
 

cm 5/3 

 

  هرانوندی در كالنشهر تدر  ارتقای اخالق شهر یشهر تیریها و موانع مدچالش یبررس

 

 *1زهرا خدائی

  رانینخبگان، تهران، ا وباشگاه پژوهشگران جوان  ،یشهر ر -)ره( ینیامام خم ادگاریواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم -1

(Email: zahrakhodaee@gmail.com) 

 

 

 

 چكیده 
، یكی از ضروریات زندگی محسوب می شود. شهرها به عنوان مراكز به عنوان یك پدیده اجتماعی «ینیشهرنش»در عصر حاضر

 ازمندیبه خواست ها و انتظارات شهروندان، ن یدگیهستند. اداره امور شهر و رس یمتفاوت یكالبد و كاركردها یدارا سكونتی

. در ردیگ ها را در بر میافراد و گروه یحوزه حقوق مدن ،یاسیاست كه فارغ از دخالت قدرت س ییها نهیوجود بسترها و زم

 .كند یم دایبروز و ظهور پ نهیزم یاست كه شهروند یفضا و بستر نیچن

 قیور تشوبه منظ ینگرش مشاركت ینوع  جریزی بر ترویهای برنامهاز استراتژی یاریبس ر،یاخ یتا طی دهه هااین راس در

. به واقع اندداشته دیتأك ایعهو نظارت بر اقدامات توس ایبر اجتماعات محله دیبا تأك« به باال نییپا»از  یزریو برنامه تیریمد

ت آنان را مشارك حضور مردم و یبرا یشهرها هستند كه بستر مناسب یاجتماع اتیح یتجل مكان نباید گفت محله ها بارزتری

 یكر شهروندو تف یداخالق شهرون تیتقو قیامر جز از طر نیكه ا آورندیفراهم م یمحل تیدر اداره امور شهر و تحقق حاكم

 .حاصل نخواهد شد

ن نقش ر فقداب دیبا تأك یاخالق شهروند یدر ارتقا یشهر تیریمد یرو شها و موانع پیچالش یحاضر، به بررس مطالعه

 .پردازدیشهروندان، م یدر بستر گذار به مشاركت مطلوب از سو یعموم هایو حوزه یمدن ینهادها

بر روش  هیا تكبشده است كه  یمقاله سع نیكه در ا شوندیمانع از تحقق نظام  فوق م یعلل و عوامل چند ان،یم نیا در

 ییراهكارها له مورد نظر،مسأ یابیشهیو ر یمرور متون و منابع، ضمن بررس قیتحق هایوهیو استفاده از ش یلیتحل -یفیتوص

ح در سطو هاتیحقوق و مسئول ،یجهت آموزش اخالق شهروند یمنسجم شهر تیریمد یرگیرفع موانع موجود و شكل یبرا

 .بر شهر تهران ارائه شود دیو اجرا با تأك یزریبرنامه ،گذاریاستیمختلف س

 

 یمشاركت شهروند ،یشهر تیری، مد یشهروندان، جامعه مدن ،یاخالق شهروند های كلیدی:واژه
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 مقدمه
ر د -ه مدرنجامع یها یژگیبا و ژهیبو یكه ارتباط تنگاتنگ یشهر تیریو مد یزریبرنامه ینظام ها یكنون هایاز چالش یكی

 یزشهروند سا ،یو شهر یمحل یو شكل دادن به جامعه مدن یریشكل گ مدرن در سطح خرد دارد، یو جامعه شهر -سطح كالن

. تحقق [1]است  یشاركت شهروندم تیو تقو یشهروند فیوظا -حقوق تیثب، تیشهر -یمحل یدموكراس یارتقا ،یشهر -یمحل

 یگلزامات زنداز ا یكیگردد  كه  یاز شهروندان در اداره امور شهرها م انهیمشاركت جو یمنجر به بروز رفتارها یمیمفاه نیچن

و به  ندیآنند درك یم یبه نام شهر زندگ یمكان ركه صرفا د یاز حالت فرد نانیكه شهرنش ابدی یتحقق م یاست و هنگام یشهر

 یها تیوق و مسئولحق م،یبا مفاه ییاست كه عالوه بر آشنا یوجود شهروندان  یمساله به معنا نیو ا [2]بدل شوند « شهروند»

 هایدر دهه اشند.را داشته ب  هرش تیریدر صحنه مد تیحضور و فعال یبرا یكاف تیو ظرف ییمشاركت، توانا قیو مصاد یشهروند

از  یزریبرنامه و تیریدم قیتشو یبرا ینگرش مشاركت ینوع جیبر ترو یزریو برنامه تیریمد ها و نهادهایاز سازمان یاریبس ر،یاخ

و بدون [ 3] اندشتهدا دیتأك ایآنها و نظارت بر اقدامات توسعه یبه منظور توانمندساز ایبر اجتماعات محله دیو تأك« به باال نییپا»

 . [4] ستین ریامكانپذ تیریمد نینو هایروش یریشهرها بدون مشاركت مردم و به كارگ تیریو مد یگذار استیس دیترد

یكی  [.5]است  روز افزون جوامع در عصر جدید، معنای مشاركت را به تمامی عرصه های زندگی اجتماعی بسط داده پیشرفت

 نگامی تحققست و هاز انواع مشاركت، رفتار مشاركتی شهروندان در اداره امور شهری است. مشاركت از الزامات زندگی شهری ا

 میچنانچه بخواه [.6]زندگی فردی در آمده و با احساس مسئولیت جمعی به شهروند بدل شوند  تیابد كه شهرنشینان از حالمی

 یبناماعی را بر گی اجتمرا نیز در نظر بگیریم، الجرم بایستی اداره امور زند ندگانیسهم آ ،یضمن پاسخگویی به نیازهای امروز

 هیو كل هایزرینامهبر ها،یرگیمییم. مشاركت شهروندان در تصمریزی كنبرنامه انالگوی مشاركت آگاهانه و داوطلبانه شهروند

را به  ركت در شهردان، مشااست. اگر شهرون یو صاحبنظران توسعه اجتماع زانریبرنامه ران،یمورد توجه مد ،یو امور شهر هاتیفعال

 یصیصاخ تیقوو ت یریبه شكل گ یكار های¬صورت، شهروندان در قالب گروه نیبدانند، در ا شیمنزله مشاركت در سرنوشت خو

آماده  یشهر ییایو پو فیو تحول در جهت تلط رییتغ یرا برا نهیمبادرت نموده و زم یورز تیخود مسئول ،یخود رهبر رینظ

 ندیفرا مفقوده قهلنوان حو از آن به ع دهیگرد یتلق داریتوسعه پا ندیدر فرا یاتیمشاركت عنصر ح نكهیامر ا تیخواهند ساخت. نها

 [. 7] گرددیو كرامت در افراد م یستگیشا شیو به اعتقاد صاحبنظران، مشاركت موجب افزا كنندیم ادیتوسعه 

گوها ه ارائه البدام توان اق از ویژگی خاصی برخوردار است كه بدون شناخت آنها نمی یایران در زمینه مشاركت شهروند جامعه

ین ا[. 8]است دار شهگوناگون تاریخی و فرهنگی دارای تناقضی ری لیماعی به دالد. از منظر برخی صاحب نظران  مشاركت اجتنمو

سمی، رهای  هاند، لیكن در عرص جو بوده های غیر رسمی و خصوصی سخت مشاركت دهد كه ایرانیان در عرصه تناقض نشان می

ته ست. این نكابی بوده اجبار و غیر انتخاها مبتنی بر  گونه مشاركت در بسیاری از عرصهاین جو نیستند. از طرف دیگر، مشاركت

ن سازد. ای یمیچیده معنای فنی و تخصصی مشاركت اجتماعی را با خصایص داوطلبانه بودن، هدفمند بودن، آزادی انتخاب و ... پ

، اجتماعیای حوزه ه ریزی و طراحی الگوهای مشاركتی دررنامهها و الزامات خاصی است كه در ب پیچیدگی نشانگر وجود پیش شرط

روندان را شه یتماعجلب مشاركت اج ها و راهبردهایروش كوشدیحاضر م قفرهنگی، مدیریتی و ... بایستی شناسایی شوند. تحقی

ن نكات و ، بتواموارد نیا یاست كه با بررس نیكند. هدف ا یفعال و كارآمد بررس ینهاد اجتماع یرگیدر حركت به سمت شكل

 . نمود. ییداشته باشند، شناسا یمثبت ریتأث رانیبر مشاركت شهروندان و مد دتواننیرا كه م یعوامل مهم
 

 بیان مسأله
روند رو به رشد جمعیت و شهرنشینی و بروز مشكالت متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از یك سو و ناكارآمد بودن روش 

های مدیریت و كنترل توسعه شهری جهت رفع مشكالت و تنگناهای مذكور از سوی دیگر، شهرهای نابسامان و ناپایدداری را خلدق 

از استانداردهای پایین زندگی برخوردارند و پیش بینی می شود كه روزبروز بدر تعدداد  نموده است. اكثریت جمعیت شهرهای كشور
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این جمعیت افزوده شود. رشد سكونتگاه های غیررسمی، افدزایش نداامنی، گسدترش وسدعت شدهرها و شدكل گیدری منطقده هدای 

كشور به تصویر كشیده اند. امدا بایدد گفدت كالنشهری، افزایش هزینه های زیرساخت ها، چشم اندازهای ناپایداری را برای شهرهای 

 كه مسائل یاد شده، معلول بوده و علت اصلی را در دو ابرمساله اساسی شامل نبود مدیریت مشاركتی و شهروندی باید جستجو كرد.

الی ه رشد و تعدتیجها و در نها، قابلیتهای مردم در همه مراحل توسعه جهت ظهور تواناییمشاركت، فرایند درگیر شدن كلیه گروه

اركت های اخیر همدواره در محافدل علمدی و سیاسدی كشدور، موضدوع مشدمادی و معنوی آنهاست و به همین خاطر شاید در سال

نصدری مهدم در های اجتماعی و سیاسی جامعه قرار داشته، همگدان از  آن بده عندوان عشهروندان در امور شهرها، در صدر گفتمان

 [.9]عه پایدار سخن برانند جهت رسیدن به دموكراسی و توس

سدته ندان را خواندگی در شهر، یك انتخاب نیست، اما رفتارهای شهری متفاوت، تنوع الگوهای كار، سكونت و گذران فراغت، شهروز

 رمدادیی و عوامدل غیپاره ای الگوها وامی دارد. بنابراین زندگی ساكنان شدهر، همدواره از ضدروریات مداد« انتخاب»یا ناخواسته، به 

دیدده تكوین این پ در این میان مدیریت شهری نیز در موقعیت و وضعیتی انفعالی، به جای آن كه به سازوكار )فرهنگی( متاثر است.

ار این كنترل و مه های شهری بپردازد و بكوشد در تكوین آن نقشی مثبت و موثر داشته باشد، همواره در كار ابداع روش هایی برای

م مشداركت دهد كه عددهای صورت گرفته نشان میریزیتجربیات حاصل از توسعه مبتنی بر برنامه [.10] رویدادهای شهری است

اده دعمدومی سدوق  مردم در این فرایندها سبب به وجود آمدن زیان فراوان شده، از این رو جوامع را به سوی توجه به امر مشاركت

هدان، امی كشدورهای جباشد. تقریبدا  در تمدهای محلی میتوسعه سازمان های مشاركت مردم در اداره امور، ایجاد واست. یكی از راه

ار و یی كه بده افكدهای اصالحی قرار دارد. در كشورهاهای محلی در سرلوحه برنامهتقویت و تجدید نظر در چگونگی فعالیت سازمان

ی ه رشدد اجتمداعد. در برخی از كشورها كهای محلی به معنای صحیح كلمه وجود دارنشود، سازمانعقاید مردم احترام گذاشته می

ندد، دانتضدی نمدیممردم چندان مورد توجه نیست و یا طرز فكر زمامداران آنان به گونه ای است كه تفویض امور محلی را به مردم 

انون طبدق قد ا اگدریسازمان های ایجاد شده یا دارای اختیارات الزم برای اداره امور محل از طریق شركت و دخالت مردم نیستند و 

بدا [. 11]اقعیت هستند وتوانند عمال  از اختیارات خود استفاده كنند، فاقد اصالت و چنین اختیاراتی هم به آنان داده شود چون نمی

هری و شدتوجه به احساس ضرورت مدیریت شهری در سطوح كالن نسبت به مشاركت مردم در طراحی، اجرا و نظارت برنامه هدای 

رهند  ها و راهبردهایی بیان شده است تا بده تددریج مشداركت بده صدورت جزیدی از فدان مشاركت، روشروشن شدن خالهای فق

اال بدهر نیازمندد سازمانی در آید. در این میان دانش مدیریت شهری با هدف دستیابی به مدیریت همه جانبه و توسعه پایددار در شد

بیندیم كده یاست محله محوری و نگاه جزئی نگر مدیریت شهری مدبردن مشاركت شهروندان در این امر است. با در نظر گرفتن سی

دی را از های محله، الگدوی جدیدتجربه جدیدی از جلب مشاركت شهروندان در مدیریت شهری در حال انجام است. تشكیل انجمن

-ه شورایارینیست ك مشاركت شهروندان در مدیریت شهری پیش روی قرار داده است. با توجه به ضرورت غیر متمركز، دور از ذهن

شی كه در جتماعی و نقاها در آینده نزدیك، از اجزای غیر قابل انكار در مدیریت شهری خواهند بود. بنابراین بررسی علمی این نهاد 

ر از ضدرورت بهبود عملكرد مدیریت شهری دارد به عنوان یك الگوی عملی مشاركت در مدیریت شهری و دستیابی به توسعه پایددا

 برخوردار است. ویژه ای 

هادهدای نتحت این شرایط، مدیریت شهری باید به دنبال راه چاره های اساسدی كده همدان بهدره گیدری از مشداركت شدهروندان و 

ه ا شد. مطالعدخصوصی است، باشد. در بستر راه چاره های ساختاری یاد شده، می توان امیدوار به حل مشكالت كاركردی در شهره

ینده الگوهای به ناسایی ریشه مسائل در حال رشد شهرها در كشور و بررسی موانع پیش روی آن، به بررسیحاضر تالش دارد تا با ش

 مدیریت مشاركتی و نوع تعامل مدیریت شهری و شهروندان بپردازد.
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  مشاركت گرا یشهر تیریدر مد یاخالق شهروند

 و انددركاران -دسدت بده شدهرها در بتوانندد كه كرد تعریف اجتماعی های عرف و قوانین از ایمجموعه توانمی را شهروندی اخالق

 یدداریپا توسدعه بده و زیسدت كمدك نمدوده محدیط با چه و یكدیگر با چه تنش بدون و هماهن  زندگی برای شهرها این ساكنان

 جامعه بین در بتواند و باشد ارزش دارای جامعه افراد نظر از كه قانونی و مشاركت نوع بیانجامد. به عبارت دیگر اخالق شهروندی هر

مدنی سامان نیابدد،  گر زندگی شهری توسط باورهای اخالقی و قانونشود. ااطالق می ببرد، بین از را ها تنش و كند ایجاد هماهنگی

شدهروندی كده هایی را به همراه خواهد داشت. در ایدن میدان، اخدالق ثباتیكند كه كشمكش و بیها بستری را خلق میاین تفاوت

 ییدرات بزرگدیرسد كه هرتحول مسدتلزم تغای است برای حاكمیت قانون. به نظر میكند، پشتوانهترین الزامات را خلق میكاربردی

درون  افدراد را از الزاماتی است كه صورت ذهنی دارد و شهروندی مجموعهگردد. اخالق است كه در پندارها و ذهنیت افراد رونما می

دی برای های جدیه راهشهروندان به عنوان كارگزاران اخالق هموار. شان رعایت كنندقرارداد جمعی را در روابطدارد تا اصول و وا می

و  رگزاری فدردیبیان شهروندی خود می یابند. بر این اساس فرد و جامعه در تعامل دوگانه به سر مدی برندد. بده عبدارت دیگدر، كدا

 هم وابسته اند. كردارهای اجتماعی به طور متقابل و مضاعفی به

نگرشی  وعامل نهادی  ریزی، نظارت و نهایتا  بسترسازی برای رفاه مردم را برعهده دارد. مشاركت تابع دومدیریت شهری نقش برنامه

هروندان در شدهای نهادی و شرایط گرایشی برای وقدوع مشداركت لذا برای ایجاد مدیریت شهری مشاركت گرا، باید زمینه [2]است

د رتاسر فرآینی را فراهم ساخت. در ساختار مدیریت شهری مشاركت گرا، كلیه بازیگران عرصه امور عمومی شهر در سمدیریت شهر

ی ها در كشدورهاها و یا شدوراریزی و مدیریت شهری اعم از تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا مشاركت دارند. وجود انجمنبرنامه

ان ر توسعه و عمدرشود، امكان مشاركت عمومی دساالری شناخته میوكراسی و یا مردمای از دمتوسعه یافته، در عین حال كه جلوه

االنده ه از حضدور فعسازد. در این زمینه تجارب بدست آمدها و سیاستمداران فراهم میجوامع انسانی را بدون مداخله مستقیم دولت

و  دینده شددن آنهدادهد كده بدا نهایافته، آشكارا نشان میها و شوراها در هدایت و كنترل توسعه شهرها در كشورهای توسعه انجمن

در ایدن  گی و فعالیتبهره گیری از كارشناسان مختلف، روز به روز از دامنه مشكالت و تنگناها كاسته شده و بستر مناسبی برای زند

 جوامع فراهم امده است. 

-كلی در قالب تشدای مردمدر مدیریت شهری، باید نمایندهباید توجه داشت كه علیرغم استفاده از پیشنهادات مردمی و حضور آنها 

به سمت  ند و ثانیا كهای مردمی فعال و پیگیر باشد. شورایی موفق است كه اوال  بتواند جریان دخالت مردم را تا حد ممكن گسترده 

زمینده  انسدت، در ایدنتكثیدر آنهدا د توان در گرونهادینه كردن و ایجاد فرهن  مشاركت گام بردارد. بنابراین موفقیت شوراها را می

ی و تصدمیم هدای سیاسدت گدذارایجاد و شكل گیری سلسله مراتب شورایی ضرروی به نظر می رسد تا مردم بتوانند در تمدام الیده

 گیری مشاركت نمایند. در این زمینه ایجاد سلسله مراتب زیر ضروری است: 

 شورای محله.1

 شورای مناطق شهر.2

 شورای شهر.3

 شورای استان.4

 شورای ملی.5

هدای هدا و انجمدنباشدد. لدذا ایجداد سدازماندر این سلسله مراتب كوچكترین و اجرایی ترین سطح در فرآیند مشاركت، محله مدی

های اجتماعی به معنای واقعی با عزم ملدی پیوندد یابدد و بده ایدن طریدق رسد تا حركتمشاركتی در واحد محله ضروری به نظر می

ن به سطوح باالتر انتقال یابد. عالوه بر انتخاب اعضای شورای شهر، عینیت بخشی بده مشداركت شدهروندان ها و نظرات شهرونداایده

هدای توسدعه هدا و برنامدههای توسعه شهری، اطالع رسانی طدرحها و برنامهدر تعیین و اولویت بندی نیازهای شهروندان، تهیه طرح

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
در ایدن راسدتا بده [. 12]ریزی شده تقسیم نمود ها و پاسخگویی نهادینه و برنامهها و پروژهها، برنامهشهری، نظارت در اجرای طرح

 شود. نظریه پایه مشاركتی با تمركز بر نقش مشاركت مردم در اجتماعات محلی و توجه به ظرفیت های محلی پرداخته می
 

  1یساختار نظریه پایه  مشاركت
 كده هرچند. نمایندمی ارائه محلی طراحی و ریزی برنامه فرایندهای به منظور اعمال را قویی هایآرمان مشاركتی، پایه نظریه اهداف

 بده اصدول ایدن گیدری هدف لیكن است گرایانهآرمان بسیار یا و دسترس غیرقابل شده ارائه اهداف از بعضی آید نظر به است ممكن

-در این فرایند، هر چه نظدام برنامده .[13]است محلی توسعه الگوی تقویت و مركزی حاكمیت از وظایف گریتصدی كاهش سمت

هدا بده سدطوح محلدی گدام بدردارد از میدزان ریزی و مدیریت شهری در سطح كالن به سمت تفویض اختیارات و اعطای مسئولیت

های فردی افراد، ( ظرفیت سازی و توجه به مهارت2003)2اید. آبرلیافزگری خود كاسته و به خودگردانی نهادهای محلی میتصدی

تأكید و توسعه بر حاكمیت و نظارت شهروندی، تصمیم گیری مبتنی بر اجماع، آموزش اجتماعات محلی را از عوامل مؤثر بر توسعه 

از یدك نظدام متمركدز بده نظدام گیری شوراهای شدهر و روسدتا گدام اول حركدت در كشور ما شكل .[3]داندنهادهای اجتماعی می

تواند به عنوان حلقده واسدطه و مكمدل شدوراهای ای میباشد و توجه به شوراهای محلهریزی و مدیریت شهری میخودگردان برنامه

-ریزی و مدیریت مورد توجه قرار گیرد. گام بعدی مدیشهر به منظور تحقق كامل و حركت در جهت تمركز زدایی نظام كالن برنامه

ها از یك سازمان محلی به یك حكومت محلی و تجدید نظر اساسی در حوزه وظایف و اختیدارات آنهدا باشدد. د تبدیل شهرداریتوان

شكل گیری نهاد اجتماعی در مدیریت شهری نیازمند یك ساختار نهدادی مدردم سداالر، مشداركتی و از پدایین بده بداال اسدت و در 

عملی نخواهد بود. به عنوان مثال در مدورد كشدور ایدران، نهادهدای مشداركتی )مانندد ساختارهای آمرانه و متمركز تحقق كامل آن 

ای( ماهیتی مردم ساالرانه )دموكراتیك( دارند و چارچوب تصمیم گیری در آنها از پدایین بده باالسدت و در شوراهای شهری و محله

هدا در كشدور در وضدعیت فعلدی كدامال  ت شدهردارینتیجه مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی در قبال مردم است ولی در مقابل ماهید

ساالرانه )بوروكراتیك(، آمرانه و از باال به پایین است و در نتیجه غیر شفاف و غیدر پاسدخگو اسدت. بندابراین جلدب مشداركت دیوان

تواند بر مبنای این شهروندان در راستای شكل گیری یك نهاد اجتماعی نمی

زمند تغییدر و تحدول در سدازمان، سداختار و ساختار و الزامات آن باشد و نیا

ها و دیگر متولیان مدیریت شهری بدرای اتخداذ تشكیالت مجموعه شهرداری

 الگوی مدیریت محلی است. 

 می اشاره مشاركتی پایه نظریه ساختار در كلیدی عناصر از بعضی به زیر در 

 : [14] شود

 نفوذذی و ذینفع هایگروه مشاركت 

 الزم باشدد، محلی مقیاس در پایدار توسعه به نیل اصلی هدف كه صورتی در

 فرآیندد در فعدالی و گسترده به صورت نفوذذی و ذینفع هایگروه همه است

 مشداركت سدبب كده هاییمكانیسم است الزم .نمایند مشاركت سازیتصمیم

 و خصوصددی عمددومی، بخددش شددامل نفددوذذی و نفددعذی هددای گددروه همدده

 قابلیدت بایدد هدا مكانیسدم ایدن. یابندد توسدعه گردند، می محلی اجتماعات

 .باشد دارا را مختلف های طرح برای انطباق
 

                                                 
1 - The Co-Operative Principal 

2- Aberley 

 

  ایجاد زمینه های مشترک -1شكل 

(1384هودسنی، : )مأخذ  
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  محلی استقالل ارتقاء 

 در تخدابان حدق جملده از كده اسدت محلی حاكمیت توسعه در پایداری اهداف به نیل بمنظور اساسی راهكارهای از یكی اصل این

 نماید می بیان ابطهر این در پایه نظریه. باشد می...  و محلی اجتماعات شبكه توسعه و محلی تسهیالت و امكانات و خدمات با رابطه

 اندرژی، فمصدر سدازی بهینده جملده از مدوارد بسیاری در و گردند مدیریت خود بخش ترین جزئی در باید هافعالیت و خدمات كه

 پدارک بسدتان،د جملده از اولیده خدمات همسایگیواحد  نمونه به عنوان.گردد ارائه و مدیریت محلی واحد هر سطح در راهكارهایی

 .باشدمی تفرادس ناحیه و منطقه عهده به باالتر سطوح خدمات دیگر و آورد می فراهم را...  و محلی خرید های مكان محلی،

 پیوستگی و تركیب اصل 

 در بلكده ،گدردد پیرامدون فضداهای از آن جدایی سبب نباید ،(محلی حاكمیت تقویت فرایند در)محله  یك خودمختاری و استقالل

 عالوه. است روریض و الزم آنها در زندگی قابلیت و قدرتمندی سرزندگی، منظور به آنها درون همانند محالت میان پیوستگی مقابل

 تضدمین را التمحد موفقیدت تواندد مدی( فضداها) هامكان و فعالیتها بین اتصال و ارتباط محله، در گسسته الگوی نبودن مناسب بر

 .گردد تقویت همجوار همسایگی واحدهای و محالت میان ارتباطات است الزم رابطه این در. نماید

 تنوع 

 هدای گدروه و فمختلد شرایط با انطباق قابلیت طرح است الزم. باشد می مختلف شرایط به طرح انطباق به توجه واقع در تنوع اصل

 نقدل، و حمدل ایهد شدیوه مختلف انواع در تنوع. باشد داشته...  و مسكونی واحدهای انواع جمله از را اقتصادی د اجتماعی مختلف

 .باشد می واحد همسایگی در تنوع ایجاد مختلف جوانب همگی...  و شناسی زیبایی ابعاد در تنوع شغل، در تنوع

 بده بایدد ریدزی برنامده و طراحدی راهكارهدای همه. باشد می مكانی شرایط با و تطابق پیوستگی پیوستگی، ابعاد ترین اصلی از یكی

 توجه بدون كه است توسعه استاندارد راهكارهای از استفاده اهمیت، حائز نكته اما برسند، مكان به تطبیق نهایت در و كافی شناخت

 آن كدارآیی عددم و امكاندات از مناسدب اسدتفاده عددم سبب و گیرند می قرار استفاده مورد محله و واحد همسایگی های ویژگی به

 خدا  هدای ویژگی محدوده، موقعیت با مطابق توسعه هایسیاست است الزم منظور بدین. گردد می خود عملكردهای در محدوده

 .شود بررسی آن ارتباطی های شبكه و عملكردی

 انطباق قابلیت 

 تغییدر بددون و ثابدت زنددگی های محیط دیگر مانند اجتماعات محلی

 و هدا كاربری تغییر ها،ساختمان توسعه انسانها، آمد و رفت. باشند نمی

. گدردد مدی زنددگی محدیط در ای گسدترده تغییراتدی سبب همگی... 

 الزم نتیجه در گردند، همسو تغییرات با خود، است الزم شهری محالت

 كداربری برای باال پذیری انعطاف قابلیت با ساختمانهای و خیابانها است

 بازسدازی و نوسدازی رویكدرد از گردند، ایجاد مختلف های استفاده و ها

 گرفتده نظدر در آتی های توسعه برای و فضاهایی شده استفاده تدریجی

 اسدت شدده داده نشدان -2شماره  شكل در كه همان گونه .[13]شود 

 محلدی حاكمیدت توسدعه الگدوی تقویدت جهت محلی های گروه اجزاء

  شود.  بیان زیر در موارد تواند می پایدار
 محلی ریزی برنامه مسئولین -1

 آنهدا. ماینددن حركدت پایددار توسعه به نیل جهت در محدوده یك طراحی و ریزی برنامه راستای در موظفند ریزی برنامه مسئولین

 جملده از اجدزاء دیگدر ربد اتكا با اجرایی های زمینه معموال . دارند كمی اجرایی قدرت ولی نمایندمی تولید را ها سیاست و ها برنامه

 گیرد.می صورت محلی خدمات مسئولین

 

ریزی محلیچهار جزء برنامه  -2شكل شماره   

 1384منبع: هودسنی، 
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 محلی گذاری سرمایه مسئولین -2

 گدذاریمایهسدر هدایگروه. گردندمی تقسیم داوطلبانه و عمومی خصوصی، گروه سه به بخش این در اصلی های سازمان و متصدیان

 .باشند می اجتماعی خدمات و پرورش و آموزش سالمت، و بهداشت نقل، و حمل های بخش در گذاران سرمایه شامل

 محلی اجتماعات و ها گروه -3

 ا خد هدایگدروه و هداباشدگاه شدهری، مهندسدین جامعده شدهری، خدمات مختلف هایگروه شامل محلی داوطلبانه هایسازمان

 عندوان بده ار ایمحلده توسدعه در مشداركت اسدت ممكن خا  هایگروه این از بعضی. باشند می...  و تفریحی و مذهبی ،اجتماعی

 محددوده در هداروهگ این از بسیاری. شوند نمی عمل وارد صورت بدین ها گروه این اكثر اما قرار دهند، خود های برنامه اصلی هدف

 اسدتراتژی صدلیا هسدته عندوان بده توانمی را محلی سیاسی فعال های گروه معموال  .دارند عمل شعاع خا  محله یك از فراتر ای

 .ندده نمی انجام مردم عموم نیازهای و نظریات از كاملی لزوما  حمایت نیز آنها اگرچه. گرفت در نظر محلی توسعه

 محلی مردم -4

 محلدی، جرانتدا سداكنین، همه جمعیت این. میباشند محله و واحد همسایگی اصلی مالكین و كنندگان استفاده دسته این واقع در

% 10 تنهدا التح بهترین در. گردد می شامل را هستند، وابسته محله تسهیالت و خدمات به كه كسانی همه طور كلی به و كارگران

. باشدند شدتهدا اجتمداعی حضور گیری رأی مواقع در تنها شاید دیگر% 90و باشند می یافته سازمان های گروه عضو محلی ساكنین

 یدك ایجداد هدا گروه این از استفاده هدف. گردد نمی جامعه ای حاشیه و پذیر آسیب های گروه شامل معموال  مشاركتی فرآیندهای

 و جدزاءا میدان مدؤثر مشداركت به دستیابی بمنظور سازمانی و سیاسی اراده كه شود می فرض بخش این در. است  محلی حاكمیت

 مختلف، های موقعیت در و جداشده مدیریتی متعارف و رسمی های شیوه از است الزم نتیجه در دارد، وجود محلی اندركاران دست

 :مثال عنوان به گردید، عمل وارد مشاركت و ساالری مردم مختلف درجات با

 شوند؛ انتخاب محلی مراجع از قدرت تفویض با همراه مستقیم صورت به محله و شهر شورای  -

 باشند؛ مشاركتی صورت به محلی خدمات ارائه مسئول محلی های كمیته  -

 مدی فدراهم مشداركتی همكداری برای را مساعدی شرایط بالقوه صورت به كه بخشی میان عضویت با محلی عمومی از اجتماعات  -

 گردد؛ استفاده آورند،

 .[13]د باشن توسعه های پروژه متصدی محلی اجتماعات در وسیع اختیارات با همراه محلی، اجتماعات توسعه هایگروه -
 

 شهر تهران یتیریدر ساختار مد ینقش شهروندان و شهردار

 هاینظام یرگیاست كه همگام با شكل نیا یرامونیپ یبزرگ چون تهران در كشورها یمعضالت شهرها نتریاز مهم یكی

است متناقض با مظاهر  یتهران شهر نینشده است. بنابرا نهیدر آن نهاد یمرتبط با نظام شهروند یمدرن، قواعد اخالق و هنجارها

و اداره منطقه كالن  یزریبرنامه ،گذاریاستیحاضر س طیدر شرا .[15]قاعده مند و نابهنجارساز  رینامنسجم، غ یمدرن و رفتارها

( یو استاندار هایفرماندار ها،یدار)بخش یاسی( و سهایاریو ده های)مانند شهردار یتیریمتعدد مد یقلمروها نیتهران در ب یشهر

 یقلمروها نیمؤثر ب یو همكار یهماهنگ یتهران فاقد سازوكارها یكالن شهر طقهشده است. سازوكار موجود اداره من میتقس

 طیاست. در شرا یعملكرد كپارچهیقلمرو  نیمستقر در ا یمركز هایخانهتابع وزارت هاینهادها و سازمان زیدوگانه موجود و ن

همجوار و  یو بدون توجه به اهداف قلمروها زاموجود در منطقه به صورت مج یاز قلمروها كیهر  تیریو مد یزریموجود، برنامه

محدوده  كیرا از  یاگر چه ممكن است مشكل یطیشرا نی. وجود چنردگییدر سطح فرادست صورت م ایمصالح منطقه زین

 ودبا گستره محد یو اهداف كردیرو نیاعمال چن رایبه حل و رفع آن در سطح منطقه كمك كند، ز تواندیدور سازد اما نم ییقلمرو

در  كپارچهی یكردیفقدان رو بیترت نی. بددیمنطقه خواهد انجام گرید یبه جا ییبه انتقال مسأله از جا شتری( بگرایی)فقدان منطقه
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نظام  یدر اداره آن است، چالش اصل یاسیاز وجود تفرق س یتهران كه ناش یمنطقه كالن شهر ییتوسعه فضا گذاریاستیس

 . [16] رودیمنطقه به شمار م نیموجود اداره ا

مدرن و  یمشاركت -یمحل تیریمد هاییژگیشهر، فاقد و یاسالم یشوراها یریتهران به رغم شكل گ یشهر یتیریمد ساختار

به عنوان عوامل  یو شهروندان وجود ندارد. شورا و شهردار یشورا، شهردار نینظام ارتباط بسامان ب نیاست. در ا كیدموكرات

مورد نظر طرح جامع  ییسطوح سازمان فضا هیبا كل یرسم یتیریارتباط و نقش مد یتهران دارا یشهر تیریو بالفصل مد میمستق

 باشند. یشهر تهران نم دیجد

 

-و منطقه ین شهرتوسعه و عمرا تیریمد یو افق یمختلف و اقدامات آنها در سلسله مراتب عمود ینهادها فیتداخل وظا نیا

 تیفعال كی تا یماه یتوسعه شهر تیری. چرا كه مدشودیمحسوب م رانیدر ا یتوسعه شهر تیریمد یاز مشكالت ساختار یكی ،ای

 تیریو مد یزریمهبرنا یضعف نهادها گر،ی. از طرف دستین گریكدیمجزا از  عناصربه  هیاست و قابل تجز یبخش انیم ندیو فرا

توسعه  ایهطرح یو اجرا بیتصو ه،یآنها در روند ته هایتیو مسئول اراتیاخت تیشهر( و محدود یو شوراها های)شهردار یمحل

توسعه  ؤثر درم یمحل یروهایو ن یخصوص خشب یمتمركز و آمرانه و مانع جلب مشاركت و همكار یزریباعث تسلط برنامه یشهر

 صه نمود: خال لیدر موارد ذ توانیشهر تهران را م تیریمد یموانع عمده ساختار ان،یم نیدر ا  .[17]و عمران است 

 نییو از باال به پا یمتمركز، بخش -

 ساالرانه وانیگسترده و د -

 یمشاركت ریغ -

 شهر ییبا سازمان فضا یتیریمد یفاقد انطباق سلسله مراتب ساختار -

 یارتباط الزم سطوح ساختار سازمان ثیاز ح یعدم انتظام ساختار -

 مصوب در ساختار موجود یعناصر ساختار یخأل برخ -

 خارج از ضرورت و اداره سازمان در ساختار موجود  یوجود عناصر ساختار -

 یدرون سازمان یگروه هایتیفعال یدر انجام مشاركت یساختار سازمان یعدم انعطاف الگو -

 [18]در برابر تحول یساختار یداریپا -

 

 
  ( 60: 1384 ،یكمانرود :)مأخذ سازمان كالن مدیریت شهر تهران -1نمودار شماره 

 

 

 شهرداری تهران )شهر تهران( 

شهرداریهای مناطق ) متاطق شهر 

 تهران(

شهرداری نواحی ) نواحی متاطق شهر 

 تهران(

 محالت

 شورای شهر تهران

 شهروندان مناطق شهر تهران

 شهروندان نواحی شهر تهران

 شهروندان محالت شهر تهران
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نبود  و یماعاجت هایفقدان منابع، فقدان فرصت یموانع شهروند نیتر یصورت گرفته در تهران، اصل هایپژوهش براساس

بستر  نیت. در ااس یو ذهن ینیع هاینهیفراهم شدن زم ازمندین یواقع یشهروند دهدیمناسب بوده است كه نشان م یهانگرش

ساختارها  و یدنم یو نهادها یعموم یحوزه ها تیبا تقو یخود، كنشگران جمع لعم وهیتفكر و ش یبا الگو یكنشگران فرد یساز

  .ها و بسترها مؤثر خواهند بودفرصت جادیهم با ا

 

 ی اخالق شهروند یجلب مشاركت شهروندان در ارتقا یراهبردها
در  گذارریتأث و ایفعال، پو یمشاركت شهروندان دخالت دارد، وجود عرصه عموم یرگیكه در تحقق و شكل یعامل نتریمهم

 یریگ میم تصمدر نظا یاست. اما همان طور كه گفته شد عرصه عموم یشهر اتیدر ح یشهر و به طور كل تینظام كنترل و هدا

عرصه  تیقوستلزم تو جلب مشاركت شهروندان، م یتحقق مردم ساالر نی. بنابراتاس فیضع اریبس ایحضور ندارد  رانیدر ا یشهر

 ر و قابل درک نبوده واز افراد معنادا ینسبت قابل توجه یبرا یشهروند. [19] توسعه شهر است تیكنترل و هدا ندیدر فرا یعموم

ست ا یهیت. بداجه اسدر جامعه مو ایبا عوامل بازدارنده یشهروند ساز احسا یو برخوردار فینسبت به حقوق، عمل به وظا یآگاه

-یم یشهر تیریمد .دیمختلف به منصه ظهور خواهد رس هایآن در بخش یو ذهن ینیع هاینهیزم جادیبا رفع موانع و ا یشهروند

 یااس راهبردهاس نیا بردارد. بر یو مشكالت شهر لیدر حل مسا یمؤثر هایشهروندمدار گام هایبرنامه یو اجرا نیبا تدو تواند

 شده است:  نییتع ریبا حضور شهروندان به شرح ز مداریاخالق كردیبا رو یشهر تیریگذار مد

 شهر تیو گسترده شهروندان در نظام هدا یمشاركت واقع •

 یدولت ریغ هایو گسترش سازمان جادیاز ا تیحما -

 در شهرها یعموم یو گسترش فضاها جادیا -

 شهرها هی)ساختمان شورا( در كلاحداث تاالر شهر  -

 شهر تیریو مد یزیدر برنامه ر نفوذیو ذ نفعیذ هایكنترل افراد و گروه -

 عموم مردم یبرا یشهر و اقدامات شهردار یشورا هاییرگیمیانتشار منظم تصم -

 (نترنتیا -انهیبه مردم )را یمسائل شهر یشبكه اطالع رسان جادیا -

 شهروندان یشنهادهاها و پینظرات، خواسته افتیدر یو واقع دیشبكه جد جادیا -

محله سالم و شهر  ری)نظ یكم درآمدها و محرومان شهر تیوضع یبه منظور ارتقا یو شهر ایمحله هایجنبش جادیا -

 سالم(

 آن یسنجش منظم عملكرد مسئوالن و اعالم عموم یبرا یزمیمكان یطراح -

 یو شهر یبه سطوح محل اراتیاخت یو واگذار یشهر یریگ مینظام تصم ییتمركز زدا  •

 (ایو منطقه یمحل یشوراها لی)تشك یینظام شورا هایحلقه لیتكم -

 یشهر هایها و برنامهطرح یو اجرا هیته ندیاز عموم شهروندان در فرا ینظرخواه -

 یبه اختالفات مربوط به مسائل توسعه شهر یدگیبه منظور رس یشهر ژهیو هایدادگاه جادیا -

 یشهر ها و برنامه هایطرح یاعالم عموم -

  یمحل یآن به نهادها یو واگذار یمحل اتیمال نییتع -

  یمحل یاعتبار هایصندوق جادیا -

 یبخش خصوص گذاریهیسرما قیو تشو تیحما -

 یبه بخش خصوص یانتفاع یخدمات شهر یواگذار -

 یمراجع دولت ذیبه تنف ازیمردم و بدون ن میمستق یبا آرا انتخاب شهردار -
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 یبه سطوح محل اراتیو اخت فیوظا ضیدر جهت تفو نیاصالح قوان -

 یمحل یبه نهادها یتوسعه شهر هایطرح هیته یواگذار -

 یمل هایاستیاهداف توسعه شهر با نظر مردم در چارچوب س نییتع -

 شهر تیدر نظام هدا یكپارچگیو  یهماهنگ جادیا  •

 یدر اختالفات مربوط به مسائل شهر یشهر تیریو مد یمتخصصان شهرساز یشناختن داور تیبه رسم -

  یشهر و شهردار یشورا تیبا مركز یشهر تیسازمان واحد كنترل و هدا جادیا -

  یمحل اتیآنها به مال یشوراها و اتكا یاستقالل مال -

 هایبه شهردار شتریب اراتیو اخت فیوظا یاصالح قانون در جهت اعطا -

 هایشهردار یمنابع درآمد شیافزا -

 ییاجرا هایدستگاه ریبه سا یگسترش نظارت شوراها از شهردار -

 شهر یشوراها هیدر كل یشهر یزیبرنامه ر یمشورت ونیسیكم لیتشك -

 (یشهر نیقوان یو نوساز التیتشك یآموزش، بهساز ی)ارتقا یساز تیظرف •

 یعموم یها یآگاه یو ارتقا یشهروندآموزش  -

 یمفهوم و فرهن  شهروند جیو ترو نییتب -

 شهروندان ییو راهنما یآگاه یبرا یو انتشار ضوابط و مقررات شهر نیتدو -

 نقش آنها تیاصالح قانون شوراها در جهت تقو -

 هاینظر و به روز كردن قانون شهردار دیتجد -

 ها( ی)شهردار یحكومت محل یاز خالل گذار از نهادها یو حوزه فرهنگ یاسیحوزه س انیرابطه م تیتقو •

 یها یبه مردم ساالر یگذار آرام و مواز یبرا یبه دو نهاد بزرگ جامعه مدن یدولت ریغ هایو انجمن هایشهردار لیتبد -

 یاندهیفرا یعنیشور در ك دیمورد تاك یعموم یندهایفرا یاصل یها بانیكننده و پشت تیتقو یها هیحال به پا نیو در ع یمشاركت

 مردم. و افكار شهیو در اند یو اجتماع یفرد یدر رفتارها میمفاه نیكردن ا یو درون «یدولت ساز»و  «یملت ساز»

 در آن واحد اتخاذ شود: یسه روش فرهنگ دیبا یشهر دیجد یها گراییجماعت یمقابله با اثرات منف یبرا

 آنها. انیو ب ییشكوفا یبرا یمكان جادیا یو كمك به شكل گرفتن جماعت ها برا یتیهو یسنج ازین( ۱

ا بآنها  افتنیتضاد  از تنش و یریآنها و جلوگ انیم ییهمگرا یشدن جماعت ها برا یبیو ترك افتنیامكان به تداخل  جادیا( ۲

 گریكدی

 یضرور یو انسجام ها یعموم یها تیو در تضاد با منافع و هو یمنف یها ییاز شكل گرفتن جماعت گرا یریجلوگ( ۳

اومت مق ندیفرا قیز طراها كه اغلب  ییجماعت گرا نیقدرتمدارنه مقابله با ا یاز راه مثبت و به حداقل رساندن روش ها یاجتماع

 .[20]شود  یآنها منجر م تیبه تقو
 

 یریگ جهینت
عمده ترین فرآیند در جهت گسترش مدیریت محله ای واگذاری امور مربوط به محالت در حوزه مدیریت شهری به ساكنان       

محالت است و شهرداری تهران نیز به عنوان یك نهاد موثر در مدیریت شهری كه وظیفه ارایه خدمات شهری و زیرساخت ها را به 

ست كه از این توان بالقوه موجود در محالت استفاده كند. چارچوب راهبردی شهروندان دارد جهت ارایه بهتر خدمات الزم ا

پیشنهادی جهت واقعی كردن محدوده های مرتبط با حوزه فعالیت شهرداری جهت ظرفیت سازی توسعه محله ای می باشد و 

پاسخگویی به محدودیت های انتظار می رود كه این فرآیند به عنوان مبنای ظرفیت سازی و به عنوان یك عامل موثر در جهت 
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خاصی كه یك شهرداری در فرآیند ظرفیت سازی با آن مواجه است مورد توجه قرار گیرد. عموما  به شهرداری ها توصیه می شود تا 

با انجام كارهایی چون مقررات زدایی و اصالح نظام های حقوقی مربوط به حوزه وظایف خود، تمركززدایی قدرت های مدیریت 

طوح مركزی به سطح دولت محلی و مشاركت عمومی و گروه های محلی در طراحی و اجرای پروژه ها و بهبود امور شهری از س

مالی در جهت حل مشكالت خود و توسعه مدیریت محله ای گام بردارند. در این خصو  رهیافت های جدید توسعه بر اموری چون 

گیری ها تاكید توانمندسازی مردم و افزایش نقش اجتماع محلی در تصمیمخودجوش بودن كارها، توسعه از پایین به باال بر پایه 

و احساس  فیحقوق، وظا نهیدر زم یبرنامه جامع آگاه ساز یو اجرا نیارائه داد، تدو توانیم نجایكه در ا یمشخص شنهاددارند. پی

 است. یشهروند

های مختلفی را برای مشكالت توان با محور قرار دادن شهروندی برنامهدر تدوین برنامه جامع آگاه سازی می براساس مدل مذكور،

های مختلف شهر متناسب با شرایط اجتماعی، فرهنگی و فضایی آنها طراحی و اجرا كرد. در تدوین این شهری در مناطق و محله

( آموزش حقوق، 2های بنیادی شهروندی؛ انی از اتفاق نظر برسر ارزش( وجود میز1ها چند نكته حائز اهمیت است: برنامه

های ( ایجاد فرصت3ها و اقشار متعدد در جامعه؛ ها و احساس شهروندی در سطوح مختلف و براساس نیازهای افراد، گروهمسئولیت

ها در راستای توانمندسازی جامعه و ریزیها و برنامه( اتخاذ سیاست4ریزی و اجرا گذاری برنامهمشاركت در سطوح مختلف سیاست

شهروند »، «شهروند خوب»ها و راهبردها به سمت ارتقای مفاهیم ( حركت سیاست5های الزم برای تواناسازی افراد اجرای برنامه

 اه مردم باشد. تواند چارچوبی برای اداره امور شهرها باالخص شهر تهران برای مردم و به همرو مشاركت جو. این برنامه می« فعال

ننده و نترل ككدر خاتمه بایستی اذعان داشت كه اخالق شهروندی به خودی خود درمان نیست، اما زیربنای محكم و چارچوب 

-چوب میین چاركاهش دهنده بسیاری از مشكالت و مسایل شهری در جامعه دموكراتیك و شهرهای شهروندمدار است. بخشی از ا

 ریزی شود.رآمدن برنامه جامع آگاه سازی در شهر تهران پیتواند با تدوین و به اجرا د

 

 

برنامه جامع آگاه سازی -2نمودار شماره   
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