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 چکيده

 این زمان گذر با  و کم کم.  اند  زیسته  می  جمعی  دسته صورت  به  و هم  کنار در ها انسان دیرباز  از

  شده  آورده  روی  شهری  زندگی  به  روستایی، و ای قبیله زندگی  از و  یافته  گسترش انسانی  اجتماعات
  گسترش.  است   مانده  عقب  و  نیافته  رشد  اجتماعی  فرهنگ   شهری،  جوامع  سریع  رشد  با  همزمان  اما.  است

  برای را  افراد ای، قبیله  و  روستایی زندگی  به  نسبت  شهری زندگی  ی  پیشرفته شرایط  و  شهرها  سریع

  روستایی  و  ای  قبیله  فرهنگ   مهاجر  افراد  مهاجرت،  این  با  همزمان  اما.  است  نموده  تشویق  شهر  به  مهاجرت

.  اند   گشته  تناقض  و  تضاد  دچار  شهری،  فرهنگ  با  رویارویی  با  شهر  در  و  اند  آورده  شهر  به  خود  همراه را
  شکاف  طبقاتی،  تفاوت.  است   گردیده  شهری  جوامع   در  فراوانی  معضالت   و  مشکالت  بروز  سبب  امر  همین

  افراد  که  هستند  مسائلی  جمله  از....    و  شهرها  آلودگی  و  شلوغی  ارتباطی،  وسایل  سریع  پیشرفت  ها،  نسل

  می را  جامعه افراد  تمامی  گریبان  مشکالت این.  اند  گشته  چندگانگی  دچار  و شده  مواجه آن  با  مهاجر

  دارند  وظیفه  شهری  و  اجتماعی  نهادهای و  ها  ارگان رو این از. کند  می  درگیر نوعی به را همه  و  گیرد
  و  شده  توزیع  ها  ارگان  این  میان  در  شهرها  ی  اداره  وظایف. بکوشند  معضالت  و  مشکالت این حل  برای

  ورود  از  جلوگیری  احتمال  و  امکان  که  جا  آن  از.  کنند  می  تالش  مشکالت،  این  حل  برای  نحوی  به  یک  هر

  معضالت، این  رفع  به  کمک  برای  روش  ترین  بینانه  واقع  و  ترین اصلی  است،  ناممکن  تقریبا  شهرها به  افراد
  ها  ارگان  ی  کلیه  مشارکت  و  همکاری  با امر این.  باشد  می  شهروندان  شهرنشینی  فرهنگ سطح  افزایش

  بر بقیه  به  نسبت  تری  پررنگ  نقش  شهری  مدیریت  گفت  توان  می  میان این  در  اما.  شود  می پذیر  امکان

  ترغیب  زمینه  این  در  تحقیق  به  را  پژوهشگر   آنچه.  رود  می  انتظار  سایرین  از  بیش  نهاد  این  از  و  دارد  عهده

 این رو  این از. باشد می جامعه  مختلف های-الیه  در  فرهنگ  رشد  عدم  بار زیان آثار  ی  مشاهده  کرد،
 این افزایش  در  شهری مدیریت نقش  و  شهروندان  شهرنشینی  فرهنگ ی  مسئله بررسی هدف با مقاله

  آن  بودن پایین از  ناشی  معضالت به  و  تعریف  شهرنشینی  فرهنگ ابتدا.  است  درآمده نگارش  به  فرهنگ

  فرهنگ  ارتقاء   با  آن  ارتباط  و  شهری   مدیریت  نقش  توصیف   به  سپس  و  شده  اشاره   شهری  جوامع  سطح  در

  و پیشین  های پژوهش از  استفاده  با  و بوده ای کتابخانه مطالعه روش.  است شده  اشاره  نشینی شهر
  مدیریت  پژوهش،  های   یافته  طبق.  است   شده  پرداخته  بررسی  و  بحث  به  زمینه،  این  در  گسترده   مطالعات

  مراکز و پارک سینما، فرهنگسرا، کتابخانه، موزه، همچون فرهنگی مراکز ساخت با  تواند می شهری

  کنترل شهری، اندازهای چشم  زیباسازی  و شهر نمای به رسیدگی مساجد، ورزشی، مراکز  تفریحی،
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  و  رشد  به  کمک  آن،  سازی آباد  و  خود  زادگاه در  ماندن برای افراد  تشویق  شلوغ،  شهرهای  در  ترافیک

- رسانه   طریق  از  شهروندان  آموزش  شهر،  سطح  در  فرهنگی  مسابقات  برگزاری   کوچک،  شهرهای  ی  توسعه

  و  حضور میزان  از البته. بردارد جامعه  فرهنگ سطح ارتقاء جهت  موثری  گام...  و  مجازی  فضای  و ها

  خود  مشارکت  و  اراده  با  جز  ملت  یک  فرهنگ  ارتقای   که  چرا  بود؛  غافل  توان  نمی  نیز  شهروندان  همکاری
 .پذیرد  نمی  صورت ملت  آن

 .زندگی کیفیت  شهری، ی جامعه شهرنشینی، فرهنگ  شهری،  مدیریت  :یديکل واژگان

 

 

 مقدمه
نشان میهای  پژوهش با مطالعات شهری  هایی که تاثیر زیادی در روند تحوالت  دهد یکی از نظریهکاربردی و بنیادی مرتبط 

نظریات فرهنگی با این مطالعات داشته،  به شکل مفاهیمی چون رضایتاجتماعی می  -مرتبط  مندی از زندگی، سبک  باشند که 

اند. این مفاهیم یکی از موضوعات اساسی عی و کیفیت زندگی ارائه شدههای اجتمازندگی، برآورده شدن نیازهای اساسی، سرمایه
دهی  و گران و اندیشمندان را به خود جلب نموده است. هرچند سامانمطالعات داخلی و خارجی بوده و توجه بسیاری از پژوهش

پیشرفته، از سالریزیبرنامه ، اما در کشورهای در حال توسعه، های پس از جنگ جهانی دوم آغاز شدههای شهری در کشورهای 

بدان پرداخته شده استها در چند دههریزیاین برنامه به.  [1]ی اخیر مورد توجه قرار گرفته و  دلیل ضعف ساختار و از این رو 
نیافته و  قوانین مدیریتی و عدم آشنایی شهروندان در اداره رشد فرهنگ و تعامل فرهنگی چندان ارتقا  امور شهرها،  جوامع  ی 

با این عقب سکونتهای فرهنگی میماندگیهمچنان مشغول رویارویی  انسانی و  از افراد  انبوهی  های آنان و گاهباشند. شهر از 

های مختلف  ها و ارگانهای مختلفی مانند خانواده، طبقات اجتماعی، سازمانهمچنین یک سازمان اجتماعی پیچیده شامل گروه

های ی شهری یا فرهنگ شهرنشینی سخن به میان آورد که ویژگیتوان از نوعی روحیهر تعریف شهر میو .... تشکیل یافته است. د
برای زندگی  فرهنگ شهرنشینی سبک زندگی خاصی است که به شهر تعلق دارد. . [2] خاصی به زندگی شهرنشینی بخشیده است.

باید فرهنگ شهرنشینی به مردم آن شهر آموزش داده شود و ب  در با   .گرددنهادینه ها آنه صورت اصولی در سبک زندگی  شهر 

فرهنگ، رفتارهای انسان، ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه بوده و غنای یک فرهنگ، نقش مستقیم  یتوجه به عناصر تشکیل دهنده
ی مشاهده بیشتر بوددر رفتارهای متعالی دارد و هرچه فرهنگ دچار فقر و کاستی باشد در رفتارهای افراد آن جامعه، نقص و کم

مجموعهمی به گونهشود. فرهنگ،  است که  افراد  میان گروهی از  عادات و سنن مشترک،  باورها،  آموختنی،  ای ای از رفتارهای 

به کار گرفته میمتوالی توسط دیگران که وارد آن جامعه می از فرهنگ    یبخش مهم ینیشوند. فرهنگ شهرنششوند، آموخته و 

عامه   یسالمت و شاداب ،یزندگ تیفیک دار،یتوسعه پا  ندیدر فرا  یآن نقش اساس تیفیکه ک دهدیم  لیتشکهر جامعه را  یعموم
همچنین   است.  ینیو گسترش فرهنگ شهرنش  جادیمستلزم ا  ار،یساکنان شهر به شهروندان تمام ع  لیتبد  گریمردم دارد. از طرف د

باشد. در ایران پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، برجسته و قابل توجه میی عنوان کانونی برای توسعهنقش مدیریت شهری به

شود. قبل از این اتفاق، قوانین مکتوب  ی شهرها در نظر گرفته میی عطفی در مدیریت مدرنیتهعنوان نقطهوقوع انقالب مشروطه به
برای اداره نداشت و متولی ادارهو مدونی  وجود  شهرها  نظام سنی  امور،  بود. از تدوین اولین قانون بلدیه در سال  ی    1286تی 

میل به تمرکز قدرت دیده می همواره  شهرها،  اسالمی  تا تشکیل شوراهای  عناصر و   1357تا    1323از سال    [3] شد.شمسی 

  به نوعیهر یک ایران وارد شدند که   مدیریت شهرهای یهای وقت به چرخهجدیدی بر اساس تصمیمات دولت  نهادهای رسمی

یکدیگر فعالیتیک از این سازمانها و وزارتخانه و هر داشتهدر مدیریت شهری ایران دخالت   . اما  دکردنمی  ها به صورت مستقل از 
بزرگ به کالن با صنعتی شدن شدن جوامع و تبدیل شهرهای  نقشامروزه  ها برای تحقق ویژه شهرداریمدیریت شهری و به شهر، 

برنامهگیریتصمیممشارکت شهروندان در   سیاستریزیها،  پررنگها در سطوح محلی و منطقهگزاریها، نظارت و اجرای  تر از ای 

ی گردد. بنابراین ضرورت دارد در توسعهی حضور و مشارکت این نهاد در امور شهری فراهم میقبل گشته و از این طریق زمینه
های زندگی شهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی و هماهنگی ا روی شیوهها توجه خود رفرهنگ شهری، مدیریت شهری و شهرداری

به امور شهر و شهروندان معطوف دارند. چرا که عدم حضور فرهنگ صحیح شهرنشینی ریزیو ایجاد تعادل در برنامه های مربوط 

نجام این پژوهش این است اندازد. هدف از اسبب بروز معضالت و مشکالت فراوانی شده و سالمت مردم و اجتماع را به خطر می
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به بررسی گردد. همچنین  نقش مدیریت شهری در ارتقاء این فرهنگ  های  طور اجمالی به زیانکه تعریف فرهنگ شهرنشینی و 

 .[4]شودناشی از عدم حضور این فرهنگ در جامعه  اشاره می

 

 موضوع  اهميت

بین شاخص افزایش جمعیت، تعادل  شهرها و  کمی و  با گسترش  شاخصهای  برهم خورده،  نقش تعیین کیفی  کمی  های 
ها در ارتقای سطح وضعیت  های مدیریتی شهرها بر عهده گرفته و میزان کیفیت عملکرد این سازماندهی سازمانکننده را در شکل

و عدم   های محلی به مسائل اجتماعی و فرهنگیتوجهی و عدم آگاهی و اطالع حکومتاجتماعی شهروندان کاهش یافته است. بی

های شهری هموار کرده و این احساس را به شهروندان  ی امور، زمینه را برای افزایش بحرانهای مختلف در ادارههماهنگی سازمان
نمیالقا می به انجام امور مربوط به شهر  برنامه کند که شاید مدیران شهری قادر  -باشند. از این رو ایجاد بستر سالم و مفید برای 

به نظر میهای اجتمریزی ها یکی از موثرترین روش رسد.اعی و فرهنگی و مدیریت صحیح شهر از سوی مدیران، الزم و واجب 

ریزی درست و دقیق برای ارتقای های مورد نیاز، برنامهبرای مدیریت صحیح شهر و دستیابی به مناسبات اجتماعی و مطلوب هزینه

دانش و افزایش مهارت  باشد. آموزش وفرهنگ شهرنشینی میان شهروندان می برای ارتقای  ها، کسب توانمند سازی شهروندان 
های  ی درست و مناسب از امکانات و زیرساختویژه  برای استفادهعادات صحیح زندگی اجتماعی و رفتارهای صحیح شهروندی، به

نقش مدیریت شهری در توسعه یت شهری ابزاری است که با آن  رود. مدیری فرهنگ شهروندان به شمار میشهری از جمله موارد 

به توسعهمی آگاه سازی و ارتقای  توان  برای  مدیریت شهری  و فرهنگی رسید. بنابراین الزم است  پایدار اجتماعی، اقتصادی  ی 
های مختلف فعالیت کند. با تحلیل وضعیت کنونی نظام شهرنشینی در فرهنگ شهرنشینی و گسترش شهروند مداری در زمینه

گیری قالب  شهرها، شهرنشینی فیزیکی بر شهرنشینی فرهنگی پیشی گرفته و برخالف شکلشود در شهرها و کالنمی  ایران، دیده

ی ظهور نرسیده است. از این رو در این پژوهش به بررسی تعاریف فرهنگ، آثار شهر، آثار روح و فرهنگ شهری چندان به منصه

عملکرد مدیریت شه  ری بر ارتقای سطح فرهنگی شهروندان پرداخته شده است.   عدم رشد فرهنگی جامعه و تاثیر 
 

 پژوهش  پيشينه

عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندانب"ای با عنوان  ( در مقاله1393آبادی و همکاران)خلیل ، ررسی تأثیر 

محله سرشور مشهد بررسی    ،  "نمونه موردی:  بر به  عملکرد مدیریت شهری  نگاه شهروندانمیزان اثرگذاری    کیفیت زندگی از 
نشان پرداخته است.  بافت های فرسوده  دهدمیاین تحقیق  کیفیت زندگی در  برای ارتقاء  بهترین استراتژی  افزایش سطح ،  که 

  تی فیک"( در پژوهشی با عنوان  1393مرصوصی و همکاران) .تاسیسات و تجهیزات شهری توسط مدیریت شهری می باشد یسرانه

  یل یلحت - یفیتوص تحقیقروش   به رانیا  یدر شهرها  یزندگ  تیفیک یمطالعه، به  "رانیا  یدر شهرها  یو اجتماع یفرهنگ  یزندگ

تفاوت   یل ایندل  رسدینظر م  مطالعه شده متفاوت است. به یشهرها در  یزندگ  تیفیک  دهدینشان م  این تحقیق  جی. نتااندپرداخته
غالب    یشهرها انیدر م یزندگ تیفیک پیرامون، اقتصاد سیاسی، دولت و  نظریهمورد مطالعه را بتوان در  های قطب رشد، مرکز 

نظریان ) شهرنشینی، جبرگرایی محیطی و پخش فضایی تحلیل نمود. با عنوان  1393صفی و   نقش ساختار"( در تحقیق خود 

با این فرض که مدیریت شهری همدان تنها  ،"(موردی: شهر همدان)مطالعه   مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
شهروندی و ارائه  با مشارکت حفظ حقوق  به آنان می  یشهروندان،  ادارهخدمات مناسب  و شهر   یتواند در  امـور فرهنگ شهر 

ساختار  دهد دست آمده نشان میی بهنتیجه  همدان پرداخته است. نقش و عملکرد مدیریت شهریبررسی به  ،  نشـینی موفـق باشد

انعطاف پـذیری، کارآمـدی و مشـارکت برای ارتقای فرهنگ شهر و   مدیریت شهری همدان از انسجام،  نیست و  برخوردار  الزم 

برنامه جا که اکثر شهروندان همدانی با مفهوم  تری وجود داشته باشد. همچنین از آنتر و دقیقریزی جامعشهرنشینی نیاز است 
، آموزش و توانمند سازیدهند، آگاهی امور شهر رغبت چندانی از خود نشان نمیندارند و در اداره  حقوق شهروندی آشنایی چندانی

ی امور ی بهینهها و کسب عادات صحیح زندگی اجتماعی برای اجرای صحیح قوانین و ادارهسازی شهروندان جهت ارتقای مهارت

نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی  "در پژوهشی با عنوان    (1394و آزادی)  زاده خانقاهیمجتبی باشد.الزم و ضروری می
بر کیفیت زندگی از نگاه  "شهر تهران(  7شهروندان )مطالعه موردی: منطقه   عملکرد مدیریت شهری  به بررسی میزان اثرگذاری   ،
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ندگی شهروندان همبستگی شهروندان پرداخته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای مدیریت شهری و کیفیت ز

بین شاخص دارد. همچنین  به سایر  مثبت وجود  نسبت  داشته و خدمات شهری  معناداری وجود  اختالف  مدیریت شهری  های 

شناسایی و مدیریت آسیبهای  "ای با عنوان  ( در مقاله1397ی باالتری قرار دارد. شهشهانی اصفهانی نژاد و حداد)ها در رتبهشاخص
به "عی شهر تهرانفرهنگی و اجتما اند. در این  پرداخته هامدیریت آن  یهای اجتماعی و فرهنگی و بررسی نحوهشناسایی آسیب، 

به سه زیر شاخهی فردی، خانوادگی و محیطی و همچنین آسیبهای اجتماعی به سه زیر شاخهتحقیق آسیب ی های فرهنگی 

بیگانگی تقسیم ش بی اعتمادی و از خود  نشان میاند. یافتهدهگسیختگی فرهنگی،  های فردی فاقد  دهد آسیبهای این پژوهش 

نقش ویژهنقش، ولی آسیب باشند. همچنین گسیختگی فرهنگی، های اجتماعی میای در آسیبهای خانوادگی و محیطی دارای 
نقش پررنگی در آسیب  های فرهنگی هستند.بی اعتمادی و از خود بیگانگی هر سه دارای 

با عنوان  ( در مقاله1397همکاران)صید بیگی و   در توسعه"ای  و شهرنشینی)مطالعه  نقش مدیریت شهری  ی فرهنگ شهر 

بهبود مدیربت شهری ایالم و تاثیر آن در توسعه"موردی: شهر ایالم( ی فرهنگ شهر و شهرنشینی ،  به شناسایی عوامل موثر در 
نمیپذیری، کارام، انعطافی پژوهش نشان داد مدیریت شهری از انسجپرداختند. نتیجه برخوردار  باشد و آمدی و مشارکت الزم 

بیشتر و برنامه پذیرد. همچنین آگاهریزی دقیقنیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان توجه  -تری صورت 

مهارت آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای  عادات صحیح زندگی اجتماعی،  سازی،  الزم در ها و کسب  پیش شرط 

با عنوان   باشد.ی امور شهر میاداره ی نیفرهنگ شهرنش  یدر توسعه یشهر  کپارچهی  تیرینقش مد"شماعی و ابراری در تحقیقی 
یکپارچ یافتن  به،  "تهران  شهر بهره  یشهری و توسعه  مدیریت  ه سازیراهکاری جهت   ها وگیری از توانفرهنگ شهرنشینی و 

تهران و  دهد که متناسب با رشد شهرنشینی در شهرنشان می این پژوهش  نتایجاند.  پرداخته  هاهمه بخشدر   های موجودفرصت

سازمان مختلف، تضاد تصمیمگسترش  برنامهگیریها و ادارات  و  تشدید گردیده است.  نابسامانی  ها وها  شهری  ها در فضاهای 
ب ندارد.   قابلی بین مدیرانآن است که رابطه مت حاکیهای انجام گرفته ررسیهمچنین  شهری در چگونگی ساخت فضاها وجود 

یافتهرشد و توسعه فرهنگی می  فضاهای منظم و زیبا موجب بیشترینها نشان میگردد.  ها  ناهماهنگی دهد که در شهر تهران 

.  شده است های اجتماعی  موجب آزردگی روحی و ناهنجاری  کهباشد  میهای آب، برق و مخابرات در امور حفاری  مربوط به سازمان

بیشتر محسوس است و در شمال شهر ناهماهنگی ها دراین ناهماهنگی  .باشدمی ها کمترمناطق جنوبی شهر 

 

 مروری بر ادبيات تحقيق

عبارات کلیدی   کلمات و  برخی از  ابتدا به تعریف و مفهوم  الزم است  و ادبیات موضوع،  نظری  به مباحث  پرداختن  قبل از 

 شود، از جمله؛  تحقیق پرداخته 

 

 مدیریت شهری 
در نظر گرفته  یک سازمان    عنوانچه شهر به  چنان  .انگیزش است  دهی، نظارت و ایجادمدیریت به معنای برنامه ریزی، سازمان

به منظور اداره  ،شود بهترالزم است در رأس آن و  باید شوداستفاده   از فنی،  امور ی  نام دارد. مدیریت شهری    که مدیریت شهری 

و حتی برای نموده های انجام شده نظارت  شهری را سازمان دهد و بر فعالیت  های، فعالیتداشته باشدهایی  ریزیبرای شهر، برنامه
  مناطق  داریپا  تیریمد  ارتقای جهتشهر  مربوط به امور  یشهری اداره  تیریمدی وظیفه امور، انگیزش ایجاد نماید  یهانجام بهین

نظر   یدر سطح محل  شهری این ارگان  .  باشدمی  کشور یو اجتماع  اقتصادی ،یمل  هایاستیاز اهداف و س پیرویو   گرفتنبا در 

عناصر کیاز    متشکل   از  رسم  و  سازمان گسترده  غ  یاجزای  ذ  یررسمیو  ابعاد مختلف اجتماع باشد کهمی ربطیمؤثر و   ،یدر 

جمله مسائل مهم   از  .کندتالش می  شهر  داریهمه جانبه و پا یتوسعهو   تیبا هدف اداره، کنترل و هدا ،شهری  کالبدی اقتصادی و
با توسعه شهرنهادها و سازمان  گاهیجا نییو تع  یشناخت، سامانده  ،شهری  تیریمد نام برد.را می  های مرتبط  ارتباط  ایجاد توان 

است   یعواملگرید  از  شهری  داریپا  یتوسعه هایاستیاهداف و س جهتها در  آن  هایتیفعال ساختن  هماهنگ نهادها و نیا نیب

نقشکه  .  دهند را تشکیل میشهری    تیریساختار مدت،  مشخصا نیا ی. مجموعه[5]باشدمیشهری   تیریدر مد ییبسزا  دارای 
و  مشخص شدهاست که در آن اهداف  ایروندی پو شود،یم ذکردار« هدف  تیری»مد نامشهری که با    تیریمد  دیجد کردهاییرو
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بخش  یکه در اداره  کسانینظام تمام    نی. در اشودبه کار گرفته می  تیریمد  فیبه عنوان وظا  شهر مسئولمختلف های  امور 

شهر   مسائلت و  حل مشکال یی استداللی و منطقی درهاو با روش شده شقدمیپ طیدر مح  یاساس  تراییتغ  جادیا  برای ،هستند

  که  باشدمیشهری«   تیریشهری، »برنامه مد یتوسعه  تیریمد ینهیمتحد در زم  ملل سازمان  یبرنامه  نیترمهم  دارند.گام برمی
به اجرا در  نیتدو یسازمان ملل و بانک جهان ترانظ  تحت به شرح ز تیریمد  دهگانه  فیبرنامه وظا نی. اآمده استو    ری شهری را 

پا:  کندیم  انیب به توسعه  مد  ست،یز  طیمح  تیریمد  دار،یتوجه  شهری،  فقر  اقتصاد   تیریکاهش  بهبود  شهری،  نقل  و  حمل 

مد نیزم تیریمد،شهری توسعه   ی،بالقوه محل هایتیظرف  از تیکالبد شهری، حما  تیریشهری، مد هایرساختیز  تیریشهری، 

 تاثیرگذار است  یشهری زمان  یمحل  تیریمد(  کشور   تشهری وزار  زییر  و برنامه  ت)مرکز مطالعا  .هاشهرداری  یمنابع مال نیو تأم
افتراق    گونهچیه  تیریمد  گونه  نی. در انیز داشته باشد  یاصل وحد، تنوع محل  تیمرکزی و رعا  دولت  هایتیحما  افتیکه ضمن در

  مدیران. در واقع [6]شوددیده نمیولت مرکزی د هایشهری با سازمان یها و نهادهای مرتبط با توسعهسازمان  انیم  و گسیختگی

نفوذ   ،شهروندانی  از اراده  ناشی  با قدرت  یمحل  در موثر هایسازمان تو اقداما  هاتیفعال یو هماهنگ  نمودهبه درون نظام مرکزی 
را    یتوسعه اصول مدیریت، برنامه  ی شهر. مدیریت صحیح و کنترل شدهنمایندایجاد میشهری  ارتباطات،  ریزی،به آگاهی از 

نظارت وانگیزش، سازمان و  هدایت و رهبری  باز می  دهی،  ساختار  .گرددکنترل  که مشخصات و  است  نهادهای قانونی    روشن 

به ساختار اقتصادی،هرجامعه  های مختلف با هم متفاوت است وکشوردرشهر    یکنندهاداره با توجه  سیاسی خود اجتماعی و    ای 

شود که به صورت  سازمان ها و افرادی گفته می مدیریت شهری به تمامی نهادها، د. مدیریت شهری دار تعریف یا تلقی خاصی از
 توان در ارتقای شرایط کار وترین هدف مدیریت شهری را میمهم باشند.میغیررسمی در فرآیند مدیریت شهر اثرگذار  رسمی یا

 یهتوسع  اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به  ی مختلفاهالب اقشار و گروهزندگی جمعیت ساکن در ق

نمی. [5]دانست  کالبدی اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط مگر آنکه مدیریت    ،تواند شهری فرهنگی باقی بماندشهر 
به یک سرمایه بر عناصر فرهنگی آن شهر مدیریت کرده و آن را  فرهنگی بدل کند. یک شهر فرهنگی با مردم فرهنگی،  یشهری 

تنهایی  یابد و برای ارتقای فرهنگ شهری بهمطالبات زیادی دارد که این مطالبات بدون مدیریت شهری واحد جایگاهی جدی نمی

نمی علمی و توسعه  ینی که شیوهکند. زماکفایت  بهزندگی جامعه برمبنای یک فرهنگ قوی  گرفت،  توان آسانی مییافته قرار 

بر آن استوار کرد باتوجه به اینکه در تعریف کلی فرهنگ که شامل باورها، ارزش  .بنیادهای توسعه پایدار را  ها، بر این اساس و 
باشداعتقادات و تمدن یک جامعه است، اگر   برای تحول و تغییر فرهنگ ارائه  هرا قرار  به مدیریت کارآمد شهری و   گردد،حلی 

  . انسجام و همبستگی، تعامل و پیاده کردن نظام شهری در شهر نیازمند مدیریت واحدی است و ایناستریزی اصولی نیاز  برنامه

رهنگی است که در آن دو گونه اعتماد  فرهنگ مدنی ف. پذیرد که فرهنگ مدنی در شهر ایجاد شودتنها در صورتی انجام می  امر
به یکدیگر و دیگری اعتماد متقابل آن یکی اعتماد شهروندان  به  وجود دارد؛  به مدیران شهری. در صورت اعتماد شهروندان  ها 

می افزایش  اهدافشان  پیاده کردن  مدیران در  توان  بهمدیران شهری،  هزینهیابد و  از  حضور مردم  و  ها کاسته  سبب مشارکت 

فرهنگ شهری و برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یشهری و توسعه یبنا به ضرورت توسعه از این رو  .شودیم

باید با برنامه ونقل  وکار سالم، ارتباطات و حملریزی و مدیریت شهری وارد عمل شد و قواعد اصولی احداث مسکن، کسبشهرها 
   .[5]ر بین شهرنشینان ترویج دادسریع و اوقات فراغت با برنامه را د

 

 های ناشی از پایين بودن آن در جامعهفرهنگ شهرنشينی و آسيب
نشان میدر بررسی تاریخچة شهرنشینی   . شهرهای  دارداین زمینه قدمتی بس طوالنی در جهان  در  ما دهد که کشورایران 

  مسلمانان، دستاز فتح ایران به    بعد.  اندگرفتهرونق   و  یافته و در آن دوران گسترش  ایجاد شدهباستانی در زمان ساسانیان  ی هدور

به دلیل وسعت نفوذ ، وارد شدارتباط روستا با شهر  یهدر فرهنگ شهرنشینی و نحو ،اسالمی  طرز تفکر و عقاید . در دوران اسالمی 

شهرنشینی در ایران رو به زوال گذاشت و   تهاجم مغوالن،  گسترش مبادالت، شهرنشینی رونق فراوان یافت. با در مناطق مختلف و

حاکم، بر کالبد   یافت و اعتقادات مذهبی  رونق نسبی به شهرها بازگشت. شهرنشینی در دوران صفویه رونق  تنها در دوران غازانخان
گذاشت. در نیز تأثیر  غربی  شهر  به  دوران معاصر نیز به تبعیت از الگوهای شهرنشینی و شهرسازی  انواع خودروها، و  دنبال رواج 

بسیاری در شهرها عمرانی  تمدن و شهرانجام شد  اقدامات  بین زندگی مادی و معنوی وجود ،  اسالمی  . در  پیوندی ناگسستنی 
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عنوان کانون زیست و . شهر نیز بهو قرون استاعصار  دین اسالم فراتر از یک آیین رسمی و شیوة کامل زندگی در همة  .[6]دارد

بوده ها موردنسانفعالیت ا جهانی  . های اسالمی دانستتبلور جمیع آموزه  توان شهر اسالمی را مکانای که میگونهبه ،توجه اسالم 

  شده ارتباطات، خواه ناخواه هر روز کوچک و کوچکتر  میکنیم، به دلیل رشد فناوری و گسترش روز افزون  که امروز در آن زندگی
شود، از جهت ذهنی تر میکوچک ارتباطات یاما جهان همچنان که در اثر توسعه .گرددتر مینها افزوو امتزاج و اختالط فرهنگ

، رویدادهایی  های جهانیفرهنگ شهرنشینی و پیشرفتگردد. مینیرومندتر   و برای حل مسائل خود نیازمند تخیلی  یافته گسترش

بودن در   های الزم برای شهرنشینی در کالنشهرهامهارتبا آن باید دانش و  که افراد هر جامعه برای همگام شدنهستند  و مؤثر 

بیستم در طول . جهانی را کسب کنند یهجامع بسیاری ازو  نظام فرهنگی ر  افزایش جمعیت و تغییر د در پیقرن   هنجاری در 
  .به خود گرفته است   فرهنگی روندی افزایشی  و های اجتماعیمیزان آسیب،  قاط جهان به ویژه در جوامع صنعتی و کالنشهرهان

بیکاری، مالی،  سرقت،  نابسامانی خانواده،  جرایم  اداری،  اعتیاد به مواد   گری،فقر،تکدی نشینی،حاشیه  بزهکاری، فساد  قاچاق و 

بحران هویت و  ،مخدر، خودکشی،  طالق و... و سایر آسیبقتل، آدم، جنایت  جرم  اجتماعی درربایی، خودکشی،  شهرهای   های 
  اینکه دنیای بشری با آن روبرو گشته است.  های ایران، از جمله مسائلی استجهان و فراخور آن در شهر  یافتهبرزگ و توسعه ی

بیشتر چه آسیب  موضوع که چه جوامعی  میهایی، در  ویژگی  افتداتفاق  یا اینکه چه شرایط و  نوع از و  بروز کدام  هایی موجب 

شهر محصول  جا که  از آن.  استبرای اندیشیدن    موضوعیهستند، همواره   تررناکها خط ها آسیبکدام حوزه  گردند و درمی  هاآسیب

 های متفاوت مدنی در جوامعگوناگونی منظر شهرها، معلول اندیشه، کننددر آن زندگی میشهروندان ای است که  مستقیم جامعه
. شهرنشینی  باشندمی  قابل تأمل و بررسی ،برای رشد کیفی  معاصر، شهرنشینی و شهرگرایی مفاهیمی هستند که  عصر. در  باشدمی

ترین در شهر است. فرهنگ شهرنشینی از مهم  ی تفکر خاصها در شهر و شهرگرایی، سبک زندگی و شیوهانسان  به معنای استقرار

پیدایش کالنشهرها،شدن جوپی رشد شهرنشینی و صنعتی  مسائلی است که در را  مشکالت گسترده  امع و  است.    ایجاد کردهای 
عاملمهم عنواننقش فرهنگ به و مدرن یهدر توسع  تاثیرگذار ترین    انبوه زیاد .برخوردار است  خاصیاز اهمیت    ،ایران اسالمی 

دوم  مهیاست که از ن یبحثم  یشهر یزندگ تیفیک  کند.می  مواجه یاساس  یرا با چالش ها نانیشهرنش  یدر شهر زندگ تیجمع

روزو   افتهی  تیاهم  ستمیب  قرن بر ا[7]گرددمیآن افزوده    تیبر اهم  زین  هر  بس  نی.  در  کشورها  یاریاساس    افتهی توسعهی  از 

 که به طور مستمر و اندایجاد شده  یشهری زندگ تیفیک  یهاشاخص یو بروز رسان نیتدو  ،یریاندازه گ ش،یپایی جهت نهادها
 یهاطیمح  ازی  ابیارز  ی. الگوهامند شوندبهرهمطلوب    تیفیبا ک  یمردم از زندگ  قیطر  نیتا از ا  ،کنندیم  تیاکثرا ساالنه فعال پیگیر و

بررسی کیفیت زندگی  ییتواند در شناسایمی سکونت به کار رفته    یروش ها ،در این الگوهاموثر واقع گردد.  آن  یبا هدف ارتقا  و 

 یهآموزش فرهنگ شهرنشینی و شهرگرایی چهر.  باشدمی متفاوت  ،مختلف ینواحدرمورد استفاده  یحال نوع شاخص ها  نیو در ع
در جامعة    تا  های الزم را کسب کنندمهارت ها باید دانش ودارد و هر یک از شهروندان برای همگام شدن با پیشرفت جهانی نیز

شفاف و درستی از نقش خود در جامعه   شناخت کند تامی  یاری  را آموزش شهروندی افراد .فای نقش کنندمفید و موثر ای جهانی

زندگی شهری در عصر حاضر، قوانین، .  فرهنگی تأثیرگذار است جوامعرشد ها در و درک کنند که چگونه زندگی آندست آورند  به

نادیده گرفتن قوانین،. هرگونه طلبدرا میخاص خود    ارتباطات و تعامالت نامالیمات اجتماعی،ها، خشونتتنش  کوتاهی و   ها و 
به   داشتهروانی، عصبی و رفتاری افراد تأثیر   بر شرایط  اتفاقنحوی که این به  ،کندمی  ایجادو فرهنگی را   اقتصادی و این تأثیرات 

با سرعتی بی ورود. گسترش شهرنشینی و  [8]گرددها و همکاران منتقل میخانواده افراد دیگر، سابقه رخ داده و از فرهنگ مادی 

آمادگی افراد،  بسیاری از  به این نوع زندگی را  آنجا که  برای ورود  بسیاری از چالشنداشتند  الزم  نابهنجاری،  های فردی و ها و 
بنابراین باید قوانین شهرنشینی به شهروندان  گشته  ارپدید  اجتماعی برابر است.  شود و در   ای،هر قانون یا ضابطه  آموزش داده 

باید مجازات  ضمانت تغییر فرهنگی فرایندی است که طی آن  .  شوند اجرایی الزم نیز فراهم آید و در شرایطی که الزم باشد افراد 

با گذ  اجزای ویتغ  نوع. هرگردندمی زمان، دگرگون رمختلف یک فرهنگ  های اجتماعی  سازمان  کلیت فرهنگ، در  یری در اجزا 
ها با نزدیک شدن فرهنگ  به دنبال بیاورد.را   هاییتواند آسیبزیاد باشد، می تغییراتشتاب این   آورد و اگرمی وجودبه تحوالتی را

کشفیات ا . زیرشودینیز بیشتر م  موضوعات سازگاری و انطباق  و به همان نسبت  یافتهافزایش   همآنها بر   به یکدیگر، تأثیرگذاری

 هستند،  ای خودرفتار کلیشه عموماً منفعل و اسیر که  مردم  یو توده رفتههندسی پیش  تصاعدیو اختراعات و دانش علمی با 

معضالتنمی با مشکالت و  نتواند همچنان که دانش او محیطنمایندمقابله  توانند  بشر  تغییر می  . اگر  نوین و را  انطباقی  دهد، 
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با محیط   بهایبیابدمبتکرانه  دید و  بشر، فرهنگ، آسیب جدی خواهد  نه تنها   به خاطر فقدان خالقیت خواهد  ی که  پرداخت، 

نیز از دست خواهد دادرا در پی خواهد داشتهای روانی های فردی و آسیبناسازگاری که تغییر   جا. از آن، بلکه فرهنگ خود را 

یافته( ترس   )اضطراب این اختاللویژگی عمده   .یابدافزایش می طلبد، اضطراب افراد نیزرا می  جدید  هایشفرهنگی، ساز تعمیم 
بی نمی  و بوده  اساساز آینده است. این ترس  با دگرگونی.  شودبه موضوع معینی مربوط   های سریع و تغییراتعدم انطباق فرد 

مردم ی اجتماعی اگر فرهنگ شهرنشینی بر رفتارها .خواهد داشتبه دنبال  های دیگری نیز فرهنگی ناپایدار عصر کنونی، آشفتگی

.  [7]به مخاطره بیندازدآسایش دیگران را   دهد آرامش وحاکم باشد، دیگر هیچ شهروندی به خود اجازه نمی ر به خوبییک شه

  که محصول  افتداتفاق میها و برخوردهایی  هر روز درگیری ،شهرنشینیو فرهنگ صحیح    ناآشنایی اکثر شهروندان با قوانین  دلیلبه
نوعی استبداد و خودخواهی را به  آنان است. همچنین عدم مشارکت در یهو منشأ این بار روانی بر روحی وجود آورده امور شهری 

نظر فیزیکی و چه روحی و روانی به افراد دیگر جامعه صدمه   زمانی که کاری انجام گیرد  )نعمتی(.است و آسیب وارد که چه از 

بین رفته و حقوق دیگران د یا زیباییساز نشان از آن دارد که حضور فرهنگ در جامعه  پایمال شود، های سمعی و بصری شهر از 
به نوعی بیکم به  . امروزه اساسیاندفرهنگی دچار گشتهرنگ شده و مردم  به شهروندی، احترام  ترین و آشکارترین قوانین مربوط 

وقت دیگران،  محیطحقوق  حفظ  مختلف آن،  قالب انواع  در  عدم ایجاد مزاحمت  ایجاد فضاشناسی،  محله  زیست،  سالم،  و  ای 

ها از نوع محیطی، صوتی و...، مشارکت در اداره شهر و جلوگیری از تخریب اموال عمومی است که  گیری از هرگونه آلودگیپیش

 .[9]قوانین شهروندی را هرچه بیشتر تقویت کرد  نهای فرهنگی، بنیاباید با ایجاد زمینه

 

 انواع فرهنگ شهروندی 
بر دولت و هم چنین   لتو م  ملتحقوق متقابل دولت بر  سریقرارداد متقابل اجتماعی و یک  به معنای یک نوع   «شهروندی»

، فرهنگ  تعریفمشخص سرزمینی است. در این   ییک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت اجتماعی و ملی در یک محدوده

سئولیت پذیری مدنی، سیاسی و اجتماعی  های اجتماعی مانند مساوات طلبی، مردم ساالری و ماز ارزشای شهروندی به مجموعه
ی  شهروندی در برگیرنده  .گرددها جزء حقوق شهروندی در جوامع جدید محسوب میشود. این عناصر و ارزششهروندان اطالق می

 های زیر است:حوزه

مقابل قانون و ممنوعیت  شهروندی مدنی« یا پذیرش آزادی فردی، حفاظت از فرد در مقابل اقدامات غیرقانونی، برابری در »
 .تبعیض

مندی یکایک اعضای جامعه از شهروندی اقتصادی« یا پذیرش حق افراد جامعه در دست یابی به شغل خالق و با معنا؛ بهره»

نابرابری   .های مادی و مالیامکانات و کاهش و رفع 

مطالبات   یاطالعات و فرصت برابر در زمینهشهروندی سیاسی« یا پذیرش حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، دسترسی به  »

 .سیاسی

شهروندی اجتماعی« یا مشارکت فعال در سطوح مکانی خرد و کالن )محلی، شهری و کشوری(، برابری فرصت ها، دسترسی »

رسی به آموزش، امکانات بهداشتی، تأمین گذران فراغت سالم و خالق، توسعه عرصه عمومی ، پذیرش انواع زندگی انجمنی، دست
 عی.به امکانات رفاه اجتماعی و خدمات اجتما

شهروندی فرهنگی« یا پذیرش سبک زندگی و آداب و سنن اقوام، زبان و گویش های مختلف سرزمینی، به رسمیت شناختن »

 .[9] تکثرها و هویت های فرهنگی در قالب هویت عام ملی )کثرت در وحدت(
  دیگر  بیان به. است برقرار مکمل یرابطه  شهروندی  یسازه  کلیت با  و  یکدیگر با شهروندی  هایبی تردید بین ابعاد و حوزه

ننده هم هستند. ضعف و ناپایداری در هر یک از ک بازتولید و زاینده  مقّوم،  رو این  از و  یکدیگرند  مکمل مزبور  هایحوزه  و ابعاد

بر کلیت ساز  یبه نوبهابعاد شهروندی در تشدید ناپایداری ابعاد دیگر تاثیرگذار است و این  شهروندی اثرگذار است. به    یهخود 

طوری که کم و کیف وضعیت شهروندی در هر یک از ابعاد، بر کم و کیف وضعیت ابعاد دیگر شهروندی اثر می گذارد و در نهایت  
دارد بی چون و چرا  نابسامانی های  .بر وضعیت کلیت نظام شهروندی اثر  و    ی موجود در اداره  از آن جا که بخشی از مشکالت 

بزرگ   و فقدان یا کمبود آگاهی بوده  شهرنشینیهای عقالنی زندگی و عدم توجه اقشاری از شهرنشینان به شیوه  علتبهشهرهای 
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را به ساکنان شهر، مدیریت شهری و محیط شهری تحمیل   گزافیهای  از فرهنگ شهروندی و الگوهای رفتاری زندگی شهری هزینه

شهروندی در میان ساکنان شهر  مهارت دست آوردنبهفرهنگ شهرنشینی و    یهتوسع  ملزولذا نماید، می باالیی  های  از اهمیت 

ها و سازوکارهای آموزشی و ترویجی در گسترش و بهبود فرهنگ شهروندی گام برداشته  و الزم است از طریق روش  برخوردار بوده
نهادینه گردد تح[10]و این فرهنگ  به منظور  این رو  سوی . از  فرهنگ شهروندی از  ارتقای  قق این هدف، تدوین راهکارهای 

برخوردار   یو از اهمیت ویژه ای در اداره  بودهمدیریت شهری الزم و ضروری   های زیر  فرهنگ شهروندی به شکل  .باشدمیشهرها 

 گردد:تعریف می

و وجدان کاری (1  امانت داری  راستی،  و کمک می کند تا فرهنگ رفتاری  که    فرهنگ صداقت،  شکل می دهد  را  افراد 
  هاآنمناسبات سالم میان    یههای انسانی، مادی، اقتصادی و فیزیکی در تعامل سازنده با یکدیگر قرار گرفته و تسهیل کنندسرمایه

 .باشد و هزینه های مترتب را کاهش دهد

به معنای نهادینه سازی اهمیت بخشیدن به مقولة درست مصرف کرد که  فرهنگ الگوی مصرف پایدار (2 ن است و در واقع 
روش استفاده درست از منابع است و موجب ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها و زمینه مناسبی برای گسترش عدالت  

 است. 

ماعی ای مبنای اصلی نظم اجتقوانین در هر جامعهی که حاکی از آن است که  فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی و قانون گرای  (3

سازمان ها و نهادهای اجتماعی غیرممکن    محسوب می شود، به طوری که بدون وجود قوانین، نظم و انتظام اجتماعی میان افراد، 
نظام اجتماعی معین ساخته و توقعات و انتظارات را در جهت منطقی هدایت می کند. قانون   خواهد بود. قانون جایگاه افراد را در 

نیز در سطح کالن مشخص نه تنها رابطه میان کنش   گران را تعریف می کند، بلکه روابط میان نهادها و گروه های اجتماعی را 

 در نظر می گیرد.  هاییمجازات  ،کنندکرده و برای کسانی که از آن تخطی می
زندگی    یمرههنجارها و ارزش هایی است که مسایل روز  گرکه بیان فرهنگ و آیین همسایگی با تاکید بر آپارتمان نشینی  (4

و هم جواری، از قبیل پرداخت های مرتب ماهیانه، مراعات آسایش همسایگان، همکاری و اشتراک مساعی در حل و فصل مسایل  

و مشکالت آپارتمان و محله و پیوند اجتماعی میان آنان و غیره را تنظیم می کند. این مجموعه، ارزش ها، افکار، احساسات و رفتار  

 .کنند و پیوسته با هم در تعامل هستندمی دهد که با یکدیگر در یک محل یا یک ساختمان زندگی میرا شکل   یهمسایگان
  بسیار  امر  این در  شهروندان مشارکت و  نقش  که  فرهنگ نظافت و بهداشت عمومی با تاکید بر کاهش تولید و تفکیک زباله  (5

به ویژه در خصوص کاهش تولید و تفکیک زباله و مشارکت  بهداشت و  نظافت فرهنگ  ترویج. است اهمیت  حائز و ضروری -شهری 

 .دهی شهروندان، خدمات رسانی شهرداری را در سطح مناطق و محالت شهری تسهیل نموده و بهبود خواهد بخشید
گ بسیاری از صاحب نظران بر نقش و اهمیت ترویج فرهن  که فرهنگ صحیح رفتار ترافیکی) کاهش آلودگی هوا و ترافیک(  (6

اما جایگاه فرهنگ سازی  ،ترافیکی تاکید ویژه دارند. هرچند توسعه و اجرای طرح های بهبود ترافیک شهری ضروری و الزم است

 .قرار گیرد بیشتری و مشارکت شهروندان در زمینه تسهیل و روان سازی ترافیک حائز اهمیت بوده و می بایست مورد توجه

با تاکید بر   (6 جامعه  گر نقش و اهمیتکه بیان  تغذیه سالمفرهنگ سالمت شهروندی    ارتباط میان تغذیه و سالمت افراد 
جامعه است،باشدمی آن عالوه بر آن که ضامن سالمتی افراد    به نیز  را  وری بهره  و نشاط  . از آن جا که کیفیت تغذیه و ارتقای 

 .  [11]است  گرفته  قرار شهری های  گذاریسیاست  و  هایریزبرنامه در توجه  این امر مورد آورد، می ارمغان

  پی  در و شهرها  در  جمعیت  افزایش و صنعت  که به علت رشد فرهنگ طراحی و استفاده از فضای سبز در زندگی شهری  (8
  امکانات جدید. شودبه شدت احساس می  محیطی  زیست  لحاظ به شهری  زندگی در  نیاز به این مورد  انبوه،  سازهای و  ساخت آن

شده   باغ های شهری  پاسخ گویی به نیازهای روزافزون و اسکان جمعیت به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و  برای  شهری 

نتیجه موجب آلودگی در محیط زیست شهری گردیده است. با این که شهرداری ها وظیفه توسعه و گسترش فضاهای   است و در 
به عهده دارند اما به منظور توفیق   ضروری و حیاتی به  سبز شهری را  شهروندان امری  بیشتر در این زمینه مشارکت و همراهی 

نظر می رسد. در این راستا مدیریت شهری، می تواند در ترویج فرهنگ طراحی و استفاده از فضای سبز در زندگی شهری در میان  

 .شهروندان نقش مؤثری ایفاء کند
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با حوادثکه    حوادث غیرمترقبه(  سازی در جهت افزایش ایمنی شهری )زلزله و فرهنگ  (9 زلزله، رانش   ی چونهنگام مواجهه 

بیماری های واگیردار یا شیمیایی در مراکز صنعتی یا    ،زمین، سیل، طوفان مخرب، خشکسالی و شیوع  انفجارات مواد هسته ای 

تدابیر ایمنی و بهداشتی در حفظ توان با به کار بستن میگونه مواقع  و در این  باشدالزم و ضروری می ناشی از جنگ های نظامی
بهها و یا کاهش اثرات آنسالمت انسان سازی و توانمندسازی شهروندان به منظور مقابله  موقع به عمل آورد. آموزش، آگاهها اقدام 

برای خود می تواند ناشی از این مخاطرات محیطی از جمله وظایفی است که مدیریت شهری   و کاهش تلفات انسانی و خسارات 

 .[11]قائل شود

 

 یعملکرد مدیریت شهری و کيفيت زندگ

 با استفاده از پیمایش هایی در جهت جمع آوری ادراکات ذهنی های ذهنی وصکیفیت زندگی شهری معموال هم توسط شاخ

وزن دهی   و  ثانویههای عینی و با استفاده از داده های صتوسط شاخ ها و میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری و همو ارزیابی

شهروندان   یو خوشبخت  یزندگ تیفیبهبود ک  ،یشهر  تیریمد اصلی  هدف. گیردیدر محیط شهری انجام م صمربوط به هر شاخ

اگرچهاست جنبه  بوده  یچندبعد  یمفهوم  یزندگ  تیفیک  ،  بر م  یمختلف  یهاو  در    یزندگ   تیفیک  یارتقا  روند  در  .ردیگیرا 
  چرا که،  باشدمیتر برجسته مناطق مسکونیدر   یشهر  تیریمد نقش  انیم نیکه در ا  ،نقش دارند  یگوناگون  یرهایمتغ ،شهروندان

 آن،  طیمحشهر و از  نشینو دل  بایز یتواند چشم اندازیم  ،در شهرها  ساختاری خدمات امکانات و  نمودنبا فراهم   یشهر  تیریمد

ی در جهت توسعه  شتریها و مطالعات ب  یالزم است که بررس  شهروندان  یزندگ تیفیدر بحث ک  از این رو.ایجاد نماید  نیساکن یبرا
نقش مدیریت شهری یکی از مهم[12]ردیصورت گ  و بهبود  و  کنونی بوده پیش روی دنیای لمسائ نتری. کیفیت زندگی شهری 

چون نیازهای اساسی، رفاه، که موضوعاتی  آیدبه حساب میبا شهر  ط اری اجتماعی مرتبزگسیاستن از مباحث اساسی در تکوی

. این امر، گیردشهروندان را دربرمی نوع دوستی و از خود گذشتگی در میان  زندگی روبه رشد و رضایت بخش، ،کیفیت زندگی

مجموعه هدف  و  تالش  یاموضوع  شک  هااز  نقطه  دهدیمل  را  عطفیکه   ،یاجتماعی  هاهینظر  محورمنازعات حول    یبرا  ی 
ی و توسعه  رشد  رویکرددر حال توسعه   یکشورها در  باشد.می  یعلمی  هاهیها و نظرمکتب  ریو سا  ییایجغراف  ،یتصادقا ،یروانشناس

گونه   ینکه در اصورت    ینبد  ،ب افتادهقع قطکردن منا  تهیاول مدرن  :گرفته است  قرارمورد استفاده    هدف با سهاغلب   شهری،

برایسرمایه  شیو با افزا  معطوف شده  چند شهر ای کیبه  دولت شتریب  ق توجهطمنا   یزندگ  تیفیبهبود ک ، موجبهاآن  گزاری 
به    لدر متروپ  ندهیرشد فزا  لمشک کهی دارند، سوم در موارد  یعیبطکه منابع  طقیدر منا یشهر  مراکز  جادیدوم ا  گردد،یمردم م

سع ریدر سا  یارزگهیدولت با سرما  موارد یندر ا .دیآیوجود م به   این.  [13]دارد لمتروپ  رشد  در کاهش یشهرها    عللراهبرد 

س عنوانبهمختلف   است  یارزگاستیابزار  کشورهاقبمورد  است  مختلف  یال  گرفته  علل رشد  .  قرار  پیرامون  نیز  نظریه  چندین 
بیان آن به  به طور خالصه  ادامه  گردیده که در  اندیشمندان ارائه  پردازان مدل اقتصاد  نظریه  پردازیم.ها میشهرنشینی توسط 

  ،ک یسالمکتب نئوکنگاه  . از کنندیم  فیبازار تعر  ییعدم کارا  یدهیا یرا بر مبنا  ی شهروندانزندگ یتصادقا  تیفیک شیافزا  سیاسی،

هدف   همان  ی رسیدن بهبرا  یدرت دولتق  بردن به کار  است،یو س شودیخواهان حداکثر سود گفته م  یخصوص تالتصاد به معامقا

 یندهایو فرا روهایاز ن  ،رییکه تغ  این اصل  رشیپذ  . اولابدییبهبود م شکلبه دو    یزندگ  تیفیک  معتقدند ین گروها .شودیم اطالق
  .د ی نما  راهبری  و  ییجامعه را شناسا تیو هدا  راتییتغ لزوم  دیدولت. دوم آنکه دولت با  میو نه با تصم  دیآیم  دیپد جامعه یدرون

اند تا عبور نموده برای دستیابی به توسعه  مرحله  یناز چند ی،غرب جوامع  از  یکه برخ  معتقدند  رامونیمدل مرکز و پ  پردازانهینظر

 یاز جوامع جهان سوم در مرحله یاریبس  که ی. در حالانددهیخود را بهبود بخشی جامعهمردم   یزندگ تیفیک ورسیده  توسعه به  
و  تیهداکانون   ها،شهیو اندافکار  و تمرکز    تجمعمرکز  درت، قکانون   عنوانبه  "مرکز"  در این جوامع،  اند.مانده باقی اول توسعه

  شهروندانی  زندگ تیفیو سطح ک  آیدبه حساب میکانون توسعه   زیو نگذاری   هیسرماکانون    ،یعلم و فنّاور  شرفتیپمرکز سلطه، 

  یگاه یجا  مرکز،  یازهاین  یین کنندهتأم  و  منابعی  آورندهفراهم   عنوانبه ،"رامونیپ"  ،برعکساست.   "رامونیپ"باالتر از   اریدر آن بس

  پردازانهینظر .[12]هستندبرخوردار   ی نسبت به شهروندان مرکز،تریینپا  یزندگ  تیفیاز سطح کمردم آن  وابسته داشته و  الکام
عوامل   به اعتقاد این گروه،. شودیسوب محم  یانون علقاساس  ،یانسان  یعملکردها  ای  شرایط محیط طبیعی  معتقدندجبرگرا مدل  

  قوانینو   تسلط یافته انسان  یزندگ تیفیک  بری  ور کلطو به یانسان یالگوها و رفتارها  ها،یریگمیتصم  ها،تیفعال  بر  محیط طبیعی
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  یزندگ   تیفیکه در کهایی  ویژگی  ای  شهروندانرفتار    معتقدند  شمندانیاند  یبرخ  گرداند.تحمیل میبر مردم   گستردهطور  خود را به

  ییرا پخش فضا   مذبور ندیفرا این گروه،  پذیرد.می رییبه وجود آمده است، تغ  یدر مکان قبال که  آنچه  یجهیدارند در نت ریمردم تاث

  میان  در  ی،کانون اصل  درون  از  دهیپد کیعبارت است از گسترش   ییفضا پخش":کنندبه این شکل تعریف میو آن را   نامیده
  یاعم از فرهنگ   دهیپد  کی هرگاه  مسلما ".گیردمیزمان انجام    گذرگسترش در   ینو ا  را دارند  دهیآن پد  رشیپذ  یکه آمادگ یمردم

پ ریفراگ هیناح  کیدر   یو اجتماع یتصادقا  ،   دهی الزم، آن پد یطبودن شرا  فراهم باشد، در صورتداشته   یاژهیو یامدهایشده و 

ناح یزندگ تیفیو ک کرده نفوذ  ینواح  ریبه سا مباحث مهم و اصلی برای   ازی کی. دهدیرار مقخود   تحت تاثیررا    دیجد  هیمردم 

ن یآگاه ی پخش فضایی،رویارویی صحیح با پدیده سرعت انتشار و  ،یریگلشک یمراکز اصل ییشناسا  ده،یانتشار آن پد یوهحاز 
دولت    یهینظر  نظرانصاحببه اعتقاد   .[12]باشده میدیانتشار آن پد  یوهحکردن ن  نهیمناسب جهت به  یراهبردهای  هیباالخره ارا

 یمعنادار  یرابطه گر،ید  سویاز   رانیا  دری نیشتابان شهر و شهرنش یو توسعه سو کیو دولت از    حکومت انیم ی،نیو شهرنش

به حساب    رانیا  ینیشهر و شهرنش خیدر تاری عطف تاریخی مهمی  نقطهرا    انقالب مشروطه هینظرین  وجود دارد. متخصصان ا
 تیفیک شیافزا  موجب  های گوناگون و هر یک به حدی،شکلبه  رانیا تاریخ  درشکل گرفته  یهادولتها معتقدند  آن. آورندمی

نقش دولتمعموال  یول  ،متفاوت است گریبه شهر د  یشهر ازنقش،    ینا زانیکه البته م اندگشته  یشهر  مردم یزندگ  در هااین 

، دارد  بیشتریها که دولت در آنها حضور ناشهرست  مراکز  مراکز استانها و ،با جمعیت بیشتر  یدر شهرها یزندگ تیفیک  شیافزا

از دو  مهاجرت که ها اظهار دارندآن. گذاردتاثیر می انسانی  گزند تیفیک بر مهاجرت  معتقدند  شمندانیاند برخی تر است.پررنگ
خود   یفرد مکان زندگ  گردندو موجب می  کاستهفرد   یزندگ  تیفیک  ازکه    یعواملی  عنیدافعه   یروهاین یکی  گیرد:نشات می  لعام

 تیفیک  لعوام  ینا .[14]شود جذبی  گریمکان د یفرد به سو  گردندباعث میکه    یعوامل  ای  جاذبهی روهاین  یگریرا ترک کند و د

ها و نهادها را دستگاه از ارییآنها، بس  یکنونی شهرها و ضرورت توسعه و تعال طیامروزه مح دهند.را افزایش می فرد مهاجر  یزندگ
عهده بگیرند یوگوناگون ایپو ده،یچیپ  یهانقش  ساختهوادار   بر  ارا  ب  یسنّت  یمرزها دیتردیب  ان،یم  نی. در  وظا  نیاز    فی رفته، 

  نی . در چنگردندمی  یاریبس یبرهم کنش و وابستگ  یدارا  ریمطلوب، ناگز  یرسانخدمات یو برا  ختهیمختلف درهم آم یهادستگاه

راهبردی مهم استفاده  یهمؤلف  کی  به عنوان ییافزاهم جادیبه منظور ا یمناسب یکردهایاز رو  دیها باسازمان  و  هادستگاه ،اوضاعی

ی شهر رانیمد ،شهر کیکردن  یفرهنگ یبراباشد. به این معنی که می کردهایروهمین از    یکی  «یواحد شهر  تیری. »مدنمایند
در    نهادهدست هم    دردست   دیبا فرهنگ کی.  کنند  خدمتبه مردم    یواحد شهر تیریمد  پوششو  فرهنگ  یشهر   یبا مردم 

نمیبه آن  یواحد شهر تیریبدون مد  دارد که  یادیز  هایخواسته   ییتوانا  ییبه تنها  یفرهنگ شهر  ءارتقای  و برا  یابدها دست 

م اعتماد  پ  رانیمد  توان  یشهر  رانیومد  شهروندان  انیندارد. درصورت وجود  افزا ادهیدر  اهدافشان  حضور   .ابدییم  شیکردن 
مستلزم ایجاد باور یاجتماعی شهروندان در جامعه بر مشارکت آنها در تصمیم گیری های  شهری،  عمومی در شهروندان، مبنی 

بیشتر شهروندان خواهد شد. اگر آموزش   یشهری است. در واقع تقویت احساس تعلق به محله و شهر، منجر به مشارکت داوطلبانه

ز کودکی و نوجوانی فراهم به یک هدف و مسئولیت تبدیل شود و امکانات توسعه و پیشرفت برای همه ساکنین شهر از همان آغا

شد آموزش دهنده خواهد  تبدیل به یک شهر  که شهر  در آن صورت است  مع[15]شود  بر    ضالت. وجود  عالوه  بزرگ شهری 
بی اعتمادی میان انسان ها این احساس را در شهرنشینان ایجاد می کند که شاید مسئوالن شهری قادر به  گسترش زمینه های 

نیستند و این  یاداره پاره  شهر  ای مواقع میل به قانون گریزی را در جامعه دامن می زند و جلوگیری از این کار نیازمند  امر در 

فعالیتریزیبرنامه بستر  ایجاد  و  فرهنگ  های فرهنگی  آموزش  همچنین  و  مسئوالن  و  مدیران  سوی  از  سازگار  و  های سالم 
ی را نشینشهر فرهنگ صحیح مسئوالن بتوانند سطح آگاهی مردم دراگر    .)بهرامی راد، دیدار نیوز(شهرنشینی به شهروندان است

نظرات و پیشنهادهای همراه خود ساختهرا در امور شهری    انوآنارتقا دهند   با شهروندان قانونمند   ان برای ساختآن  و از  شهری 

شهری، توجه   مکانات و خدمات. استفادة صحیح از اجهت ارتقای فرهنگ شهرنشینی برداشته خواهد شداستفاده کنند، گامی مؤثر 
برخوردهای مناسب و... جزء مسائلی باید آن هستند به حقوق دیگران،   ها احساسو در مقابل آن شناختهها را  که یک شهروند 

 موثر هایترین شاخصهآموزش آشنایی با حقوق شهروندی یکی از مهم  .ایجاد شودای منضبط و کارامد مسئولیت کند تا جامعه

ند یا بقایای  هستکنند معموالً یا مهاجرزندگی می  شهرهاکه در   افرادی باشد. برخیمی شهرهادر   شهرنشینیفرهنگ   تعمیمدر  

پیش  رفتار می  خود قبلیاند. این افراد هر یک بنا به فرهنگ و رسوم  مهاجران نسل به شکل موازی  کنند و این رفتارها کنار هم 
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نتیجه هر شهری آرا و نظرات مردم می  ها و تفرقه دراعث ایجاد ناهنجاریاین رفتارها بحاصل کنند.  رشد می  و رفته شود که در 

به کندرا وضع می قوانینیایجاد نظم  برای   ترین قوانین مربوط به  اساسی .رعایت آن شوند  تا افراد جامعه به شکل مشترک ملزم 

به حقوق دیگران،شامل    شهروندی، محیط زیست، ایجاد فضا و محلشناسی، عدم ایجاد مزاحمتوقت  احترام  حفظ  سالم،    یه، 
که   شودمیو جلوگیری از تخریب اموال عمومی  شهر  یهمشارکت در ادار  ،های محیطی، صوتی و ،...از هر گونه آلودگیی پیشگیر

. [16]تقویت کردها  بیشتر آنزمینه را برای اجرای هر چه بهتر و فرهنگی جدید و دقت در اجرای قوانین،   هایباید با ایجاد زمینه

مناسب بین شهروندان و دستگاه سالم و شهروندانی قانونمندمدیر  هایبرقراری ارتباط  بهنجار    ، الزمة داشتن جامعه و شهری  و 

اجتماعی متفاوت و متعدد   روابط و رفتارهای اجتماعین، رسوم، سن  ایجاد سببمختلف   هایها و قومیتفرهنگاست. تعدد خرده
 هایمشکالت اقتصادی، وجود ارزش  عدم تعادل توزیع قدرت در خانواده، ها،شود. بحران هویت و شکاف نسلنشهرها میدر کال

به علت عدم  نوین، بروز هنجارهای اجتماعی و...  از جمله مسائل و مشکالتی است که در شهرها و علی الخصوص در کالنشهرها، 

نشینی ایج به رشد . در شوداد میتعادل بین رشد فرهنگی و رشد شهر  ایی، حرف  گرمحاسبه  همواره اقتصاد پولی وشهرهای رو 
بزرگ  نظر میو بهشود میتمام روابط انسانی از دریچة پول مشاهده   زند ونخست را می رسد نابودی اخالق و انسانیت در شهرهای 

از همین    ناشی  حا  .باشد  اییگرمحاسبه  حسگسترش  اجتماعی  فضای  ساماندهی  »فرهنگبرای  همان  یا  کالنشهر  بر    کم 

با زندگی روزمره و فرهنگ انسانها  .  اقدام کنند است، کارشناسان فرهنگی و اجتماعی باید در ارتباط  شهرنشینی« که مستقیماً 

شهرنشینی،   . فرهنگسازدمیزیربنای اجتماعی و اقتصادی فرهنگ شهری را   که  باشد  رعایت اصول و آدابیباید با  شهر  زندگی در
با یکدیگر، فرهنگ  یهفرهنگ رابط  تفکر،  یهدر سای  سایرینبازتاب آن به  ی  نحوهمسائل گوناگون و   در برخورد با  شهروندانافراد 

است   نیازحاکم بر زندگی افراد جوامع شهری    هایای از قانون، مجموعهاصل. در [16]باشدمیعمیق و صبر و شکیبایی   استنباط

ی  بد  . هر رفتارشودمبدل می  ی افرادهمهبرای   ای تلخ و غیرقابل تحملبه واقعه  یها، زندگی شهرقانون که بدون حاکمیت این
 از  انتیو ص  فظح. تاثیر خواهد داشتزندگی مردم دیگر  مجموعه و فضای  رآثار زیانبار آن ب بروز کند،شهروند   ی یکهناحی که از

های مکان  گریو د  سراهاها، فرهنگها، پارک، کتابخانههامساجد، موزه  احداث  ماست و  اکانیکه نشانگر تمدن ن یخیآثار کهن تار

در   یواحد شهر  تیری. مدبه دنبال خواهد داشترا   ینیفرهنگ شهرنش  یارتقاها آن  ساخت و  بوده  یزیربرنامه  ازمندین  فرهنگی

 زانیو م  کردهشهرتوجه   یوفرهنگ  یاجتماع انسجام به حفظ و  دیبا بپردازدآن   یو توسعه یاز آنکه به موضوع گردشگر  شیب رانیا
  دی با ها  در شهر تیبه فعال  دنیرونق بخش  یبرا  یواحد شهر  تیریمد.  دهد  افزایش  شهر  یدر اداره  را  مردم  یمشارکت و همکار

 رایی ساز و کارها  دیبا این نهاد.  گرددموجود در شهر   یخیتار  وی و هرز رفتن منابع فرهنگ بیتخر  ،یو مانع از فرسودگ بکوشد

  تی حفظ هو ایو  شتریکسب منفعت ب انیکند تا م تیهدا یاگونه درآمد و سود، شهروندان را به دیکند که عالوه بر تول  یطراح
یابدموجود در آن   منابع آنان به شهر واحساس تعلق   نکنند و یگرید  یرا فدا یکی یفرهنگ  و یخیتار نبا   رایز  ،افزایش    دی مردم 

بردن باشند  از تنها در فکر سود  و   یآن رابطه احساس در  موجود یعموم  یآن و فضاها  یمایبا شهر و س  دیبلکه با ،منابع شهر 

 .[17]دهد  لیرا تشک  یزندگ یو معنا  تیاز هو  یبخش  شانیشهر برا  یبرقرار کنند و عناصر ماد یشناخت

 

 پيشنهاداتی جهت بهبود عملکرد مدیریت شهری در ارتقای فرهنگ شهروندی 
ی تجهیزات شود. در زمینهعملکرد مدیریت شهری جهت بهبود وضعیت زندگی شهروندان با معیارهای متفاوتی سنجیده می

نظیر کیفیت روشنایی معابر، جمعو تاسیسات شهری می به مواردی  به موقع توان  های عمومی و زباله، دسترسی به پارکینگآوری 

باشند.  ی فاضالب اشاره کرد که هر یک به نحوی در گسترش فرهنگ موثر میخصوصی، وضغیت مبلمان شهری، و کیفیت شبکه
به موقع زباله، سبب می های خود شود شهروندان خود را موظف بدانند در زمان مشخص به خروج زبالهبه عنوان نمونه جمع آوری 

نظم و مسئولیت پذیری آنان می شود. روشنایی معابر عالوه بر ایجاد فضاهای زیبای شهری، اقدام کنند که این امر موجب افزایش 

توان از مواردی نظیر مناسب بودن  ی معابر میی شبکهدر زمینه .[18]گرددهای تاریک میموجب کاهش جرم و جنایت در محل

-گذاری معابر و مناسبروها، کیفیت جدولفرش پیادهت آسفالت معابر سواره رو، کیفیت سنگزیرسازی معابر اصلی و فرعی، کیفی
به افزایش کیفیت حمل و نقل و عبور عابران کمک شایانی کرده و عالوه بر ترغیب   سازی معابر برای معلولین نام برد. که این موارد 

به علت رضایت از  شهروندان به مشارکت در اداره های گیری هرچه بیشتر از آموزشاین نوع خدمات، آنان را در بهرهی امور شهر 
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ها،  توان به مواردی نظیر دسترسی به مدارس، بیمارستانی خدمات شهری مدیریت شهری میدر زمینه نماید.شهروندی تشویق می

بهداشتی درمانی، سرویس پارکمراکز  تجاری،  بهداشتی، مراکز  بوستانهای  ورزشی، های  ها، پارکها و  مراکز فرهنگی  کودک، 

تری در اتقاء فرهنگ عمومی دارند و سازمان مدیریت  . موارد فوق نقش پررنگ[17]ها، سینماها و ....اشاره کردفرهنگسراها، کتابخانه
کمک شایانی  تواند گامی موثر در رشد فرهنگی برداشته و شهری با افزایش کمی و کیفی این نوع فضاهای مورد نیاز شهروندان، می

ها و انجام کارهای فرهنگی تواند با دریافت آموزشبه شهروندان نماید. با وجود مراکز فرهنگی و ورزشی، اوقات فراغت شهروندان می

گردد. تشویق شهروندان به مطالعه و تفکر خالق ها میپر گردد و عدم بیکاری و پریشان فکری، مانع بسیاری از جنایات و بزهکاری

نظیر کتابخانهدر محیط بعضا نوآوریها میهای آرام  به نظر تواند زمینه ساز رشد فکری و  های منحصر به فرد گردد. در مجموع 
رسد افزایش کیفی و کمی مراکز فرهنگی ورزشی و زمینه سازی مناسب و تشویق شهروندان به استفاده از این مراکز بیش از می

 .  [19]و بینش شهروندان موثر واقع شود تواند در ارتقاء فرهنگهر مورد دیگری می

 

 گيری نتيجه

بهبا گسترش شهرها و رشد فزاینده نیاز به رشد موازی و همزمان فرهنگ در سطح جوامع  طور عمیق احساس ی شهرنشینی، 
امر)رشد فرهنگی(  توان در هنگام بروز مسائل و معضالت عمیق اجتماعی مشاهده کرد. این شود. خال حضور رشد فرهنگی را میمی

نهادها و ارگاوقفههای بیی تالشجز در سایه صورت نمیی  نهادها  های مربوطه و همکاری و مشارکت مردم  گیرد. در میان این 

بقیه وظیفه بیش از  بهمدیریت شهری  صحیح را  فرهنگ  ارتقای  کیفیت زندگی  ی  سطح  انکارناپذیری در  نقش  و  عهده داشته 
می بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندانندهنشان می  هاپژوهش که، طوریباشدشهروندان دارا  عملکرد مدیریت شهری    به شدت د 

مند و ایجاد بسترهای مناسب، به آموزش شهروندان پرداخته و ریزی صحیح و هدفاین ارگان باید با برنامه .بوده است تاثیر گذار

نماید.   در انجام وظایف شهروندی تشویق   تمام مشکالت شهریوجود    با  افراد  چنانچه فرهنگ شهرنشینی و شهروندیآنان را 

با مصرفمی شود،و تقویت    رفتهموجود باال   جهت ارتقای فرهنگ  بود.    ترها موفق، در مدیریت هزینهدر جای خود  مبالغ کالن  توان 
به مقوله  شهرنشینی، مدیران باید به موازات تالش برای حل  مهم مهندسی مطلوب و روابط انسانی بپردازند و یمشکالت شهری، 

از تجربه دنیا توجه خاص به روح انسان ایرانی  یعالوه بر استفاده  پیشینه مسلمان و ویژگی مشترک شهرهای    یهایی که دارای 

  .کمتر انجام شود  های مختلف باید از سنینشهرنشینی در بخش  یسازی در مقولهفرهنگ   .گی است مبذول نمایندغنی فرهن
کتابخانهساخت مراکز فرهنگی همچون موزه مساجد، رسیدگی به  ، فرهنگ،  پارک و مراکز تفریحی، مراکز ورزشی،  سرا، سینما، 

کنترل نمای شهر و زیباسازی چشم برای ماندن در زادگاه خود و آباد  اندازهای شهری،  ترافیک در شهرهای شلوغ، تشویق افراد 

کمک به رشد و توسعه شهروندان از طریق  سازی آن،  شهر، آموزش  مسابقات فرهنگی در سطح  برگزاری  کوچک،  ی شهرهای 
...از جمله کارها و اقداماتی است که ارگانرسانه توانند در مدیریت شهری می  های مربوطه و علی الخصوصها و فضای مجازی و 

سطح فرهنگ جامعه انجام دهند. البته از میزان حضور و همکاری شهروندان نیز نمی توان غافل بود؛ چرا که ارتقای  جهت ارتقای 

 فرهنگ یک ملت جز با خواست و مشارکت خود آن ملت صورت نخواهد پذیرفت.  
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