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:چكيده

عملكردي -تحوالت امروز شامل شهري شدن جهان و جهاني شدن شهرهاست و به موازات توسعه و گسترش فضايي
شهر تهران به عنوان مركز كالن. شهرها مسأله مديريت مطلوب آن نيز از جمله مسائل مهم در شهرهاي امروزي است

ازشهريپايداريراهدر واقع . ه و روند بيرون نيستانتگراسيون سياسي و اقتصادي و فرهنگي كل كشور نيز از اين قاعد
ها بارزترين مكان تجلي حيات اجتماعي شهرها هستند كه بستر محله. شودسر ميميشهريمديريترويكردتغيير

.آورندي امور شهر و تحقق حكومت محلي فراهم ميمناسبي را براي حضور مردم و مشاركت آنان را در اداره

وابسته است، از جمله ي اداره و مشاركت شهروندان در سطح محالت يك شهر به عوامل بسيارينحوهماهيت و 
هاي تاريخي، ساختاري و عملكردي شهر، تعاريف و مباني قانوني و حقوقي در خصوص شهروندي و شهرسازي، تاريخ زمينه

ها در فضايي كه زندگي و تفسيري آنتحوالت محالت و نگرش شهروندان در مورد شهر، محله و پديدارشناسي ذهني
. كنندمي

هاي نو در نظام مديريت مقاله حاضر با توجه به چنين نگرشي ضمن بررسي تاريخ انديشه شهرشناسي در ايران و ديدگاه
ج نتاي. پردازدمي) به عنوان يك نمونه موردي(ريزي شهري به تبيين شرايط تحقق حكومت محلي در شهر تهران و برنامه

اساسي حاكي از آن است كه با توجه به تاريخ انديشه هاي شهرشناسي در ايران، مباني قانوني و حقوقي در مجموعه قوانين 
مربوط به شهر و شهروندي و همچنين نگرش و پديدارشناسي ذهني برخي از شهروندان واقع در محالت شهر تهران 

رسد به مفهوم دقيق آن تا حد زيادي مطلوب نبوده كه به نظر ميشرايط امكان تحقق حكومت محلي ) هاي انتخابينمونه(
ي امور شهر، مشكالت اقتصادي، پايين بودن هاي تاريخي، ضعف در تدوين حقوق و قوانين شهرسازي و ادارهبه دليل زمينه

. باشد.... سرمايه اجتماعي و

نشهر تهرا- شهرشناسي-شوراياري-شهروندي- ريزي شهريمديريت و برنامه-حكومت محلي:هاهكليدواژ
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:مقدمه

صرافي و ديگران، (مديريت شهري عبارت از سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان شهر است 
براي شناخت شهرها، ابتدا بايد به . ي آن رابطه نزديكي داردهاي كلي توسعهشكل فضايي يك جامعه با مكانيسم). 70؛1379

به تناسب )604؛ 1374گيدنز، . (شودها اشكال فضايي ايجاد و دگرگون ميي آنايندهايي بپردازيم كه به وسيلهدرك فر
تا. گيردعملكردي شهرها شرايط و فرايند مديريت فضاي شهري نيز اشكال متفاوتي به خود مي-هاي فضاييگوناگوني نظام

متمركز،پايين،بهباالازرويكردهايبرمبتنيوافزارانهسختجويي؛چارهبراياصليتأكيد1970هايسالحدود
اكنونونبودشهرنشينيكليطوربهوشهرسازيمسائلكه در نهايت چنين روندهايي پاسخگويبود،كالبديواقتصادي
شهريمديريتشيوهكيفيتارتقاءدرراشهريهايناپايداريپاسخواستنوينشهريمديريتهايشيوهسربراجماع
)معنويچهوماديچه(شكليهردرتوليداصليعواملبين،جهانعلميمنابعامروزهكهطوريبه؛كندميجستجو
پايداريراه"به بيان ديگرداندميافزارانهسختوماديهايسرمايهازبيشترراتوسعهدرانسانينيرويومديريتسهم
كارآمدي،چونمتنوعيومختلفپارامترهايدارايخوبشهريمديريت "گذردميشهريمديريترويكردتغييرازشهري

هاي حيدري و ديگران، مركز پژوهش(است ...ومحوريداناييانصاف،همگاني،اظهارنظرحقطلبي،مشاركتشفافيت،
آ
 *�() اي سفرهاي دروازهميليون نفر و با احتساب 8/7جمعيت ساكنين نزديك به با 2شهر تهران).1383مجلس، 
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Yتمركزگرايي سرزميني و رشد نامتوازن . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستخوش تحوالت زيادي بوده استه��!
افتادگي شهرسازي به معناي عام آن از سبب رشد شتابان شهر و عقبتمركز در پايتختدنبال آن مهاجرت و اي و بهمنطقه

گيري مناطق شهري مسائل بسياري را با هاي جديد شهري در قالب شكلكميت و كيفيت رشد كاربري. شهرنشيني شده است
-گر سياستكه تدوينخود براي امروز شهر به همراه آورده است و مديريت شهري را همواره به رفع بحران مشغول كرده تا اين

ي شهري در حال حاضر گذار از نظام ها و پيامدهاي منفي توسعهبه دنبال چالش. كننده باشدبينيهاي پيشگيرانه و پيش
هاي ها و سياستچنين شعار اكثر برنامهريزي مشاركتي و نامتمركز ايده و استراتژي و همريزي متمركز به برنامهبرنامه

ها، از طرف ديگر، از آنجايي كه شهر تهران نقش يك الگو را براي ديگر شهرهاي كشور دارد، ايده. شهري شده استمديريت
اما به راستي تا چه حد . روندها و تحوالت در اين شهر تأثير بسيار زيادي در تغيير الگوهاي اداره امور ديگر شهرهاي كشور دارد

كار بهينه براي بهبود هايي وجود دارند و راهق بوده است؟ چه چالشاداره امور شهر تهران در دستيابي به اهداف خود موف
وضعيت چيست؟

: بيان مسئله، هدف و ضرورت

به موازات توسعه و گسترش شهرها مسئله مديريت . تحوالت امروزي شامل شهري شدن جهان و جهاني شدن شهرهاست
شهر تهران به . هميت و حساسيت بسيار بااليي برخوردار استمطلوب آن نيز از جمله مسائل مهم در شهرهاي امروز است و از ا

عنوان مركز انتگراسيون سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كل كشور با چالش مديريت پايدار شهر مواجه مي باشد و تحول روند 
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حل سياستي اجتناب مديريت شهري متمركز و از باال به پايين به مديريت شهري پايدار و از پايين به باال به عنوان يك راه 
ي اين شهر دو چندان ها در هدايت روندهاي توسعهناپذير تبديل شده است و لزوم تأكيد به نقش محالت شهري و مشاركت آن

ها به عنوان بارزترين مكان تجلي حيات اجتماعي شهرها هستند كه بستر مناسبي را براي حضور مردم و محله. شده است
هاي گذشته تاريخ شهر در ايران، شهرنشيني شتابان رغم اينكه در دورهعلي. مور شهر فراهم مي آورندمشاركت آنان را در اداره ا

شده است، اما در ) ايشهرهاي منطقهبه ويژه در پايتخت و كالن(باعث افول جايگاه محالت شهري در ساختار شهرهاي كشور 
ندهاي اجتماعي در شهرها و تشديد بيگانگي ساكنين شهر هاي اخير و به دنبال بروز مشكالت ناشي از سست شدن پيوسال

ها و اجتماعات محلي بار ديگر نظر مديران، ها به مسائل محيط زندگي خود، توجه به محلهتفاوتي آننسبت به يكديگر و بي
محله در شهرهاي ي تاريخيبا وجود سابقه. گران و نخبگان را به خود جلب كرده استريزان شهري و پژوهشمسئوالن، برنامه

اي هاي ساختاري و عملكردي محلهها همراه با سازوكارهاي سنتي بوده و به لحاظ تفاوتايراني، الگوهاي مديريت اين محله
اند، هاي كنوني شهري كه بر مبناي معيارهاي متفاوتي شكل گرفتهكنوني، چندان قابل استفاده براي محلههايسنتي با محله

سنجي تحقق حكومت محلي در شهر تهران سي مطالعه و پژوهش حاضر تبيين وضعيت كنوني و امكانهدف اسا. باشدنمي
در اين مطالعه آنچه به عنوان مديريت مطلوب شهري مد نظر است مفهومي فراتر از تعريف يك نظام سازماني و . است

جهت گيري به سمت تحقق مديريت واحد و ي امور شهر در قالب شهرداري است، بلكه تشكيالتي با وظايف مشخص براي اداره
به طوري كه پيوند ميان، جامعه، شهروند و بسترهاي زمينه ساز تحقق آن و نيز لزوم . محلي در شهر استگيري حكومتشكل

هاي بدين منظور ضمن بررسي برخي زمينه. نمايدبررسي تكوين تاريخي و اجتماعي تحقق شهروندي در جامعه را روشن مي
ريزي شهر در هاي مديريت و برنامههاي نظري معاصر پيرامون شيوهي درك شهر در ايران و تبيين ديدگاهر زمينهتاريخي د

به عنوان يك (چنين بررسي و تحليل مفهوم شهروندي هاي محالت پايدار و همسطح جهان و از جمله ايران، به بررسي ويژگي
هاي شهروندان قوانين مربوط به شهر و شهرداري و بررسي برخي ديدگاهدر مجموعه ) ي امور شهرهامفهوم اساسي در اداره

هاي اجتماعي و آسيب شناسي آنان در مديريت و ها، ظرفيتگرايي و گرايشات و تمايالت، زمينهدر خصوص محله) تهران(
. شودريزي محلي شهر در تهران پرداخته ميبرنامه

:سؤاالت تحقيق

چيست؟) در سطح جهان(ريزي شهر برنامهديدگاه هاي نو در مديريت و.1
توان از آن در جهت شناخت دقيق هايي است و چگونه ميانديشه شهرشناسي در ايران تا امروز شامل چه ديدگاه.2

ماهيت شهر و شهرنشيني در ايران بهره برد؟
در مجموعه قوانين -هرريزي شبه عنوان يك مفهوم اساسي در مديريت و برنامه"شهروندي"وضعيت و جايگاه مفهوم .3

و مقررات مربوط به شهر چگونه است؟
هاي شهروندان تهران در خصوص مديريت محلي شهر چيست؟ديدگاه.4
ها و همچنين ظرفيت و سرمايه اجتماعي در سطح محالت شهر تهران موقعيت ما نسبت به تحقق با توجه به ديدگاه.5

رد؟مديريت محلي شهر به مفهوم دقيق آن در كجا قرار دا

:شناسي تحقيقروش



اي و ميداني روش گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه. به طور موجز نوع تحقيق كاربردي و روش آن توصيفي و علي است
) شكل و نمودار(هاي تجزيه و تحليل منطقي و آماري است و در تجزيه و تحليل اطالعات از روش) نامه و مصاحبهپرسش(

. استفاده شده است

:ي شهرشناسي در ايرانتاريخ انديشه

هاي تاريخي در انعكاس وضع ي تاريخ نه انتخاب كه اجباري اساسي است در شناخت و كشف چگونگي پيچ و تابمطالعه
استنتاج قوانين و تحوالت .استدر نيروهاي اجتماعي موثر هايابي آنموجود و واكاوي شعور جمعي در پس نظام باورها و ريشه

آگاه دي ساختار تاريخ اجتماعي كه به درك ذهن و ناخوترسيم اجزاي به هم پيوستههي تاريخي معين بمحدودهيك تاريخي
بديهي است . زمين عمده نيستاي به اندازه نقش ايرانيان در تخريب بنيان شهر ايرانهيچ مقوله.فرهنگي ايراني مي انجامد

هاي اخير اين وضع در سده. كندنويسد الجرم مشكالت تاريخي اساسي پيدا ميملتي كه نتواند تاريخ خود را بنويسد يا بد ب
وضعيتي كه به دنبال بحران عقالنيت پيش . مبين نوعي آگاهي كاذب يا نوعي عدم خودآگاهي يك ملت نسبت به خود است

ي اينكه بتوان شرايط برا. توجهي به مباني آن استآيد، وضعيت عدم درك منطق ژرف تجدد، مدنيت، شهرنشيني و بيمي
هاي مدرن آن پيوند زد الزم است به نقادي از سنت و پرسش از كارآمدي آن پرداخت و اين نقادي فعلي شهر ايراني را به زمينه

. طلبدبر منطق دروني آن تمركز دارد كه نگاهي فلسفي به تحول تاريخي شهر ايراني در بستر گذار از سنت به مدرنيته را مي
ي پيشامدرن در كسري فرهنگي كه در آن جهل خود را دليلي بر نو نفي دنياي مدرن همراه با تفنني از سر روحيهاما نه با 

بودن سخنان خود قلمداد كنيم يا انتقال مجذوبانه ابزار و ظواهر آن، بلكه به شكلي خردمندانه و انتقادي در رويارويي با سنت و 
در عصر جديد از . ر تمدن امروزي جهاني، از درك بينش و ساخت آن عاجز ننمايدرغم حضور فيزيكي دمدرنيته كه ما را علي

پردازان مشهوري چون آدام اسميت زمان طرح اولين موضوعات پيرامون تمايز شيوه توليد آسيايي و اروپايي توسط نظريه
گاران بزرگ در جهان اسالم نو پيش از آن توسط فيلسوفان و تاريخ) م1873- 1806(و جان استوارت ميل ) م1723-1790(

و انگلس ) م1818-1883(تا نظريات كارل ماركس ) ق.ه808- 732(خلدون و ابن) ق.ه338-257(نظير ابونصر فارابي 
پردازي جهت تبيين سرشت و ساختار ي توليد آسيايي و استبداد شرقي ورود به عرصه نظريهدر مورد شيوه) م1895-1820(

در طول سده . تاريخي كشورهاي آسيايي به طور اعم و كشور ايران به طور اخص آغاز گرديده استاقتصاد سياسي، اجتماعي و
اند هاي اخصي پيرامون كشور ايران ارائه نمودهپردازان ديگري با تكيه بر همان نظريات پيشينيان خود نظريهگذشته نيز نظريه

ويتفوگل، "تمدن آبي"توان؛ نظريه باشند از آن جمله ميكه به طور كلي در چارچوب همان نظريات قبلي قابل تبيين مي
تعميم دوره بندي تاريخ اروپاي "لمپتون ، نظريه "مالك و زارع در ايران"هانس بوبك، نظريه "وريداري بهرهسرمايه"نظريه 

اي همچنين برداشت ويژه-نوكري تعبير شده است- رعيتي و آقا-كه به نظريه ارباب"پاتريموتياليسم"، نظريه "3ايغربي قاره
"استبداد آسيايي يا شرقي"، نظريه "شيوه توليد آسيايي"نظريه - مطرح شده است"سلطانيسم"از اين نظريه با عنوان نظريه 

ها و نظريات و نه نظريات ماقبل خود يكسري ديدگاهگران داخلي كشور نيز به تبع و با تكيه بر پيشيپژوهش. را نام برد...  و
اند كه برخي به طور مستقيم و برخي ديگر به طور غير مستقيم به موضوع توسعه ، تاريخ ، تمدن و انتقاداتي را مطرح نموده
اقتصاد (كاتوزيان ،)تاريخ ما(،  خنجي )نظام فئودالي يا نظام آسيايي(از آن جمله ديدگاه اشرف . شهر در ايران اشاره دارند

، )دولت و شهرنشيني(، رهنمايي )از شار تا شهر(، حبيبي )نظريه راهبرد و سياست سرزميني ايران(، پرويز پيران )سياسي ايران
رسمي استبداد و فئوداليته غير(، بشيريه )استبداد ايراني(، زيباكالم )پايدار شهريتوسعه(، صرافي )جغرافيا و شهرشناسي(فريد 
هاي انجام شده در پيشينه به طور كلي بر اساس بررسي. نام برد... و) نظريه انحطاط ايران(، سيد جواد طباطبايي )اندر اير

عملكردي و فضا و سرشت شهر ايراني به طور - ترين عوامل در تبيين ساختاريي شهرشناسي در ايران مهممربوط به انديشه
فضايي نقاط شهري و روستايي، موقعيت ژئواستراتژيك ايران، عامل تجاري، كلي، شامل؛ عامل كمبود منابع آبي، پراكندگي
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عدم امنيت، مالكيت نظام حاكم بر منابع توليد، بازتوليد استبداد، دخالت دولت در امور اقتصادي و نبود مالكيت خصوصي، عدم 
. باشدمي.. .و) تركها و مغول ها(گيري طبقه اشرافيت مستقل، انحطاط، هجوم اقوام بيگانه شكل

:ريزي شهري در جهان و ايرانهاي مديريت و برنامهنظريه

ريزي به عنوان نوعي فعاليت انساني، از اساس بر اعتقاد به خرد انساني، توانايي علوم و حق از ديدگاه نظري، به طور كلي برنامه
ريزي به لزوم اعمال حاكميت عقالني يه برنامهبنابراين منشاء اول. مداخله انسان در روندهاي طبيعي و اجتماعي استوار است

گردد و به همين دليل اولين ميها در اداره امور سياسي، نظامي و اقتصادي جوامع برها و توجيه و تسهيل دخالت آندولت
اقتصادي، آمرانه و خصلتي كالن، ) ريزي در ايران نيز شديداً تحت تأثير آن قرار داردكه نظام برنامه(ريزي الگوهاي برنامه

ريزي شهري نيز در اوايل قرن بيستم با اين هدف به وجود آمد كه در بستر چنين شرايطي بود كه برنامه. بروكراتيك داشت
هاي مربوط به توسعه و عمران شهري را چه در حال و چه در آينده، تحت انتظامي عقالني و نظامي سازمان يافته تمام فعاليت

"گراييتجربه"و ) پوزيتيويسم("گرايياثبات"و فلسفي آغاز قرن بيستم به شدت تحت تأثير فضاي فكري. درآورد
گرايي و هاي علوم طبيعي و اجتماعي بود كه از آن به دوران نفوذ و تسلط اثباتو كاربرد آن در تمام عرصه) سيسمامپري(

پاتريك "كه در ابتدا بر اساس نظريات ارگانيستي "يتفصيل-هاي جامعطرح"الگوي . برندگرايي در شهرسازي نام ميعلم
در هم آميخت ) 1933-منشور آتن("شهرسازي مدرن"شكل گرفت بعدها با اصول كاركردگرايي "لويس مامفورد"و "گدس

ت  در نيمه دوم قرن بيستم تحوال. هاي توسعه و عمران شهري بكار گرفته شدو در سراسر جهان از جمله ايران به صورت طرح
ريزي سنتي از فكري، سياسي و اجتماعي شگرفي در جهان پديد آمد كه به طور مستقيم و غير مستقيم باعث دوري برنامه

ريزي در فاصله روند دگرگوني در مفهوم و نقش دولت در برنامه) 1(در شكل . بعدي و از باال به پايين شدهاي آمرانه، تكروش
:باشدريزي سنتي شامل برخي موارد اساسي زير ميي برنامههاي شيوهترين آموزهمهم.دهدرا نشان مي2000تا 1950دهه 

هاي شهرسازي ترسيم تر از آن است كه قبالً در چارچوب نظريهها بسيار پيچيدهماهيت شهرها و زندگي جمعي انسان-
.شده است

صالح آن بسيار محدوتر از تصورات پيشين امكانات شناختي، علمي و فني ما براي دخالت در حيات شهري ، تغيير و ا-
.است
بيني نشده و ايجاد ميزان و نوع مداخله در ساختار و عملكرد شهرها، امري بسيار حساس است و احتماالً با عوارض پيش-

.مسائل جديد همراه خواهد بود
ريزي و مداخله در گونه برنامهين هرآيند و بنابراها به شمار ميهاي زندگي اجتماعي انبوه انسانترين كانونشهرها بزرگ-
). 1382مهديزاده و ديگران، (ها بدون مشاركت و همكاري و رضايت جمعي شهروندان با شكست مواجه خواهد شد آن

2000-1950ريزي در فاصله دهه دگرگوني در مفهوم و نقش دولت در برنامه): 1(شكل

42؛ 1385حاجي پور، : منبع

دولت به عنوان سازنده

ريزبرنامهدولت به عنوان 

كنندهدولت به عنوان فراهم

رساندولت به عنوان ياري

گردولت به عنوان تنظيم

دولت به عنوان همكار



لي
مح

ه 
مع
جا
ت 

ولي
سئ

ه م
رج

د

درجه مسئوليت حكومت

نظام متمركز

مشاركت محله اي

مديريت محله اي

نظام خودگردان

هاي عام ريزي راهبردي به تبع خاستگاه نظري و اجتماعي خود از دانشبه بعد پارادايم برنامه1970ي از اين رو در دهه
ي ي مشاركت، نظريه توسعهها، نظريه تصميم، نظريهاي سياسي و اجتماعي مثل نظريه سيستمفلسفي و فكري و نيز جنبش

ي شهروندي ي دموكراسي، نظريهي جامعه و دولت مدني، نظريهگرايي، نظريهبومستي عدالت اجتماعي، نطريه زيپايدار، نظريه
جمعي و تجارب جامعه بشري است و هدف نهايي آن نيز، تأثير پذيرفته است و به همين دليل تا حدود زيادي محصول خرد... و

اين مالحظات مفهوم و گستره پارادايم با. تأمين توسعه پايدار و اعتالي كيفيت زندگي براي تمام شهروندان جهان است
هاي فني و مطالعاتي است و از جامعيت، ي شهري و روشهاي توسعهريزي راهبردي بسيار فراتر از مفاهيم الگوي طرحبرنامه
ست گيري همه عواملي اپارادايم راهبردي مستلزم توجه و بكار. پذيري در مقياس جهاني برخوردار استپذيري و تعميمانطباق

... ي اجرايي وها، شيوهها، قوانين، تشكيالت، روشها، ارزشكه در بهسازي محيط زندگي انسان مؤثر است و شامل ديدگاه
ي شهري در كشورهاي مختلف با توجه هاي مديريت توسعهريزي راهبردي انواع و اشكال نظامبر اساس پاراديم برنامه. شودمي

. شكل گرفته است كه رو به گسترش و تكامل داردهابه شرايط نيازها و امكانات آن

جابجايي مسئوليت و وظايف بين حكومت و اجتماع محلي در چارچوب تمركز زدايي): 2(شكل 

43؛ 1385حاجي پور، : منبع

ها ترين آنهاست كه برخي از مهمريزي و مديريت شهري شامل طيف وسيعي از ديدگاهامروزه جريانات فكري مرتبط با برنامه
الگوي پلوراليسم يا تكثرگرايي، جنبش پسامدرنيسم يا فرانوگرايي، ديدگاه ليبراليسم كالسيك، جنبش اصالحي : شامل

ريزي ريزي دموكراتيك، برنامهمحلي، برنامههايگاه سوسياليسم محلي، ديدگاه نوين ليبراليسم از قدرتها، ديدشهرداري
ريزي حمايتي يا وكالتي، رويكرد ناحيه همسايگي به مديريت ريزي گام به گام، برنامهريزي فرايندي، برنامهپاسخگو، برنامه
باشد كه با توجه به موضوع مورد مطالعه ويكرد حكمراني خوب شهري ميگرايي و رريزي مشاركتي، جنبش محلهشهري، برنامه

.شودحاضر به سه مورد اخير پرداخته مي

اي به رويكرد ي شهري توجه فزايندههاي توسعهبه بعد در برنامه1980ي تجربيات جهاني نشان مي دهد كه از دهه.1
چنين ي شهري و همهاي توسعهشهري رمز موفقيت پروژهتا جايي كه در حال حاضر مشاركت. مشاركتي صورت گرفته است

هاي برخي از ديدگاه). P٣٢٢ .١٩٩٦ ,UVCHS(يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد نظام مديريتي شهري و اركان آن است 
 Consultation(ي مشورتي ، نظريه)Cooptation Theory(ي همراه ساختن نظريه: نظري پيرامون مشاركت مردمي شامل

Theory( نظريه درمان آموزشي اجتماعي ،)Educational and Social Therapy Theory (ي قدرت اجتماعي و نظريه
)Community Power Theory (در شكل زير دو ديدگاه فكري در اهداف كلي از مشاركت مردمي كه در نظام . مي باشد

.دار مي باشد، ارائه شده استريزي و مديريت شهري در ايران نيز اهميت بااليي برخوربرنامه



دو ديدگاه فكري در اهداف كلي از مشاركت مردمي): 3(شكل 

158؛ 1376سيف الديني، : منبع

دو ديدگاه فكري در اهداف كلي از مشاركت مردمي

حامي نظرات مديران اداري و اجرايي است)2تأكيد بر پذيرش و دخالت نظرات مردم در برنامه ريزي است)1

اهداف ويژه مشاركت مردمي

مشورتشورا

انفعاليهاي شيوه

روش پيمايشي•

روش هاي مختلف راي گيري•

روش دلفي•

هاي فعالشيوه

شيوه گروه برگزيده•

هاتجزيه و تحليل قضاوت•

هاتجزيه و تحليل ارزش•

گيريكمك به تصميم) بگيريگيري و لحاظ كردن راي مردم در تصميمراي) الف
مبادله اطالعات)جآموزش)جلب حمايت ب) الف

هاي سازمان يافته و منظمهشيو

هاي مشورت با مردمكميته•

شوراهاي محلي•

نيروهاي ويژه وظيفه خاص•

هاي سازمان يافته  و نامنظمشيوه

ريزان به مراكز تجمعمراجعه برنامه•

ريزيدهي به وسيله مؤسسه برنامههاي اطالعهتشكيل جلس•

ريزي محليتشكيل شوراهاي برنامه•



هاي سنتي چپ و راست ظهور يافت، خود را از چارچوب1970اين جنبش كه در دهه : )Localism(گرايي جنبش محله.2
دهند و بر آگاهي ادامه ميمختاري، خودگرايي، خودطريق حمايت از محلههاي خود را به صورت روزمره از رها نموده و تالش

نكات زير تأكيد مي ورزد؛ 
-Self(حاكميت -گرايي بر اساس اصل خودخودمختاري محلي- 2-1 Governance(

دموكراسي از پايين به باال به صورت مشاركتي، مستقيم و غير متمركز- 2-2
فكار پدرساالرانهارتقاء انديشه خودياري، بدون مداخالت ا- 2-3
تشويق مشاركت مردم- 2-4
بيگانگي، انحطاط محيطي و افول اند، اينك به مكان از خودتأكيد بر اين امر كه شهرها زماني كانون آزادي بشر بوده- 2-5

). UNCHS, 1999(اند شناسانه تبديل شدههاي انساني و زيباييارزش
ميالدي به ويژه در افريقا آغاز 80ي كاربرد اين واژه از اواخر دهه): Good Governance(رويكرد حكمراني خوب شهري .3
–تا در اياالت عربي 5در آسيا و 10در امريكاي التين، 14در اروپا، 23در پايين صحراي افريقا، 29–كشور 81حدود . شد
اس تعاريف برنامه عمران سازمان ملل بر اس.)Obeng-odoom. F, 2009.p 47(اندهايي در جهت حكمراني محلي برداشتهگام

مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد، عادالنه و : متحد، حكمراني خوب عبارت است از
حكمراني شهري را به عنوان فرايندي ) UNCHS(مركز اسكان سازمان ملل . داريمشاركت گسترده مردم در فرايند حكومت

توافق گرا بودن : حكمراني خوب داراي چند مشخصه است. كندو مؤثر به مشكالت شهري است، تعريف ميكه پاسخ كارآمد 
)Consensus Oriented(طلبي و فراگير بودن ، مساوات)Equity and Inclusiveness( اثر بخشي و كارايي ،
)Effectiveness and Efficiency( مشاركت ،)Participation( شفافيت ،)Transparency(بودن ، پاسخگو
)Accountability(مداري ، قانون)Rule of Law()Dinesh. M (1998) and BSHF (2000) and UNDP (1997).

هاي گذار اساسي حكومت و حكمرانيمقايسه ويژگي): 1(جدول 

حكمرانيمعيار مقايسهحكومت
كنندگانتعداد بسيار محدود مشاركت-
بازيگرانعوامل اجرايي اساساً دولتي-

كنندگانتعداد بسيار زياد مشاركت-
بازيگران بخش خصوصي و عمومي-

گيرداي  صورت نميمشاوره-
ها صورت ها و اجراي آنهيچ همكاري در صورت بندي سياست-

نمي گيرد
گستردگي زياد موضوعات سياسي-

)وظايف(ها كاركرد

انجام مشاوره-
هاسياستبندي و اجراي همكاري تا حد امكان در صورت-
گستردگي كم موضوعات سياسي-

مرزهاي بسته-
عضويت غيرارادي-
فراواني و مدت زمان اندك تعامل-

ساختار

مرزهاي بسيار باز-
)ارادي(عضويت داوطلبانه -
فراواني و مدت زمان زياد تعامل-

مراتبي، رهبري پيوسته و از باالاقتدار سلسله-
روابط متضاد/ ميان كنش خصمانه-
غيررسميبرخوردهاي -
كاريپنهان-

كنشقراردادهاي ميان

تحرك دروني/ مشاوره افقي-
توافق بر سر هنجارهاي تكنوكراتيك و روابط مبتني بر همكاري-
برخوردهاي بسيار غيررسمي-
باز بودن و  شفافيت-

آزادي عمل باالي دولت از جامعه-
تسلط دولت-
گروه هاي ذي نفع جامعه هيچ نفوذي در دولت ندارند-
تعادل يا همزيستي بين بازيگران وجود نداردهيچ -

توزيع قدرت

آزادي عمل اندك دولت در جامعه-
تسلط پراكنده دولت-
اي در دولت دارندهاي ذي نفع نفوذ پراكندهگروه-
تعادل و همزيستي بين بازيگران وجود دارد-

11؛1389پرهيزكار و ديگران، : مأخذ



اينبرايدولتكهو نقشي. امور شهرهاستيحكومتي، ادارهاز سيستمجزئييمثابهبهشهريمديريتسيستمهدفدر ايران 
مديريتسيستمباشد، هدفتعريف، هرچهاينكهنيستترديدي. سازدميرا روشنهدفاينشود، تعريفميقايلسيستم
اينهايبرنامهكهاستدليلهمينبه. كندميتبعيتآنو از كلياتستاهمسوو با آنبودهملياهدافدر جهتشهري
گردد و اقداماتميكشور تدوينجاريو قوانينكالنهايبرنامهدر چارچوبطور كليامور شهر، بهساماندهيبرايسيستم

. )10؛1373فر، زاهدي(كشور نيستقانونيمقرراتناقضسيستماين

عناصر مديريت شهري در ايران): 4(شكل 

نگارنده: منبع

و اجرايشهريو عمرانتوسعهريزيبرنامهبهخود موظفعمليوظايفلحاظو بهتعريفبهبناشهريمديريتسيستم
در . استآنبراياجراييريزيبرنامههويتنوعيكنندهتعيينوظايفاينانجام. استمربوطههايها و پروژهها، طرحبرنامه
هايبرنامهيتهيهبهبر كشور، اقدامحاكمو فضايياقتصادي، اجتماعيريزيبرنامهنظامدر قالبشهريمديريتواقع

تبديلعملياتيهايپروژهحاكم، بهاجرايي-ادارينظامرا در چارچوببرنامهآنكند و سپسشهر ميبرايشهرييتوسعه
.رسانداجرا ميمرحلهو بهكرده

ريزي آنگستردگي فضايي شهر تهران و مسئله مديريت و برنامه): 5(شكل 
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هاي دستيابي به تدوين سياستنا پايداري در فضا و عملكرد شهر'ان

شهرپايداري

اداره شهر توسط مردمبحران در اداره متمركز شهراداره شهر از طريق نهادهاي متمركز
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نگارنده: منبع

:ي پايدار شهريمفهوم محله

شناخته ) Neighborhoods Units(ها، به عنوان واحدهاي همسايگي و در برخي از كشور) Quarter(محله در زبان انگليسي 
لينچ، (محله قسمت نسبتاً بزرگي از شهر است كه واجد خصوصيات يكدست و مشابه است "كوين لينچ"به نظر. شودمي

در فرهنگ جغرافياي انساني، محله به عنوان بخشي از يك ناحيه شهري است كه در آن روابط چهره به چهره ). 123؛ 1374
تر از ساكنانش آن را سريع) بومي(محله يك اجتماع محدود شده از نظر فضايي است كه اغلب افراد غير محلي. حاكم است
در طول تاريخ شهر عوامل مختلفي مانند عوامل جغرافيايي، دفاعي، تاريخي، ). ٢٠٠١ ,Johnston and et al(كنند درك مي

اي نقش داشته ي محلهسنخ، در محدودههاي اجتماعي همهاي شهري و تجمع گروگيري محلهاجتماعي و اقتصادي در شكل
اي شده و اينان براي شكل دادن و هاي محلههاي خانوادگي، صنفي و يا قومي باعث ايجاد همگرايي در عرصهگيهمبست. است

ها را به نوعي اين وحدت، آن. شدندهدايت سرنوشت زندگي خويش ناگزير به تحكيم وحدت و برقراري روابط همجواري مي
محالت در هر دوره تاريخي داراي ). 236؛ 1365زاده، سلطان(ساخت همبستگي و انسجام اجتماعي در مقابل بيگانگان وادار مي

. ها اشاره شده استترين آنبه برخي از مهم) 2(اند كه در جدول اجتماعي و كاركردي خاصي بوده-هاي كالبديويژگي

به عنوان محله پايداراجتماعي محله سنتي، صنعتي، مدرن و الگوي مطرح شده-هاي كالبديمقايسه تطبيقي ويژگي): 2(جدول 

اجتماعيكالبديمحله

محله سنتي

كوچك-
بافت متراكم-
ارگانيك-
فراهم شدن مايحتاج اوليه ساكنان درون محله-
طبيعت مدار-
ها بر اين اساس مسيرها و دسترسي(متكي بر حركت پياده -

)اندطراحي گرديده
ها از خصوصي تا عموميتعريف مشخص عرصه-

چهرهارتباطات چهره به -
تعامالت اجتماعي باال-

محله سنتي

گيري كالبدي محالت در مجاورت و با محوريت صنايع شكل-
بزرگ و كوچك

گيري كالبد محالت بر اساس نقش غالب حمل و نقل كاال  شكل-
و انسان

)كارگران جوياي كار(مهاجرت روستاييان به شهر -
اساس سطح درآمدگيري محالت بر گزيني شديد طبقاتي و شكلآغاز جدايي-
از دست رفتن تدريجي روابط چهره به چهره-

محله مدرن

حاكميت خودرو بر كالبد محله-
سازي در محالتبلندمرتبه-
هاتراكم پايين در حومه-
گسيختگي بافت محالت-

فرديت و گرايش به (گرايي به فردگرايي و انزواي افراد در متن جامعه گذار از جمع-
)مشهود استها فرد در تمام عرصه

محله پايدار

تأكيد بر الگوي فشرده توسعه در محالت-
هاتركيب و اختالط كاربري-
استفاده كاراتر از زمين-
به روز كردن (استفاده جديد از بناهاي قديمي در محالت -

)بناهاي    قديمي
ايگسترش فضاهاي سبز محله-
هاي اداري با تراكم ايجاد مراكز چند منظوره و ساختمان-

متوسط
عابر مداري و اولويت بخشي بر حركت پياده و دوچرخه در -

محالت

ها���تأكيد بر اجتماعات محلي -
ايمحلهتأكيد بر افزايش ارتباطات و تعامالت در فضاهاي عمومي درون-
تأكيد بر طراحي فضاهاي عمومي به منظور باال بردن تعامالت اجتماعي-

45؛ ص1389سعده زرآبادي، : مأخذ



:مفهوم و جايگاه شهروندي، حقوق و مديريت شهري در نظام حقوقي مربوط به شهر در ايران

از . شودهاي اصلي جامعه شهري مدرن تلقي مياست كه آن يكي از مؤلفه"عمل-در-شهروندي"ها بر سر راه تحقق كشمكش
. شودعمل مطرح مي-در–روندي هاي محلي در جامعه شهري مدرن براي تحقق شهاين رو مسئله و بحث نقش حكومت

به . ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد كردتوان به عنوان يكي از مهمقوانين و مقررات شهري را مي
تعبير بهتر بازيگران و عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضاء 

در واقع اهميت حقوق شهري را بايد . ي امور مشاركت دهند و نظام شهروندي را محقق سازندند شهروندان را در ادارهتوانمي
شهري و تأثيرات ناشي از قانونمند كردن زندگي شهري ريزي و مديريتدر تدوين قوانين و مقررات راجع به شهرسازي، برنامه

.ريزي و مديريت شهري جستجو كردو ساير پيامدهاي دگرگون كننده در برنامه

اين موقعيت، كمكي را كه يك فرد خاص با . ي گسترده داللت داردموقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه
شهروندان به عنوان كارگزاران خالق . داردپذيرد، در حالي كه به او استقالل فردي را نيز ارزاني ميكند، ميآن جامعه مي

براي شكل دادن به نيازها و آرزوهاي در حال تغيير شهروند و جامعه . يابندشان ميهاي جديدي براي بيان شهرونديهمواره راه
توان تعريفي از آنجايي كه شهروندي در مورد روابط انساني است نمي. به حقوق، وظايف و نهادهاي جديدي نياز خواهد بود
از آنجايي كه ). 17-9؛ 1381فالكس، (ئه كرد ها به كار رود براي آن اراساده و ايستا را كه براي همه جوامع و همه زمان

ي شهر و شهرسازي داللت بر حوزه حقوق مدني افراد و به عنوان يك مفهوم كليدي در قوانين مربوط به اداره"شهروندي"
مينه ها دارد؛ به رسميت شناختن و صراحت آن در مجموع قوانين از اهميت بسيار بااليي، به ويژه در جهت فراهم آوردن زگروه

لذا سعي بر آن بوده كه به بررسي ردپاي اين مفهوم در مجموع قوانين . باشدو بستر تحقق حكومت محلي شهري برخوردار مي
.ريزي شهري پرداخته شودمرتبط با مديريت و برنامه

هوري اسالمي هاي انجام شده در مجموع گفتمان قانون اساسي جمبا توجه به بررسي: قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
.هاي حقوقي قانوني براي ايجاد شهروندي از ظرفيت مناسبي برخوردار استايران از منظر پيش بيني برخي از جنبه

دهد كه در مجموع شهروندي و مسائل مربوط به آن بازتاب كم رنگ و ناچيزي در نشان ميهاي توسعهبرنامهتحليل محتواي 
گيري به سمت تحقق الزامات و نيازهاي شهروندي رفاه چهارم و پنجم توسعه تا حدي جهتدر برنامه.ها داشته استاين برنامه

. و شهروندي اجتماعي معطوف شده است

توان گفت مفهوم شهروندي در در ارتباط با موضوع شهروندي مي)1362مصوب (در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 
هايي مانند جمعيت و ساكنان شهر افراد در نظام تقسيمات كشوري نيز با استفاده از واژهقانون مورد اشاره قرار نگرفته و جايگاه

.توصيف شده است

انتظار منطقي از مبناي ) 1375مصوب، (قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران در 
در اين . اي داشته باشددر اين قانون، شهروندي جايگاه ويژهحقوقي مربوط به امور شوراهاي اسالمي كشوري اين است كه

قانون واژه شهروندي و شهروند به كار نرفته است و براي نشان دادن جايگاه افراد و اعضاي جامعه محلي شهري در نظام 
ي ندگان، اهالي حوزهشوكنندگان و انتخابمردم، عموم، انتخاب: هاي عمومي استفاده شده استشوراهاي اسالمي شهر از واژه

مشاركت مردمي در نظام شوراهاي اسالمي شهر صرفاً محدود به شركت در انتخابات و حضور در . انتخابيه، فرد و مانند آن
در مجموع در قانون مزبور . ريزي شده از سوي شوراهاي اسالمي شهري در امور گوناگون شهري استمشاركت برنامه



كار مطلوبي براي تعيين وظايف و حقوق شهروندي در امور شوراهاي اسالمي كه ساز وبندي حقوقي به صورتي استمفصل
.شهر ديده نشده است

گونه ذكري از شهروندي متأسفانه نه صريحاً و نه تلويحاً هيچ)با اصالحات و الحاقات كنوني1334مصوب (در قانون شهرداري 
در . اشاره شده است–و نه شهروندان –55ها به خصوص در فصل ششم ماده به ميان نيامده و صرفاً به وظايف شهرداري
ه دو سويه گونه مباحث و موضوعات به رابطهاي كشورهاي پيشرفته بحث از اينحالي كه در مجموعه قوانين شهرداري

. گرددشود و همزمان وظايف و حقوق شهرداري و شهروندان توأمان مطرح ميشهرداري و شهروندان پرداخته مي

بايست به حقوق و وظايف شهروندان به شكل منطقي مي) با اصالحات بعدي1347مصوب (در قانون نوسازي و عمران شهري 
: آيد شاملميآنچه از قانون مزبور بر. دهدور نيز چنين چيزي را نشان نميصريحاً اشاره شود، اما بررسي محتوايي قانون مزب

عوارضي است و در -ها به صورت رابطه اقتصادي با استفاده از واژه مؤدي مالياتيي افراد و شهرداريتنظيم حقوقي رابطه
)79؛ 1378ي حسيني، نجات(مجموع اين قانون مهم نيز هماهنگي و همنوايي الزم با روح شهروندي را ندارد 

4كند، بند تنها بندي كه با اعضاي جامعه محلي ارتباط پيدا مي) 1375مصوب (در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 
هاي عمومي نسبت به اين اصول و مقررات ملي ماده مزبور است كه در آن به ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي

در اين قانون نيز به عنوان ميثاق ساخت و ساز در كشور واژه شهروند . وري آن اشاره شده استبهرهساختمان سازي و افزايش 
را ) ���(در حالي كه اين نظام نقش يك سازمان غيردولتي . به كار نرفته است و به جاي آن از لفظ عموم استفاده شده است

.ها يكي از اركان جامعه مدني محلي هستند���كند و ايفا مي

هاي به كار گرفته شده پيش از آنكه در فضاي مفهومي شهروندي قرار داشته توان چنين نتيجه گرفت كه واژهبه طور كلي مي
گيرد ي فاقد حقوق و وظايف قانوني در نظر ميباشد متعلق به گفتمان حقوقي هستند كه اعضاي جامعه محلي را به عنوان توده

تحقق مفهوم و ايده شهروندي نيازمند وجود بستري مناسب و .نگردها ميبودن به آنو يا اينكه صرفاً از منظر شهرنشين 
اي از نهادها، موسسات، به طور خالصه جامعه مدني به مجموعه. شودباشد كه از آن به عنوان جامعه مدني ياد ميساز ميزمينه
ز دخالت قدرت سياسي، حوزه حقوق مدني شود كه فارغ ااطالق مي) غيرخصوصي(هاي خصوصي و مدني ها، تشكلانجمن

در ). 330؛1381بشيريه، (كند در چنين فضايي است كه شهروندي زمينه بروز و ظهور پيدا مي. گيردميها را در برافراد و گروه
تمامي كشورهاي پيشرفته و حتي در اغلب كشورهاي جهان سوم نظير هندوستان و تركيه مقررات شهرسازي به صورت قانون 

در ايران گذشته از فقدان مبحث حقوقي منسجمي تحت عنوان قانون . شوندآيد و توسط مراجع قوه مقننه تصويب مير ميد
افشاري نادري، (اي كه در اين زمينه وجود دارد نيز اكثراٌ محصول و مصوب قوه مجريه هستند شهرسازي، مقررات پراكنده

انين شهرسازي از جايگاه مناسبي برخوردار نيستند و بيشتر به صورت به طور كلي در نظام حقوقي كشور قو). 4-3؛1379
شوند و بديهي است در چنين شرايطي ديدگاه مراجع حقوقي به قوانين شهرسازي در حد ضوابط اداري ضوابط اداري مطرح مي

از ). 11؛ 1379شيري، ارد(شود است و در صورت هرگونه تعارض با قوانين جاري كشور، قوانين شهرسازي ناديده گرفته مي
ريزي و مديريت تواند كارآمد و داراي اثرات مثبت باشد كه نسبت به وظايف برنامهسوي ديگر نظام حقوق شهري در صورتي مي

و تثبيت رابطه دوسويه ميان وظايف و حقوق شهروندان در قبال مديريت ) ريزان و مديران شهريو به تبع آن برنامه(شهري 
.ري در قبال شهروندان دقيق و داراي ضمانت اجرايي الزم باشدشهري و مديريت شه

:ها در مديريت محلي شهرها و نقش آنهاي شهروندان در خصوص شورايارينگرش و ديدگاه

امروز به يكي از 1378ارديبهشت سال 9هاي اصلي انقالب اسالمي با شروع كار خود در تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه
به استناد ماده هفتاد و يك قانون تشكيالت، ). 5-4؛ 1389سليم پور، (شود اصلي در مديريت شهري محسوب ميعناصر 



و با عنايت به حجم عظيم و گسترده مسائل و 1/3/1375وظايف و انتخابات شوراي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
شهر تهران، رفع اين مشكالت و بهبود شرايط مستلزم مشكالت مختلف شهري در ابعاد كمي و كيفي خصوصاً در كالن

ها و هاي آحاد مردم و مشاركت واقعي، پايدار، دائمي و نهادينه، تشكيل انجمنگيري از نظرات و ديدگاهتمركززدايي و بهره
جب اين طرح در راستاي تحقق اهداف فوق شوراي اسالمي شهر به مو. ها و نهادهاي مدني داوطلبانه و مردمي استسازمان

ي فعاليت حوزه). هاي شوراياريمقدمه اساسنامه انجمن(كند هاي شوراياري در محالت تهران مياقدام به تأسيس انجمن
با (هاي انجام شده در سطح برخي محالت شهر تهران در ذيل نتايج برخي از نظرسنجي. باشدشوراياري در مقياس محله مي
شهرداري 13به عنوان نمونه موردي، بررسي نظر شهروندان منطقه . گيردبررسي قرار ميمورد ) فرض دقيق بودن اطالعات آن

ها هاي محالت و نگرش آنبا وظايف و عملكرد شوراياري13تهران در خصوص ميزان آشنايي شهروندان ساكن در منطقه 
ست؛ به طوري كه به طور ميانگين يك ها در مديريت محلي شهر، چندان اميدوار كننده نينسبت به جايگاه و نقش شوراياري

در راستاي دستيابي سياست و طرح شوراياري به اهداف خويش منفي ) 16تا 1نمودارهاي (ها هاي آنسوم افراد نمونه، پاسخ
شود؛ از جمله مبانيها تاحدي ناديده گرفته ميگزاريتواند وابسته به داليل بسياري باشد كه در سياستاين وضعيت مي. است

در اين بررسي كه ذكر آن رفت، حجم نمونه .... قانوني و حقوقي، تجربه تاريخي، عوامل اقتصادي و فرهنگي، سرمايه اجتماعي و
را مردان 51.3درصد را زنان و 48.8از كل نمونه . اي صورت پذيرفته استگيري طبقهباشد كه به صورت نمونهنفر مي400

.دهدتشكيل مي

)باشدمقادير به درصد مي(ظرسنجي هاي توصيفي نيافته

شهريمديريتدرهاشوارياريعملكردونقشازشهروندانآگاهيميزان): 2(نمودار  هاشوراياريباشهروندانكليآشناييميزان): 1(نمودار 

مديريتدرشورايارانضرورتميزانحسببرشهرونداننظرتوزيع): 4(نمودار 
شهري

محلهشوراياريعملكردازشهروندانرضايتميزان): 3(نمودار 

راشهريمحالتوضعيتهاشورايارياينكهبهشهرونداننگرش): 6(نمودار 
كندميبهتر

ومردمبينارتباطيحلقههاشورايارياينكهبهشهرونداننگرش): 5(نمودار 
هستندشهريريزانبرنامه



محلهشوراياريدرعضويتبهپاسخگويانمنديعالقهميزان): 8(نمودار  دررامردمبيشرمشاركتهاشورايارياينكهبهشهرونداننگرش): 7(نمودار 
شودميموجبشهراداره

انتخاباتبرگزاريهايدورهتعدادازپاسخگويانآگاهيميزان): 10(نمودار 
هاشوراياري

شوراياريانتخاباتمراحلوچگونگيباپاسخگويانآشناييميزان): 9(نمودار 

شوراياريقبليانتخاباتدرپاسخگويانشركتميزان): 12(نمودار  محلهشورايارياعضايازشهروندانشناختميزان): 11(نمودار 

انتخاباتدرعضويتشرايطازآگاهيدربارهپاسخگوياننظر): 14(نمودار 
هاشوراياري

ميسال2(هاشوراياريفعاليتمدتازپاسخگويانآگاهيميزان): 13(نمودار 
)باشد



اعضايبهمراجعهحسببرپاسخگويانفراوانيتوزيع): 16(نمودار 
شوراياري

بعديدورهبرگزاريزمانازآگاهيدربارهپاسخگوياننظر): 15(نمودار 
هاشورياريانتخابات

40-19؛ 1387، 13معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه : منبع

نشان ) 3جدول (هاي محالت منطقهي عملكرد شوراياريتهران درباره8بررسي نگرش شهروندان ساكن در شهرداري منطقه 
» دانمكم و نميخيلي« پاسخ ) درصد زنان14درصد مردان و 85نفر؛ 200(دهد كه به طور ميانگين يك سوم افراد نمونه مي
ي اساسنامه رسد چنين نتايجي چندان مطلوب نظر در دستيابي به اهداف تعيين شده در مقدمهكه به نظر مي. اندداده

.شوراياري نباشد

شهرداري تهران در مورد ميزان موفقيت شوراياران 8نظر شهروندان منطقه ):3(جدول 

دانمنميكمخيليكمزيادزيادخيليموضوع

1.510.120.619.648.2تالش در جهت ايجاد محيطي سالم
0.55.117.729.847سازي حمل و نقلتالش در جهت بهبود وضع سفرهاي درون شهري و بهينه

1.518.515.925.638.5جهت فراهم كردن امكانات تفريحي، ورزشي و هنريتالش در 
3.116.119.222.339.4هاي اجتماعيتالش در برقراري آرامش و امنيت شهري و مبارزه با آسيب

0.55.617.932.843.1سازي همگانيآموزش حقوق و وظايف شهروندان و آگاه
319.818.325.433.5سازي فضاي زيست شهريبهينهتمهيد و تدارك زيباسازي و 

6.220.515.422.135.9هاها و پاركهمكاري در ايجاد فضاي سبز و اداره بوستان
1.57.715.323.552هاي داوطلبانهالمنفعه و فعاليتهمكاري در جهت توسعه مؤسسات عام

1.56.113.738.140.6مختلف محليهاي بررسي شناخت كمبودها و نيازها و نارسايي
0.54.69.63649.2تالش در جهت ارائه تأسيسات عمومي از طريق كار داوطلبانه

هاي و تشكيل تعاوني... هاي امدادي، ارشادي وهاي داوطلبانه در زمينهتالش در جهت تأسيس انجمن
توليد، توزيع و مصرف و ارزاق عمومي

1.54.610.232.551.3

1.55.110.633.349.5ها و كرايه درون شهريهمكاري با شوراي شهر در جهت كنترل قيمت
08.110.635.945.5هاي دفاع غيرنظامي و مقابله با حوادث غير متقربهآموزش برنامه

2.612.214.328.642.3هانگارخانه-اقدام در جهت اداره فضاهاي عمومي از قبيل فضاي ورزشي
3.620.912.218.444.9همياري در اداره اماكن مذهبي و فرهنگي

1.516.211.117.753.5...مشاركت در برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري و
28.610.226.952.3همكاري با اداره راهنمايي و رانندگي در امر ساماندهي ترافيك

1.55.111.627.354.5مختلف زندگي شهريهاي تهيه و ارائه پيشنهاد در زمينه

23؛ 1387، 8معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه : منبع



صورت ) نفر319حجم نمونه (و سنگلج ) نفر321حجم نمونه (ي شهرك غرب ي ديگري كه بر روي دو محلهدر مطالعه
-214؛ 1388هادي پور،(فرهنگي محله خود به صورت زير بوده است -گرفته است، ميزان فعاليت افراد در امور اجتماعي

250.(

سنگلجي محله شهرك غربي محله

ميزان فعاليت افراد در امور اجتماعي و فرهنگي محله خود): 18(نمودار  ميزان فعاليت افراد در امور اجتماعي و فرهنگي محله خود): 17(نمودار 

افراد در انتخابات شوراياري محله خودميزان شركت): 20(نمودار  ميزان شركت افراد در انتخابات شوراياري محله خود): 19(نمودار 

:اندترين داليل عدم مشاركت كافي در مديريت محلي شهر را بدين صورت بيان نمودهبر اساس نتايج همين پژوهش مهم

داليل عدم مشاركت كافي در مديريت محلي شهر): 4(جدول 

)به درصد(محله سنگلج  )به درصد(محله شهرك غرب  گزينه رديف

58.8 48.5 فرصت كافي براي مشاركت در امور محله خود را نداند 1
3.8 5.9 كند كه مشاركت نمايند يا نهفرق چنداني نمي 2
34 29.8 ها بي فايده استهاي ديگر مشاركت نكنند تالش آناگر هم محله 3
4.2 5.9 اي به مشاركت ندارند و مسائل محله ارتباطي به ايشان نداردعالقه 4
12.2 9.8 به نظر خودشان مشاركت كافي در امور محله خود دارند 5

اند و درصد از ساكنين محالت در انتخابات شوراياري شركت نداشته80دهند به طور ميانگين همان گونه كه نتايج نشان مي
ترين داليل همين ساكنين مهم. اندمحالت در امور اجتماعي و فرهنگي محله خود فعاليت نداشتهدرصد ساكنين 67حدود 

، اين )درصد افراد53.6ميانگين (عدم مشاركت خود را به ترتيب نداشتن فرصت كافي براي مشاركت در امور محله خود 
بيان نموده .... و ) درصد افراد32ميانگين حدود (ت ها بي فايده اسهاي ديگر مشاركت نكنند تالش آنديدگاه كه اگر هم محله

.اند



: گيرينتيجه

باشد و شهر تهران به عنوان مركز انتگراسيون سياسي ، اقتصادي و فرهنگي كل كشور با چالش مديريت پايدار شهر مواجه مي
ين به باال به عنوان يك راه حل سياستي تحول روند مديريت شهري متمركز و از باال به پايين به مديريت شهري پايدار و از پاي

ي اين شهر دو ها در هدايت روندهاي توسعهشهري و مشاركت آناجتناب ناپذير تبديل شده است و لزوم تأكيد به نقش محالت
ي شهرشناسي در ايران هاي انجام شده در پيشينه مربوط به انديشهبه طور كلي نتايج حاكي از بررسي.چندان شده است

عملكردي و فضا و سرشت شهر ايراني به طور كلي، شامل؛ عامل كمبود منابع آبي، - ترين عوامل در تبيين ساختاريمهم
شهري و روستايي، موقعيت ژئواستراتژيك ايران، عامل تجاري، عدم امنيت، مالكيت نظام حاكم بر منابع پراكندگي فضايي نقاط

گيري طبقه اشرافيت مستقل، ر اقتصادي و نبود مالكيت خصوصي، عدم شكلتوليد، بازتوليد استبداد، دخالت دولت در امو
هاي پيرامون مديريت و ي پيشينه نظريات و ديدگاهدر زمينه. باشدمي... و) هاها و مغولترك(انحطاط، هجوم اقوام بيگانه 

باشد؛ شامل برخي موارد اساسي مي) يتفصيل- هاي جامعطرح(ريزي سنتي هاي شيوه برنامهترين آموزهمهمريزي شهري برنامه
هاي شهرسازي تر از آن است كه قبالً در چارچوب نظريهها بسيار پيچيدهكه، ماهيت شهرها و زندگي جمعي انساناز جمله اين

امكانات شناختي، علمي و فني ما براي دخالت در حيات شهري و تغيير و اصالح آن بسيار محدودتر از . ترسيم شده است
ميزان و نوع مداخله در ساختار و عملكرد شهرها، امري بسيار حساس است و احتماالً با عوارض . ات پيشين استتصور
ها به شمار هاي زندگي اجتماعي انبوه انسانترين كانونشهرها بزرگ. بيني نشده و ايجاد مسائل جديد همراه خواهد بودپيش
ها بدون مشاركت و همكاري و رضايت جمعي شهروندان با شكست خله در آنريزي و مداگونه برنامهآيند و بنابراين هرمي

هاست كه برخي ريزي و مديريت شهري شامل طيف وسيعي از ديدگاهامروزه جريانات فكري مرتبط با برنامه. مواجه خواهد شد
، ديدگاه ليبراليسم كالسيك، جنبش الگوي پلوراليسم يا تكثرگرايي، جنبش پسامدرنيسم يا فرانوگرايي: ها شاملترين آناز مهم

ريزي دموكراتيك، هاي محلي، برنامهها، ديدگاه سوسياليسم محلي، ديدگاه نوين ليبراليسم از قدرتاصالحي شهرداري
ريزي حمايتي يا وكالتي، رويكرد ناحيه همسايگي به گام، برنامهبهريزي گامريزي فرايندي، برنامهريزي پاسخگو، برنامهبرنامه

سيستمهدفدر ايران . باشدگرايي و رويكرد حكمراني خوب شهري ميريزي مشاركتي، جنبش محلهمديريت شهري، برنامه
شود، ميقايلسيستماينبرايدولتكهو نقشي. امور شهرهاستحكومتي، ادارهاز سيستمجزئيمثابهبهشهريمديريت
در خصوص جايگاه مفهوم شهروندي در مجموعه قوانين مربوط به شهرسازي و اداره امور .سازدميرا روشنهدفاينتعريف
هاي به كار گرفته شده پيش از آنكه در فضاي مفهومي شهروندي قرار توان چنين نتيجه گرفت كه واژهبه طور كلي ميشهري 

نگرد و اين ها ميصرفاً از منظر شهرنشين بودن به آنداشته باشد متعلق به گفتمان حقوقي هستند كه اعضاي جامعه محلي را 
ها، تبديل بسياري از ي حقوق مدني افراد و گروهتقويت حوزه. مفهوم هنوز تا معناي دقيق شهروندي فاصله بسياري دارد

ن ضوابط اداري شهر و شهروندي به قوانين مصوب قوه مجريه، تدوين قوانين شهري و شهروندي به صورت دوسويه ميا
بررسي نظر . كارها در اين زمينه باشدتواند از جمله راهمي... شهروندان و مديريت شهري، تقويت ضمانت اجرايي قوانين و

با وظايف و عملكرد 13شهرداري تهران در خصوص ميزان آشنايي شهروندان ساكن در منطقه 13شهروندان منطقه 
ها در مديريت شهري، چندان اميدوار كننده نبود؛ به و نقش شوراياريها نسبت به جايگاههاي محالت و نگرش آنشوراياري

در راستاي دستيابي سياست و طرح ) 16تا 1نمودارهاي (ها هاي آنطوري كه به طور ميانگين يك سوم افراد نمونه، پاسخ
درباره عملكرد تهران8بررسي نگرش شهروندان ساكن در شهرداري منطقه . شوراياري به اهداف خويش مطلوب نيست

درصد 85نفر؛ 200(دهد كه به طور ميانگين يك سوم افراد نمونه نشان مي) 3جدول (نيز هاي محالت منطقهشوراياري
رسد چنين نتايجي چندان مطلوب نظر در كه به نظر مي. اندداده"خيلي كم و نمي دانم"پاسخ ) درصد زنان14مردان و 

ترين ساكنين محالت شهرك غرب و سنگلج هم مهم.مقدمه اساسنامه شوراياري نباشددستيابي به اهداف تعيين شده در
در حدود (دانندداليل عدم مشاركت كافي در مديريت محلي شهر را نداشتن فرصت كافي براي مشاركت در امور محله خود مي

در . فايده استها بيت نكنند تالش آنهاي ديگر مشاركاند كه اگر هم محلهدرصد هم اعالم كرده30، و در حدود )درصد50
درصد 67اند و حدود درصد از ساكنين محالت در انتخابات شوراياري شركت نداشته80همين محالت به طور ميانگين 



نتايج اساسي حاكي از آن است كه با توجه به تاريخ . اندساكنين محالت در امور اجتماعي و فرهنگي محله خود فعاليت نداشته
ريزي شهر و شهرداري هاي شهرشناسي در ايران، مباني قانوني و حقوقي در مجموعه قوانين مربوط به مديريت و برنامههانديش
شرايط امكان ) هاي انتخابينمونه(شهر تهران چنين نگرش و پديدارشناسي ذهني برخي از شهروندان واقع در محالتو هم

هاي تاريخي، ضعف در رسد به دليل زمينهدي مناسب نبوده كه به نظر ميتحقق حكومت محلي به مفهوم دقيق آن تا حد زيا
.باشد.... بودن سرمايه اجتماعي وتدوين حقوق و قوانين شهرسازي و اداره امور شهر، مشكالت اقتصادي، پايين

:و مĤخذمنابع 

.16شماره ، فصلنامه شهر. »تنگناهاي قوانين و مقررات شهرسازي«). 1379. (اردشيري، مهيار.1
.16، شماره فصلنامه شهر. »هاي حقوق و مقررات شهرسازيپايه«). 1379. (افشاري نادري، عليرضا.2
.ني: تهران. جامعه شناسي سياسي). 1383. (بشيريه، حسين.3
. »رويكرد حكمروايي شهري و ضرورت آن در مديريت منطقه كالنشهر تهران«). 1389. (كاظميان، غالمرضا.پرهيزكار، اكبر.4
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�
��������
.26، شماره نشريه هنرهاي زيبا. »رهيافتي كارآمد در ايجاد مديريت شهري پايدار-برنامه ريزي محله مبنا«). 1385. (حاجي پور، خليل.5
.مجلسهايپژوهشمركز: تهران. توسعهبنيانخوبحكمروايي). 1383. (حيدري، احمد و ديگران.6
نامهپايان. »گيريدر تصميمتمركزگراييپذيريامكاندر شهر تهران، بررسيگيريتصميمنظامتحليل«).1373. (فر، محمدحسينزاهدي.7

.شهيد بهشتياي، دانشگاهو منطقهشهريريزيارشد برنامهكارشناسي
ir.Urbanmanagment.www.»از پايداري محله تا محله پايدار«).1389(. خزايي، فاطمه. سعده زرآبادي، زهرا سادات.8

.آبي: محل نشر. اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايرانمقدمه). 1365.(سلطانزاده، حسين.9
.خيريه معين پويامؤسسه : محل نشر. آموزه هاي پايه شوراياري). 1389. (سليم پور، حبيب.10
.2، شماره مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز.»مشاركت مردمي و برنامه ريزي توسعه«). 1376. (سيف الديني، فرانك.11
.فصلنامه مديريت شهري.»مفهوم، مباني و چالش هاي مديريت شهري«). 1379. (صرافي، مظفر و ديگران.12
. »طرح جامع حمل و نقل ترافيك تهران«). 1387(. سازمان حمل و نقل ترافيك تهران-13
.كوير: تهران. محمد تقي دلفروز: ، ترجمهشهروندي).1381.(فالكس، كيث-14
.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-15
.هاي اول تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه-16
).1362مصوب (كشوري قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات -17
).1375مصوب (قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان -18
).1386(كاميار، غالمرضا، حقوق شهري، انشارات مجد، -19
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