ه سال نیدر هم ـ  يتصـد «خـود   ماتیدر تصـم  رانی امـر   رب
 يونقل مسافر در درون شهرها را مسـتلزم اخـذ مجـوز از شـهردار     حمل
 27/10/1383ت وزیران در جلسـه مـورخ   ئهیهمچنین . اعالم کرد» محل
  .تصویب کرد ونقل و ترافیک شهر تهران را نامه بهبود وضعیت حمل آیین

 تیریو مـد  یونقـل عمـوم   قانون توسـعه حمـل  «) 9( سرانجام ماده
ونقل بـار و مسـافر    حمل تیریمد«، 1386مصوب سال » مصرف سوخت

 اراتیقرار داده و اخت ها يعهده شهردار را به» در محدوده شهرها و حومه
ـ وزهمچنـین  . شـناخت  تیبـه رسـم   ها يشهردار برايرا  يتر عیوس  رانی

 مصرف سـوخت در  تیریو مد یونقل عموم عضو کارگروه توسعه حمل
مسـافر در   و ونقل بـار  حمل تیریمد نامه نییآ 19/11/1387جلسه مورخ 

  .دندکر بیشهر و حومه را تصو
قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات      23درنهایت بر اساس تبصـره مـاده   

 مجلس شـوراي اسـالمی   1389یکشنبه هشتم اسفندماه مصوب رانندگی 
هـاي مربـوط بـه امـور      خذ جریمـه االیحه نحوه رسیدگی به تخلفات و (

د شـ هـا اجـازه داده    شـهرداري به ) لیهونقل و عبورومرور وسایل نق حمل
ـ ارا، استقرار، تأمیننسبت به  تعمیـر و نگهـداري تجهیـزات    ، ه خـدمات ئ
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اقـدام   فیـک ترابـر  کنترل و نظارت  و الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف
نصب و نگهـداري تجهیـزات   ، تهیه، بنابراین با توجه به این مصوبه؛ ندکن

کنتـرل عبـورومرور    براياي و نظایر آن  هاي ماهواره هسامانالکترونیکی و 
تواند نسبت به  قرار گرفته و شهرداري میها  عهده شهرداري به، ادر شهره

ت یکپارچـه  مـدیری در راسـتاي   ونقـل  ایجاد مدیریت جامع شـبکه حمـل  
  .ونقل اقدام کند هاي شبکه حمل افزایش تواناییو  شهري

 بندي جمع

بنـابراین نیـاز   ؛ الزم هستند کاراییهاي سنتی فاقد  امروزي نظام جهاندر 
هاي نوین بر پایه مدیریت یکپارچـه شـهري بـه نحـو      به چرخش به نظام

امــروزه انبــوهی جمعیــت و نــاتوانی . افــزایش یافتــه اســت يرچشــمگی
یی بـه نیـاز آنهـا یکـی از مشـکالت      پاسـخگو هاي شهري در  زیرساخت

بهبود عملکرد لزوم و  شهروندان یزندگ تیفارتقاي کی. زندگی بشر است
 کنـد  یمـ  جابیا، جانبه و همه داریپا شرفتیتحقق پ ي برايشهر تیریمد

بـا حفـظ اصـول    ، یجهـان رشد  هاي روبه دگرگونیها همگام با  يشهردار
 شهرداري. بر پایه مدیریت یکپارچه شهري دگرگون شوند یرسان خدمات

ونقل در راستاي مـدیریت   گیري از مدیریت جامع شبکه حمل با بهره باید
ل و تنگناهــاي ئاز مشــکالت از جملــه مســا بســیاري، یکپارچــه شــهري

ده و به کرونقل را رفع  حمل برونقل و مشکالت نظارت و مدیریت  حمل
در نتیجـه  . ونقل شـهري عمـل کنـد    ثر براي حملؤصورت یک راهبرد م

بسیار زیادي در بهبـود اداره   تأثیر، ونقل ایجاد مدیریت جامع شبکه حمل
آن در راسـتاي مـدیریت یکپارچـه     يگیـر  کـار  امور برجاي گذاشته و بـه 

 يتوسعه و ارتقا يااثربخش و کارآمد در راست عنوان راهکاري به، شهري
ونقـل شـهري    شهرداري در امـور حمـل   یرسان خدمات ۀعرص رکیفیت د
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ونقـل و مـدیریت آن و    بنابراین شهرداري از طریق حمل؛ رود شمار می به
 رویکرد مردم به شهرداري را از یک نهاد صرفاً، شهروندانتعامل با عموم 

اجتمـاعی  هـاي مختلـف   خدماتی به یک نهاد اجتماعی که متولی حـوزه 
  .هدد تغییر می، است
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  کتابنامه
ـ یف یافخم رضایعلی و منیمه عتیشر نیافش، محمود، نژاد ياحمد ، )1385(ی، ن

ـ ونقل در زمـان وقـوع سـانحه از د    شبکه حمل تیوضع یبررس«  دگاهی
 .رانیا کیونقل و تراف حمل یکنفرانس مهندس نیهفتم، »سوانح تیریمد

خدمات شهري شهرداري و سـبک  «، )1388(، زبانیپال سمانهو افسانه ی، سیادر
، سال دهم، دوره سوم، شماره نامه پژوهش فرهنگی، »زندگی شهروندان

 .26-29، تابستان، صص ششم
ضــرورت اســتفاده از «، )1388(، پــور پروانــه نیشــاهو  تــایآزی، افغــان طلــوع

دومین ، تهران بزرگ يشهر تیریونقل هوشمند در مد حمل يها ستمیس
 .1388اردیبهشت  23و  22، ییکالمللی شهرداري الکترون بین کنفرانس
یـزد بـا    2شهري منطقه  ونقل درون سازي حمل بهینه«، )1389( انصاري، ژینوس

دانشـگاه پیـام نـور     نامه کارشناسی ارشد، پایان، »هاي چندمعیاره تکنیک
 .مرکز تهران

ترافیـک  و کنترل ونقل  ، سازمان حملمهندسی ترافیک، )1374(بهبهانی، حمید 
 .تهران

ــاك ــژن روش،  پ ــرو بی ــی وروا اکب ــه«، )1388(ی ــأثیر ب ــهرداري  ت ــارگیري ش ک
فصـلنامه مطالعـات   ، »ونقـل  راهبردي حمل هاي الکترونیکی در سیاست

 .85-110، صص یزیپا، 14سال چهارم، شماره ، مدیریت ترافیک
روزنامــه ، »يبــه نــام اتـول ســوار  ییآغــاز مـاجرا «، )1385( عبــاس، راد یثـابت 

 .آذر 9شنبه  پنجهمشهري، 
اصـالح بافـت    درونقـل   ریـزي حمـل   نقش برنامه«، )1390(حسن ، نیا حکمت

مجلـه  ، »SWOTتهـران بـا اسـتفاده از الگـوي تحلیـل       8کالبدي منطقه 
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، سال سـوم، شـماره دهـم،    اي هاي شهري و منطقه مطالعات و پژوهش
 .95-110 صص، پاییز

هـاي   راهکارهـاي توسـعه سیسـتم   «، )1385( ، محمدو فتحیان، رسول پور روح
المللـی مـدیریت    دومین کنفـرانس بـین  ، »ونقل هوشمند در کشور حمل
 .وري اطالعات و ارتباطاتافن

، »ونقـل شـهرهاي جدیـد    هدفمندسازي سیستم حمـل « ،)1384( شاهی، جلیل
شـرکت  : تهـران ، المللی شـهرهاي جدیـد   بین مجموعه مقاالت همایش

 .شهرهاي جدید عمران
ونقـل   شناسـی مقـررات مربـوط بـه حمـل      آسـیب «، )1385( سـامان یی، صحرا

 .ونقل و ترافیک ایران نهمین کنفرانس مهندسی حمل، »شهري درون
روزنامـه  ، »اتوبوسـرانی؛ سـوددهی یـا نیازمنـدي    «، )1384(سـیدمحمد  ، فیاض

 .3904، شماره بهمن 2یکشنبه ، همشهري
مـدل یکپارچـه   «، )1389( ررحـیم سـرو  ، و مهدوي مزده محمد، جواد، مالکی

با تأکید بر شهر و (هاي ایران  ریزي استراتژیک شهرها و شهرداري برنامه
شـماره  ، سـال هشـتم  ، دوره جدید، فصلنامه جغرافیا ،)شهرداري تهران

 .61-81، صص پاییز، 26
 توسـعه  کیعوامل استراتژ یابیو ارز ییشناسا«، )1388( پور، مهران ينژادجواد

ـ   نیپنجمـ ، »شهري کیخدمات الکترون  تیریمـد  یالمللـ  نیکنفـرانس ب
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