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 چکيده

 کار هب شهری ی بهینه ی اداره با ارتباط در گیری تصمیم نظام از ساالر مردم الگویی عنوان به مشارکتی مدیریت

 که NGO و اجتماعی های گروه مدنی، های گروه پذیرش و اداری امور در شهروندان مشارکت میزان که رود می

 عتوزی باهدف شوراها وجود ایران مدیریتی جدید رویکرد در که. شوند می تشکیل جغرافیایی مختلف سطوح در

 و ها گروه تمام مشارکت گیرد صورت مردمی نهادی عنوان به شهری ی اداره در جامعه های گروه کل بین قدرت

 شهر اجرایی و عمرانی های فعالیت نظارت و کنترل با گیری تصمیم و ریزی برنامه امر در اجتماعی مختلف طبقات

 یزیر برناهه. یابد دست شهری پایدار ی جامعه به انسانی های سرمایه کلیه از استفاده و همگانی منفعت جهت در

 رفته رفته و شود می شناخته راهبردی ریزی برنامه های دستاورد از یکی شهری مدیریت اداره در محور مشارکت

 بینس سابقه از کشه ایران کشور. کند می باز یافته توسعه کشورهای میان در را خود جای جهانی دهکده سطح در

 و است نکرده عمل موفق محور مشارکت ریزی برنامه زمینه در هنوز است برخوردار مدرن ریزی برنامه زمینه در

 هرسازیش اهمیت به توجه با است گرفته انجام ایران شهرهای کالن سطح در که است تحقیقاتی ادعا این بارز نمونه

 ردمو شهرها در شهری مدیریت در مردم مشارکت جایگاه و مشارکتی شهرسازی شهری، پایدار توسعه در مشارکتی

 همیتا به توجه با. است کرده فراهم حاضر پژوهش نگارش برای را الزم بستری مساله این که. گیرد می قرار بررسی

 مدیریت در شهروندان مشارکت میزان بررسی پژوهش، این انجام از هدف شهر، مطلوب مدیریت در مردم مشارکت

 بهبود برای شهروندان مشارکت جلب جهت در راهکارهایی ارائه و موانع و مزایا مفاهیم، شناسایی همچنین و شهری

 کلی اجنتی. است شده استفاده تحلیلی -توصیفی تحقیق روش از هدف، این اجرای در که باشد، می شهرها مدیریت

 اصلی عناصر از یکی شهری، مدیریت و گیری تصمیم روند در شهروندان مشارکت که است آن از حاکی پژوهش

 نقش شهری، مدیریت عملکرد بهبود در تواند می شهری، امور در مردم مشارکت افزایش بوده، مردمی حکومت

 .یافت خواهد افزایش ، فراگیر آموزش نقش به توجه با شهروندی مشارکت قطعا مهم این. نماید ایفا را ای ارزنده

   قوانین مشارکت، مدیریت، شهروندان، شهری، حقوق :يديکل اژگانو
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 مقدمه
 و است حاضر عصر ویژگی بزرگ و کوچک شهرهای توسعه آن تبع به و شهرها جمعیت افزایش جمعیت، شدن شهرنشین

 سازمان یک مثابه به شهر چنانکه .باشد می آن کارآمد شهری مدیریت و ریزی برنامه داشتن گرو در شهرها این پایدار توسعه

 پس. است شهری مدیریت همان فن این که گردد استفاده فنی از شهر اداره منظور به آن رأس در که است زمال گردد، قلمداد

 این. شدمیبا کلی هدف یک اساس بر ویژه اهداف به دستیابی جهت هایی فعالیت انجام برای مسئولیت یک شامل شهری مدیریت

 رد را ها گروه شهری مدیریت و کند می تعیین آورد می وجود به که را آرایشی و دارد شدن انجام به نیاز که را آنچه مسئولیت

 .افتد می موثر شهری ساختار دهی جهت در آنها منافع به توجه و دهد قرارمی کند می حکم آنها منافع که مختلفی های شبکه

 حل رایب امروزه مبنا همین بر هستند، درگیر آن با شهروندان که پردازد می فضایی مسائل بررسی به شهری مدیریت بنابراین

 جایگاه یشهر مدیریت در مشارکتی رویکردی با شهری پایداری بر تاکید با محلی نهادهای توسعه رهیافت شهرنشینی، تالمشک

 با فنی و علمی حرفه یک عنوان به صرفاً تواند نمی دیگر ریزی برنامه فعالیت امروز دنیای در که شرایطی در. است یافته ای ویژه

 جمعی وسیع فعالیت یک به مدیریت و ریزی برنامه اینک. [1]دهد ادامه خود حیات به و گردد تلقی حکومتی و دولتی وظیفه یک

 ریتمدی ساختار در آن جایگاه و شود گرفته نظر در جامعه اساسی نهادهای از یکی عنوان به باید می که است شده بدل همگانی و

 اهداف که دیاب می تحقق صورتی در شهرها پایدار توسعه که است شده پذیرفته دنیا در امروزه. گردد تثبیت و تقویت کشور نالک

 روز علوم اصول رعایت با و شهری واحد مدیریت گیری شکل با زیست محیط حفظ و رسانی خدمات در برابری ری،السا مردم

 وینیر عنوان به شهرها اینکه به توجه با. شود دنبال توأمان شهری درآمد و منابع نهالعاد تقسیم و شهری ترافیک شهرسازی،

 وضعیت در شوند، می محسوب جهان کشورهای عموم اجتماعی های موقعیت و فعالیت و کار کانون نیز و اقتصادی رشد محرک

 کتمشار پاسخگویی، عدالت، اعتماد، مشارکت، چون هایی مؤلفه دارای بایستی شهری مدیریت سطحی، چند شهرنشینی موجود

 افتنی شدت دیگر، طرف از. گیرد بهره شهرنشینی افزاینده شرایط تمام از تا باشد گرایی اجماع و کارآمدی مداری، قانون طلبی،

 وروکراتیکب سنتی های سیستم کفایتی بی شدن آشکار همچنین و شهرها مسائل پیچیدگی نیز و گستردگی و مقیاس روزافزون

 کوچک و گبزر تصمیمات آن در که آید وجود به هایی سیستم سوی به گرایشی است شده سبب پایین، به البا گیری تصمیم با

 ی،درونزای به گرایش محلی، مدیریت در مردم حضور با دلیل همین به و، شوند می اتخاذ شهری منافع صاحبان بین اشتراک با

 رهادا رهیافت امروزه فرایندی، چنین به بخشی تحقق برای گیرد، می قرار توجه مورد زیست محیط با سازگاری و خواهی عدالت

 ناختهش شهری پایداری اساسی الزامات از یکی عنوان به و است گرفته قرار شهری پایدار توسعه توجهات کانون در شهری، بهینه ی

 به سانیان های سرمایه تبدیل و انسانی های قابلیت بسط با و پروراند می را مشارکت و توانمندسازی مفهوم خود بطن در که شده

 می اساس این بر. [2]نماید می فراهم را رالسا مردم محیط در پذیر مشارکت توسعه فرایند برای زمال زمینه اجتماعی، سرمایه

 اریتأثیرگذ با جامعه کل و افراد که است موضوع این دربرگیرنده مشارکتی مدیریت مفهوم کارکردی لحاظ به که گفت توان

 امور رد مشارکت با شهروندان. گردند می متمتع آن منافع از مرتبط، موضوعات. سایر و شهری امور در خود غیرمستقیم و مستقیم

 امعهج در مخصوصاً،. نماید بازی آنان برای را حمایتی نقش تواند می آینده در که گردند می وصل روابطی از ای شبکه به شهری

 و ربهتج افزایش و اجتماعی تعامل افزایش باعث شهری، امور در آنان دهی مشارکت است، بیشتر پذیر، آسیب اقشار تعداد که ای

 به شهری جمعیت و امکانات بین تعادل عدم واسطه به شهری های آسیب و مسایل. گردد می کنندگان مشارکت های مهارت

 تالمشک همه ریشه که طوری به شود، می تشدید شهری، نوین مدیریت فقدان و توسعه با آن کم نسبت سبب به و آمده وجود

 شهروندان خود برای شهروندی مفهوم شهری، مدیریت نظام و شهرها اداره چگونگی اساسی، و بزرگ مسئله دو در را ایران شهرهای

 یزندم دامن آن به اجتماعی که است شهری زندگی زاییده امروزی، زندگی تالمشک و مسایل بنابراین. دانند می شهرها ساکنان و

 اساسی های مؤلفه از یکی پس است، نوسان در اقتصادی سطح و شهری نواحی توسعه و رشد شدت به توجه با نیازها این و

 ندببی تحقق و تدارک را هایی برنامه باید شهرها، منافع حفظ بر وهالع که شهرهاست مدیریت کارآمدی شهری، مسائل مدیریت

 و عمومی رفاه مردم، سالم زیست در اعتدال مثبت، فرهنگی و اجتماعی های ارزش حفظ عمومی، فرهنگ  سطح ارتقای به که

. [3]رانندگی تصادفات اعتیاد، جنایت، و جرم بیکاری، مسکن، تالمشک حل در مشارکت و سازی زمینه جامعه، متالس اجتماعی،

 ودبهب انتظار باهم ارتباط بدون و منفک مدیریت از دوری با که. شود منجر آنها مانند و آمد و رفت تحصیل، تفریح، ترافیک،
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 و اتعالاط تبادل طریق از مشارکت به عمومی، فضای دادن توسعه شهری جدید مدیریت در عبارتی به. باشیم داشته را وضعیت

 کمتر کشورهای اکثر در .شود می داده ای ویژه اهمیت مشارکتی شکلی به شهروندان با شهری روایان حکم بین کردن بحث

 را ودخ نظر مورد های بودجه مسئولین، و نیستند (مالیات طریق از) مردم شهری، های پروژه مالی تأمین منابع چون یافته توسعه

 ایج به قدرت وجود جمله از مختلف تالمشک وجود نتیجه در. هستند متکی آنان به بیشتر گیرند، می ترالبا رد های ارگان از

 متمرکز ریزی برنامه و مدیریتی سیستم آن پیرو و آورد می وجود به را دیکتاتوری نوعی، به که افراطی نفوذ و قدرت اعمال اقتدار،

 وابطر گسیختگی هم از با نیز ایران کشور در. گذارد نمی باقی شهروندان مشارکت برای مجالی دیگر طرف از است، نهاده بنیان را

 عمران های برنامه در ای محله ی جامعه اجتماعی های حمایت در ضعف تعاون، و همکاری کاهش شهرنشینی، شهر، در اجتماعی

 در شهروندان مشارکت عدم صهالخ و امنیت و حفاظت انتظامی، امور به رسیدگی و اجتماعی امنیت در ضعف و رکود شهری،

 مادی های سرمایه فالات موجب نشهرهاالک ویژه به ایران، شهرهای از بسیاری در اجتماعی، و اقتصادی توسعه های ریزی برنامه

 است شده تبدیل گذار حال در جامعه به اخیر های دهه در اما است گردیده شهری های ناهنجاری و تالمشک تشدید و معنوی و

 گری تصدی کاهش محوری، مردم تکثرگرایی، محوری، شایسته قانونمندی، حات،الاص: چون جدیدی مباحث شدن مطرح با که

 اشهره میالاس شوراهای انتخابات انجام احزاب، عملکرد حالاص به توجه غیردولتی، سازمان گذاری پایه سازی، خصوصی دولتی،

 رد نیالطو راهی هدف این تحقق اما. دارند می بر مردم عملی مشارکت جهت به را گامی تدریج به مسئولین رسد می نظر به... و

 .[4]است پیش

 

  تحقيق ضرورت و اهميت

 ودنب ناکارآمد و سو از یک محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی، متعدد مشکالت بروز و شهرنشینی و جمعیت رشد به رو روند

 ناپایداری و نابسامان شهرهای دیگر، سوی از تنگناهای مذکور و مشکالت رفع جهت شهری توسعه کنترل و مدیریت روش های

کل ش شهرها، کالبدی گسترش غیررسمی، سکونتگاه های شکل گیری در می توان را آن نمودهای از برخی که است نموده خلق را

 جرم و و ناامنی افزایش چون فرهنگی و اجتماعی مشکالت زیرساخت ها، ایجاد هزینه های افزایش و مجموعه های شهری گیری

 و ودهب معلول شده، یاد که مسائل گفت باید اما .نمود مشاهده... و غنی و فقیر طبقاتی شکاف افزایش شهری، وندالیسم جنایت،

 داری ها،ناپای و نابسامانی ها چنین ایجاد علت های اصلی ترین از یکی شک بدون .کرد جستجو دیگر جایی در باید را اصلی علت

 که رمحو مشارکت مدیریت نگرفتن شکل خصوص به و شهری یکپارچه نبود مدیریت میان این در و است مدیریتی های چالش

 از علت یکی است، شهری توسعه مدیریت در دخیل کلیدی بازیگران و ذینفعان تمامی متعهدانه و فعاالنه متقابل و کنش بر مبتنی

 منظور به امور انجام در مشارکت ضرورت و اهمیت باشد. امروزه می مشکالت و مسائل تمامی العلل علت شاید و اساسی های

 و نیانسا نیروی سازی فراهم مسئولیت، پذیرش در شهروندان کردن سهیم بهره وری،  افزایش هزینه ها، کاهش کیفیت، افزایش

 وشیدهپ کسی بر آگاه شهروندان افزایش و محلی برنامه های به نسبت ملی سطوح تصدی گری بار کاهش شهرداری ها، برای مالی

 ورام در مردم مشارکت افزایش و بوده مردمی حکومت اصلی عناصر از یکی شهری تصمیم گیری روند در مردم مشارکت. نیست

 زندگی و آشفته جهان در که می دهد نشان موارد این. [5]نماید ایفا را ارزنده ای نقش شهری تعادل ایجاد در تواند می شهری

 تمشارک واقع در. یافت دست پایداری و مطلوب شهری توسعه به نمی توان مردمی، مساعدت های و همکاری بدون شهری، پیچیده

 و فعال همکاری شهری، امور تمامی در جامعه افراد که می کند ایجاب لذا. است شهری مدیریت محرکه موتور شهروندان،

 مشارکت ضرورت بخشند. امروزه تحقق را مشروعشان خواسته های جامعه، در فعال مشارکت با و کرده دنبال را گستردهای

 هرهاش اداره در جهان مختلف کشورهای ی تجربه. پوشیده نیست کسی بر شهرها اجتماعی و کالبدی وضعیت بهبود در شهروندان

 مردم مشارکت گرو در امر این در موفقیت. است خارج دولت توان از موارد در بسیاری مطلوب نحو به شهرها اداره دهد، می نشان

 شود می باعث عمومی مشاوره از استفاده و مختلف مراحل در مردم تشویق عمومی، اعتماد جلب با تنها است و محلی نهادهای و

 بر یهتک با نهایت بتوانند در و باشد همگام موفقیت با اجرایی های قابلیت و اهداف تدوین در زیادی حدود تا شهرها که مدیریت

 تماعیاج نظر از شهر اداره ی در مشارکت شهروندان جلب. کنند تضمین را خود موفقیت مردم، پشتوانه به اتکا با و موثق، داده های

 مشارکت عدم دیگر طرف از. میکند تقویت را مدنی پایه های جامعه که می شود اجتماعی همکاری های افزایش باعث نیز
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 از که کرد خواهد ایجاد شهر ساکنین برای هم و شهری مدیریت برای هم پیامدهای منفی نیز شهر امور ی اداره در شهروندان

عالقه  کاهش و زیاد انرژی صرف و هزینه ها افزایش دلیل به شهری مدیریت مشکالت و افزایش محدودیت ها به توان می جمله

 مدیریت در مردم مشارکت جایگاه بررسی مسائل این به توجه با بنابراین .[6]کرد اشاره خود زندگی محل به شهروندان عاطفی

 .است اهمیت دارای و ضروری شهرهای کشور در شهری

 

 تحقيق افهدا

 :از تندرعبا هشوپژ ینا افهدا مهمترین

 یشهر مدیریتدر انندوشهر کترمشا بر مؤثر ملاعو سنجش. 

 یشهر مدیریتدر انندوشهر کترمشا یشافزد اوبهب تجه اهرهکارا و داتنهائهپیشارا. 

 

 پژوهش پيشينه ي

 الف( خارج کشور

 اجتماعی سرمایه رابطه بررسی به مدنی جوامع در شهروندان مشارکت عنوان تحت پژوهشی در(، 1995، 2بروک دن و1 دکر)

 انسجام افزایش باعث تواند می داوطلبانه های انجمن در فعالیت که داد نشان آنها های یافته. پرداختند اجتماعی مشارکت و

 میزان باشد، باال نهادی و رسمی اعتماد و یافته تعمیم اعتماد سطح که کشورهایی در که داد نشان همچنین. شود اجتماعی

 نتیجه این به اجتماعی سرمایه و مشارکت موضوع با تحقیقی در، (1988، 3)اوسالنر .یافت خواهد افزایش نیز اجتماعی مشارکت

 که رادیاف که داد نشان همچنین نویسنده این تحقیق. دارد وجود مثبتی رابطه مشارکت و تالتحصی سطح بین: که یافت دست

 اجتماعی مایهسر داشتن دلیل به درنتیجه و داشته بیشتری غیررسمی مشارکت کنند، می شرکت دینی و مذهبی مراسم در بیشتر

 مشارکت رابطه عنوان با تحقیقی در، (199، 5دیانه و 4)لوزار .دارند داوطلبانه شهری امور در مشارکت برای بیشتری تمایل زیادتر،

 محیط هب نسبت آنها نگرش و شهروندان مشارکت سطح بین: که یافتند دست نتایج این به زیست محیط به نگرش و شهروندان

 حافظتم به نسبت نگرش اجتماعی مختلف امور در مشارکت افزایش با چنانچه دارد وجود معناداری و مستقیم،مثبت رابطه زیست

 شهر در محلی گیری تصمیم در همگانی مشارکت عنوان با تحقیقی در، (2000، 6)کراور .شد خواهد تر مثبت زیست محیط از

 رابطه هریش سبز فضای زمینه در مردم مشارکت با تالتحصی سطح و اینترنت از استفاده مقدار: که یافت دست نتایج این به لیدز

 انوعن اب یتحقیق در ،(2007، 7همر)او .دارد رابطه تتحصیال با و ندارد رابطه سن و جنسیت با اینکه ضمن دارد، دار معنی و مثبت

 هک یدسر هنتیج نیا هب ،اعیجتما سح ،جمعی ثربخشیا ی،مدرآکادخو با آن طتباار و همحل یهانمازاس در انندوهرش کترامش

 ،(2007، 8لشار)ما .دمیشو جتماعیا حس و یثربخشا ی،دمرآکادخو یشازفا باعث یکدیگر با ها نمازسا یعضاا نهروزا کترمشا

 انندوشهر کترمشا ،محلی عمومی یکاالها تولید به نو نگاهی ،ایگیهمس تـباف و یندوشهر کترمشا انعنو تحت دخو هشوپژ در

 چگونگی فهم در را زمال یهاقومش و همحل تباف ،میسر امتخدسا همیتا و ستا دهنمو سیربر محلی تدماخ ۀئارا  ورقلم در را

 هب تهبسوا را کترامش ی،هرش  عمجم در یندوهرـش کترامش انوعن اب دوخ ۀمقال در ،(2008، 9و)مونتالو .نددامی مؤثر کترمشا

 .نددامی باالتر زشموآ و ادفرا تیجمعی ییژگیهاو ،ذهبیم تدماخ در کترامش ،ومتیحک تمسیس اریدم نانوق

 

                                                           
1 Decker 
2 Antonius van den Broek 
3 Uslaner 
4 Luzar 
5 Diagne 
6 Craver 
7 Ohmer, M. L 
8 Marschall, M.J. 
9 Montalvo, D 
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 ب( داخل کشور

 ناذعا شهروندان مشارکت بر تاکید با شهرها نالک مدیریت اجتماعی های جنبه عنوان با تحقیقی کار در (،1383، محسنی)

 رشنگ. شود می افزوده شهری مدیریت مسائل و تالمشک دامنه بر روز روبه شهرها نالک ایجاد و شهرنشینی رشد با که دارد می

 و دولتی ادارات و ها شهرداری جمع به روزبروز گرچه. بود نخواهد تالمشک رفع و نیازها پاسخگوی شهری مدیریت صنعتی

 آلودگی ،آموزشی و سبز فضاهای کمبود ترافیک، تراکم مسکن، قبیل از تیالمشک شهرنشینی توسعه. بیفزاید شهری مدیریت

 استراتژی بهترین از یکی چیست؟ آن چاره که اینجاست سوال اکنون. دارد همراه تزایدی به رو روند با را غیره و زیست محیط

 که رویکردی. است شهری مدیریت از هاییه حوز در باانگیزه و آگاه و فهیم شهروندان دادن مشارکت همانا شهری، مدیریت های

 ،(1384،  موسوی و نیا )حکمت .است گرفته قرار مدنظر ها شهرستان و تهران در شهرها نالک های شهرداری توجه مورد اخیرا

 و باشد می کیفی پژوهش این. اند داده انجام ایران شهرهای امور اداره در شهروندان مشارکت از تاریخی تحلیل عنوان با پژوهشی

 در و است داده قرار بررسی و نقد مورد ایران در گذشته اعصار طول در را شهروندان مشارکت تاریخی اسناد بررسی وسیله به

 یباًتقر ایران در شهرها اجتماعی و سیاسی امور در شهروندان مشارکت: که رسیدند نتیجه این به پژوهش این پژوهشگران مجموع

 انتخاب. شد برگزار روستا و شهر شوراهای انتخابات اولین که 1377 سال در بالانق از پس و شد می گرفته نادیده  1357 سال تا

 ایشور انتخاب) غیرمستقیم صورت به شهر عمرانی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی نیازهای های زمینه در گذاری قانون و شهردار

 مطالعه شهری مدیریت در مشارکت از شهروندان نگرش بررسی موضوع با پژوهش در ،(1383)کلدی،  .شد تفویض مردم به (شهر

 شارکتم میزان شود تعبیر پیشنهادات ارائه به مشارکت مفهوم از تلقی طرز هرگاه که رسیدند نتایج این به تهران 1منطقه در ای

 رد،گی خود به اجرایی و عملی بعد یا وجه پرداخت و مالی بعد مشارکت مفهوم از تلقی طرز هرگاه ولی یابد، می افزایش اجتماعی

 محل در آنها سکونت زمان مدت و شهروندان اجتماعی مشارکت میزان بین همچنین. یابد می کاهش اجتماعی مشارکت میزان

 یشنهادپ ارائه و فکری کمک بر مبتنی مشارکت از شهروندان نگرش که داد نشان نتایج کلی طور به. دارد وجود داری معنی ارتباط

 امور در مشارکت عنوان با پژوهشی در ،(1381، شیانی و )موسایی .اند نداشته اجرا و عمل حیطه در مشارکت به تمایلی بوده

 امور در مشارکت به تمایل غیررسمی و رسمی های عرصه در که، یافتند دست نتیجه این به تهران شهر در آن الزامات و شهری

 در .برد امن اجتماعات و دیگران به کم اجتماعی تعلق احساس پائین مشارکت بر موثر عواملی از توان می است پائین بسیار شهری

 یتهران همچنین و بودند برخوردار شهری امور در مشارکت برای بیشتری تمایل میزان از زنان به نسبت مردان شده یاد پژوهش

 ردآوریگ منظور به که بود پیمایش مزبور، پژوهش در استفاده مورد روش. داشتند بیشتری تمایل ها تهرانی غیر با مقایسه در ها

 موثر عوامل سنجش بر تحلیلی عنوان تحت ای درمقاله، (1388)تقوایی،  .شد گیری بهره مصاحبه و پرسشنامه تکنیک از عاتالاط

 مشارکت بر مؤثر عوامل که است شده آن بر سعی (تبریز 4 ی منطقه موردی مطالعه) شهری مدیریت در شهروندان مشارکت بر

 خدمات از افراد رضایتمندی میزان چه هر که دهد می نشان پژوهش های یافته که شود بررسی تبریز 4 ی منطقه شهروندان

،  دقیص و زاده )شریف .یابد می افزایش شهری مدیریت در مشارکت به تمایل میزان همان به باشد بیشتر شهری مدیران رسانی

 نتیجه این به و اند داده انجام ارومیه شهر در شهر امور اداره در شهروندان مشارکت بر مؤثر عوامل عنوان با پژوهشی، (1388

 سترشگ را عمومی مشارکت فرهنگ طرف یک از بتواند شهری مدیریت اگر عمومی مشارکت بودن پایین به توجه با که اند رسیده

 نامهبر و اهداف از زمال نتایج به توانند می بهتر نماید، اعمال را مشارکتی مدیریت خود، مدیریتی ساختار در دیگر طرف از و دهد

 برگزاری و شهروندان فراغت اوقات برای ریزی برنامه آنان، به زمال های آموزش دادن و شهروندان نیازهای به توجه. برسد خود های

 هری،ش مسئولین بودن پاسخگو و مردم بین اعتماد روحیه تقویت شهروندان، به رسانی عالاط گسترش ها، اندیشی هم و ها همایش

 و )حسینی .ساخت فراهم را شهر امور در افراد مشارکت زمینه آنها، بر تأکید و تقویت با توان می که است راهکارهایی جمله از

 زوارسب شهر مطالعه مورد :شهری پایدار توسعه در شهروندان مشارکت جایگاه بر تحلیلی عنوان با تحقیقی در ،(1391همکاران، 

 شهری مدیریت در مشارکت به شهروندان قهالع و (مالکیت احساس)واحدمسکونی تصرف نوع میان -1: یافتند دست نتایج این به

 توسعه ریزی برنامه و مدیریت در شهروندان مشارکت و محله/شهر در سکونت های سال تعداد بین-2 دارد وجود داری معنی رابطه

 های گیری تصمیم و ها ریزی برنامه فرایند در آنان مشارکت و شهروندان سن متغیر بین-3 وجوددارد داری معنی رابطه شهر

 شهر امور در مشارکت به آنان تمایل و شهروندان تالتحصی سطح میان -4 ندارد وجود داری معنی رابطه شهر، توسعه مدیریت
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 فرایندهای در آنان مشارکت سطح و (شهر یا ناحیه محله،) شهروندان اجتماعی همبستگی میان -5 دارد وجود داری معنی رابطه

 مشارکت سطح و شهروندان مکانی تعلق احساس -6 دارد وجود داری معنی رابطه شهری مدیریت گیری تصمیم و ریزی برنامه

 برنامه فرایند در شهروند مشارکت میزان افزایش با دادکه نشان ها بررسی -7 دارد وجود داری معنی رابطه شهری مدیریت در آنان

 در ،(1390)بازدار،  .شود می افزوده نیز زندگی از فرد رضایتمندی میزان بر شهر، توسعه مدیریت های گیری تصمیم و ها ریزی

 روندانشه مشارکت مفهوم تبین و بررسی در سعی مایال شهری مدیریت در شهروندان مشارکت سنجی امکان عنوان تحت پژوهشی

 وندانشهر جویی مشارکت برای را زمال بستر مایال شهری مدیریت پژوهش این نتایج اساس بر که دارد شهری مدیریت در میایال

 بزس فضاهای نگهداری و حفظ در مشارکت میزان بیشترین میایال شهروندان که دارد وجود پتانسیل این و است نکرده فراهم را

 از شهروندان رضایتمندی میزان چههر همچنین و دارند را داوطلبانه های فعالیت و مردمی، های تشکل در مشارکت ها، پارک و

 بررسی عنوان با پژوهشی در، (1391همکاران،  و )شیانی .شود می بیشتر آنها مشارکت میزان باشد بیشتر شهری رسانی خدمات

 در شهروندان مشارکت: اول. است پرداخته سوال دو به تهران شهری امور مدیریت در شهروندان مشارکت بر مؤثر اجتماعی عوامل

 به پاسخ برای کدامند؟ شهری امور مدیریت در شهروندان مشارکت بر مؤثر اجتماعی عوامل: دوم دارد؟ جایگاهی چه شهری امور

 دممر نظرهای وجهه و باورها ها، گرایش در تغییر بخش، این. است شده بررسی ذهنی جنبه از شهروندی مشارکت نخست، پرسش

 جنتای. است شده بررسی اجتماعی-فرهنگی های حوزه در مشارکت، رفتار دوم، پرسش به پاسخ برای و دهد می قرار توجه مورد را

 ایدب نخست شهری ریزان برنامه. گیرد صورت هدفمند و داوطلبانه باید شهری امور مدیریت در شهروندان مشارکت که داد نشان

 دو در باید نیز شهری های برنامه در مشارکتی رفتار. نمایند تأکید شهروندان های وگرایش باورها در تغییر و ذهنی مشارکت بر

 دوم ی مرحله در و گیرد قرار توجه مورد شهروندی، مشارکت در اثرگذار عوامل شناخت باید اول ی مرحله در. شود انجام بخش

 و ساز تعیین و... و بازنشستگان و جوانان زنان، مشارکت جلب. است شده اجرا که است هایی برنامه و ها طرح در مشارکت حفظ

 و )حاجیانی .دهد افزایش را شهری مدیریت وری بهره و کارایی تواند می فرهنگی-اجتماعی های حوزه در آنان مشارکتی کارهای

 بطور: هک یافتند دست نتایج این به برآن مؤثر عوامل و شهری مدیریت به اجتماعی اعتماد عنوان با تحقیقی در ،(1391همکاران، 

 حدتو بودن، پاسخگو که داد نشان همچنین نتایج. است پایینی سطح در تهران شهری مدیریت به شهروندان اعتماد میزان کلی

 یریتمد به تهرانی شهروندان اعتماد سطح ارتقای و مثبت تغییر عوامل مهمترین از شهرداری در سازمانی شفافیت وجود و هنجاری

 شهروندان اجتماعی مشارکت و شهری زندگی سبک موضوع با تحقیقی در ،(1392همکاران،  و )اسداللهی .است تهران شهری

 و اثر بضری ترینالبا اجتماعی تعلق و اعتماد متغیرهای: که یافتند دست نتایج این به ای منطقه پیمایش یک :اهوازی سالمند

 مالکیت احساس لِشام ترتیب به وابسته متغییر بر که بعدی متغیرهای تأثیرگذارترین. است داشته مشارکت متغیر با را همبستگی

 در اقامت زمان مردمی،مدت نهادهای در اجتماعی،عضویت-اقتصادی اجتماعی،جنسیت،پایگاه فضای نابرابری و شهری محیط بر

 .بود تقدیرگرایی و سواد و بهداشت،آموزش و متالتأهل،اشتغال،س شهری،وضعیت خدمات از رضایت سال، حسب بر شهر

 

 تحقيقت بياادبر وري مر

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

 تحقیق پرداخته شود، از جمله؛ 
 

 

 شهر و 10مشارکت

 آمادگی و دانش توسعه اما .دارد هرش تاسیس اندازه به و دیرینه قدمتی شهر امور اداره در شهروندان مشارکت اندیشه 

 ها شهرداری ارتباطی و اطالعاتی فناوری های و ها تکنولوژی روزافزون گسترش با همراه امروز، جهان در شهروندان الکترونیک

 و نهادها مددرسان و کارگشا راهکار یک عنوان هب یشپ از بیش شهری امور در شهروندان اجتماعی مشارکت که گردید باعث

 صاحب و ریزان برنامه نظر و توجه مورد رداریشه ازمانس یاثربخش و اراییک رساندن حداکثر به جهت در اجتماعی، های سازمان
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 مشارکت نوع و سطح ترین عالی را شهروندی لکنتر توسعه، متخصصان که گردید باعث پتانسیل این بگیرد؛ قرار شهری نظران

 می دخالت دهد می رارق أثیرت تتح را هاآن روزانه دگیزن که هایی گیری تصمیم در مردم مشارکت، اینگونه در. بدهند تشخیص

 خاطر، همین به. هستند مشارکت نوع این از واقعی هایی نمونه شوراها و (شهرداری) یلمح های حکومت ویژگی، این با. [7]کنند

 اپید حضور پذیر ریسک ذاریگ رمایهس و فلمخت های روژهپ در ردمم با مشارکت در دنیا بزرگ شهرهای از یلخی در ها شهرداری

 ارگانیزم عنوان به نیز شهرها دکنن یم أمینت شهروندان گذاری سرمایه در مشارکت طریق از را خود مالی امکانات و کنند می

 هک طوری به اند شده متحمل را ای دهعم راتتغیی ودخ درش دفرآین در بشری، جوامع توسعه فرآیند در پویا سیستمی و زنده

 ورهایکش در شهری سریع رشد بررسی. آید می شمار هب اخیر دوران های پدیده مهمترین از شهرنشینی و شهری تغییرات و توسعه

 شهری جمعیت نفع به توجهی قابل رشد ،40 دهه ابتدای از که دهد می  اننش رانای ورکش تجمعی یبررس هلجم از و توسعه به رو

 می تشکیل شهرنشین جمعیت را ما کشور جمعیت از درصد 68 از بیش رقمی حاضر حال در که طوری به است، پیوسته وقوع به

 و اقتصادی اجتماعی، تمشکال و. است نبوده توسعه اب راههم ینیشهرنش نای هک تاس این دارد اساسی اهمیت که آنچه اما. دهد

 آب کمبود شهری، خدمات نارسایی و مسکن تمشکال شهرها، در فقر افزایش ل؛قبی از ت،اس آورده دپدی را یفراوان یفیزیک

 ... و شهری سبز فضای کاهش و زیست، محیط و هوا آلودگی اجتماعی، اریک بزه انونی،غیرق اکنمس و ها زاغه ایجاد امیدنی،آش

[8] 
 

 شهروندان مشارکت هاي گونه

 ترتیب این به و دهد می ارائه مسئول یا و کارگزار کارفرما، به را خود پیشنهاد فرد فردی، مشارکت در: فردی مشارکت. 1

 پیشنهادرا رائها وظیفه فقط فرد اینجا در. نپذیرد یا بپذیرد را پیشنهاد است ممکن مربوطه مسئول. کند می دخالت گیری درتصمیم

 دهنحوگستر به پیشنهاد ارائه طریق از مشارکت. است کارفرما عهده بر آن عواقب مسئولیت و آن اجرای در گیری تصمیم و دارد

 رائها کارفرمایان به کارکنان طرف از پیشنهاد ها میلیون ژاپن کشور در ساله هر. رود می کار به فنی کارخانجات و موسسات در ای

 .شود می گرفته کار به آنها از توجهی قابل درصد که شود می

 افراد سهم گروهی مشارکت در شوند، می سهیم گیری تصمیم در هم با افراد مشارکت نوع این در: گروهی مشارکت. 2

 صورت عملی یا ذهنی صورت به است ممکن دیگری بندی تقسیم در مشارکت. است برابر آن به مربوط عواقب و گیری درتصمیم

 :پذیرد

 گیری، تصمیم و پیشنهاد ارائه در فرد توانایی یعنی: ذهنی مشارکت -

 فته،گ پیش های بندی تقسیم بر وهالع .فعالیت یک از مراقبت و برداری بهره و اجرا در فرد دخالت یعنی: عملی مشارکت -

 :کنند می بندی تقسیم نیز کامل و جزئی مشارکت صورت دو به را مشارکت گاهی

 .ودش می گفته ندارند، کار برای گیری تصمیم در برابری سهم کننده شرکت افراد که مشارکتی به: جزئی مشارکت -

 همس عبارتی به و دارند ها گیری تصمیم در تاثیرگذاری برای برابری قدرت اعضاء آن در که مشارکتی: کامل مشارکت -

 [9]افراد

 

 11شهروندي مشارکت

 قرار مشورت مورد مشارکت درواقع. باشد می خاص منظور برای تجمع و درگیری معنای به لغوی حیث از مشارکت واژه

 ایجنت ولتح و تصمیم این اجرایی جریان در تمراقب الاعم و یشخص نظر اراظه هک طوری به دگوین را گیری تصمیم از قبل گرفتن

 توانا (قهالع گفتار و همکاری ارتباط،) شهروندیشان های مهارت توسعه در را شهروندان ومیعم ارکتمش. دباش تهداش انامک آن

 دگاننویسن از بعضی. دهند انجام را فعال شهروندی تمرین یک تا کند می فراهم شهروندان برای را فرصتی زمان همان در و کند می

 رزشیا عمومی مشارکت دگاهدی نای از. اسـت کدموکراتی تظرفی زایشاف رایب ای وسیله عمومی مشارکت که کنند می لالاستد

 بر ویلسون دیوید. کند می فراهم هروندیش و اعیاجتم مسؤولیت یادگیری برای فرصتی مشارکت، درواقع. مردم خود برای است
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 تصمیم روزها، این که است معتقد رانر. [10]دارد مردم مشارکت هب ازنی ذاریاثرگ برای رایج و واقعی دموکراسی است باور این

 دارند، یازن شهروندان حمایت به شهر، اداره برای آنها و کنند هدایت را جامعه مراتبی سلسله صورت به توانند نمی دیگر گیرندگان

 ییاتوان دارای ینهمچن و ددارن اختیار در را کالام و تالمستغ زمین،: مانند حیاتی منابع کنترل که تندهس هروندانش این زیرا

 عهوست های دفراین در بتوانند ساکنان که شود می باعث شهری های گیری تصمیم و ها فعالیت در مردم مشارکت. تندهس راضاعت

 دان،هرونش هروحی تنرف الاب بهتر، زیست طمحی حفظ: ازجمله دستاوردهایی آمدن وجود به باعث درنتیجه و شوند فعال و ردرگی

 زایشاف و شهروندان نفس به اعتماد افزایش مالی، های جویی صرفه شهروندان، در تعلق حس ایجاد شهروندان، رضایتمندی افزایش

 ندباش داشته منفعل یا و فعال نقشی است ممکن شهری مدیریت اب مواجهه در شهروندان از یک هر. شود می ها سازمان به اعتماد

 ارکتشم شهروندی، فرهنگ شدن نهادینه شهروندان، و مدیران میان طرواب ترشگس زومل. دارد اگونگون متغیرهای به بستگی که

 هروندی،ش ارکتمش گ،فرهن دنش نهادینه شهروندی، وظایف و حقوق بنابراین. است هروندیش وقحق از اهیآگ و هروندانش

 اگونگون ایه حوزه در هروندانش و مدیریت میان طرواب در باید همگی شهروندی آگاهی و شهروندی قتحق رایب تدول مانتض

 هریش مدیران وظایف شدن سبک با یکسو از جدید شهرهای اراضی کاربری در شهروندی مشارکت افزایش. گیرند رارق هتوج مورد

 انجام در و ردهک تریبیش ؤولیتمس و دلسوزی احساس شهری مسائل قبال در شهروندان که شود می ثباع دیگر، سوی از و

 که دارد پیش در را انتظار این اراضی کاربری های گیری تصمیم در عمومی مشارکت افزایش. گردند تر مصمم خویش تکالیف

 طرفی از (.تر اجرایی و تربیش تحمای اب تر، روعمش ر،بهت هایی میمتص) مثال عنوان هب. ودش کسب مطلوبی کاربردی های دستاورد

 ارکتمش طورکلی به. دهد می ویر تردهگس ارکتمش ودش ادایج تسرنوش تعیین حق و سهام صاحبان حقوق میان پیوندی وقتی

 یمدن جامعه و شهروندی مشارکت پایدار توسعه. ازندس رفبرط را خود اساسی نیازهای تا است افراد برای ها فرصت دهندهء ارتقا

 بروز اه انسان اجتماعی زندگی مختلف درابعاد و گوناگون اشکال به امروز به تا باستان یونان دوران از و دارد نیالطو و غنی سابقه

 میمفهو منزله به مشارکتی توسعه و مشارکت مفهوم اما .است بوده باستان یونان در آتن شهر دولت آن خاستگاه و است کرده

 ودب دیرااف یناول زمره در وارنشتاین. گردید مطرح اقتصادی های برنامه شکست الدنب هب و ادیاقتص عهتوس ریزی برنامه در مهم

 شکل مشروطیت روزیپی از لقب تا ایران در. گرفت بکار شهروندی قدرت تعبیر با م 1969 سال در را شهروندی ارکتمش هک

 ارکتمش جهت در گام نخستین روطهمش انفرم دورص اب بود، شاه دست در قدرت تمام و بود استبدادی سلطنت صورت به حکومت

 از بعد. [11]دانست آنان حق خود امور اداره در را افراد تمامی مشارکت حکومت و شد برداشته شهر امور اداره در شهروندان

 لتشکی آن ترین مهم که شد فراهم ای تردهگس کلش هب هرش امور اداره در مشارکت زمینه میاسال بانقال شکوهمند پیروزی

 شالت شهری ریزان برنامه بوده، ریزی برنامه حوزه در داری دامنه موضوع ،1950 سال از شهروندی مشارکت .است بوده شوراها

 برنامه. سازند عملی را خود های برنامه آنان همکاری با و شوند مطلع شهروندان نظرات از شهری های گیری تصمیم در نمودند

 پذیر مسؤولیت شهر در گرفته صورت های گیری تصمیم به نسبت شهروندان شود می باعث مشارکت، که معتقدند شهری ریزان

 های برنامه راحتی به امر متولیان شود می باعث ن،المسئو سوی از اتخاذی های گیری تصمیم از عمومی حمایت یعنی گردند؛

 اندیشه و گرفت قرار تردید مورد شمولی جهان شکل در منطقی، گرایی اثبات های نظریه 1970 دهه در. نمایند راعملی خود

 نظریه. بود رادیکال جغرافیای مکتب تولد و دیویدهاروی آثار آن حاصل که شد واقع توجه مورد شهرها امور در مردم مشارکت

 تاس محلی گرانی خود و دموکراسی نوعی شهری مدیریت است مداری شهروند اصول با مرتبط نظریات دیگر از شهری مدیریت

 تنیمب باید شهری مدیریت ساختار. باشد می شهر بهتر اداره برای مشارکت این و هستند دارا را ییالبا مشارکت آن در مردم که

 آموزش و شهری تربیت اصل از اند عبارت اصول این آورند می وجود به را ساختار این شالوده و پی واقع در که باشد اصولی بر

 میان ارتباط ،(1) شماره نمودار. خصوصی و مردمی بخش اعتماد جلب اصل نیز و شهروندان از مداوم نظریابی اصل شهروندان،

 کاریهم با بایدمشارکتی  شهری مدیریت شد گفته آنچه به توجه با .دهد می نشان را شهری حقوق و شهروندی و شهری  مدیریت

 .[10]دهد می نشان را شهری مدیریت در ذینفعان انواع ،(2) شماره نمودار. بگیرد صورت شهروندان خصوص به و ذینفعان
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 ذینفعان انواع: (2) شماره نمودار                            شهري حقوق و شهروندي شهر، مدیریت ارتباط: (1) شماره نمودار

 

 جو مشارکت شهروند هاي ویژگی
 .دهد می افزایش ملی اراده به پاسخ در را ها دولت مسئولیت خاص، شرایط در که است حساس ای مقوله مردم با شهرسازی

 راکتش گروهی کار برای زمال های زمینه ایجاد و اساسی قانون به عمومی افکار توجه جلب حول بیشتر مسئله این شرایط این در

 و اقتصادی اجتماعی، مختلف موضوعات زمینه در مردم با شهری ریزی برنامه گسترش برای. زند می دور اجتماعی تالتعام و

 ددا آموزش را ها انسان باید مردم، با ریزی برنامه برای .است زمال های ویژگی با شهروندانی نیازمند اول درجه در جامعه کالبدی

 و موثر های مهارت زم،ال های آگاهی داشتن مستلزم مشارکت .آورد وجود به را نیاز مورد دانش و نگرش های مهارت ها آن در و

 تصمیم بخش، اثر انسانی روابط هدف، شناخت مساله، وتحلیل تجزیه مساله، تعریف مهارت و دانش .است ارزنده های نگرش

 مداخله انسان .پرداخت آنها به باید افراد آموزش در که است موضوعاتی ترین مهم جمله از جمعی روح و گروهی زندگی گیری،

 یستن قادر رو این از و است گرفته را خود تصمیم نیست پذیر انعطاف که است،انسانی پذیر انعطاف شهری ریزی برنامه در گر

 اب .است خوداندیشی دیگر های مهارت جمله از کسب.کند فراهم خود در را مردم با شهری ریزی برنامه برای زمال تمهیدات حتی

 بایستی .دارد نیاز ممارست و تمرین برای هایی فرصت با ها مهارت این کسب .[11]پذیرد نمی پایان چیز همه شهروندی آموزش

 راداف در را مشارکت با ارتباط در سازنده های نگرش و مهارت و باشیم داشته شناخت با همراه و شفاف غایت به شرایطی و محیط

 وجود به مردم شرکت زمال های مهارت تمرین فرصت گذشته آن از و داد آموزش باید را مساله این جایی در قطعا .کنیم تقویت

 برای توانا شهروندان شهری، ریزان برنامه اعتقاد به .گیرد می صورت عمومی آموزش دوره در کشورها از بسیاری در کار این .آورد

 و ندباش جمعی روح داشتن و دیگران با همکاری و کار توانایی مانند هایی ویژگی دارای حداقل باید شهرسازی فرایند در شرکت

 دبهبو جهت در شالت و کوشش به تمایل باشند، آمیز خشونت غیر های شیوه با تالمشک حل جامعه،در فعال اعضای عنوان به

 یتوانای ها، انسان حقوق به احترام لزوم و حدود درک با همراه فرهنگی سیاسی، اجتماعی، های فعالیت در شرکت زندگی، شرایط

 مردم قواعد پذیرش و دیگران به احترام و بازی قواعد همان یعنی اجتماعی روابط در را شده تعریف هنجارهای و قواعد پذیرش

 .[12]باشند داشته جمعی های فعالیت در ریالسا

 

 12کتیرمشا مدیریت

 منبع یا مینهز یک در انندوشهر به دادن شـنق ایرب یبیراتد حیاطر به که ستا عمومی حصطالا ،شهر در کتیرمشا مدیریت

 لتیدوغیر یهانمازاس و دمرم شنق رب دتأکی اب یهرش مدیریت از نوینی یندافر کتیرمشا مدیریت تیراعب هب. دومیش قطالا صخا

(NGO ها )از. تسا یهرش مدیریت در اجرا و ییزر برنامه اری،گذ تسیاس یندافر در دممر نشد سهیم عملی یهارهکارا ئۀارا و 
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 یخیرتا و فرهنگی مینۀز و محیط صخا یها یژگیو با که ستا هایی یتژاسترا توسعۀ ،کتیرامش دیریتم یاه مزیت رینمهم ت

 چشم همیتا شناسایی طریق از انمدیر اتنظر نقطه رب سویه یک تأکید از کتیرمشا مدیریت ترتیب ینا به. ستا رگازسا همحل

 مقایسه در کتیرمشا دیریتم روش. دمیکن یوگیرجل هرش هپیچید سیستم مسائل با طتباار در یمحل یاه وارزش شندا ،هاازدنا

 انندوهرش و یمدمر کترامش یشازفا و یشهر نمسئوال و اندیرم شنق دیلتع به و دارد یمتعالیتر افهدا سنتی یهاروش با

 [13]؛هددمی ننشا را یشهر مدیریت در کتیرمشا و سنتی یها روش ۀمقایس ریز ولدج. دنجاما می

 يشهر مدیریت در کتیرمشا و سنتی يهاروش مقایسه: (1ول)جد

 کتیرمشا سنتی يشهر مدیریت روش

 صلیا فهد
 تأمین ،عمومی نظم حفظ

 تخدما
 یندوشهر شگستر و جتماعیالتاعد

 هکنند کترمشا ههندد رأی -تعبه انندوشهر نقش

 هکنند کترمشا متولی -ارگذنقانو یشهر نمسئوال نقش

 ریهمکا نمایندگی - یقهر یشهرانمدیرو  نمسئوال بین طتباار عنو

 تکنیکیو سیاسی ییندهاافر تکنیکی ییندهاافر یتصمیمگیر

 افقر مخصوصاً ندوکت شهررمشا تشویق ندوکتشهررمشا معد ضعیت نامساعدو دارای ادفراکت رمشا

 

 انندوهرش کترامش ایرب را یاعدمس یطمح ی،هرش دیریتم کتیرامش روش دهدمی نانش (1) رهشما ولجد که رطونهما

 لتادع یاه ریتئو از هک نجاآ از ینا بر وهعال. زدمیسا همافر شهر سطح در یتصمیمگیر در میسرغیر هکونتگاس عماجو دمانن رفقی

 .هددمی ئهارا افقر دادن خالتد ایبر تحکوم ریاهمک با را کترمشا منددسو ییندهاافر د،میگیر یشهر یندوشهر و جتماعیا

 

 شهروندان اجتماعی مشارکت ابعاد

 و ابنیه ،فضاها -واگذار گوناگون انواع در محله-زیرساختها در تغییر درصدد که است اقداماتی تمامی شامل: عمرانی -زمینهها

  .میباشد... و ورزشی و اجتماعی ،هنر ،فرهنگی -فعالیتها

 یک در ،شهر زیست محیط. میشود گفته دارد جریان زندگی ها آن در که هایی محیط به زیست محیط: زیست محیط زمینه

 می تبدیل استفاده قابل خدمات و محصوالت به را منابع که است فرایندهایی دیگر و انسان ،منابع از متشکل ،گسترده مفهوم

 .باشد مثبت یا و منفی است ممکن هایی فرایند چنین تأثیرات و نماید

 شناسایی مداوم فرایند یک طریق از ،اموال به خسارت یا و افراد آسیب امکان ،آن در که است وضعیتی ،ایمنی: ایمنی-ها زمینه

 .میشود حفظ سطح آن در و شده داده کاهش قبول قابل سطحی به ایمنی ریسک مدیریت و خطرات

 عملیات انجام-استانداردها قالب در انتظار مورد نتایج آن ضمن که است منظم فعالیتی از عبارت نظارت: نظارتی -زمینهها

 .[14]نیست میدهد تغییر را پیام گیرنده رفتار مؤثر طور به که پیامهایی ارسال جز نظارتچیز نیز وینر نظر از. میشود معین

 

 يشهر کترمشا بر مؤثر ملاعو

 ارقر توجه ردمو یشهر ییزربرنامه و یشهر کترمشا دیکررو ذتخاا در باید که ستا گوناگونی ملاعو از متأثر یشهر کترمشا

 از نکتکنندگارامش رانتظا ی،هرش کترامش از نانآ ةنگیزا ن،کتکنندگارمشا دقص و تنیّ هب انوت یم لماعو نیا جمله از. دگیر

 کترامش رفتنگ شکل بر ملاعو نیا ۀمجموع. درک رهاشا یهرش کترمشا یطاشر و تمکاناا منجااسر و کترمشا داشپا و ایجـنت

 درف نیدرو هک اییمتغیره تهسد هس در انومی ت را کترمشا بر مؤثر ملاعو کلی رطو به .دمؤثرن یهرش کترامش تماهی و یهرش

 در :دنمو یبند تقسیم مکانی-فضایی یمتغیرها و دوش می یناش درف اعیجتما و ینوبیر یطمح از هک اییمتغیره ای تندهس

 ،اهوربا مانظ رب و دنندامی کترامش در مهمی لعام را تیردق بی رمتغی که دنمو رهشاا یبرو تنظریا به انمیتو ،نیدرو یمتغیرها
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 دارد دوجو دانه کی ای نمازسا یک به نسبت ادفرا در که تیربیقد سحساا نناآ هیدگاد از. دمیکنن دتأکی ها هندیشا و ایش هاگر

 رگگئو و 14برو ماکس ،13کسرما رلکا مانند نکال سطح تنظریا مینهز ینا در. ستا مؤثر نمازسا آنبرابر در نناآ کنش و عمل بر

 از زنی بومطل ۀـنتیج به نسیدر یا رکا یک موقعیت در دفر راتنتظاا و یثربخشا سحساا. ]15[ستا بحثها مهمترین از 15یملز

 لحتماا ،باشند تهشدا یهرش روما در کترامش از مثبتی یها وتقضا انندوشهر گرا ترتیب بدین. یدآمی رماش هب لماعو نیا

 ،جتماعیا-دیقتصاا هپایگا ،نجمنیا عضویت که ندا نیوبیر ای اعیجتما لماعو زنی امتغیره دوم تۀسد. دمییاب یشازفا نناآ کترمشا

 ،مکانی یترهابس و انیمک ملاعو نیز کترمشا فضایی -مکانی هیدگاد. نستدا اردمو ینا جمله از انومی ت را... و جتماعیا دعتماا

 شپذیر همیتا ه،یدگاد ینا در. هدد می ارقر توجه ردوم را دیگریک اب ها هکونتگاس انیمک لۀفاص و ها سترسید ،ها نمکا تیپ و عنو

 اب أموت کترامش یفرهنگ و دیاقتصا ،اعیجتما منافع همیتا و دمیشو ظلحا کترمشا ایرب یمحل رساختا و محلی یهارهنجا

 .ردمیگذ تأثیر کترمشا بر ،مختلف حیانو اییفضو مکانی ییژگیهاو و وتتفا سساا ینا بر. دمیگیر ارقر مدنظر محیطی تمالحظا

 یشهااگر ،هاهنگیزا بر دخر سطح در. نکال شنگر و درخ شرنگ: داد خیصتش انومی ت را هدعم دیکررو دو کترمشا یها هیدگاد در

 دارای کترامش رو نیا از. درمیگی ارقر توجه ردمو ریساختا عناصر و یطاشر ،مینههاز ن،کال طحس در و دومی ش دتأکی هارفتار و

 مد را جمعی طلبانۀداو یها فعالیت ری،فتار بخش و دیرف یاه یشاگر و تایالتم ،یهنذ شبخ. تسا ریافتر و هنیذ بخش دو

 و یابی ساخت ،جمعی یلگوهاا سساابر که نددامی ریفتار و یفکر ،حساسیا تحاال ةبرگیرند در را کنش ،سونزرپا. دارد نظر

 یاهرفتار و لعم یامبن هک ستا حاکم لگوهاییا و عداقو ،جامعه در ادفرا نمیا متقابل کنشوا و کنش در. دمیشو یجهتگیر

 ،دیریتم ةونح ان،ریگد به دعتماا نچو ملیاعو و دمیشو حمطر دفر ییاناهمنو یا ییاهمنو وه،گر ینا در. ستا وهگر یوس از یجمع

 از ایپایه لگوییا ونزسرپا عقوا در. [16]دنارمیگذ تأثیر کتیرمشا یهارفتار رب... و یهوگر تگیبس مه و مجانسا ان،ریگد اب طاتبار

 دومی ش کیلتش دمقاص و ها فهد سلسله یک سپس و نسانیا کنشگر از نخست لگوا ینا که میکند معرفی را جتماعیا کنش

 نیا هم ینجاا در. دکن بانتخا دمقاص نیا به نسیدر ایبر هم را مختلفی سایلو باید او ،کند بنتخاا انهآ نامی از دبای رکنشگ هک

 ساخته جتماعیا و دیما ملاعو از ریشما از محیط د،نمیگیر رتوص ألخ در اه بنتخاا نیا اما دمیکن بانتخا که تسا رکنشگ

 عموماً رفکااسایر و هاارزش و هارهنجا شامل ،محیط ینهاا همۀ از مهمتر. میکند ودمحد را ها بنتخاا نیا ۀمندا هک تسا هشد

 افهدا و سایلو ،کنشگر یک از جتماعیا کنش رو ینا از. اردمیگذ تأثیر سایلو و ها فهد بنتخاا بر که ستا ای هشد پذیرفته

 نظریۀ قالب در را کترمشا هومنز رججو. ستا هاارزش و هارهنجا ،جتماعیا دی،ما تموضوعا املش که دمیشو ساخته محیطی و

 نشک و دیفر رفتار تبیین به باید شناسی جامعه که ستا ینا هومنز صلیا هیدگاد .ستا داده ارقر تحلیل و تجزیه ردمو ،لهدمبا

 جامعه بیشتر که رگبز جتماعیا یاهدنها و هاراختاس ناگوگون اعونا ای گاهیآ نچو مقوالتی به کمتر او. دازدبپر ننساا لمتقاب

 یالگوها حرش از دبو رتعبا شتدا ارقر او توجه رمحو نچهآ. ختداپر ،نددادمی ارقر توجه ردمو را نهاآ نخست هلۀو در نشناسا

 نتیجۀ هارفتار هومنز دعتقاا به. میکنند نهنمور هنددمی منجاا نچهآ به را ادفرا که هایی هزینه و ها داشپا ابقۀس و تتقوی

 از هنگامی کترمشا و دگیر نیوفز ها هزینه بر آن از حاصل منافع که دمیشو دینها مانیز ،کترمشا. ستا نیاز و دسو محاسبه

 ؤثرم کترامش هب دممر تشویق جهت را سیاسی ننخبگا نقش ن،هانتینگتو. کند یافتدر داشپا آن لقبا در که ندزمی سر دفر

 یها فعالیت و هیوگر ندگیز هک معیاجو در. گرفت هیددنا نباید را جتماعیا منسجاا و هیوگر گاهیآ که ستا معتقد و دندامی

 و نجمنهاا ضعو و سیاسی ننخبگا یهاشنگر رو ینا از. ستا اههمر کترامش کاهش با زینوسا ،ندارند دییاز شگستر جمعی

 هنامنددخر ناگفتم و ومیعم زةوح یشکلگیر س،هابرما. [17]شوند می بمحسو کترمشا یمینههاز پیش از ،سطوا یهاوهگر

 ارقر کترمشا به ربابر سترسید یطاشر وی، ندیشۀا در. ستا نستهدا کترمشا و عمومی رفکاا یشکلگیر ایرب بمناس یتربس را

 دخو عالقه ردمو مسائل رةبادر گفتگو و بحث ایبر انکنشگر هک انیمز. دمیکن دنهاپیش را انیگفتم تاجتماعا ورترض که دارد

 جمعی یهارفتار ایرب ای همقدم هک دیآمی دجوو به جمعی قفاو و بستگیوا ،تعلق سحساا ،نددازمیپر دیانق به ه،مدآ هم دگر

 آن تحقق که ستا یبعد دچن ای هدپدی اعیجتما کترامش هک یافتدر انمیتو ،نظریهها و هاهیدگاد ورمر با .ستا کمشتر و

 یاهرفتار ،هاروکش رباتج و ها هنظری آراء، از یترکیب بر مبتنی هشوپژ ینظر بچورچا. ستا صخا تماالزا و یطاشر مندزنیا

                                                           
13 Karl Marx 
14 Max Weber 
15 Georg Simmel 
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 می ناشی نیوبیر لماعو از یبخش و یندرو خصایص از آن از بخشی که نددامی هنیذ و عینی یها مینهز از أثرمت را کتیرامش

 .[18]دشو

 

 انندوشهر  کترامش اب آن بطهرا و يشهر مدیریت رساختا

 یشهر ندگیزت کیفی و تکمی عهتوس آن یاه هتاندس و انندوهرشو  تلدو یاه ستهاخو ی،شهر مدیریت سیستم یها داده

 دارای الذ. هدد ارقر پوشش تتح انرآ دیعملکر و یکالبد یفضا از عما یشهر منظا ماتم دبای یهرش مدیریت ینابنابر. ستا

 هک وندش یم بومحس محلی یها حکومت جمله از ها داریشهر. تسا طحیس دچن و دیرعملک دچن ناماتو مانیزسا ماهیت

 انوت اه داریهرش ،یحلم روما در دممر لفعا کترامش وندب ،ریگد سخن به. اردند «عیتومشر» دممر هجانب ههم کترامش وندب

 رموا در دمرم لافع ریهمکا و کترمشا یها مینهز مختلف یها راه هب باید رو ینا از. شتدا هندانخو را دخو یها فهد دبرپیش

 حکومت های رد ساسیا صلا. ستا محلی حکومت یمدیریت شهر ممفهو در ای پایه یها دیکررو از یگرد یکی .درک همارف ،محلی

 نسبت محلی تمکاناو ا ابعمن از دهتفاسا اب وردلمقا حتی و یکدیگر هم فکریو  کترامش اب لمح ناهم دمرم هک تسا ینا محلی

 باید رموا اداره و مدیریت یمحل طحس رو نی. ادنماین امدقا نانوق بچوراچ در محل دیباآ و انعمر زنی و ومیعم تدماخ امینت هب

 مستقیم بطهرا وزهمرا قعوادر . ددگر یتلق دو نیا ینب بطرا ای منطقه سطح آن پی در و دشو شناخته سمیتر به ملی سطح در

و  دمرم کترامشب جل رات،اختیا ویضتف. تسا هدش هپذیرفت ییزداتمرکز با محلی سیاموکرد و یشهر دیریتم دوبهب ینب

 حکومت در ساسیا صلا. [19]تسا اییفض تمرکز معد سیاست های تموفقی طشر ،تر پایین حسطو در آن دینها بسترگشایی

 عمومی تخدما تامین به نسبت یکدیگر یرهمفک و کترامش اب لمح نهما دممر که ستا ینا شهرداری ها هجمل از محلی یها

 پاسخگو و مسئول هک تسا آن بومطل یمحل حکومت ی،نظر ظالح از. دنماین لعم نانوق بچورچا در محل دیباآ و انرعم زنی و

 هب انندوشهر تشویق به و هدد یهارا راکا رتصو به را تخدما ده،نمو همافر یموثر ارکدت یمحل یاهزنیا آوردنرب ایرب ده،وب

 ،تیکاموکرد منظا در. دارد تگیبس اکمح میرژ عنو به میدمر کترمشا اند. میزکن تتقوی انندوهرش در را قتعل سح ،کترامش

 و مقبولیت کسب نهایت در و دممر کترامش شترگس تجه در سمیرغیر و سمیر سیاسی یاه نمازاس و دنیم هجامع ،لتدو

 داریشهر دوم و شهر رایت شونخس. آورد یم دوجو هب را یهرش دیریتم رساختا لیصا ناکار دانه دو .دارد یبرم ماگ طیتومشر

 ریاهمک و کترامش با یشهر رموا اماندهیس و ماندهیزاس ی،شهر مدیریت ساسیا فهد. نددار ارقر شهر ییاجرا مهر رأس در که

 یطاشر دبهبو و ءتقاار -2 یشهر ارپاید توسعه ساماندهی -1؛ دبرشمر گونه ینا انمیتو را یشهر مدیریت افدها. تسا دمرم

 در یمدمر کترامش جلب -5 یشهر یکالبد محیط دبهبو و تحفاظ -4 یهرش تیسز محیط از حفاظت -3 شهر دممر یستز

 تلویاو ینتعی -2 مدیریت ناییاتو دبهبو -1 تسا فده هس دارای یمحل یها حکومت طریق از عمومی کترمشا .یشهر مدیریت

 عمومی یهازنیا به دنبو پاسخگو جهت در مدیریت شتال هک دیاب می دبهبو مانیز مدیریتی ناییاتو. تصالحاا منجاا -3 هبرنام یاه

 طمربو رموا دیریتم در میدمر کترمشا تحقق و زیسا ینهدنها ،محلی یاه حکومت یشکلگیر ساسیا فلسفه کلی رطو به. باشد

 محلی دممر با طتباار در را کتیرمشا یهبرر سبک ماًالزا بایستی محلی رموا اداره ایرب محلی انمدیر رمنظو بدین. ستا دخو به

 نمازاس و یمحل تاجتماعا دوبهب و تقویت ایبر محلی یاه حکومت و محلی تمقاما ظیفهو مهمترین ،راتستیوا رنظ به. برگزینند

 ایرب زمال یهارکازواس و تهیالتس ت،امکانا دنرک همارف از تتسرعبا زیاندسوشهر. تسا «زیاندسوشهر» ؤثرم و دمرآکا

 لقبا در را دخو یندوشهر تکالیف و ظایفو بمناس ونح هـب دننابتو و دندگر مندهبهر نشا یندوشهر قوحق از انهآ ات ان،ندوهرش

 نقش ی،مرکز یها حکومت با مقایسه در محلی یها حکومت وی نظربه . هندد منجاا ،میکنند ندگیز آن در که یمحل جامعه

 دارای را یندوشهر قحقو ل،اشرما. دندار یندوهرش یاه کترامش بجل و سیاسی ی،ندوشهر ترغیب و تشویق مینهز در یتر لافع

 یمندهبهر حق ،مالکیت حق ن،بیا آزادی دی،فر یاه آزادی رب یمبتن قحقو همانند: مدنی نقانو قحقو -1؛نددامی صلیا زهحو سه

 ،منیتا از یبهرمند حق جمله از: جتماعیا قحقو -3 .تنتخاباا در رکتش قح و رأی قح لقبی از: یسیاس قوحق -2 .لتاعد از

 یندوهرش قوحق تثبیت ی،ندوشهر زشموآ به فمعطو زیندساوشهر هدگاید عومجم در. اعیجتما و دنیم تخدما ،جتماعیا هفار

 .[20]ستا یمحل تحکوم اب لتعام در و هامعج در یندوهرش کترامش رومنظ هب انندوهرش از تحمای و
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 يمدیریت شهر و انندوشهر نميا طتباار ينظر يلگوا (؛3) رهشما شکل

 .دگیر ارقر رنوشتا ینا در یشهر مدیریت و انندوشهر نمیا طتباار یرنظ یولگا ترسیم ایبر مبنایی ندامیتو قفو یلگوا

 تبع به و حکومتی منظا عنو. ستا شهر مدنی جامعه یهادنها و انندوشهر ،هرش رایوش داری،شهر شامل یشهر مدیریت عناصر

 اب یهرش تحکوم بطروا و راتختیاا وددح همچنین د،میگیر رکا به شهرها رموا اداره ایبر ومتیحک مانظ ره که سیستمی آن،

 .[20]میکند ایفا یهرش یزیربرنامه و مدیریت عناصر بین طتباار مانظ ابیی کلش در یدکلی و یساسا نقش ،حکومت حطوس ایرس

 

 يشهر مدیریت عناصر نقش (:4) شمارهشکل 

 کتیرمشا مدیریت نقش و کترمشا يبسترها

 کسی بر. .. و وری هربه یشازفا اه ، هزینه کاهش ،کیفیت یشافزا رمنظو هب روما منجاا در کترمشا ورتضر و همیتا وزهمرا

 را کتیرمشا دیریتم .تسا بطل کترامش و هگاآ ،قانونمند یبستر مندزنیا کترمشا که نجاییآ از تیرعبا به. نیست هپوشید

 ماتم هک تسا دیریتم طتوس اییفض و مانظ ندمآ دوبوج» کتیرامش دیریتم یا نستدا کترامش ایرب زبسترسا لگوییا انمیتو

 دیریتم اب نمازاس تکالمش و ائلمس لح و یرگی میمتص زی،اس میمتص دنرو در نمازسا یک رانکا نپیما و نمشتریا ن،اکنرکا

 اییمتغیره تهسد هس در انوت یم را ملاعو ینا. ندمیباش ارگذ تأثیر کترمشا انمیز بر ریبسیا ملاعو «دننمای کترامش و ریاهمک

 یبند تقسیم ،مکانی اییفض یامتغیره و وندش یم ناشی دفر جتماعیا و ینوبیر محیط از که متغیرهایی یا هستند دفر نیدرو هک

 منظا بر و ننددامی کترامش در یمهم عامل را تیرقد بی متغیر که دنمو رهاشا یربو تانظری به انمیتو نیدرو یمتغیرها در. دنمو

 دجوو دنها یا نمازسا یک به نسبت ادفرا در هک تیردق یب ساحسا ن،انآ هیدگاد از. میکنند دتأکی ها ندیشها و ها یشاگر ،هاوربا

 و برو ماکس ،کسرما رلکا همانند نکال سطح تنظریا مینهز نیا در. تسا مؤثر نمازسا آن مقابل در نناآ کنش و لعم بر دارد

 هنتیج هب نسیدر یا رکا یک موفقیت در دفر راتانتظا و یثربخشا ساحسا. [20]دباش یم اه ثبح رینمهمت از یملز رگگئو

 ،باشند شتهدا یشهر روما در کترامش از یمثبت یاه وتقضا انندوشهر رگا بترتی دینب. دیآیم رشما به ملاعو ینا از نیز بومطل

 اد،فرا نجمنیا عضویت که باشد می ینوبیر ای اعیجتما یمتغیرها نیز متغیرها دوم ستهد .یابد می یشازفا نانآ کترامش لاحتما
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 شنق زنی کترامش اییفض -مکانی هیدگاد .نستدا اردمو ینا جمله از انمیتو. ..را و جتماعیا دعتماا ،جتماعیا و دیاقتصا هپایگا

. دهد یم اررق هتوج ردمو را دیگریک اب سکونتگاهها مکانی فاصله و سترسیهاد ،امکانه پتی و عون ،انیمک یترهابس و انیمک لماعو

 اعیجتما افعمن تهمیا و دوش یم ظالح کترامش عهتوس ایرب یمحل راختاس و یمحل یاهرهنجا شذیرپ تهمیا ه،دگاید نیا در

 و مکانی ییژگیهاو و ها وتتفا س،اسا ینابر د.گیر می ارقر نظر مد محیطی تمالحظا اب أموت کترامش دیاقتصا و یفرهنگ و

 ثابت همشخص: دنا دهرک اریگذ منا را فضا عنو سه فضا از انینسا دبع حرط در. اردذمیگ تأثیر کترمشا بر ،مختلف حیانو فضایی

 یفضاها و ساختمانها مانند دیام یاهدنما املش و هگرفت کلش هارفتار از ای هدعم شـبخ آن درون در که ستا ای دهما فضا

 ریاک نغرو و نگر ن،مبلما مانند یتمهاییآ املش افض تثاب هنیم همشخص. [17]دـمیکنن حکومت هارفتار بر که ستا عمومی

 اهیجایگ دارای هک ستا شخصی یهاردبرخو در هشد حفظ فاصله شامل و هدنش نابی اًساسا( رمتغی) تغیرثاب یفضا ممفهو و تسا

 ؛ستا یمختلف یترهابس و دابعا دارای کترامش یناابربن .ستا فرهنگ کی در سونامحس یلو ممه

 کترمشا نمجریا و ناحاطر هک ستا هایی ضفر و ها ارزش ایبر زمال یرفک یابنیانه ههندد ئهارا که جتماعیا یها نظریه - 

 .نددار تکیه آنبر

 وتتفا ینظر و یفکر ناگوگون یاچوبهرچا در هک کترامش یها دینآفر و هاراختاس دمانن کترامش مانظ یاه ییژگو - 

 .دمیپذیر

 .ددگر کترمشا هالقوب یتوددمح ای دوبهب هب رمنج تسا ممکن و دهد یم رخ آن در کترامش هک کترمشا بستر - 

 دیریتم س،اسا نیا بر .دارد پیشین هشد تعریف دبعاا نقش و قبلی دبعاا اب هجانب دو یدپیون هک کترمشا یها جیوخر - 

 نیا هب. آن از متأثر ملاعو مجموعه سایر بر کترمشا اترثا لرکنت و کترامش رب ارذثرگا لماعو لکنتر از تسا رتاعب کتیرامش

 ینا بیتازبا و نتایج ها ورت،رض ت،دش اری،ذثرگا رکازواس ،کترمشا بر ارثرگذا ملاعو تا دارد ظیفهو کتیرمشا مدیریت ترتیب

 ملاعو مجموعه سایر بر کترمشا اتثرا لکنتر و دنمای لرکنت کترامش رب را آن یها ضعف و تشد و ینتبی کترمشا در را ملاعو

 قوحق ینتبی زشومآ قبیل از ماتیاقدا باید جتماعیا یاهدنها و مانهازاس ،کترامش دایجا ایبر ینابنابر .بسنجد را آن از متأثر

 مدیریتی بیراتد ش،نگر تغییر ،انونیق تامالزا ت،هیالتس ،ویقیتش دی،ما تماالزا ه،زنگیا دایجا ان،ندوشهر به سانیر عطالا ی،ندوشهر

 اب و نمکا و نماز در ییندآفر یط از پس نظر ردمو کترمشا رود می رنتظاا نبدینسا .هندد منجاا را یرساختیز اتتمهید و

 و تماادقا ار،بزا به بخشی منظا از تسترعبا کتیرمشا دیریتم هظیفو ،مینهز ینا در. دبپیوند عقوو به فهد ینمع وهرگ یهاهمر

 دد،گر اجرا و حیاطر یه ایونح هب دبای لعم راک و زاس ،ینا بر وهعال. نظر ردوم کترامش تحقق رمنظو به زنیا ردمو اردمو سایر

 مدیریت و تحقق یندآفر ،مؤثر ملاعو لکنتر منظا کتیرامش دیریتم صلیا ظیفهو س،ساا ینا بر. ددگر لحاص نظر ردمو جیوتاخر

 . [19]تسا کتیرامش امقدا از ناشی راتنتظاا و نتایج

 

 شهري مدیریت و مشارکت با مرتبط نظري مبانی

 مختلف های گروه و اقشار قالب در ساکن جمعیت زندگی و کار شرایط ارتقای در توان می را شهری مدیریت هدف مهمترین

 کالبدی محیط از حفاظت و پایدار اجتماعی و اقتصادی توسعه به تشویق شهروندان، حقوق از حفاظت و اقتصادی و اجتماعی

 و شهری بهداشتی تالمشک از و است خود امور چرخه در هایی نارسایی و تالمشک دارای شهر که هنگامی بنابراین، .دانست

 تاسیسات کافی ظرفیت در ضعف مسکن، همچون هایی بحران و برد می رنج اجتماعی های آسیب اقسام و محیطی های آلودگی

 و ها بافت گیری شکل در هویتی بی و شهری خودروی رشد اجتماعی، های مشقت نشینی، زاغه درآمد، کمی بیکاری، عمومی،

 باره، این در .برد می سر به نارسایی و تنگنا در آن شهری مدیریت که رسید نتیجه این به توان می کند، می تجربه را ها ساختمان

 تدوین را شهر آینده های برنامه آن، تالمشک بر آمدن فائق و شهر موجود وضع برای برنامه داشتن ضمن باید شهری مدیریت

 ریتمدی باره، این در .است مکان و زمان شرایط و ها واقعیت مبنای بر که بپردازد آلی ایده آینده ترسیم به آنها اساس بر و کند

 عاداب در را شهری محیطی زیست تالمشک و انسانی نیازهای افزایش که حال. باشد شهرها مردم منافع و شهرها حافظ باید شهری

 جمع ساز، و ساخت رعایت زمینه در ها شهرداری با همکاری سبز، فضای به توجه ترافیک، رعایت چون مواردی شاهدیم، وسیع

 قویت،ت که مثبتی های پیامد میان از .هستیم روبرو آنها با امروزه که است تیالمشک نمایانگر دیگر عدیده مسائل و زباله آوری

http://www.racj.ir/


 44 -63، ص  1399 زمستان، 19مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 ،دارد دنبال به را ها شهرداری ویژه به و شهری مدیریت نیز و ها شهرداری و شهروندان طرفه دو رابطه کردن نیعقال و مندینقانو

 .[18]کرد اشاره زیر موارد به توان می

 .متقابل وظایف و حقوق شهرداري، و شهروندي رابطه (؛ سازوکار2جدول)

 شهروندي 

 شهری؛ اعتماد و اجتماعی تعلق حس -

 شهری؛ عوارض و ها مالیات پرداخت -

 و شهری فرهنگی الگوهای مستمر بازتولید -

 شهروندی؛

 ها؛ شهرداری قانون از مدنی-حقوقی تمکین -

 .شهروندی پذیری مسئولیت -

 حقوق 

 شهروندی. حقوق از برخورداری -

 شهری. خدمات و هاالکا از برابر بهرهمندی -

 شهری. تصمیمگیریهای در تاثیرگذاری -

 شهری. و محلی مقامات انتخابات در موثر دخالت -

 شهری. ایمنی از برخورداری -

 .شهری عاتالاط به دسترسی -

 وظایف 

 شهری. زندگی و شهروندی فرهنگ پذیرش -

 شهری. عوارض و ها مالیات دریافت -

 شهرداری. قوانین به نسبت تمکین -

 شهرداری. با همکاری و شراکت -

 شهری. پذیری مسئولیت -

 .شهروندان امکانات و منابع از قانونمندانه استفاده -

 شهرداري 

 مدیریت و زندگی به مشارکتی-شهروندی نگرش داشتن -

 .شهری

 سازی. شهروند -

 شهری. فرهنگ و آموزش -

 شهروندی. نیاز مورد خدمات وال کا تامین -

 پذیری. مسئولیت و پاسخگویی -

 شهری. زندگی سازی ایمن -

 .رسانی عالاط -

 

 کترمشا بر مؤثر ملاعو و انندوشهر کترامش ماندهیزاس و بذج ياه زاپيش ني

 دیقتصاا ،جتماعیا اداری، ،اسیسی ،انونیـق یهاراختاس ،یخیرات یها یندافر از ای هجامع ره در یمدمر یاه کترامش عیتضو

 میدمر یها کترمشا تبیین در دخو سهم به نیز یهنذ و دیرف یاه یژگیو نظیر دخر سطح یمتغیرها. دذیرپ یم أثیرت فرهنگی و

 پذیرنمکاا دیقتصاا و جتماعیا ،سیاسی یهارساختا به توجه ونبد هارکشودر جتماعیا کترامش انزمی همطالع. هستند ارذثرگا

 ،نددار یتصمیمگیر و دیریتم در کترمشا ایبر نامساعد یا مساعد یفضا دایجا در یرت ممه شنق هک یساسا ءجز دو. نیست

 غیرمتمرکز روکش ییاجرا و اداری راختاس ههرچ دسر یم نظر ه. بدفر اریتأثیرگذ به وربا انمیز و دم،رم به دعتماا انمیز ؛از تندرعبا

 اًتذا اعیجتما ایلمس از رییابس. ددرگ یم رت اعدمس کترامش نگیختنابر و جامعه از یذیرتأثیرپ ایبر آن بدنه ،باشد نتخابیترا و

 زنی زمتمرک یهارساختا نمیگنجد دهگستر یها نمازسا ای نالک یاه یرگی تصمیم قالب در و نددار هیوگر و یمحل لتیخص

 حطر ایجرا و هتهی در انندوشهر کترمشا جلب ایبر مگا نخستین. کنند یم اروشد را ایلمس از ستهد ینا ایبر حلراه یافتن

 رتعبا ،مرا ینا تحقق ایبر مهم یهااربزا. ستا نناآ یها ستاخو و هازنیا از بیشتر ههرچ عطالا ی،شهر انعمر و توسعه یها

 هلا و نشناسارکا با هکرامذ ،صنفی و محلی یاه تشکل و ها دنها از هیاخو نظر ،عمومی سنجی نظر ،کتیرمشا هشوپژ: از ستا

 نناآ تتمایال و اترنظ دادن تخالد ی،هرش یحاطر و یزیر هبرنام یندافر در انندوشهر کترمشا مسیر در مهم مگا میندو. نظر

 دنکر همافر ممستلز کترمشا قـتحق. ستا انهآ ایرجا هونح هب بتنس ومیعم رافکا فقتامو بجل و انرعم و عهتوس یاـه حطر در

. ستا ومیعم زشومآ و اهیگآ ،یلتدوغیر یاه کلتش ،یساموکرد دشر ،بمناس یاهدنها و نیناوق هجمل از زمال یاه اختس ریز

 و تیابیسد وندب. تـسا لتدو یسو از ماندهیزاس یاه مکانیسم ایبر مناسب یطاشر دیجاا و اهزپیشنیا وگر در کترمشا تحقق

 ؛از تندرعبا هازپیشنیا نیا. [19]تیاف دهانخو قتحق کترامش ،مناسب یطاشر زیاس همارف
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 شتهدا دجوو یمدمر یاه هدگاید نابی شذیرپ و انندوهرش حق باید ادبتا یلت دو شبخ در: انندوشهر رتنظا حق شپذیر -1 

 . دشو داده ننشا قانونی اراده ،سنتی یها بچورچا از رجخا در و باشد

 ظرفیت ات دباش همارف کترامش همقول هب ورود ایبر جتماعیا گیداموآ یطارش باید: کترمشا مقوله به ورود گیدماآ -2 

 .ددگر تقویت جتماعیا منظا شپذیر

 ،توسعه دیریتم ،فرهنگی توسعه ریمجا از کترمشا ایبر مناسب یومعن و دیام یطارش دبای: یومعن و دیما یطاشر -3

 . یدآ همافر مستمر سانیر عطالا و تتباطاار

 مدیریت و یرگی میمتص در کترامش هالندعا یمتقس و کترمشا شذیرپ یطارش باید: یتصمیمگیر در النهدعا کترمشا -4

 .ددگر دهماآ توسعه

 . یابد نجریا فشفا رطو به باید ستا نهفته کترمشا عمق در که: سانیر عطالا -5

 .میطلبد را حسطو ههم در هدگاید تغییر یتعهد چنین: کترمشا به تعهد -6

 . ستا نسانیا و جتماعیا تمناسبا و هشیو تجدید متلزمس ساساًا کترمشا: جتماعیا تمناسبا و کترمشا -7

 همه ایبر یخاص زشومآ یزیر هبرنام وگر در بلکه ستا زشموآ قلادح دمنزنیا اتنه هن کترمشا: زشموآ و کترمشا -8

 اتنه اه لتدو و ها داریشهر گاهانهآ ریهمکا معد .ستا( ینهاا جز و ،خدماتی ،فنی اداری، از معا)  کترامش ناطلبداو و نؤالمس

 .ستا یرز حشر به آن هما که دارد دجوو نیز یریگد دمتعد نعامو بلکه ،یدآنمی رشما به میدمر کمشتر انعم

 جامعه از بخشی و وهرگ ایرب هک انجآ ،تسنخ .باشد دممر کترمشا انعم ندامیتو معنا دو به حقوقی منظا: حقوقی منظا -1 

 اردمیگذ زبا را تغییر نمکاا نقانو در دوموج حتارص معد که نجاآ دوم، داردمی وممحر آن از را انریگد و دوش یم قائل زیمتیاا

 .میشوند دممر قعیوا کترمشا مانع و دکنن یم ارجا و تعبیر دخو نفع به را نقانو تمندرقد ادرفا هنتیج در و

 ریاهمک ای کترمشا یمتقاض هک دوش یم ثباع اقضمتن هاگ و ددمتع ،اگیرپ و تسد نیناقو دجوو: لتیدو ریساال انیود -2 

 . ددگر اداری دمتعد حلامر از رگذ ایرب دهالعا قفو انتو و قتو فصر به رمجبو ،فعالیت مانجا و زومج یلتحص ایرب

 توجهی بی اذل د،شو می قایل نناز و دانمر کترمشا بین جتماعیا یاهرمعیا که ختالفیا: جتماعیا ستدرنا یهارمعیا -3

 رقشاا لفعا کترمشا راه سر بر هک تسا جتماعیا نعامو یگرد از ،کنونی انندوشهر نه هیندآ انندوشهر انعنو به ننااجو کترمشا به

 .دارد دوجو عاجتما مختلف

 از بیش نمالکا و رمایهس ناحباص ،مینز ،سرمایه شکل مناسب یعزتو در دلاتع مدع هنتیج در: ابعمن هالندناعا یمتقس -4 

 .[20]ندمی باش دارا را یهرش دیریتم رب ذونف لاعما رتدق جتماعیا یها وهگر سایر
 

 شهر رايشو و داريشهر نيناوق در انندوهرش کترامش هاجایگ

 نساکنا متما از دگینماین به دنها ینا. هستند شهر یهاراشو ،شهرها در دمرم کترامش تجلی ایبر دنها عالیترین نبیگما

 رب رتانظ و هرهاش رموا اداره به ،تنیس ذیرپ نامکا ها یتصمیمگیر و ها ییزر برنامه در اه آن ههم شرکت و خالتد که شهر یک

 م،یکصد ،هفتم لصوا رکشو روما اداره در دمرم کترامش قتحق رومنظ هب انیرا المیسا ریجمهو ساسیا نقانو .دازدرپ یم اه آن

 تا ده رایوش از) فمختل حسطو در هاراشو به را ساسیا نانوق مششویکصد و پنجمودیکص رم،چهاودیکص ودوم،دیکص ،یکمویکصد

 اب بطهرا در ساسیا نقانو مختلف لصوا در حمطر تنکا مهمترین انمیتو یجمعبند یک در. تسا داده صاختصا( نستاا رایشو

  ؛دکر خالصه یرز حشر به را هاراوش

 (. ششم و هپنجا صلا) خویش اعیجتما تسرنوش بر ملت حاکمیت ادادخد حق -1 

 .خویش سرنوشت تعیین در عامه کترمشا -2 

 (.ششم لـصا) روکش روما اداره در ومیعم آرای هب اتکا -3 

 (.مصد و هفتم صلا)رکشو رموا اداره و یتصمیمگیر نکر انوعن هب هاراوش ندش ناختهش سمیتر به -4

 لیصا رومح. (مسو و صد لصا) هاراوش راختیا وددح در ریوکش تامقام طتوس هاراوش یاه میمتص تعایر دنبو میالزا -5

 المیسا یهاراوش شنق یکل بچوراچ. تسا دمرم کتیرمشا ظرفیت یشازفا هب خپاس انهآ قتحق که اچر ستا کترمشا ،هاراوش
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 دبای یهرش مدیریت رموا و ییزر برنامه اری،سیاستگذ لحامر لهسلس در انندوهرش و دمرم ندگانماین هک تسا نیا انگرنمای ،هرش

 دهام دتناسا به انندوشهر کترمشا اب هبطرا در هرهاش سالمیا یهاراشو ظایفو و نقش .ندباش دارا را ساسیا و هعمد نقش

 ؛دکر خالصه ریز اردوم در انوت یم را هرهاش المیسا یهاراشو نانوق «کیدوهفتا»

 و یشزموآ ،یفرهنگ ،یناعمر دی،اقتصا ،اعیجتما تدماخ مانجا در دمرم کترمشا صخصو در ییزر برنامه: پنجم بند -1

 .یربطذ یهاهستگاد تفقامو اب اهیفر روما ایرس

 . یربطذ یهاهستگاد هماهنگی با فرهنگی و شیورز ،تفریحی کزامر شگستر صوخص در دمرم بترغی و ویقتش: مشش دبن -2

 عیزتو و دتولی یاه-نیواتع تأسیس و دیشاار ادی،مدا ،جتماعیا یهادنها و اه ننجما کیلتش صوخص در امقدا: هفتم بند -3

 «ششدوهفتا» دهما در ضمندر. ربطیذ یاه هتگاسد قفاتو اب ومیعم ارزاق عیزتو و یمحل تاتحقیق ی،گیررامآ مانجا ف،رمص و

 و اه رکتش و داریهرش و هرش رایوش: ستا همدآ ینچن انندوهرش هب انیسر عطالا با بطهرا در ،شهرها المیسا یها راوش نانوق

 روبط را دممر معمو عالطا مینهز ای،یانهرا هپایگا ازیندا راه با نمکاا رتصو در و یمقتض ونح هب دموظفن تهبسوا یاهن مازسا

 زتمرک مدع یتاسرا در هاراوش هخالص روط ه. بنمایند همارف دوخ دمدرآ و ههزین ،هجدبو د،رعملک ت،میماتص ت،وبامص از تمرمس

 گاهیآ ورتضر بر نیرو هب داری،هرش نانوق 71 دهما در. ستا هیددگر ازیندا راه یمحل روما اداره در انندوهرش کترمشا یشافزا و

 تا منتهی راب یک هما شش هر ستا مکلف ها داریشهر 71-دهما :ستا هشد تصریح داریشهر مالی رموا دشرگ ونگیچگ از دمرم

. کند منتشر معمو عطالا ایبر و اندسر هرش رایشو تصویب به را داریشهر یها هزینه و دمدرآ از امعیج رتوص ،بعد هما همدپانز

 ایرس و راتاعم ناختماس و زیسا نخیابا قبیل از هدش منجاا تعملیا کلیه رماآ ریکبا هششما هر ستا مکلف دارشهر همچنین

 ستا شنرو. بفرستد روکش وزارت ایرب ارنآ از ایخهنس ده،ونم رمنتش موعم عالطا ایرب را آن لمثاا و شتیابهد و جتماعیا روما

 اه آن الیم هجمل از و هجانب ههم کترامش هدکنن مینتض ت،هیالتس و اهدبهبو هاهدمش و هشد مانجا یاه هـبرنام از دممر گاهیآ

 .[19]ستا

 

 هادپيشنها و هارهکارا
 می زیر مطرح حشر به پیشنهادات شهری مدیریت در شهروندان مشارکت افزایش با ارتباط در حاضر هشوپژ صخصو در

 ؛گردد

 مسئوالن شهری و مدیران بودن پاسخگو و شهری امور در سرمایه گذاران( و )شهروندان شهری نفعان ذی همه مشارکت 

 .پاسخگو مدیران و مسئول شهروندان آوردن بوجود و شهروندان برابر در

 خود شهر مسائل به تر آگاه مردم نشنی، شهر فرهنگ آموزش با چراکه شهروندی، حقوق و شهرنشینی فرهنگ آموزش 

 .شد خواهند

 مشخص. یهانمادرز دمرم اب اندیرم مستمر تجلسا اریبرگز 

 نیکی.ولکتراداری هرش فرط هب دنرک حرکت و نیکیولکترا بطاری رواربرق و هیاوخ رنظ یاسایت ه حیاطر 

 ان.ندوشهر جتماعیا تعلق دناالبرب ایرب یمحل مسامر و ها جشن اریبرگز 

 شرکت ورتضر صخصودر انیسر عالطا اًمخصوص زی،اس گفرهن تجهدر یجمع طاتبار سائلو و سانههار تمساعد 

 ی.شهررومدرا انندوهرش طلبانهداو

 یها ستاخو ت وکالمش ئهارا جهت انمدیر با انندوشهر مستقیم طتباای اررب مستقیم تلفن طخطو ازیندا راه و دیجاا 

 د.خو

 ی؛شهر یها حطرای رجا صخصو در انندوشهر از هیاخو نظر 

 انندوشهر اتنظر نساندرت فعلی هب قطری از انندوهرش دعتماا جلب. 

 یشهر رموا ایجرا در نهاآ اتنظراز  دهتفاسا و نانآ از هیاونظرخ طریق از یشهر انمدیر فطر از انندوشهر دعتماا جلب 

 .صخا صشخاا به صخا زمتیاا هرگونه یعطاا از پرهیز و راتمقر وبط اوض لاعما در جعینامر همۀ با نیکسا ردبرخو و

 

http://www.racj.ir/


 44 -63، ص  1399 زمستان، 19مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  ينتيجهگير

 به اما است، شده شناخته مطلوب امری همواره که هرچند خاص، درمفهوم شهروندی مشارکت و عام مفهوم در مشارکت

 ناموفقی ایه تجربه به امر این نتیجه، در. است بوده روبرو تیمشکال با همواره عمل در آن به دستیابی فرآیند، این پیچیدگی دلیل

 نهات  مشارکت گاه که آنجا تا است بوده همراه شهری مسائل گذاران سیاست و ریزان برنامه و شهروندان نارضایتی با که انجامیده

 تالمشک دلیل به. رسد نمی اقدام و عمل مرحله به آن تحقق و شود می دیده اجرایی های نامه آیین و قوانین ها، برنامه نوشتن در

 ت،مشکال این از رفت برون های راه از یکی است، آمده وجود به گذشته سال چندین در شهرها در که گوناگونی تمعضال و

 یذیرناپرنکاا هاجایگ ی،شهر رموا مدیریت و ییزربرنامه در دممر کترمشا هجایگا .است شهری مدیریت در شهروندان مشارکت

 ،اهزنیا ینتعی و ددمیگر زبا برنامهدر انهآ تخالد ةونح و دمرم شنق هب دیایز ازةدنا تا برنامه یک موفقیت که ریطو به تسا

 لحا در. نیست میسر دممر کترمشا با جز... و فضایی و فرهنگی ،جتماعیا دابعا در یهرش یها هبرنام یدبن لویتاو و ها تساخو

 ایجرا و تهیه ندرو در هن کتیرامش یچه و دندار کترمشا شهرها یشهر مدیریت در هاراشو طریق از فقط دممر انریا در حاضر

 .دوش یتربیش هتوج یهرش دیریتم در دممر نقش به باید تیکهروص در ،دنارند شهرها یشهر مدیریت در نه و یشهر یها حطر

 و یزیر برنامه ضرورت و کنند باور شهرها پیشرفت و توسعه مسیر در کلیدی و مهم اصل یک عنوان به را مشارت باید مسئولین

 مشارکت سایه در جز شهر پیشرفت و توسعه شویم مدعی اگر امروز شرایط در. دریابند را مشارکت افزایش برای جویی چاره

 و ریزان برنامه برای مساله اهمیت بایست می چیز هر از قبل اساس همین بر. ایم نکرده اغراق بود؛ نخواهد ممکن شهروندان

 ورمنظ به جنبه ترین مهم که چرا. است آن حل برای ریزی برنامه به نیاز آن، اهمیت و مساله شناسایی .شود روشن مسئولین

 .است  آنان های توانایی از استفاده برای زمال های زمینه پیش آوردن فراهم مردم، مشارکت
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 منابع و مراجع

 ،مشهد شهر رموا درادارة انندوهرش کترامش انزمی رب ؤثرم ملاعو ،1391م،  ،نوغانی ح، وان،بهر م، ن،هاشمیا [1]

 .195-174 ،همد لسا ،مشهد هنشگادا نسانیا معلو و تبیااد هنشکددا جتماعیا معلو مجله

 وزارت ییزربرنامه و تامطالع زمرک ،هرهاش روما ادارة در انندوهرش کترامش یلگوهاا، 1382ع. ر،  ر،تبا یعلو [2]

 .رکشو

 داری،شهر در انندوشهر اعیجتما کترمشا تبیین و یشهر مدیریت ،1391م،  ،بیدگلی یهرز ،س ،نیاهدزاهدزا [3]

 .84-119صص ،پنجم رهشما دوم، لسا ی،شهر شناختی جامعه تمطالعا

 ،مشهد شهر در کتیرمشا دیریتم زاس همینز لماعو لتحلی ،1392غ. ر،  زاده، ساعب ،الف ورز،رمه ،رم.  ،هنمار [4]

 .169-188صص  ،همزدون رهماش ،نجمپ لاس ای،منطقه و یشهر یهشهاوپژ و تمطالعا فصلنامۀ

 ،جتماعیاامینت قوحق لنامهفص ،جتماعیا تامین و هفار جامع منظا در کترمشا و یندوشهر، 1384م،  ،شیانی [5]

 .11-27، صص 1 رهشما اول، لسا ،فرهنگی علمی راتنتشاا

 حکمروائی الگوی اساس بر تهران شهری مدیریت در مردم مشارکت میزان بررسی ،1387 م. ج، نژاد، موسی [6]

 مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان (،تهران شهرداری 6 منطقه شهرداری: موردی مطالعه) خوب شهری

 .تهران دانشگاه مدیریت، دانشکده ابوالحسنی، رحیم سید راهنمایی به اجرایی،

 سساا بر یشهر مدیریت در انندوهرش کترامش انزمی نجشس ،1391ع، , ینیحس ،و ،یپ کنی ،ک ری،ایز [7]

-86، صص 141روستا، شماره  و کنمس لنامهفص ،(جویاس هرش: ردیمو مطالعه)یشهر بخو نیاحکمر یلگوا

69. 

 .7 -ص 1، 5 شماره شهری، مدیریت نامه فص ،مشارکت و شهروندی مدرن، جامعه ،1380م،  حسینی، نجاتی [8]

 ،(نصفهاا شهر: ردیوم همطالع)هرش رموا در انندوشهر کترمشا بر مؤثر ملاعو سیربر ،1387 م، زاده، سعبا [9]

 .نصفهاا هنشگادا ،شناسی جامعه یکتردنامه نپایا ،قاسمی حیدو کترد و انیبر لوسر کترد: هنمارا دانستاا

 یهنرها نشریه ان،یرا یطاشر در ینظر شیوکا کتیرمشا زیشهرسا ،1384، ،، هـنیاضور یسعید ،، محبیبی [10]

 .24 رهشما انتهر هنشگادا ،یباز

: ردیوم همونن (محله) یشهر دخر سمقیا در( کتیرمشا) رمحو دممر یزیر برنامه ،1389 ،الف ان،یردو ز، ،فنی [11]

 .102- 79 صص ،98 رهشما ،فیاییاجغر تتحقیقا لنامهفص ن،انجز دابآ مالسا همحل

 هنام ناپای ،لبیارد شهر انندوشهر جتماعیا کترمشا بر مؤثر ملاعو شناسی جامعه سیربر ،1385 ش، ،شفیعی [12]

 .هنرود آزاد هنشگادا جتماعیا معلو شتهر شدار شناسیرکا

 شهر ردی،مو مطالعۀ)یشهر کتیرمشا مدیریت دیکررکا-ریساختا تبیین ،1392م. ر،  ،هنمارا ،م ،قیدصا [13]

 .169-184، صص 1شماره  ،45دوره ،نسانیا یفیااجغر یهشهاوپژ فصلنامه ،(مشهد

شماره  ،یطمح مایشآ فصلنامه ی،شهر توسعۀ ییندهاافر در یندوشهر کترمشا یهاهشیو ،1390الف،  ،جبیر [14]

 .101-116، صص 12

 مدیریت در انندوشهر کترابرمش ؤثرم لماعو نجشس بر تحلیلی ،1388چ،  ی،موسو ،ر ،بابانسب ،م ،ییاتقو [15]
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