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 شهریراهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت  ؛نهاد شهریهای مردمشرکت
 

 *1آزيتا رجبي

 2جعفر حصاري نژاد

 چكيده 

الينحل  وگاهالت فرهنگی و اجتماعی ضبه بستری برای بروز مع ،جمعیتهای نیازبا  یافزايش ناهمگونی ساختار شهر

. ه استکشیده شدنیز های سیاسی ... به حوزه فرهنگی و اقتصادی، دامنه تغییرات اجتماعی،ای که به گونه؛ گرديدهل يتبد

ريزی و نظام برنامه متمرکز و يک طرفه، طبعاً رويكرددر يک  محور،مردمريزی و نظارت برنامه ،فقدان نظام مديريت در

 مديريت واحد محلی، اجراینمايد و امكان میمواجه  تیبا مشكال نیزمديريت شهری را  ،ثیر قرار گرفتهأنظارت نیز تحت ت

نشده حقق م ،شهری دارای هويت و متكی به مردمها و توسعه برنامه ،در نتیجه ؛سازدمی ناممكننیز را ای و مشارکتی منطقه

ساختار مديريت شهر در امتداد ساختار مديريت کشور  ،به عبارت ديگر .بودمشروعیت و قدرت عملی نخواهد  برخوردار ازو 

 يكديگرند. الزم و ملزوم ،است و تناسب ماهیتی بین اين دو

به اقتضای اين  .باشدمیکه دارای اجزای متنوعی  داردکلی ماهیتی ، اکمیت ملیبخشی از حبه عنوان شهر 

توسعه شهر و تناسب آن با ساختار  توازنتا  و ملی نیز خواهد بود، محلیشهر نیازمند مديريت کالن در سطوح  ،خصوصیات

شهرداری به عنوان مسئول  و های کالنگر سیاستدولت از طريق مقررات، هدايت ،ظراز اين من کلی کشور حفظ گردد.

حافظ ساختار و قواعد شهری  ،های محالت و مناطقشهر و ناظر اجرای برنامهسیستم  ريزی همه جانبه برای کلبرنامه

 .باشدداره شهرها نمیمتناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در ا ،ساختار مديريتی فعلی شهرها در ايران .باشندمی

ه ارائه راهكار مناسب جهت باال بردن مشارکت مردم در ساختار مديريت شهری است. در اين هدف از تنظیم اين مقال 

های فرهنگی مشارکت مردمی با ويژگی تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری -راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی 

 نهاد بههای مردمشرکت نافع حاصل از مشارکتايجاد م و به منظور  ساختار موفق محالت و شهرهای گذشتهو سابقه  ايرانیان

 طور طبیعی ساختار جديد با موانع قانونی،ه ب شده است.عنوان راهكاری برای مشارکت شهروندان در مديريت شهر پیشنهاد 

و نبود  نهادهای دولتی ها و بعضاًهای موجود شهرداریانسازم ،ريزی و مديريتهای برنامهروش مقررات و استانداردهای فنی،

ا به نفع ساختار جديد، هعی موجود و اصالح ساختار شهرداری. مواجه خواهد شد. با اصالح قوانین موضو.. کاری و الگوهای

ها را در ختار شهرسا ،محورمحور و فرايندتخصص محور،محله های شهرمحور،ساختار جديد در چارچوب استراتژی رودانتظار می

 . فراهم شودو برای شهروندان امروزی سكونتگاهی شايسته  کرده آفرينیباز ،يافتههويت مناطق و شهرهای قالب محالت،

 ، حاکمیت ملیهای مردم نهاد؛ مشارکت شهروندان؛ مديريت شهرشرکت :هاي کليديهواژ

 .JEL :I13, P41, R10بندي طبقه
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 ايرانتهران، تهران،  واحد علوم و تحقیقات اسالمی، دانشگاه آزاد اجتماعی،انسانی و ، دانشكده علوم ی جغرافیای سیاسیدانشجوی دکتر -1
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 مقدمه -1

بادو پیادايش    از ،شهرها به عنوان سكونتگاه انساانی 

و  اناد توساعه جواماع بشاری باوده     أواره منباع و منشا  هم

 هاای ديگار باا زاياش و رشاد خاويش،      همانند همه پديده

 اناد. مشكالت همزاد و هماراه نیاز داشاته    همواره مسائل و

 و قانونمند هتوسع يک مسیر دربايد  نیزرا شهری  مديريت

 جهات  نايا  از بیشتر مورد، اين. قرار داد توجه مورد پايدار

 مطلاوب زنادگی   جرياان  بر مديريت هنحو که دارد اهمیت

 پاياداری  و انسانی هایگاهسكونت بهبود در تواندمی شهری

  .کند ايفا را نقش شهری، مهمترين هتوسع

 و آوری در عرصااه مسااائل اجتماااعیتوسااعه فاانبااا 

 هاای بافات  ارتباطاات در کناار گساترش    ،شاهری  زندگی

تشكیل خانواده و تشديد  تغییرات الگوی زندگی و شهری،

 زمین قیمت افزايش اتومبیل، تعداد افزايش مسكن، به نیاز

 بهداشات  مساايل  عماومی،  خدمات انواع به نیاز مسكن، و

 شرايط آنها بر نظاير و  سبز فضای گسترش به نیاز شهری،

از ساوی ديگار سااختار و     و اثر گذاشاته  شهرها در زندگی

را اسات کاه ماردم    ای باوده  گوناه ه داری با شكل حكومت

 کمتار کسای در قباال   کاه  به نحاوی   ؛گر بار آوردهمطالبه

. در باشاد میبرای خود تكلیفی قائل  ،خدمات مورد مطالبه

از  اناد نماوده اخیر دولت و مديران شهری ساعی   هایسال

طريق وضع و اجرای قوانین و مقاررات جدياد باه نحاوی     

الش تارين تا  عالی مردم را در امور شهری مشارکت دهند.

ه ، در تشكیل شوراهای شهر تجلی يافته و با برای مشارکت

از های ديگاری  نمايه ،محالتو پلیس دنبال آن شوراياری 

 تالش برای توسعه مشارکتند.

تااوجهی بااه  کاامبااه دلیاال  رسااد، بااه نظاار ماای 

هااای ، زمینااههااای نظااری تغییاار و مشااارکتساااختزير

همراهاای نااین عاادم چاجتماااعی و فرهنگاای ايااران و هم

هاا و  ی و فرهنا  ساازمانی شاهرداری   يا ارهای اجراساخت

 نتااي  ماورد انتظاار را   راهكارهای اجرا شده  ،قوانین جاری

ه . در گذشته بافات شاهرهای کشاور ماا با     اندايجاد نكرده

ه ساكونتگاه امنای   عاالوه بار اينكا    هاکه محله ای بودگونه

نهاد، ضمن ق ساختارهای مردم، از طريبرای ساکنان بودند

تعامل  ،ارتباط ،ی بین ساکنان و نهادهای مردمیسازهويت

د. مشاارکت در اداره  نا آوره وجاود مای  برا و منافع متقابل 

باری از مناافع ماادی و    عالوه بر بهاره  محله برای ساکنان،

هاای اجتمااعی و   ماعی، محل مشترکی برای مشارکتاجت

 محلی و شهری بوده است. سازی مردمی،فرهن 

باه وجاود   ختارهای جدياد  سا ،هاشهر به دنبال رشد

. شهرها بزرگ و بزرگتر شدند و نیازهای جديد زندگی آمد

شهری آرام آرام شكل گرفت. جهات پاساخگويی باه ايان     

ها، قوانین و مقررات ، شهرداریبلديه مديريت شهر،، نیازها

. باه  ناد ود آمدوجه معبر و ... ب مختلف برای ساخت و ساز،

ازگشات باه گذشاته    ب ،فیزيكای  دلیل تغییرات اجتماعی و

ی سااختارهای اجرايا   ،از طارف ديگار   ،تپاذير نیسا  امكان

و در جستجوی  نبودهپاسخگوی نیازهای جديد موجود نیز 

باشد. رابطاه شاهروند   می مسألههای مناسب و حل حلراه

بخشای از رواباط اجتمااعی، خادماتی، فرهنگای،       با شهر،

از  قبال  . شاهروند ... وی با جامعه اطراف اوست اقتصادی و

 لاذا  ن روابط به نفع خاود اسات؛  هر چیز به دنبال بهبود اي

توان با فعال کردن او بارای تساهیل ايان مناافع، حال      می

الينحل را از طريق خاود وی حال    بخشی از مسائل ظاهراً

توان مشارکت فعاال و اثرگاذار شاهروندان    کرد. چگونه می

 را ساماندهی کرد؟در اداره امور شهر 

تجوی راهكاری مناسب بارای  جس ،اين تحقیق هدف

و ساعی  عال شهروندان در مديريت شاهر اسات   مشارکت ف

هماه   دار،زمینه مشارکت هويات  ،ائه مدلی جديددارد با ار

را فاراهم  منافع شاهروندان   تأمینجانبه، پايدار و متضمن 

 جلاب  و و سااختار مناساب   ايجااد ساازمان   باا  تاا  نماياد 

 ات متقابال امكان توسعه خادم  هر شهر، ساکنین مشارکت

اطالعاات  از بتوان و کند  فراهمرا ها ان و شهرداریشهروند

مشاارکت   توساعه  هاای قاانونی  آن برای ايجاد زيرسااخت 

 استفاده کرد. هاشهر پايدارشهروندان و توسعه 

 

 روش تحقيق -2

اختی نبا توجه به ويژگی مشارکت اجتماعی و روانشا 

مباحا    افراد و ويژگی فرهنگی و ايفای نقش ايرانیاان در 
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 ،د محلااینهاااهااای مااردم رکتشاا تغییاار و مشااارکت و 

گاذار شاهروندان در   مشارکت فعاال و اثر مؤثر،  هایراهكار

. با توجه به اينكه اين تحقیق، رفتاار  هستندمديريت شهر 

عملاای شااهروندان را در امااور شااهری مااورد بحاا  قاارار  

تحلیلای   -برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی ،دهدمی

ناد و ماادارم مراکااز علماای، مشاااهدات و مبتناای باار اساا

، ای ساااير محققااینیااات محقااق و شااواهد کتابخانااهتجرب

 استفاده شده است.
 

هاي مربوط بهه اوهوو و مبهاني مکهارک      تئوري

 شهروندان

 مديريت شهری 

 بارای  کاه  اسات  اهدافی به دستیابی روش مديريت،

 بار  کاه  است وظايفی شود ومی گرفته نظر در سازمان يک

 معناای  باه  ماديريت  .شاود مای  شاته گذا مادير  هعهاد 

. اسات  انگیازش  ايجااد  و نظاارت  ريزی، سازماندهی،برنامه

 است گردد، الزم قلمداد سازمان يک همثاب به شهر چنانچه

 استفاده فنی از ،شهر امور اداره منظور به و آن رأس در که

 باياد  شاهری  ماديريت  .دارد ناام  مديريت شهری که گردد

 هایبرساند، فعالیت انجام به را هايیريزیبرنامه شهر، برای

 نظاارت  شده انجام هایفعالیت بر و دهد سازمان را شهری

 نماياد  ايجااد  هانگیاز  اماور،  هبهینا  برای انجام حتی و کند

 را شاهری  ماديريت  هادف  مهمتارين  .(13٣3 ساعیدنیا، )

 در جمعیت سااکن  زندگی و کار شرايط ارتقای در توانمی

 و اقتصاادی  و اجتمااعی  مختلاف  هاای هگارو  و اقشار قالب

 و اقتصاادی  هتوسع به تشويق حقوق شهروندان، از حفاظت

 دانسات  کالبادی  محایط  از حفاظات  و پايادار  اجتمااعی 

 بارای  برنامه بودن دارا ضمن بايد شهری مديريتهمان(. )

 هایبرنامه آن، مشكالت برآمدن  فايق و شهر موجود وضع

 هآيناد  ترسیم به آنها ساسا بر و کرده تدوين را شهر هآيند

 قرار مكان و زمان شرايط و هاواقعیت مبنای بر که آلیايده

 کاه  تأکید کارد  نكته اين هب بايد گذر اين در .بپردازد ،دارد

 رفااه  و معیارهاا  رشاد  با بايد شهری مديريت و شهرنشینی

 بارای  اجتمااعی  تساهیالت  با ايجااد  و باشد مأتو اجتماعی

 به حداکثر را مناسب هایفرصت ی،شهر جامعه اقشار تمام

 هاای ارزش و هاا عرصاه  جهت در را شهری محیط و رساند

 .ارتقا بخشد انسانی و فرهنگی

 مشارکت در امور شهری 

 در توساعه و توزياع  ثیر مشاارکت  أهمانقدر که بار تا  

و  در تعريف و توصیف دارد، وجود نظراتفاق مجدد منافع آن

 چشام  باه  کمتاری  رنظا  وحدتپردازی در خصوص آن واژه

 دامناه  وسعت مشارکت، مشكالت بارزترين از يكی. خوردمی

 ايان  از برخای  .شاود می ارائه زمینه اين در که است عباراتی

 اصاطالحاتی  ياا  خنثای  فرضاً هایروش با مشارکت، عبارات

 معنای مشارکت  که طوریبه ؛دهندمی توضیح را  غیرواقعی

 اصاطالحات  گار، دي توضایحات  در .دهاد می از دست را خود

 دخالات » ،«خوداتكاايی » ،«خوديااری » همچاون  تریمبهم

 «محلای  خودمختاری»  و «تمرکز عدم» ،«تعاون» ،«جمعی

. (13٣1 مارسادن،  و )اوکلای  شاود می افزوده هاگويیکلی بر

 1کاوهن  و آبهاوف  توسط مشارکت تعاريف کاملترين از يكی

 از کاه  اسات  ایگوناه  به تعريف اين اهمیت .است شده بیان

 در اماروزه  و برناد مای  نام استاندارد تعريف يک به عنوان آن

 از بایش  کاوهن  و آبهوف .کنندمی استناد آن به منابع غالب

 گیاری، تصامیم  در افاراد  شارکت  يعنی مشارکتبه  چیز هر

 کیدأت گیریتصمیم يندافر در مردم دخالت و ارزشیابی اجرا،

 ،رکتبايااد پااذيرفت مشااا .(1331 تبااار، )منظماای دارنااد

باه حسااب    ازای انسانی و چندعاملی و تاابعی اسات   پديده

مفیاد باودن    گیاری(، تصامیم  ريازی و )قدرت برناماه  آمدن

)قابلیات اساتفاده از    شادن  مناد بهره ت نتیجه(،ؤي)قابلیت ر

قدرت نظارت )ارزياابی   )توان اجرا(، مداخله در اجرا نتیجه(،

ريزی مجدد(. نامهها و بربازبینی برنامه پاداش و تنبیه، نتاي ،

محكم و  از سوی ديگر مشارکت نیازمند ساختاری قانونمند،

همچنااین، مرزهااای گسااترده و کوچااک    ی اساات.ياااجرا

د بهینااه باااز خواهااد داشاات. حاا  آنافااراد را از  مشااارکت،

اختیارات و  ،هاتمام چارچوب و مشارکت بايد شناسايی شده

اخلاه و  بارای میازان مد   منظور شاود.  ، در آنابزارهای الزم

  ایپلاه  هشتنردبانی  1شری آرنشتاين ،فرادمشارکت ا سطح

                                                           
1- Uphoff and Cohen 

2- Sherry Arnstein  
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شهروندانقدرت
شهرونداناختيار•
شدهتفويضقدرت•
مکارک •

جزئيمکارک 
بخکيدنتسكين•
مکاوره•
اطالع رساني•

مکارک ازمحرومي 
درمان•
فريبيعوامودستكاري•

 .(1333 )منصوريان، ( نمايان است1شماره )ای از آن در شاكل  کاه نموناه   طراحی و تعريف کرده اسات 

 

 

 

 

 

 

 ميزان مداخله و سطح مکارک  افراد -1شكل شماره                                         

 (1111منبع: )منصوريان،                                        

 

 تناسبی باین  ،بندی شری آرنشتاينبر اساس تقسیم

حااد امكااان حضااور افااراد بااا توجااه بااه و حااق مشااارکت 

آناان برقارار   ...  و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایويژگی

 تعاادل  ناام  به کورپی نظر اين تعريف به نوعی با  گردد.می

 ارائاه  زيار  و در فرماول  شد مطرح 1331 از بعد که قدرت

 درباشد. ايان تعرياف نقاش مهمای را     ، مرتبط میشودمی

ايفاا   ایجامعاه  هار  در مشاارکت  مناساب  ساطح  انتخااب 

 (.13٣3 جامی، )موذن نمايدمی

 

 = احتمال مشارکتFار فايده(ظانت ×)احتمال دستیابی به هدف 

  

 در مردمی مشارکت احتمال ،بر اساس اين فرمول

 در مردم شده ادرام و ذهنی احتمال از تابعی کار، يک

 اين .است مشارکت اين فايده از انتظار و هدف به رسیدن

 ت:اس وابسته عامل چند به خود فايده انتظار

 ف وهد به دستیابی برای انتظار مورد هزينه ،نخست

 يافتگیتوسعه ،سومو  نسبی محرومیت احساس ،دوم

 .بع(من )همان نظام و جامعه

 فاياده  باشاد،  کمتار  هادف  به دستیابی هزينه هرچه

 مردمای  مشاارکت  احتماال  و بیشتر مردم نظر از مشارکت

 تريافتهتوسعه جامعه هرچه ديگر سوی از گردد،می افزونتر

 احسااس  و رودمای  بااال  ماردم  مشاارکت  میازان  باشاد، 

 رماول باا  . ايان ف منباع(  )هماان  يابدمی کاهش محرومیت

هاای  در نظريه مطابقت محتوايی دارد. ،شهای انگیزنظريه

ه کاارگیری آن  و بتابعی از داشتن توانايی  ،عملكرد، مذکور

 باشد.می

 ماردم  باه  بخشای فرايناد قادرت   در قالاب  مشارکت

 در ايان ناوع   .اسات  نیاز تعبیار شاده    و در حاشیه محروم

در  و اقتصادی سیاسی در قدرت تفاوت بر شناسايی ،تعبیر

 شاود و مشاارکت  کید میأت مختلف ها و طبقاتگروه انمی

تفسایر   محاروم  هاای تاوده  قادرت  تقويات  عمل عنوان به

 هاايی معنا نیازمند ايجاد سازمان در اين شود. مشارکتمی

ند. باشا  و خوداتكاا  دموکراتیاک، مساتقل   که ستاز فقرا ا

 در مناابع  شادن  شريک، بخشیاز قدرت وجه يک بنابراين

جنباه   است. در قدرت و مساوات جمعی توان به نیل برای

 و تحلیلاای، قابلیاات فناای هااایمهااارت تقوياات ديگاار آن

 ،مشاارکت  ،منظار  باشاد. از ايان  می و مديريت ريزیبرنامه

هاا و  قابلیات  یارتقاا  در قالاب  باا توساعه   زديكای ن ارتباط

پدياده   :1کاائوتری  به نظر .ندکپیدا می انسانی هایتوانايی

مشارکت به معناای همكااری، نخساتین رفتاار اجتمااعی      

                                                           
1- Kaotry 
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 111نژاد ااااااااااااااااااااااااادکتر آزيتا رجبی، جعفر حصاری.../  های مردم نهاد شهری راهكاری برای مشارکت شهروندانشرکت

 

 

  (.13٣3طلب، شادی) زندمیاست که از انسان سر 

ارکت با درگیر ساختن تعداد زياادی از ماردم در   مش

دهد و با ارائاه  ثبات و نظم را افزايش می ،اداره امور جامعه

را اکثريات   تمصالح  ،فرصت اظهار عقیده به هر شاهروند 

باه   -البته اين مفهاوم   (13٣1تأمین خواهد کرد )رضايی، 

در  کهاست بعد  به 13٣1 از دهه -معنای راي  و شايع آن

 واقاع  ماورد توجاه   مشاارکتی  رويكردهاای  توسعه ادبیات

هاا، در  نیز همانناد هماه پدياده    مفهوم مشارکتشود، می

 عباور کارده  ی ز خود از مراحال مختلفا  فرايند ظهور و برو

را باه صاورت زيار     و وقاوع آن  پیوساتگی کاائوتری  است. 

 کند:  بندی میجمع

که بیشتر به گفات و   مشارکت ابتدايی و رسمی -1

در گذشته برای  شهرت دارد و نهادهای مذهبی گو با مردم

ای از آن باه نحاو گساترده    هاای خاود  به فرقاه  افرادجلب 

 .کردندمیاستفاده 

شااارطی، ناااوعی از  و مشاااارکت رفتارگراياناااه -1

 -ون اجتماااعی اجتماااعی اساات کااه بااا فناا    مشااارکت

های آموزشی و سااختارهای فرهنگای   شناختی، رسانهروان

هااای فرهنگاای، ازماندهی فعالیااتسااشااود و از م ماایانجااا

ا )برگزيادگانی کاه با    انگیزش شخصی و پارورش رهباران  

بینند( استفاده وسایعی  الگويی از پیش سنجیده تعلیم می

 کاری/ مشارکت(.  ستکند )دمی

گرا بار آن اسات کاه اتحااد ياا      مشارکت انسجام -3

بهترين شیوه مشارکت اسات. کانش آن بار ادغاام      ،جذب

اجتماعی، ادغام فرهنگی يا اجتماعی کردن مبتنای اسات.   

، در ساطح  اما با آنكه در سطح اقتصادی غالباً کاارايی دارد 

 ا مانناد هماه اناواع ديگار    زير ؛آفرين استمشكل ،فرهنگی

کوشد مردم را مطابق با الگوهای از پیش تعیاین  ادغام می

 شده همسان کند )مشارکت ابزاری(. 

يناد اجتمااعی، عاام،    امشارکت به عنوان يک فر -4

بعدی و چناد فرهنگای کاه ساعی     ، چندهجانبجامع، چند

 ،هااای مااردم را در همااه مراحاال توسااعهدارد همااه گااروه

ای رناماه از اين ديدگاه، مشارکت چیزی جز ب .شرکت دهد

ای باز و قابل اصاالح  برای جامعه نیست که بر محور نظريه

گیارد.  های اصلی تفكر دوران بهره میو از جريان دارد قرار

       .ترين مفهوم مشارکت استپیشرفته اين

 تبیاین  بااب  در متعاددی  هاای تئاوری  و هاا ريهنظ 

 هاای رهیافات  با که دارد وجود اجتماعی مشارکت موضوع

 شارح  به خود خاص متدلوژی و بر بینش مبتنی و مختلف

 عاقالناه،  اختیاار  هاای نظرياه  .اندپرداخته موضوع تفسیر و

 کاارکردگرايی،  و سااختارگرايی  تفسیرگرايی، جمعی، عمل

 درماان،  نظرياه  ،مشاورتی  نظرياه  سااختن،  هماراه  نظريه

 باه  منظاری  از ... هرکادام  و جامعه قدرت نظريه آموزشی،

 ،نظرياه اختیاار عاقالناه    .اندرداختهپ مشارکت کالبدشكافی

 و معتقادات  اغارا،،  محصاول  را افاراد  مشاارکتی  کانش 

 باروز  کاه  اعتقاد است اين بر و داندمی آنها عاقالنه انتخاب

 و اجتمااعی  دوام باا  نهادهاای  وجاود  جمعی، دسته اعمال

 حاصال جماع   اجتماعی، هایبرنامه و هافعالیت در شرکت

 .(1331، )سااعیدی اشاد بمای  افااراد عقالنای  محاسابات 

 تنااق   ناوعی  باه  قائال  «عمل جمعای » طرفداران تئوری

 محصاول  آنان .هستند جمعی عمل و فردی عقالنیت میان

 کاه  )کاالهاايی « کاالهای همگاانی »جمعی را از نوع  عمل

 از تاوان نمای  را کسای  و هساتند  کاردن  قسامت  غیرقابل

 و دانناد مای  هاوا(  و آب مثال  ؛کارد  محروم آن از استفاده

 مناافع  دنباال ه با  طلبنفع و عاقل هایانسان که عتقدندم

 بر 1نوسلوا مانكور جمله از آنها نیستند. خود گروه عمومی

 مشاارکتی،  و گروهای  رفتاار  در کاه  هساتند  بااور  ايان 

 شادن  ديگران و سربار گریطفیلی برای عقالنی هایزهانگی

 کاه  کننادگان مشاارکت  از هريک صورت بدين .دارد وجود

 تارجیح  شاوند  مشاترم ساهیم   نفاع  مینأتا  در توانندمی

 چناین  ديگاران  اما شوند ديگران سربار خودشان دهندمی

 مباانی  هاا، ارزش هنجارها، ،گرايانتفسیر. نگیرند تصمیمی

 مبناای  را دينای  و ماذهبی  رويكردهاای  و باورها فرهنگی،

 در همیااری  و همكاری برای مشارکت، افراد گیریتصمیم

 بارای  بناابراين  .دانندمی اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت

 فهام  باه  ،غیرمشارکتی مشارکتی يا رفتارهای و افعال فهم

 اساتناد  آنهاا  باه  رفتارکننادگان  کاه  هاايی ارزش و معاانی 

                                                           
1- Mancur Olson 
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 .نیازمنديم کنندمی

 حساب  بار  را مشاارکتی  نهادهاای  ،گراياان کارکرد

 .کنناد مای  تبیین گذارندمی اجتماعی نظام بر که تأثیراتی

 از کاه  هساتند  نهادهاايی  هاا، تشاكل  و هاگروه ها،سازمان

 بار  ديگار  ساويی  از و پذيرناد مای  ثیرأت کنندگانمشارکت

 ايان  از .گذارناد مای  ثیرأتا  جامعه بر نوبه خود به و يكديگر

 جامعاه  در زماانی  مشاارکتی  نهادهاای  و مشارکت ،ديدگاه

. دنباشا  اثرگذار جامعه تعادل و در بقا که دنيابمی گسترش

 هاا، نظاام  و اجتمااعی  سااختارهای  ،گراياناراز نظر سااخت 

را  عامل و کنندمی محدود يا هدايت را مشارکتی رفتارهای

 نمايناد. می جستجو مديريتی هاینظام در نظر مشارکت از

 نقاش  دارای را قانونی هایچارچوب و ساختارها ،گروه اين

 بار  دلیل همین به و دانندمی مشارکت گسترش اساسی در

 کیدأت قانونی هایچارچوب وجود و مشارکت شدن نهادينه

 در قدرت اعمال عدبُ به «ایقدرت محله»ه نظري. نمايندمی

 ايان  در موضاوع  ترينمحوری ،قدرت و کندمی توجه محله

 اصوالً که است معتقد« نظريه همراه ساختن» نظريه است.

 در ایساازنده  نقاش  نیساتند  قاادر  مردم و محلی ساکنین

 تنهاا  آنهاا  مشاارکت  لاذا  ؛نمايناد  ايفا ژهانجام پرو راستای

 از هاا پاروژه  انجاام  با آنها ضديت کاهش جهت درتواند می

 ارتبااط  «نظريه مشورتی. »باشد آنها صوری دخالت طريق

 هاای ارزش و افكاار  باا  آشنايی جهت شهروندان و مردم با

 روناد  سه بر و داندريزی میبرنامه مقتضیات از يكی را آنها

 هاای گزيناه  ماورد  در ساکنین به رسانیاطالع :دارد کیدأت

 جامعه افكار نمودن لحاظ  و شهروندان نظرات اخذ موجود،

نظرياه   .(1333معصاومی،  ی )ينهاا  هایبرنامه و هاطرح در

 مشاارکت  کاه  اسات  معتقاد « اجتمااع  -آموزش -درمان»

 سازدمی مهیا را شهروندان تربیت و آموزش زمینه ،مردمی

 و دادن مشاارکت  باا  تنهاا  کاه  اسات  راستوا اصل اين بر و

 قادرت  توانناد می شهروندان ،محلی ساکنین کردن دخیل

 .بیاورند دست به را خود وضعیت به بهبود بخشیدن

 باه  مردمی هایتشكل و غیردولتی هایسازمان امروزه

 مطرح شهری جامعه و معضالت مشكالت حل راهكار عنوان

 ،شاهری  دارپايا  ماديريت  تحقق جهت توانندمی کههستند 

 هایسازمان وی غیردولت هایسازمان مردم، .شوند واقع ثرؤم

 باه  کماک  بارای  ماردم  از برخاساته  نهادهايی را محورمحله

 شاهروندان  توانمندساازی  بار  مبتنی هاینگرش با همنوعان

 شاروط  از يكای  ،جهاانی  باناک  چون نهادهايی .شناسندمی

 و شاهری  ماديريت  بهباود  چاون  هاايی برناماه  تحقق اصلی

 هاای مشاارکت  از گیاری هبهار  را شاهری  وریبهاره  افزايش

   .دانندمی خصوصی و عمومی

 کاه  دهاد مای  نشان ايران جامعه در امور اداره پیشینه

 داده پارورش  ماردم  نازد  را بینشای  بعضااً  ،مشی فكریخط

 و احتیاجات کنندهتأمینتنها را  دولت آن اساس بر که است

 اقادامات  انتظاار  در وارههما  ماردم  و داناد میمردم  نیازهای

 فعاال،  نیاروی  ياک  عناوان  باه را  دولات  آنها. هستند دولت

 نقاش  و کنناد تلقی می کنندهتعیین و گیرندهتصمیم مبتكر،

 .دندانمی گرفتن خدمات در تنها را خود

 خدماتیاز کشورهای جهان با دادن  بسیاری در ولتد

 عاادت کاذب  رضايت و دلخوشی به را مردم ،رايگان يا ارزان

 .اسات  سااخته  محدود را آنان تالش و حرکت میدان و داده

 باا  نامناساب  و کهناه  رواباط  از نشاان  که پیوندی چنیندر 

 و شاود می پیش از بیش روز هر دولت بار دارد، کنونی زمان

 کنناد مای  مردم عاادت  د.گردمی کمتر و کمتر ،مردم تالش

 ویپیار  به نیز دولت و کنند دولت از بیشتر خدمت طلب که

 درگیار  ،امكانات محادود  با را خود ،گذشته کارآمدنا سنت از

 هار  ،خادمات  دامنه .سازدمی گسترده خدمات آوردن فراهم

 ياباد، می کاهش روز خدمات هر کیفیت شود،می بیشتر روز

 در و شاود مای  باطال  و عاطال  و نخاورده  دست ،مردم توان

 ،گساتراند و ناکاارايی ملای   ، دامن میتنبلی و سستی نتیجه

   .گرداندمی آشكار را خود چهره

 هاايی تالش وجود با ايران شهرهای در امورنظام اداره 

شااهد   ساختی  باه  اسات،  شاده  مردمای  که برای مشارکت

 باوده  شاهرها  اماور  اداره در ماردم  واقعای مشارکت فعاال و  

 محلاای هااایسااازمان نقااش تقويااترو، از اياان ؛اساات

 و تشاكیالت  و تمقاررا  و قوانین بازنگری در، (هاشهرداری)

 نظارت و شهری مديريت نوين نظام برقراری ،آنها هایروش

سارلوحه  در ماردم  منتخباین  توساط  محلی هایفعالیت بر
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 .است گرفته قرار شهری عمران فصل هایسیاست

 

 هاي پژوهشيافته -1

  شهروندي مکارک  انواع

 بارای  متفااوتی  هاای گوناه  ،مشارکت جامع نظام در

 کنناده مشاارکت  هار  تاا  است شده یبینمردم پیش حضور

 ،نظار  ماورد  هاای برناماه  در خود شرايط با متناسب بتواند

 اناواع  در مهام  هاای بنادی از دساته  يكای  .کناد  مشارکت

 اسات  شاده  بیاان  زيار  شارح  باه  1ترياف  توسط مشارکت

 (:1331 تبار، )منظمی

 در کنناد مای  مشاارکت  ماردم  انفعالی: مشارکت الف(

ماديران نیاز    و دارندکامل ن اهیآگ مسأله به نسبت کهحالی

باه پاساخ ماردم گاوش      آنكاه  بدون ،کنندمی اجرا را برنامه

، تنهاا متعلاق   شودمی گذاشته میان در که دهند و اطالعاتی

 .است ایحرفه متخصصانبه 

 ناوع  ايان  در ماردم  :اطالعاات  دادن در مشاارکت  ب(

ماديران   و محققان اختیار در را الزم اطالعات فقط مشارکت

 بار  کاه  يابناد نمی فرصت مردم شرايط اين در .دهندمی رقرا

 قارار  اختیارشاان  در هاا يافتاه  زيرا ؛بگذارند ثیرأت جريان اين

 .شودنمی بررسی آنها صحت و گیردنمی

، مشارکت اين در: مشورت طريق ازنیز  مشارکت ج(

 قارار  مديران اختیار در را اطالعات مشورت، طريق از مردم

 مشاخص  را هاا حال راه و مساائل  روژه،پا  مديران. دهندمی

 در ساهمی  های   ای،مشاااوره يناادافر ايان  .کنناد مای 

 هی  ای،حرفه متخصصان و دهدنمی مردم به گیریتصمیم

 .ببرند شورا به را مردم نظرهای تا ندارند اجباری

 کار نیروی مردم :های مادیانگیزه برای مشارکت د(

 دريافات  پاول  ابال مق در و داده قارار  مجريان اختیار در را

 بخش اين در های مزروعیزمین تحقیقات بیشتر. کنندمی

 اختیاار  در مزرعاه را  کشااورزان،  زيارا  ؛گیرناد مای  جاای 

 دخالات  ،ياادگیری  يناد افر ياا  آزماايش  در اماا  گذارندمی

 اماا د شاو می نامیده مشارکت پديده،  اينالًمعمو .کنندنمی

 بارای  رناد کاه  ندا چیازی  ماردم  يابد، پايان هاانگیزه وقتی

                                                           
1- Triph 

 .گذارندب اختیار در هافعالیت تمديد

 هاگروه تشكیل طريق از مردم :کارکردی مشارکته( 

 در .کنناد مای  شرکت پروژه در مشخصی اهداف با نهادها و

 .دارند حضور پیشگامان غالباً مشارکت نوع اين

 مسائل تحلیل و تجزيه در مردم :تعاملی مشارکت و(

 باه  منجار  در نهايت مشارکت هشیو اين .کنندمی مشارکت

 در ماردم  شایوه،  ايان  در .شاود می عملی هایطرح اجرای

 .کنندمی ايفا ثریؤم نقش و بوده سهیم هافعالیت اجرای

نیازهاايی در  وجاود پایش  عملای نیازمناد   مشارکت 

نیازها ترين اين پیشعمده سطوح فردی و ساختاری است.

 عبارتند از:

بارای  باشاد.   هاای مشاارکت فاراهم   زمیناه  بايد -1

سااختارهای الزم ايجااد و امكاان    اياد زير ثر بؤما مشارکت 

   فراهم گردد. مشارکت

های آن فوايد احتمالی مشارکت بايد بر هزينه -1

 فزونی داشته باشد.

 پايااداری مشااارکت بااا عالقااه فاارد پیونااد دارد. -3

 .موضوع مشارکت بايد مشخص و مورد عالقه افراد باشد

تا امكاان   ستتوانا کنندگانشرکتمشارکت نیازمند 

 فاااراهم گاااردد. گیاااری تصااامیمو  ارتبااااط متقابااال 

تاا   باوده های الزم برخوردار از توانايی کنندگان بايدشرکت

   ثر باشند.ؤم ،بتوانند در فرايند مشارکت
 

 مکارک  شهروندان در مديري  شهر

يک کل است و در پیكاره   هر نظامی به خودی خود

 خدمت کل و مجموعاًی دارد که اين اجزا در خويش اجزاي

 ،ماديريت شاهری   خدمت تحقق هدف خلقت خويشند. در

 مهماای متشااكل از شااهر، یکلاای اساات کااه در آن اجاازا

  ... وجود دارد. فرهن ، اعتقادات و دولت، شهروند،

، ارتباطااات هااافعالیاات شااهر مملااو از ساااختارها، 

آن  سااخته و در  ... است که شهروندان آنهاا را  اجتماعی و

در ، ائمای ییارات د ا تغکنند. سیستم شهری با بازيگری می

 و هاار روز آن بااا ديااروز حااال تكااوين و تكاماال اساات   

يكاای از  هااای فاااحش و اساساای دارد. مشااارکت، تفاااوت

شاهروندان   هاای اجتمااعی اسات و   های نظاام زيرسیستم
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مختلاف آن ايفاای نقاش     هاای شكل دانسته و ندانسته در

   کنند.می

ی هاا ماديريت  در ساطح ملای و   های کالن،مديريت

باه   جديدقرن  هایورداز دستا ،خرد در سطح بنگاه و نهاد

 ،گیاری از آن وانمندی خود در سازماندهی و بهرهت فراخور

ی رهن  بسان گیرنده و فرستنده ناامرئ اند. فشده مندبهره

 تراشای بارای تغییارات مثبات و منفای،     در تسهیل و مانع

 جديد شهری،ای دارد. در نگاه مديريت نقش قابل مالحظه

 طرفاز عملكردهای انسان در راستای برفضايی  تبلورشهر 

ای از زمان با توجه باه  کردن نیازهای اوست و در هر برهه

دانش و توقعات شهروندان و همچنین شارايط اجتمااعی،   

راتای کاه   تغیی يابد.قتصادی و فرهنگی جامعه، توسعه میا

یراتی که دهد تابعی است از تغینشینی رخ میدر روند شهر

   پذيرد.اقتصادی و سیاسی صورت می در زندگی اجتماعی،

مديريت شهری  ،یاين تحقیق سعی دارد با ارائه مدل

های علمی و نتااي   عرصه نظر و عمل با اتكا به نظريهرا در 

تاا   ، مواجه نماياد تحقیقات انجام شده با پیشنهادی جديد

ای آن  ها مداخله و کارکرد کلیه زيرسیستم مديريت شهر با

دولات و   اگار ماردم،   گذشاته کارآمادتر شاود.    نسابت باه  

 شهرداری را سه بازيگر اصلی مديريت شاهر تلقای کنایم.   

ساب کاردن آنهاا باا     دولت با وضع مقررات و به روز و متنا

هاای کاالن   برنامه ها،سیاست ها،)تكنولوژیجاری شرايط 

بینای آيناده   پایش  تغییرات اجتماعی و...( و ملی و محلی،

کند در انديشه رفاه و ساختارهای مناسب آيناده  میسعی 

هاای خاود را از   تمام برنامه در نقش شهروند، مردم، باشد.

هاای ماورد   به رفاه و خواسته ،ريزی و در خانهبرنامه ،خانه

باا   آنهاا  د.نا نمايخود برای حال و آينده تبديل مای انتظار 

باا   و پردازناد به فعالیات مای  بیرون آمدن از خانه در شهر 

خواساته   هر روز آنها د.نرسبازگشت به خانه به آرامش می

 شهر سر یو ناخواسته و دانسته و ندانسته، با پیكره و اجزا

بیدار شاهر اسات و در تماام    چشم  ،شهرداری د.نو کار دار

با پیكر بیدار و خواب شهر در تماس و ارتبااط   ،ساعت 14

شاهر  ...  بازسازی و نوسازی و آراستن و پیراستن، .باشدمی

بسته  آغاز و پايان ندارد و بسان گشتن و دور زدن در مدار

مردم، دولت  ای قبل تفاوت دارد.هاست. هر دور آن با دوره

هوياات و ساااختارهای  ،سااازندگان فرهناا  و شااهرداری،

 ،ساه لاذا همااهنگی باین ايان      باشاند. ... مای  اجتماعی و

و  ری را باارزتر هاای شاه  هويت ،مديريت شهر را کارآمدتر

هاای  کتشار  تر خواهد کارد. تر و سريعتوسعه آن را آسان

د محل تالقای نظاری و همكااری    نتواننهاد محلی میمردم

 د.نعملی اين سه باش

، اجتماااعی از شااهر ،1اشااتوناعتقاااد فردريااک بااه  

کاه حیاات عاادی آنهاا از     ها در مكان معاین اسات   انسان

 تاأمین  ه ويژه از راه بازرگانی و صانعت زراعی بفعالیت غیر

و در برابر قصبه  3و پیر دفونتن 1ژان برون به نظردد. گرمی

خاارج از منطقاه شاهری     کاه اکثريات سااکنان آن    بخش

 شهر مكانی است که اکثريات جمعیات آن،   فعالیت دارند،

شاهر مكاانی اسات     خارج از منطقه شهری فعالیت دارند و

ود را در قسامت اعظام وقات خا     که اکثريت جمعیت آن،

   .کنندشهری صرف می داخل منطقه

 شاهر و  )کشور، شهروند کسی است که در يک جايگاه

هر شهروند  .باشدمیسكونت داشته و تبعه يک کشور  غیره(

قادمت   دارای حقوق و در مقابال آن دارای تكاالیفی اسات.   

 گااردد.ندی بااه دوران يونااان باسااتان باار ماایسااابقه شااهرو

هاا  انساان  اين تفكر وجود داشت که توان گفت در يونان،می

د حالت انسانی و آزادگای  نتوانیتنها در کشورهای کوچک م

 شاوند نند و به عنوان يک شهروند شاناخته  خود را حفظ ک

   (.13٣6 ،الدينیسیف)

موجودی اجتمااعی اسات و نااگزير از زنادگی      ،انسان

زنادگی اجتمااعی در میاان شاهروندان      .باشاد میاجتماعی 

ارساطو نیاز باا     .اسات مستلزم توجه باه مشاارکت دايمای    

اماری   کاه شاهر،   باشاد مای هم داستان  افالطون در اين امر

(. اسات )هماان   «الطباع مادنی » موجاودی  ،طبیعی و انسان

رابطاه  کاه میاان فارد و جامعاه     اسات   موقعیتی ،شهروندی

افاراد   برای تعامل میاان  همچنین شهروندی، کند،برقرار می

کاه   امتیاازی  کناد. فراهم مای چارچوبی درون جامعه مدنی 

                                                           
1- Frederick Ashton 

2- Jan Brunn 

3- Pier Defontaine 
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ياک  ها دارد ايان اسات کاه دارای    شهروندی بر ديگر هويت

قومیت  ها نظیر طبقه،ديگر هويت باشد کهمیبرابری فراگیر 

 .فاقد آن هستند ،يا غیره

شناساای شااهری، جامعااه یاز موضااوعات اصاال كاایي

هاست. به طور بررسی روابط متقابل شهروندان و شهرداری

ا ممكان اسات   ها داریشهروندان در مواجهه باا شاهر   کلی

برخوردی توأم با مشارکت فعال، مشارکت منفعل يا حتای  

ياک از   پیشه کنند. واژه حقوق شهروندی در های   ،انفعال

ها اعم از قاانون  ن و متون حقوقی مربوط به شهرداریقوانی

 1311شمساای، قااانون تشااكیل انجماان    1136بلديااه 

شمسای، ماتمم    1331شمسی، اليحاه قاانون شاهرداری    

، 1334ها و قانون شهرداری 1331شهرداری  وناليحه قان

سات و  و ... نیاماده ا  134٣قانون نوسازی و عمران شهری 

حقوقی ديگر همانند  هایمعادلاز  ،به جای واژه شهروندی

مردم، اهالی شهر، اهالی، ساکنان شهر، اهالی محل، عماوم  

 .و ... استفاده شده است

مااعی  واحاد اجت  ،و محلاه  حد اجتماعی محلهوا ،خانه

شهر اسات کاه سااکنان آن بار حساب خصوصایات وياژه        

يكديگر در محیط مشاابهی   با ی،اقتصادی يا فضاي جمعیتی،

در بساتر جامعاه صانعتی     ،جتماع شهریا کنند.زندگی می

واحاد فیزيكای و محال ارتبااط      ،شكل گرفته اسات. محلاه  

  .((Blummer, 1985 اجتماعی است

 ،جتمااعی ا هاايی کاه از نظار   محلاه » 1از نظر ويلسون

فاقد ظرفیت کافی بارای همراهای الزم در    ،اندنیافته توسعه

هاای سانتی   محلاه  «.توسعه درونی و پیوسته شهر هساتند 

عه تادريجی و آرام شاهر در   با گذشات زماان و توسا   شهرها 

فاقد مرز فیزيكای   عموماً هامحله ديگر شكل گرفتند.کنار يك

تعیااین  ساااکنان محلااهمرزهااا را آگاااهی و تعلقااات  بودنااد.

هويات و   برای ساکنان خود حريم امنیت،محله  هر کرد.می

پیوندهای اجتماعی و محل بروز و ظهور خاطرات و زنادگی  

سااختار فیزيكای بناهاای     شد.آنها محسوب می دممر انهروز

اهی و پوشاش گیا   دين و مذهب ساکنان، تاريخی و مذهبی،

 محاالت ناام   آماد و بعضااً  معرف محالت به شمار مای  ،غیره

                                                           
1- Wilson 

در گذشاته   گرفتناد. باه عاريات مای    خود را از ايان عناصار  

بااا  محااالت دارای ساااکنان مشااخص و محاادودی بودنااد. 

تغییاارات جديااد در بافاات جمعیاات و مسااكن و بااه دنبااال 

 هاای اخیار و  رش فیزيكی و اجتماعی شهری طی دهاه گست

نیااز  هاای شااهرساااختار محلااه ،افاازايش جمعیاات مهاااجر

تعددی ميل ن شهری دالمحققا. دستخوش دگرگونی گرديد

را برای توضیح و تشريح شارايط جدياد و پیامادهای آن در    

تشاابهات فرهنگای    .اناد غییر ريخت و بافت شهر ارائاه داده ت

موجود در اين محالت مبتنی بر عواملی چون دين، ماذهب،  

ها و ، انديشهبوده است و به حیات روزمره غیرهزبان، شغل و 

گیاری  شیده و سبب شاكل ساکنین آن نظم بخ هایفعالیت

روابط اجتماعی چهره به چهره و سازمان مديريتی برخاسته 

زيست شهری ايرانیان در سه از میان اهالی محل بوده است. 

يان ساه ساطح باه     گیارد. ا اليه )سطح( متقاطع صورت می

، محلاه شاهری و شاهر    خاناه مساكونی  ترتیب عبارتناد از:  

   (.1333، منصوريان)

محله برای خاود شاهرکی   هر  ،جوامع ماقبل مدرندر 

تارين عامال   دولات مهم بارای  و ايان محاالت    جداگانه بود

های ولی محله شدندهمبستگی اجتماعی شهری قلمداد می

در قالاب   بار اسااس وضاعیت اقتصاادی اجتمااعی     مدرن را 

تاوان  مای آمد بااال، متوساط و کام    های اجتماعی با درگروه

 ای ازشابكه  ی در ايران شاملساختار گذشته شهر .شناخت

ناوعی هويات محلاه اسات.     از ای و برخورداری روابط محله

 دوام بااین اهااالی يااک محاال، حضااور اجتماااعی بااا روابااط

، هاا ، حفاظ حاريم و حرمات   فرهن  تعامل و همكاریخرده

و احساس مسئولیت در قبال ساالمت و بهداشات فرهنگای    

ای باوده کاه پوياايی شابكه     يیعالئم پوياا  غیره،اجتماعی و 

هاای  . يكی از ويژگیداشته استبه دنبال در گذشته  شهر را

 رنظا  محاالت دارای وحادت از   های کهن ايرانی، وجودشهر

اسااتقالل نساابی از نظاار  کالباادی، فضااايی و برخااوردار از  

 های آنهاا و ، خانهاز مردم متجانسکه گروهی  عملكردی بود

ت اولیه زندگی آنها را در خود جاای داده  اخدم تأمینمراکز 

رواباط اجتمااعی چهاره باه چهاره و       گیاری شاكل و سبب 

 سازمان مديريتی برخاسته از میان اهالی محله بوده است.  
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 محالت شهرها از لحاظ کالبدی و ،در يک قرن اخیر

علات ايان امار را     ؛اناد عملكردی رو به زوال تدريجی رفته

، کاارکرد و  توجهی به مفهاوم واقعای محلاه   وان در بیتمی

 ت شااهری دانساات )موسااوی،هااای محلااه در حیااانقااش

1331.)  

باه   ،در رويكرد نوين به مفهوم محلاه برخی محالت 

ايمنی و تمايز اجتمااعی،  قابلیات اجتمااعی و     هفت اصل

کفايی، پاياداری، حاس   خود حس جمعی، برابری و توازن،

 اناد کارده توجه خاصای   ،زيباست ؛مكان و هويت و کوچک

   (.همان)

ه و شهر منجار  در واقع تقويت احساس تعلق به محل

 . به مشارکت داوطلبانه بیشتر شهروندان خواهد شد

با مطرح شدن محله به عنوان سلول زندگی شهری، 

ای در دار نیز تنها در قالاب توساعه محلاه   تحقق توسعه پاي

بیناديش، محلای   »مقیاس محلی و در ادامه تفكر جهاانی  

ای پايادار در  توساعه محلاه  دنبال شد و نظريه  «عمل کن

در شایوه توساعه محاالت    را تفكر ناوينی   ،هه اخیرچند د

در گسترش پس از تجربه طوالنی  شهری ارائه نموده است.

کااال و   شهرها بار اسااس الگاوی تمرکاز و تاراکم انساان،      

خدمات، توجه به موضوع احیای الگوی کوچاک از رواباط   

های شاهری  سیراجتماعی در شهر به موضوعی مهم در بر

رسد اين موضوع فراخوان تلخای  یبه نظر م تبديل گرديد.

شناساان شاهری قارن    )جامعاه  1تاانی است کاه زيمال و   

)در  نوزدهم در آلمان( و برخی از پیاروان مكتاب شایكاگو   

ی نظاام رواباط اجتمااعی    آمريكا( در تحلیل روند فروپاشا 

ای توسعه اجتمااعی از ناوع محلاه    اند.رسیدهبه آن سنتی 

 ندريچه پارداخت  عبارت است از توجه به توسعه شهری از

به حفظ و تعمیق روابط صامیمی و پايادار میاان افاراد و     

مكانااات رشااد شااهری در چااارچوب اسااتفاده از منااابع و ا

ای. در واقاع از جملاه نتااي     های محلهها و داشتهظرفیت

بیگانگی افراد از يكديگر و افزايش حس  ،رشد کمی شهرها

باه   شاهرها  باشاد. رقابت و عادم اعتمااد میاان آناان مای     

گیری انواع تنازعات آشكار و پنهاان  های جديد شكلمكان

                                                           
1- Zimmel and Tony 

ناچار باه پرداخات   اند که تبديل شدهاقتصادی و اجتماعی 

 باشاند. تعدادهای اخالقی و انساانی خاود مای   بخشی از اس

هاای  و گساترش اناواع جارايم و ناهنجااری     مشاهده رشد

های رفتااری باه وياژه در    ی و تعمیم انواع کجرویاجتماع

ط اجتمااعی در  موضاوع ساازماندهی روابا    ،واناان سطح ج

اشكال سازنده و مفید آن دسته از  یسطح خرد و نیز احیا

ريازان  زندگی جمعی را مورد توجه برنامه هایالگو و ارزش

چگاونگی کانش    مساأله  ،در ايان فرايناد   قرار داده اسات. 

بروز احساسات غريازی  متقابل مردم با يكديگر و چگونگی 

کاه ايان موضاوع در    را ای مالحظاه ر قابلثیأو عمیق نیز ت

مورد توجه قارار   سیاسی و اقتصادی دارد، روابط اجتماعی،

 .  (1)شكل  داد

 هيافتا شاهرهای گساترش   1فاورد مام لوئیس نظر به

 در دارناد؛  بسایاری  تفااوت  ،گذشاته  شاهرهای  با امروزی

 گساترش  ف وهدبی تولید عمده به طور امروزی شهرهای

 يک کارخاناه،  مثابه به شخصیتی شهر به مرز، و حد بدون

 .است داده زاغه يک و آهنراه يک
 

 

 

 

روابط متقابل شهروندان، دول  و  -2شكل شماره 

 شهرداري

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 

 

 

                                                           
2- Lewis Mumford 

مديري  

 شهري

مردم

شهرداريدول 

هاي شرک 

 مردم نهاد محلي
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جهه    ،نههاد هاي مهردم امكان اجراي ايده تعاوني

 مکارک  در مديري  شهري

مقابال   در 1را نخستین باار رابارت اوون   1واژه تعاون

نظاران و مصالحان   به کار برد. ساپس صااحب   3واژه رقابت

اين کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به  ،اجتماعی

و حتای   4کار بستند تا جاايی کاه مقولاه نهضات تعااونی     

 جايگااه   ،اجتمااعی  -یهای اقتصااد در نظريه 1گرايیتعاون

ماین  يكودر سای  ،المللی تعااون اتحاديه بین .ای يافتژهوي

 ،در منچستر برگزار گردياد  1331کنگره خود که در سال 

اجتمااع   ،تعااونی : »اسات  گونه تعريف کارده تعاونی را اين

نیازهاا و اهاداف    تأمینمستقل افرادی است که به منظور 

ق اداره اجتماعی و فرهنگی خود از طري مشترم اقتصادی،

ای باا مالكیات جمعای، باا     و نظارت دموکراتیاک مؤسساه  

تاريخچه تعااون   .«اندبه نحو اختیاری توافق نموده ديگريك

 به دو دوره تقسایم  ،لیبه طور کاز نظر اقتصادی  در جهان

 :شودمی

غاااز زناادگی اجتماااعی انسااان شااروع  آره اول از دو -1

پاانزدهم مایالدی باه تادري  تحاول      شود و از قارن  می

 .آيددرمی پذيرد تا اين که به شكل کنونیمی

قارن   در نقالب صنعتی و انقالب فرانسهدوره دوم با ا -1

شاود کااه دارای تعريفاای  هجادهم ماایالدی شاروع ماای  

بنابراين دوره اول را عصر  ؛مخصوص به دوران خود است

م را اصال تعااون صانعتی ياا     تعاون اجتماعی و دوره دو

 .نامندعلمی می

توان تصاويب قاانون   آغاز تعاون رسمی در ايران را می

خورشیدی دانست کاه ماوادی    1313تجارت ايران در سال 

هاای تولیاد و مصارف    اين قانون به بح  در مورد تعااونی از 

هاای  لحاظ تشكیل و ثبت فعالیت تعاونی ما ازا .بود پرداخته

هاا در  را آغااز فعالیات تعااونی    1314ساال   توانرسمی می

زيارا در ايان ساال دولات اقادام باه تشاكیل         ؛ايران دانست

آباد گرمسار يی در منطقه داورکت تعاونی روستانخستین شر

                                                           
1- Cooperation 

2- Robert Owen 

3- Competition 

4- Cooperative Movement 

5- Oriented Cooperation 

مهوری اسالمی ايران اقتصاد کشاور  جقانون اساسی  در .کرد

 .خصوصی و تعاونی است دارای سه بخش دولتی،

المللی کاار در فاصاله   در نتیجه فعالیت سازمان بین

 .بین دو جن ، انديشه تعاون در کشاورها گساترش يافات   

ضات  هقیمتای از ن حمايات اخالقای ذی   ،سازمان ياد شاده 

ای باه توساعه اقتصااد    تعاون به عمل آورد و جهاش تاازه  

های رسامی  سازمان ،داد. پس از جن  جهانی دومتعاونی 

المللی جديدی ايجاد شدند و هماه آنهاا باا اطمیناان،     بین

هاا  المللی کار برای اشاعه تعاونیهای بینراهی که سازمان

اتحاديه ها، دنبال کردند. يكی از اين سازمان را پیموده بود

المللی تعااون  است. اتحاديه بین 6(ICA)المللی تعاون بین

لمللای جدياد و کساب حقاوق و     ابرای ايفاای نقاش باین   

المللای  به طور رسمی در صحنه باین  ،ای نوينهمسئولیت

ازمان در حاال حاضار در شاهر ژناو     ظاهر شد. مقر اين سا 

قااره جهاان    پان  ای در دفتر منطقاه  پن یس است و ئسو

دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن کاه باه اختصاار     دارد که

(ROAP-ICA)7 در شهر دهلی نو واقاع  و شود نامیده می

  شده است.

های جهان و اعضای آنها به تعاريف، مفااهیم،  تعاونی

ها و اصول هفتگانه تعاونی اعتقااد دارناد و تفكارات،    ارزش

للی المهای خود را براساس اين اصول بینها و فعالیتاقدام

گاناه  کنند. تعريف تعاونی و اصول هفتتنظیم و تدوين می

المللای تعااون در ساال    المللی آن که در کنگاره باین  بین

گلستان تصاويب شاده باه ايان     در شهر منچستر ان 1331

 :شرح است

 ،هاا عضاويت اختیااری و آزاد: تعااونی    ،اصل اول -1

 هايی اختیاری هستند و عضويت در آنها برای تمامسازمان

افاارادی کااه بتواننااد از خاادمات آنهااا اسااتفاده کننااد و   

های ناشی از عضويت را بپذيرناد بادون تبعای     مسئولیت

 جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی يا مذهبی آزاد است.

کنتاارل دموکراتیااک توسااط اعضااا:   ،اصاال دوم -1

هااايی دموکراتیااک هسااتند و توسااط سااازمان ،هاااتعاااونی

                                                           
6  - International Cooperative Alliance 

7- ICA Regional Office for Asia and the Pacific 
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گااذاری و اتخاااذ تاعضااای خااود کااه فعاالنااه در سیاساا 

 شااوند. درکنتاارل ماای ،کنناادهااا مشااارکت ماایتصاامیم

از حاق   های تعاونی( اعضاا های سطح اولیه )شرکتتعاونی

نیز به  ها در سطوح ديگررأی مساوی برخوردارند و تعاونی

 يابند.شكل دموکراتیک سازمان می

 به طور مشارکت اقتصادی اعضا: اعضا ،اصل سوم -3

تعاااونی خااود را تااأمین  ،ساارمايه لمنصاافانه و بااا کنتاار

متناسب با سرمايه پرداخات   ،آنها به طور معمول .کنندمی

عضاويت اسات، ساود محادودی     شده خود که از شارايط  

 .کنندمیدريافت 

خااودگردانی و عاادم وابسااتگی:   ،اصاال چهااارم -4

وديارند که به دست هايی خودگردان و خسازمان ،هاتعاونی

هاا از جملاه   نها با ساير سازمانشوند. اگر آاعضا کنترل می

ای امضا ياا از سااير مناابع،    موافقتنامه ،های دولتیدستگاه

ر را آزادانه و باه شارطی انجاام    سرمايه تأمین کنند اين کا

دهند که متضمن کنترل دموکراتیک به دسات اعضاا و   می

 ها باشد.حافظ خودگردانی تعاونی

ی: رساان اطاالع  و آماوزش، کاارورزی   ،اصل پنجم -1

 ،ان خاود منتخب، ماديران و کارکنا   یها برای اعضاتعاونی

باه طاوری کاه آنهاا      ؛آورناد آموزش و کارورزی فراهم می

بتوانند به نحو مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کماک کنناد.   

به خصوص افراد جاوان و رهباران افكاار     ،آنها عموم مردم

 سازند.به ماهیت و فوايد تعاونی مطلع میعمومی را نسبت 

هاا از  ها: تعااونی همكاری بین تعاونی ،اصل ششم -6

هاای محلای، ملای    در ساازمان  يكاديگر طريق همكاری با 

خادمت و نهضات    ،به مؤثرترين راه ،المللیای و بینمنطقه

 کنند.میرا تقويت خود  یبه اعضاتعاونی 

هاا باا   توجه به منافع جامعه: تعااونی  ،اصل هفتم -٣

برای توسعه پايدار جامعاه   ،ها با رأی اعضاتصويب سیاست

 کنند.خود فعالیت می

هاای  های تعاونی در جهان در سه رده تعااونی تشكل

 ،المللای تعااون  هاای باین  های ثانويه و تشكلاولیه، تعاونی

میلیون نفار از   311اکنون بیش از هم اند.سازماندهی شده

باه   هاا هساتند و روز باه روز   عضو تعااونی  ،جمعیت جهان

های تعااونی و نقاش و حضاور آنهاا در     شرکت ،تعداد اعضا

 .(1336 )محمديان، شودقتصاد ملی کشورها افزوده میا

بررسي جايگاه مکارک  در جامعه شهروندي ايران 

 و شهر تهران

مشارکت اجتمااعی باه داليال گونااگون تااريخی و      

دار است. اين تناق  دارای تناق  ريشه ،رهنگی در ايرانف

ساخت   ،های غیررسمییان در عرصهدهد که ايراننشان می

 ،هااای رساامیلاایكن در عرصااه اناادجااو بااودهمشااارکت

ايان نكتاه معناای فنای و تخصصای       جو نیستند.مشارکت

آزادی  اجتماعی را با خصايص هدفمناد باودن و  مشارکت 

و الزاماات  ها شرطسازد و نشانگر پیشپیچیده می ،انتخاب

الگوهاای  و طراحای  ريازی  در برناماه بايد خاصی است که 

 ،يريتیماد  سیاسای و  هاای اجتمااعی،  مشارکتی در حاوزه 

مجموعاه عاواملی کاه در     نظر قارار گیرناد.  شناسايی و مد

مشارکت در مديريت شاهری  گسترش  برایهای اخیر دهه

 اند به طور خالصه عبارتند از:نقش داشته

افتن ساالر و اهمیت يهای مردمپیدايش نظام -1

 نقش مردم در اداره امور شهر

 ارب روندهای توسعه شهری در گذشتهجت -1

هااای شااهری بااا نیازهااا و  ق طاارحعاادم تطاااب -3

 ی مردمهاهخواست

فرهنگی و تضمین  اجتماعی، توسعه اقتصادی، -4

 منافع شهروندان

ينده زندگی شهری و بارز شدن پیچیدگی فزا -1

 )پناهی، های شهریريزیهای اجتماعی در برنامهجنبه

1331). 

ام مکههارکتي در تحليهل سههاختاري و اجههراي ن هه 

  شهرهاي ايرانکالن

 جوامع امروزی در معر، تغییرات دائم قارار دارناد.  

 تكنولاوژی،  هاای زنادگی اجتمااعی،   همه جنباه  ،تغییرات

ای به پیش در بر گرفته و با سرعت فزايندهرا . .. سازمانی و

ای ها باه گوناه  گاهی سرعت تغییر در برخی حوزه تازد.می

 اصاوالً  ،زماان فاصاله دو تغییار    است که به لحاظ کوتاهی

ايان   .آياد پیش نمیمراحل قبلی فرصتی برای درم دقیق 
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، خااواهی و اياان نظاار اهمیاات دارد کااه تغییاارات  اماار از

ثیر جادی و  تاأ  ،بر سااختارها و رواباط اجتمااعی    ،خواهین

همراهاای بااا تغییاار و متناسااب و    باارای  عمیااق دارد.

و چگونگی  سازی آن با نیازهای مورد بررسی، فرايندهمسو

ساه   ،بارای تغییار   1لاوين  ای دارد.يژهو کارکرد آن اهمیت

حرکات باه ساوی     خاروج از انجمااد،   مرحله قايال اسات؛  

وضعیت جديد و در نهايت انجماد مجدد. با توجه به نظريه 

هاای اقتصااادی را  ساازمان  مسااألهکاه مهمتارين    1هاياک 

باروز   توان باه گانه فوق را میداند، مراحل سهسازگاری می

تالش برای ايجااد ساازگاری    ناسازگاری در سازمان فعلی،

 مجدد و تثبیت سازگاری جديد، اصالح کرد.

ازمان نیااز باه   بروز عدم کارايی و ناساازگاری در سا  

باه گسساته   منجار  ناساازگاری   نماياد. تغییر را توجیه می

هاا و  هاا، تغییار در اولويات   تغییار در نقاش   ،شدن رواباط 

و  هاای جدياد  فه شدن فعالیات همیت جابجايی آنها و اضاا

و  شاود مای های قبلی ز فعالیتحذف شدن تمام يا برخی ا

ازگاری مجادد باه   س شود.سازگاری مجدد برقرار می نهايتاً

ل حیاات  رود و ايان فرايناد در طاو   سوی تثبیت پیش می

 شود.سازمان به دفعات تكرار می

ه فرايناد تغییار در ساطح فارد را     چنین ديدگاهی ب

نظرياه ناهمااهنگی شاناختی در روانشناسای     تاوان باا   می

فرد بعاد از دريافات    ،در اين نظريه اجتماعی مقايسه کرد.

دچاار   ، با شناخت قبلای ناساازگار اسات و   اطالعات جديد

او بعااد از انجااام  شااود.نااوعی ناهماااهنگی شااناختی ماای

نطباق يا هماهنگی آنها را به ا ،تغییرات در مفاهیم و روابط

 (.1331 ،)ستوده دنارسشناختی جديد می

مفهوم ديگری است که در  ،روابط فرد و جامعه  

ايفای نقش هر فرد در  تحول سازمانی نقش کلیدی دارد.

اولین آنها  الواقع نتیجه دو فرايند ديگر است.جامعه فی

کسی که به تازگی  در اين فرايند، .باشدمیاجتماعی شدن 

رد که چگونه گیياد می ،شودوارد يک جامعه يا سازمان می

 ،)ستوده جامعه را انجام دهد آن رفتارهای مناسب با

                                                           
1-Lewin 

2- Hayek 

گیری فرهن  جديد فرايند ديگر، فرايند شكل (.1331

ط و به مرور روابشود میاست که با تنش روحی شروع 

و سپس اين  گرددمیجديدی بین او و افراد جامعه برقرار 

تا اينكه شود تر میيافتهتر و سازمان، گستردهترقوی ،روابط

  .در قالب فرهن  جديد به طور کامل شكل گیرد

، روابط فرد تحول سازمانی با تلفیق دو مفهوم تغییر

 گیرد و شامل:و جامعه شكل می

 میزان استقبال افراد از تغییر -1

 ومت و نحوه تطبیق افراد با تغییرمیزان مقا -1

اد برای قبول و مشارکت در نظام انگیزشی افر -3

 تغییر

 گیری از نتاي ه نحوه بهرهنگرش افراد ب -4

 نگرش افراد به خود و ديگران -1

 نگرش افراد به خود -6

 نگرش افراد به ديگران -٣

 نگرش افراد به گروه. -3

یرات هايی است که در تغیؤلفهفرهن  نیز يكی از م

در  3هافستید .داردنقش بسزايی  ،اجتماعی و سازمانی

عد تعريف کرد بُ چهاربرای فرهن   ،اولیه خود مطالعات

اما او  توانند باع  تمايز بین فرهن  جوامع گردند،که می

برای رفع مشكالتی که در مطالعات فرهنگی در مورد  بعداً

 اضافه کردعد ديگر يک بُ وجود آمده بود،ه آسیای شرقی ب

 اين پن  بعد عبارتند از: (.1331 ،پور)قلی

کند که ماردم جامعاه تاا    بیان می فاصله قدرت: -1

در توزيااع قاادرت در د نااابرابری چااه حااد حاضاارند وجااو

 مل کنند.ها را تحازمانسسات و سؤم

که ترجیح  دهدنشان می گرايی:جمع -گرايیفرد -1

باا   هگارا در مواجها  جمع با منافع فرد است يا منافع جمع.

 با مسائل به ترجیحاات  هاجهگرا در مومسائل عاطفی و فرد

 پردازد.فردی می

یح تارج  میازان  دهدشان مین زنانگی: -مردانگی -3

 جساااارت، ارزش و روحیاااات مرداناااه مثااال شاااجاعت،

مانناد  در مقابل روحیات زناناه،  ،گرايیطلبی و مادیرقابت

                                                           
3- Hofstede 
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 باشد.می کیفیت زندگی و ترجیح روابط همكاری،

دهنده میزان تهديد يا خطری شانن گريزی:ابهام -4

 هاای ناشاناخته،  باا موقعیات   هاست کاه افاراد در مواجها   

 نند.کمی نامشخص و نامطمئن احساس

)بعاد   گرايیمدتگرايی در مقابل کوتاهبلندمدت -1

که افراد جامعه چقدر برای دستیابی  دهدنشان می جديد(:

 .  کنندمیتالش و صبوری  ،اوردهای بلندمدتبه دست

 يژگاای فرهنگاایدر خصااوص ارتباااط و ایمطالعااه

 آنهاا نگارش  شده است که  انجامايرانیان با تحول سازمانی 

اماا در صاورت    ، چنادان مثبات نیسات   نسابت باه تغییار   

و در هار   در آن مشاارکت خواهناد کارد    ،س حمايتاحسا

همچناین، ايرانیاان    پذيری آنها زياد اسات. ، تطبیقصورت

ت خاصای باه روابطشاان باا ديگاران      گرا بوده و اولويجمع

کیاد دارناد و در   مادت تأ اوردهای کوتاهدهند و بر دستمی

 هی به مساوات دارند.وردها، گرايش قابل توجاتوزيع دست

 

هاي وضعي  مکارک  مردمي يافته تجزيه و تحليل

 شهر تهراندر کالن

 های مردمويژگی الف(

     مشارکت اجتماعی به داليال گونااگون تااريخی و

دار است. اين تناق  دارای تناق  ريشه ،رهنگی در ايرانف

ساخت   ،های غیررسمیدهد که ايرانیان در عرصهنشان می

 ،هااای رساامییكن در عرصااهلاا اناادبااوده جااومشااارکت

 جو نیستند.مشارکت

 هااايی اساات کااه در ؤلفااهفرهناا  نیااز يكاای از م

 .  داردنقش بسزايی  ،یرات اجتماعی و سازمانیتغی

پاذيری  ايرانیان با توجه به احساس حمايت و تطاابق 

ذاتیشان تمايل به مشارکت دارند. در واقع برقراری ارتبااط  

 گارا و دسترسای باه اهاداف    جمع با ديگران، سبک زندگی

باشد که آنها را در مدت از جمله خصايص ايرانیان میکوتاه

راستای توزيع دستاوردهايشان باه سامت مسااوات ساوق     

 دهد.می

 از طريااق روش گرفتااههااای انجااام طبااق بررساای

که میازان مشاارکت عینای و     گرددمشخص می پیمايشی

یار ناازلی  تمايل به مشارکت در شهر تهران در ساطح بسا  

يعنای هام از جاناب    ؛ قرار دارد. اين پديده دوجانبه اسات 

 ،برداشات باا ايان    .باشدمیاز جانب شهرداری هم مردم و 

به دنبال  جو شده و شهرداریاحتمال اينكه مردم مشارکت

نظاری   باه صاورت  مشارکت دادن واقعی شهروندان باشاد  

موکاول  باه آيناده    ولی تا آمااده شادن بساتر،   پذير كانام

 .  شودیم

 نظرانصاحب هایب( يافته

 نظران اذعان دارند کاه مشاارکت در   اغلب صاحب

امور شهری بسیار پايین است و داليل آنهاا باه مشاكالت    

فرهنگی و اجتماعی مرباوط   سیاسی، -ساختاری مديريتی

آنها پايین بودن مشارکت اجتماعی شاهروندان را   شود.می

 دانند.مربوط می به فقر سرمايه اجتماعی در امور شهری

  نتاي  مطالعه مرکز مطالعات شهرداری تهران در

در مرداد ماه  «بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری»

 طبقمل شهروندان به مقوله مشارکت را نگرش و ع 1331

 دهد:نشان می آيدی که در ادامه مینمودارهاي

های مقیاسهای شهروندان به نشانگر پاسخ 1نمودار 

 رضااايت و میاال بااه مشااارکت در امااور شااهری  آگاااهی،

 باشد.می
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 اي مکارک  عيني در امورهاي پايههاي شهروندان به مقياسپاسخ -1نمودار شماره 

 (1111ريزي شهر تهران، منبع: )مرکز مطالعات و برنامه                                               

 

 

 
 اجتماعي شهروندانميزان مکارک   -2نمودار شماره 

 (1111ريزي شهر تهران، منبع: )مرکز مطالعات و برنامه                                                

 

ز مطالعااات شااهرداری تهااران بااا در مصاااحبه مرکاا

کاه مشاارکت در    داشاتند عان اغلب آنان اذ ،نظرانصاحب

امور شهری بسیار پايین است و داليل آنهاا باه مشاكالت    

فرهنگی و اجتماعی مرباوط   سیاسی، -اختاری مديريتیس

آنها پايین بودن مشارکت اجتماعی شاهروندان را   شود.می

   .دانندبه فقر سرمايه اجتماعی مربوط می در امور شهری

ايان  هاای پیمايشای   براساس دادهذکور در مطالعه م

میازان مشاارکت عینای و     شود کاه میگیری مرکز نتیجه

 پاايینی ر شهر تهران در سطح بسایار  تمايل به مشارکت د

 طارف از هام  ماردم و   طارف قرار دارد. اين پدياده هام از   

باياد   . در ماورد اول باشاد به صورت دوجانبه میشهرداری 

رويه تهران در کمتر از ياک ساده و تجماع    گفت: رشد بی

شاود تاا ساال    بینی میجمعیت ده میلیون نفری که پیش

سایزدهمین   مایالدی( باه   1111هجری شمسی ) 1333

تمااام باعاا  شااده  شااود شااهر پرجمعیاات جهااان تبااديل

و دارای يک  رفتههای خاص و بومی اين شهر از بین سنت

کااه در آن  گاارددای يااا حتاای ذره بافاات چنااد فرهنگاای

گروهاای )در حااد خااانواده و هااای اجتماااعی درونشاابكه

گروهای  های بارون تر از شبكهخويشاوندی( به مراتب قوی

باارای مشااارکت اجتماااعی و   ضااوعمو باشااد و اياانماای

بسیار مضر است. رشاد ايان    ،گیری سرمايه اجتماعیشكل

به نحوی که  ؛نامتوازن بوده و کامالً قطبی شده است ،شهر

اغنیا در قسمت شمالی )که دارای توپوگرافی بهتری است( 

روی هم رفته عدم  .اند و فقرا در جنوب شهرسكونت يافته

هرداری و نداشاتن تصاور   اعتماد شهروندان تهاران باه شا   

باا  مشارکتی و برتری منافع فردی بر منافع جمعی هماراه  

مشاكالت و   ، ازعدم پذيرش مشارکت از جاناب شاهرداری  

گیاری مشاارکت در شاهر تهاران     برای شاكل  موانع بزرگ

شاود.  . مورد دوم، به خاود شاهرداری مرباوط مای    باشدمی

ت و ساختار مديريتی در کشور ايران متمرکز و منقب  اس

عمدتاً در برابر تحوالت جديد تا حدودی از خاود مقاومات   

نااوعی عاادم پاسااخگويی و   ،دهااد. اياان اماار نشااان ماای
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پذيری را نسبت باه شاهروندان باه وجاود آورده     مسئولیت

است. به هماین دلیال بخاش عظیمای از بدناه ماديريتی       

شهرداری تهران نسبت به مشارکت و توانمندسازی ماردم  

ماديران تصاور   از بدين دلیل برخی  ؛ندارنداطالعات کافی 

کاارايی   ،کنند کاه باا دخالات ماردم در اماور شاهری      می

رود و از اينكه اداره امور شاهر  مديريتی آنان زير سؤال می

 ،ورزناد. باه بیاان ديگار    امتناع می ،را به مردم واگذار کنند

نهاديناه   ،توان گفت بح  مشارکت در بدنه شاهرداری می

شعاری دارد. همچناین قاوانین و    نشده است و تنها جنبه

هااای مشااارکتی در بااین مقاررات اجراياای و دسااتورالعمل 

شود. در زمینه مباحا   مديران ارشد و میانی مشاهده نمی

هروندان را به اين کاار  شود و شرسانی نمیاطالعمشارکتی 

)بررسای مشاارکت شاهروندان در اماور      کنندتشويق نمی

 (.31-31 شهری،
 

 ر:ضرورت انجام تغيي

ناسازگاری و نااتوانی در انجاام وظاايف و تحقاق      -1

های کشور با ناسازگاری ساختار و وظايف شهرداری اهداف:

 مسااألهباشااند. ود باار اياان اماار واقااف ماایمواجهنااد و خاا

 هستندبروز عدم کارايی  سازگاری وها در شرايط ناسازمان

 نمايد.ن امر نیاز به تغییر را توجیه میو اي

ا تغییاار: باار اساااس ناهماااهنگی تطبیااق فاارد باا -1

شااناختی در روانشناساای، فاارد بعااد از دريافاات اطالعااات 

دچااار نااوعی  جديااد بااا شااناخت قبلاای ناسااازگار اساات و

او بعد از انجاام تغییارات در    شود.ناهماهنگی شناختی می

نطبااق ياا همااهنگی شاناختی     باه ا  مفاهیم و روابط آنها،

دولات و   گاری ماردم در مقابال   مطالباه  رساد. جديد مای 

و ايان قاعاده    ، ناشی از کارکرد اين قاعده اسات شهرداری

 .باشدمیقابل معكوس کردن 

 نهادهاي مکارکتي: ها،تعاوني

و زاده انقاالب صانعتی   دارای تطبیق سااختاری   -1

 یحلاای باارای پیاماادهاآنهااا راه در عااین حااال هسااتند،

 شوند.محسوب می نیز اقتصادی و اجتماعی نامطلوب

شكل  ،با اتكا به اصول هفتگانه آن ،اوناقتصاد تع -1

که با مشارکت جدی اعضا  نوينی از فعالیت اقتصادی است

 يابد.داده و توسعه میشكل گرفته و ادامه حیات 

نا  آن  مشارکت اقتصادی به لحاظ ارتباط تنگات -3

 تصاااادی آن،هاااای اقباااا معیشااات خاااانواده و فعالیااات

ناافع ماالی   ترين مشارکتی است کاه متضامن م  انگیزاننده

مشاارکت اجتمااعی    ترين شاكل عالی ،در عین حال است.

   .باشدبرای کلیه اعضا می

 :دانیم مشارکت دارای دو بازيگر اصالی اسات  می -4

حضاور فاارد در   فارد و سااختارهای اجتماااعی مشاارکتی.   

با  که کامالً است تعاونی با توجه به هفت اصل اولیه تعاونی

 باه  نیاز تعااونی  ارد. جاويی مطابقات د  معیارهای مشارکت

قاانونی و رسامی   های عنوان نهاد مشارکتی دارای ظرفیت

ايان ناوع از    باشاد. ن مای کننادگا برای پاذيرش مشاارکت  

و مشاارکت   مصداق عملی مشاارکت کاارکردی   ،مشارکت

وجای  کارکرد آن بر حیاات اقتصاادی و خر   و است تعاملی

و اين امر نیازمناد   باشدمتكی بر حضور فعال عضو می ،آن

 تعامل برای موفقیت است. تعااونی ناوعی نهااد مشاارکتی    

 گرايان نیز انطباق دارد.است که با نظريه مشارکتی کارکرد

 از کاه  هساتند  نهادهاايی  هاا، تشاكل  و هاگروه ها،سازمان

 بار  ديگار  ساويی  از و پذيرناد مای  ثیرأت کنندگانمشارکت

 ايان  از .گذارناد مای  ثیرأتا  جامعه بر نوبه خود به و يكديگر

 جامعاه  در زماانی  مشاارکتی  نهادهاای  و مشارکت ،ديدگاه

. دنباشا  اثرگذار جامعه تعادل و در بقا که دنيابمی گسترش

 .نیااز انطباااق دارد گراياننظاار ساااختارنهاااد تعاااونی بااا  

 را مشاارکتی  رفتارهاای  هاا، نظاام  و اجتماعی ساختارهای

 و سااختارها ايان گاروه،    .کنناد مای  محادود  ياا  هادايت 

 گساترش  اساسای در  نقاش  دارای را قانونی هایچارچوب

 شادن  نهاديناه  بار  دلیال  هماین  باه  و ددانا مای  مشارکت

   .نمايندمی کیدأت قانونی هایچارچوب وجود و مشارکت

قتصادی تعريف شاده در قاانون   ها عنصر اتعاونی -1

حیات و مماات خاود نیازمناد     ها برایاند. اين نهاداساسی

و اناد  ماعی تعريف شدهنونی و ساختار اجتهای قاچارچوب
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مطابق قانون تغییار   دائماً برای انطباق مستمر بايد ضرورتاً

 کنند.

 و پيکنهادگيري نتيجه -1

 هاینهاد در قالب شرکتهای مردمشرکت تشكیل -1

فع هم برای اعضا منا که هم متضمن مشارکت بوده و تعاونی

حل بهینه مشارکت مردمای  راه ،مادی و خدماتی در بر دارد

مقررات  طور طبیعی ساختار جديد با موانع قانونی،ه ب است.

 رياازی و مااديريتهااای برنامااهروش و اسااتانداردهای فناای،

نهادهاای دولتای و    ها و بعضااً های موجود شهرداریسازمان

مواجاه خواهاد شاد. باا اصاالح       ،... هاای کااری و  نبود مدل

ع ها به نفعی موجود و اصالح ساختار شهرداریقوانین موضو

سااختار جدياد در چاارچوب     رودیساختار جديد، انتظار ما 

محااور و تخصااص محااور،محلااه هااای شااهرمحور،اسااتراتژی

منااطق و   ها را در قالاب محاالت،  ساختار شهر، محورفرايند

و بارای شاهروندان   کارده  آفرينی بااز  ،يافتاه شهرهای هويت

 امروزی سكونتگاهی شايسته بسازد.

کلای   ،و خود اشدبمیبخشی از حاکمیت ملی  ،شهر

 ،به اقتضای اين خصوصایات  .دارداست که اجزای متنوعی 

نیازمند  مديريت کالن در سطوح شهر و ملیعالوه بر شهر 

از اين منظر دولات   .باشدساختار مشارکتی مردمی نیز می

شهرداری  و های کالنگر سیاست، هدايتاز طريق مقررات

ی کل سیستم ريزی همه جانبه برابه عنوان مسئول برنامه

های محاالت و منااطق و حاافظ    اظر اجرای برنامهشهر و ن

يان  هاای ا بر اساس برداشات  ساختار و قواعد شهری است.

 هاای فرهنگای ايرانیاان،   مشارکت مردمی با ويژگای  مقاله،

ساختار موفق محالت و شاهرهای گذشاته، ايجااد مناافع     

هاای محلای خادمات    تعاونی»حاصل از مشارکت در قالب 

 شناسايی شاده اسات.  و حمايت رسمی از آنها  «یشهروند

 ،کالن های راهبردی و توسعهدولت با برنامه در نتیجه بايد

جملاه   زمینه و نقشه راه توسعه از منظرهای مختلاف و از 

مشارکت مردمی و مديريت شهری مورد بح  اين تحقیق 

بايااد باارای توسااعه فرهناا  مشااارکت   فااراهم نمايااد.را 

صااورت شاای و ارتباطااات را بااه هااای نظااام آموزظرفیاات

 بايااد از سااوی ديگاار .گرفااتکااار ه رياازی شااده باابرنامااه

ه هايی برای مشارکت عملی از ساطوح خردساالی با   برنامه

 گیرناد مورد بازنگری قرار ها قوانین تعاون ه شود،گرفتکار 

هايی محكم برای تسهیل و توسعه موفقیت آنها و چارچوب

 .آيدوجود ه ا بعضويت در آنه و تمايل شهروندان به

هااای کااالن و ر راسااتای برنامااه، دهاااشااهرداری -1

بايد با تجديد ساختار و اصالح روابط خاود باا    توسعه ملی

رياز و مجاری خادمات    برناماه  از جايگاه طراح، شهروندان،

ی خود محفوظ داشاته  ريزی را برا، طراحی و برنامهشهری

بار   واگاذار و  ی را باه نهادهاای مشاارکتی   و عملیات اجراي

آنهاا  باياد    کید کرده و نظارت نمايند.ی کردن آنها تأاجراي

هاا و  از حوزه عملیات اجرايی روزمره جدا شده و به برناماه 

ی اهتمام ورزند و کلیه اماور اجرايای   شهرهای کالن پروژه

نهااد  ای و شهری را باه سااختارهای ماردم   محلی و منطقه

هاای  سازمانها از شهرداری به عبارت ديگر، محول نمايند.

به سازمان تخصصی باا داناش    گسترده با وظايف گسترده،

و داناش تخصصای    ريزی تاا نظاارت(  )برنامه مديريت شهر

و کلیه امور شوند تبديل  ،های کالنطراحی و اجرای طرح

نهااد محاول   بل واگذاری را به سااختارهای ماردم  خرد و قا

ه و با ماناده  ود بااقی  شورای شهر در جايگاه فعلی خ کنند.

ساير نهادهای مشارکت مردمای   نمايد.وظايف محوله عمل 

 به ساختار جديد منتقل گردند.  نیز 

ار فعلای محاالت و   شهروندان، باا اصاالح سااخت    -3

با اتكا  نهاد محلی،های مردمدر شرکت هامديريت آپارتمان

يافتاه و در  ی، ساازمان های تعااون به اصول هفتگانه شرکت

ه در حال و فصال مساائل    های تخصصی محلا قالب کمیته

 و با نهادهای مردمی باال دستورزند اهتمام  ،محله خويش

کنناد   ... ارتباط پويای تخصصی و سازمانی برقرار منطقه و

ايان   ايفا نمايناد.  یثرؤنقش جدی و م ،مديريت شهر و در

مناافع  و شاوند  میتشكیل  ،ها با سرمايه مردم شهرشرکت

 آنها کلیه مسائل محلاه  گردد.آن به خود شهروندان باز می

 نمايند.خود را مديريت و بر عملیات اجرايی آن نظارت می

ی تخصصاای متناااظر بااه وظااايف  هاااهمچنااین کمیتااه

هاای محلای و   ريازی ها، شاهرداری را در برناماه  شهرداری

باا ساازماندهی    د.نا نمايکالن و اجرايی کردن آن ياری می
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سالم بین  نوعی رقابت رود،ها انتظار میدرست اين شرکت

اين وجود آيد که ه نهاد محالت مختلف بهای مردمشرکت

ب و توسعه شهر با نیازهای تناس برایآغاز ديگری خود سر

خواهاد  ايجاد شهر سالم تحقق و  خواهد شد مردممختلف 

 ،د شاهری نهاا هاای ماردم  شرکت نتیجه نهايی اينكه .يافت

گاذار شاهروندان در ماديريت    راهكار مشارکت فعاال و اثر 

 (3شاكل ) ساختار و رواباط نماادين آن در    و هستندشهر 

 باشد.می تؤيقابل ر

هاا و  رساد ايان راهكاار باه هماه عرصاه      به نظر می

به محققین . باشدمی عمومی قابل تعمیم -های کاریحوزه

شود، مساائل  ها، پیشنهاد میمند به مسائل اين حوزهعالقه

 .هندقرار دبررسی مورد مذکور را از اين منظر نیز 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي مردم نهادساختار و روابط نمادين مکارک  فعاو و اثرگذار شهروندان در شرک  -1شكل شماره 

  هاي نگارندگان(منبع: )يافته                                                      

 

 منابع  -1

 هایرهیافت (.13٣1يويد. )د مارسدن،؛ یترپ اوکلی،

 نژاد، محمود منصور ،روستايی توسعه در مشارکت

 وزارت -مسائل روستايی بررسی و تحقیقات مرکز

 .سازندگی جهاد

ساماندهی مشارکت  (.1331) .حمدعادلم پناهی،

 ،شهروندان در اداره امور شهر با رويكرد محله محوری

  ريزی شهر تهران.مرکز مطالعات و برنامه

مشارکت اجتماعی هدف يا  .(13٣1) .رضايی، عبدالعلی

، 111-113 اطالعات سیاسی ا اقتصادیتوسعه، ابزار 

 .14ص 

 :تهران، روانشناسی اجتماعی .(1331) .اهللدايته، ستوده

 .63-13٣، چاپ پنجم آوای نور،

 مردمی مشارکت بر درآمدی (.1331حمدرضا. )م سعیدی،

ص  سمت، انتشاراتتهران:  ،غیردولتی هایسازمان و

11. 

 و مردمی مشارکت .(13٣6. )رانکف الدينی،سیف

 انسانی و اجتماعی علوم مجله .توسعه ريزیبرنامه

 شماره دوازده.سال دوم، ، شیراز دانشگاه

 سازمان تهران: ،شهری مديريت .(13٣3) .حمدا سعیدنیا،

 .11و  11، ص يازدهم جلد کشور، هایشهرداری

ی در مشارکت زنان روستاي .(13٣3) .الهطلب، ژشادی

ماعی، شماره نامه علوم اجتتأمین و تجهیز منابع، 

 .141، ص ، پايیز و زمستان14

، تهاران:  هاا شناسی سازمانجامعه(. 1331پور، آرين. )قلی

 .116انتشارات سمت، چاپ اول، ص 
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نشااینی در شهر .(1363) .رانساایسفوينیساانت  و،کاسااتل

 ترجمه پروياز پیاران و عبادالعلی رضاايی     ،خاورمیانه

 .نشر نیتهران:  .(1333)

ترجماه  ، مشاارکت در توساعه  (. 13٣3ی، هويین. )کائوتر

 تهران: انتشارات روش.هادی غبرائی و داود طبائی، 

 در مردمی مشارکت نقش .(1331). وادج تبار، منظمی 

 .انتظاامی  داناش  فصالنامه  .اجتماعی امنیت تقويت

 .43، ص اول شماره

 ارکتمشا  نقاش  .(13٣3) .حمادهادی م جاامی،  موذن 

 .انتظامی دانش فصلنامه .اجتماعی تقويت در مردمی

 .٣3ص  ،دوم شماره

عمومی در تهیاه   مشارکت .(1333) .فرنوش منصوريان، 

های توساعه شاهری باه ساوی اقتصااد پايادار       طرح

شاااهرها )مطالعاااه ماااوردی: شاااهر گرگاااان(،     

www.confbank.um.ac.ir/modwles/conf-

display/conferences/ficue2011/276.pdf  

هااای نااوين مااديريت گااام .(1331)ساایدعلی.  موسااوی،

 www.Hamshahri.Online.com ،شهری برای توسعه

مااااديريت توسااااعه  .(1333) .لمانمعصااااومی، ساااا

 ی پاياداری شاهر  ای در راساتا هاای محلاه  مشارکت

مطالعاات  اداره کال   تهران: شهرداری تهران، .تهران

 اجتماعی و فرهنگی.

، جايگاه و نقش تعاون در توسعه. (1336. )ضار ،محمديان

  الملل.وزارت تعاون دفتر امور بین

Blummer, M. (1985). The rejuvenation of 

community studies? Neighbour, networks 

and policy. The Social Logical Review, 

33(3). 
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