
 
 
 

کارهای ارتقاء شهرداری از یک سازمان  بررسی موانع و راه

 خدماتی به یک نهاد اجتماعی

 
 د ـناس ارشـیراز و کارشـهرداری شــروه پژوهش شـرئیس گ           محمد معیت           

       صنعتی مدیریت                                      

 د ـناس ارشـکارشناس گروه پژوهش شهرداری شیراز و کارش      فهیمه طباطبایی           

 های اطالعاتیمدیریت فناوری اطالعات، سیستم                                       

 

 چکیده
 رسـانی هـ  مـرد     جامعـ  مـدنی دارنـد و در عرصـ  تـدمات      نهادهای اجتماعی، نقش مهمی در

گرا هستند. یکی از ارکان اساسی مـدیریت شـهری یعنـی    جو و تجره مشارکت  پیشگا  و در عین حال

تـر  های پذیرفتـ  شـده تـود و جرـب ر ـایت هـیش      ها، هرای اجرای مناسب اهداف و هرنام شهرداری

در تـامین   ز تحوالت شتاهان و پردامنـ  درونـی و هیرونـی   اشهروندان همواره ها مشکالت اساسی ناشی 

ها نخست، نیازمند مدیریت کارآمـد و  و هرای حل آننیازهای متنوع اقشار مخترف جامع  مواج  هستند 

پویایی هوده ک  توان تنظیم و کنترل سازمان تود را در چنین محیطی داشت  هاشـد. مـدیریت کارآمـد و    

ناپـذیر از پیکـر نظـا     تفاق تواهد افتاد ک  این سازمان هـ  عوـوی جـدایی   ها زمانی اپویا در شهرداری

هـا هـ    ها و سـوق دادن آن اجتماعی کل نهادین  شود. این امر از طریق تغییر کارکردهای سنتی شهرداری

هـا و موانـپ پـیش روی    شـود. در ایـن مقا ـ  نیـا شـناتت چـا ش      سوی یک نهاد اجتماعی محقق می

 ها ه  یک نهاد اجتماعی مورد هررسی عمیق قرار گرفت  است. نرهای ارتقاء آکاها و راهشهرداری

 نهاد اجتماعی، سازمان تدماتی، نظا  اجتماعی، شهرداری.واژگان کلیدی: 

 
                                                           

  نویسنده مسئولfa.tabatabayi@gmail.com 
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 مقدمه .1

هـای دوران  ها و مسائل کالن اسـتراتژیک یکـی از ویژگـی   تغییر در حقیقت پدیده

تحوالت در تمـامی جوانـب تـرد و کـالن در     آید. دامن  این تغییر و مدرن ه  شمار می

ا مرری و مدیریتی مشهود است. از جمر  اهعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هین

این مسائل و تحوالت، تغییر در ساتتار مدیریت شهر اسـت ننوهخـت و معصـومی راد،    

هـ   هاشد ک  شهروندان شهر فوای سکونتی ها کارهرد و ویژگی تاص تود می(. 0931

عنوان ساکنان این فوا هستند و شهروندی جایگاهی اجتماعی است ک  در راهط  دو ـت  

دهد نشـهرکی، احمـدی، اسـالمی مهـدی آهایـد و شـیرانی،       ها حقوق اجتماعی روی می

شـدند.  هایی فوایی و کا بدی فرض مـی های اتیر هیشتر واقعیت(. شهرها تا ده 0931

شود. اما امـروزه  و تدمات مرتبط تعبیر می مدیریت شهری نیا مدیریت فواهای شهری

شهرها دارای موجودیت سیاسـی اقتصـادی واجتمـاعی شـناتت  مـی شـوند نشـکوهی        

-اند ک  ها طراحی نظـا  های پیچیده اجتماعی تبدیل شده( و ه  واقعیت0931هیدهندی، 

وسفی، های فراوان ایجاد نمود نیها فرصتتوان در آنهینان  مدیریت شهری میهای واقپ

هـای اساسـی هـرای    سـازی زیرسـاتت  (. وظایف مدیریت شهری نیا شامل آماده0931

هـای تثییرگـذار هخـش    فعا یـت  سـازی تـدمات، تنظـیم   آمـاده  عمرکرد کارآمد شهرها،

شـود نشـهرکی،   تصوصی هر امنیت و در نهایت آماده سازی تدمات و تسـهیالت مـی  

 (.0931احمدی، اسالمی مهدی آهاید و شیرانی، 

ن نکت  مهم را هاید در نظر داشت ک  ا گوی مدیریت شهری تا حد زیادی تحـت  ای

ک  شهر را ه  عنوان یک کریـت اجتمـاعی در نظـر    تثییر از فهم واقعیت شهر است. چنان

ها و جا دغدغ شود. در اینهگیریم، منظور کنیم مدیریت واحد شهری اجتناب ناپذیر می

هـانی شـدن شـهرها، حـل مسـائل و معوـالت       مسائل جدیدی از جمر  رقاهت هرای ج

شود و هر ایـن اسـاس مـدیریت شـهری     شهرها مطرح میشهرنشینی هرای مدیریت کالن

نهادی تود و نیا ایجاد تحول در کارکردها  -موظف و مجبور ه  تغییر در ساتتار اداری

(. در این چارچوب است کـ   0931شوند ننوهخت و معصومی راد، و وظایف تود می
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ت شهری هاید از و عیت سنتی تود فاصر  گرفت  و از نهـادی صـرفا تـدماتی و    مدیری

 اداری ه  نهادی پردامن  و اجتماعی تغییر چیستی دهد.

سوال اصری مطا ع  حا ر این است ک  هرای ارتقـاء جایگـاه شـهرداری از نهـادی     

تای کارهـایی در راسـ  هایی وجـود دارد و چـ  راه  تدماتی ه  نهادی اجتماعی چ  چا ش

گویی ه  این سوال، این مطا ع ، در سـ   این هدف مورد نیاز است؟ ه  منظور پاسخ تحقق

هخش تنظیم شده است. اهتدا ه  تعریف مختصری از نهاد و مفهو  شـهرداری هـ  عنـوان    

ها و موانپ موجـود در هراهـر تبـدیل    یک نهاد اجتماعی پرداتت  شده است. سپس چا ش

شـهرهای ایـران( از یـک نهـاد تـدماتی هـ  یـک نهـاد         ها نه  طور تاص در شهرداری

هـای ایـرهخش در   کارها و استراتژیاجتماعی هررسی شده و در هخش هعد ه  هررسی راه

 تحقق یک نهاد اجتماعی هحث شده است.

 

 مبانی نظری. 2

 . نهاد اجتماعی  2-1

است و در ه  معنای ساتتن و قرارگاه گرفت  شده  (instituereنهاد، از واژه التین ن

شناسـان  هایی چـون موسسـ ، تاسـیس و نهـاده دارد. در میـان جامعـ       فارسی نیا معادل

تر هعـد قوـایی   های اجتماعی است ک  هیشفرانس ، هیشتر ه  معنای تشکیالت یا سازمان

( نیـا  6112ن 1یا نیم  قوایی داشت  و دارای کارکردهای اجتماعی هاشند. هروس و یر ی

های سنتی و تقویت قانونی ها ا گوی رفتاری ک  توا  ها تکرار، فرماننهاد را ه  عنوان هر 

ای از ا گوهـای  اند. از نظر  ینتن، نهاد، مجموع میاانی از اجبار همراه هاشد، تعریف کرده

گیـرد نهیـرو،   فرهنگی است ک  کارکردهایی را ه  عنـوان یـک مجموعـ  هـر عهـده مـی      

ای از ن گفت یک نهاد اجتمـاعی مجموعـ   توا(. از مجموع این تعاریف می09410719

های ههم پیوست  و نهـادی شـده اسـت کـ  معنـای سـاتتاری هرندمـدتی در نظـا          نقش

                                                           

1. Bruce & Yearly  
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(. در ایـن مطا عـ ، نهـاد    0931نیـا و فرهـادی محرـی،    وردیاجتماعی داراسـت نعرـی  

شـوند کـ  شـهروندان در آنهـا حوـور دارنـد و       اجتماعی تنهـا نهادهـایی تعریـف مـی    

 وزیپ قدرت تاییرگذار است.  حوورشان هر ت

 ؛های ذاتی نهادهای اجتماعی، رفپ نیازهـای مهـم و اساسـی آدمـی از قبیـل     ویژگی

پذیری و ... اسـت. اکنـون هـا توجـ  هـ       جامع   تامین امنیت، رفپ نیازهای فیایو وژیک،

ا مرری و جهانی هاید گفت ک  شهرداری در قامت یک نهاد عمـومی  های مثبت هینتجره 

تی هاید هتواند هعوی از وظایف نهادهای اجتماعی سنتی، ه  عالوه نیازهای مدرن غیردو 

ای در رفـپ نیازهـای شـهروندان در حـوزه     را در دایره شهر مدیریت کند و نقش فعاالن 

هایی است کـ   (. شهرداری یکی از سازمان0931شهری هیاهد ننوهخت و معصومی راد، 

ترد و کالن ها زندگی اجتمـاعی شـهروندان دارای   هطور مستقیم و غیرمستقیم، در اهعاد 

کـ   جـایی گـذارد. از آن ارتباط است و هر زندگی جمعی و حتـی فـردی آنهـا تـاییر مـی     

ای ها نیازهای شهروندان سر و کار دارند، ن  تنها هـر زنـدگی   ها ه  طور فاایندهشهرداری

تـوان نهـادی   ین شهرداری را میپذیرند. هناهراگذارند؛ هرک  از آنان تثییر میآنان تثییر می

اجتماعی دانست ک  ه  واسط  درهم تنیدگی ها زندگی روزمره شهروندان، کارکرد تنظیم 

ک  ای ک  زندگی شهروندان آسان شود، هر عهده دارد. اما هرای اینامور شهری را ه  گون 

اری هـ   شهرداری کارکرد تود را ه  توهی انجا  دهد، نیاز است ک  شهروندان ه  شـهرد 

 (. 0931نیا و فرهادی محری، وردیعنوان نهادی هرآمده از تودشان هنگرند نعری

زا و مشارکت محور و های تدماتی فقط از طریق ایجاد تغییرات نر ، درونسازمان

-توانند تود را ه  سطح نهادهای اجتماعی ارتقـا دهنـد. شـات    ها اهداف اجتماعی می

قدمات، شرایط و هسترهای الز  هرای گـذار از سـازمان   های متنوع و متعددی ه  عنوان م

هـا هـ    تـرین آن تدماتی نظیر شهرداری ه  یک نهاد اجتماعی معرفی شده است ک  مهـم 

 (.0931شرح زیر هیان شده است نمهاجری و مرک محمدی، 

هـای اجرایـی و   تغییر هاورها و ایستارهای جامع ، ه  ویـژه در سـطوح و الیـ     -0

پـذیر کننـده، مـرد ،    های اجتماعی و جامعـ  نظا  های گروهی،رسان  ها،سیاسی، سازمان
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هایی ک  هطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم هـا شـهرداری      مدیران و کارگااران تمامی سازمان

 ارتباط دارند.

هازتعریف، تدوین و طراحی و اجرای ا گوهای رفتاری هـرای شـهرداری. ایـن     -6

 ها ایجاد شود.اریهای هنیادی هاید از درون نظا  شهرددگرگونی

پارچـ  شـهری و اسـتقالل و    ای شهری ه  مدیریت یکگذر از مدیریت جایره -9

اقتدار مدیریت شهری هرای نیل ه  حکمروایی شهری توب نتغییرات سیاسـی، حقـوقی   

 و سازمانی(.

 

 ها و مسائل شهر و مدیریت شهری  . چالش2-2

-گوناگونی روهرو است ک  مـی های هطور کری مدیریت شهری ها مسائل و چا ش  

 طبق  هندی کرد:س  دست  عمده توان آنها را در

هررسی رونـد رشـد    رشد نسبت شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیت شهرها: -0

تـر از آهنـگ توسـع     دهد ک  آهنگ شهرنشینی ه  مراتب سریپجمعیت شهرها نشان می

ایـن رونـد، یکـی از    اقتصادی و رشد فرهنگ اجتماعی هوده است. ها توجـ  هـ  تـداو     

های هارگ شهرهای امروزی، گرایش تحرکـات جمعیتـی و مهـاجرت مـرد  هـ       چا ش

تر ه  منظور کار و شغل و هرتـورداری از تـدمات آموزشـی و    هاست ک  هیشسوی آن

شـود؛ کـ  ایـن هاعـث عـد  تـوازن رشـد        درمانی و هطورکری زندگی آسوده انجـا  مـی  

و اجتماعی می شـود ننوهخـت و معصـومی راد،    شهرنشینی ه  موازات توسع  اقتصادی 

 (.0931؛ یوسفی، 0931؛ هوچانی، 0931

در طول تاریخ، شهرها محل تعامالت و رخدادهای سیاسی و تبادل اندیشه  -6

تحوالت اجتماعی، سیاسی واقتصادی هاعث افاایش اهمیت شهرنشـینی   اند: و علم بوده

قوق شهروندی از یک سـو و  گیری مطا بات شهروندی و حو پس از این، موجب شکل

؛ یوسفی، 0931اشتیاق ساکنان شهر از سوی دیگر شده است ننوهخت و معصومی راد، 

0931.) 
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المللووی و کرکووات توریسووتی، سووومیچ چووالش تعووامالت میتلوو  بوویچ -9

گیـری  اسـت کـ  هاعـث شـکل     ها، مبادالت بازرگانی، فرهنگی و اجتمواعی مهاجرت

امروزه شهرها، هاید تود را در مقاهل سیل حـواد   شود. از این رو، شهرهای جهانی می

و تحوالتی ک  ریش  در هرون مرزهای مری دارد آماده نمایند و هتوانند در نظـا  جهـانی،   

 پایداری و هویت تود را حفظ نمایند.

کـار مقاهرـ  هـا ایـن     تـرین راه اند کـ  مناسـب  نظران هر این عقیدههسیاری از صاحب

اسـت کـ  هـدون فـراهم شـدن زمینـ  ارتقـای        « پایدار شهریتوسع  »ها، رویکرد چا ش

(. 0931پـذیر نخواهـد شـد ننوهخـت و معصـومی راد،      جایگاه مدیریت شهری امکـان 

ای است ک  توسع  تدمات اساسی اجتماعی، اقتصـادی و محیطـی   توسع  پایدار، توسع 

تـدمات  هـای حیـاتی کـ     را هرای هم  هدون اینک  محدودیت و تهدیدی را هرای نظـا  

هایی هماننـد  هخشد. مو ف ها را ارتقا میسازد و آنها داشت  هاشد محقق میواهست  ه  آن

کننـد ناهـوذری و   آموزش، مشارکت و فرهنگ نقش هساایی در توسع  پایـدار ایفـا مـی   

 (.0931یعقوب پناه، 

هـر اسـاس نتـای     : ها و مسائل عمده مدیریت شوهری در ایوران  چالش .2-2-1

مسائل و مشکالت مدیریت شهری در ایران در « هرسازی مشارکتیش»پژوهشی ها عنوان 

راهط  هین نهادهـای محرـی مـرتبط هـا      -6، راهط  دو ت ها نهادهای محری -0 س  سطح

هررسـی   راهط  هین اجااء و عناصر درون ساتتار مدیریت شـهری  -9و مدیریت شهری 

 ت:ترین مسائل در هر سطح ه  شرح زیر اسشده است. تعدادی از مهم

    هرتی از مشکالت در سطح اول در تصوص راهط  دو ت ها نهادهـای محرـی

 اند از:عبارت

    عد  وجود هماهنگی هین شهرداری ها و سازمان های دو تی در هرنامـ  ریـای

 واجرا؛

 عد  تبعیت سازمان های هخش دو تی از مقررات شهرداری ها؛ 

 تعدد و عد  صراحت در قوانین شهرداری ها؛ 
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  واحد در سطح کالن شهرها و منطق  شهری؛عد  مدیریت 

  های شهری؛تودداری نهادهای دو تی در پرداتت هاین 

     هـا پـس از   عد  جایگاینی مناهپ ما ی و رسـمی در ترکیـب درآمـد شـهرداری

 ها از طرف دو ت مرکای؛کاهش سهم مناهپ ما ی شهرداری

  نی و تدماتی های عمراهای نظارتی شوراهای اسالمی هر فعا یتکمبود مکانیا

 های هخش دو تی؛سازمان

 های و شوراها هر تخصی  هودج  ه  سازمان عد  دسترسی یا کنترل شهرداری

 هخش دو تی هرای عمران شهری؛

   ــین نهادهــای محرــی و شــهری هرتــی از مشــکالت ســطح دو  در ارتبــاط ه

 اند از:عبارت

 جانب  در امور مدیریت شهری؛ هم  کمبود سیستم مشارکت 

 وهدون توج  ه  نظارت مرد ؛ رح ها ه  صورت هست  و محرمان تهی  ط 

  عــد  همــاهنگی در امــر ســرمای  گــذاری در امــور شــهری هــین هخــش هــای

 وعمومی؛ تصوصی

   فقدان یک ساز و کار اطالعاتی و انتشاراتی ک  ه  گسترش فرهنگ شهرسـازی

 هین مرد  کمک کند؛

  سیسـتم مـدیریت شـهری    در سطح سو  ک  مرتبط ها عمرکرد و رواهط درونی

 اند از:است، هرتی از مشکالت عبارت

 های ههنگا  سازی توسع  شهری؛عد  وجود طرح 

 و واهست  غیرمنعطف شهرداری؛ تشکیالت  عیف 

  کمبود نیروی انسانی متخص  و کارشناس در مسائل مدیریت شهری؛ 

 ی ها ه   حـا  تشـکیالتی و امتیـازات هـا نیازهـا     عد  تطبیق سازمان شهرداری

 محری؛

 عد  وجود سیستم اطالعاتی شهری ههنگا ، متمرکا و جامپ؛ 
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ها را در ارتقـا هـ    ها و موانپ اساسی پیش روی شهرداریتوان چا شدر مجموع می

یک نهاد اجتماعی ه  شرح زیر هرشمرد ک  در ادام  هریـک هصـورت جداگانـ  هررسـی     

 شده است:  

. اتتالف وظایف شهرداری ها 6 . موانپ و مشکالت سیاسی، ساتتاری و اجرایی؛0

. 2. اقتصـادی و مـا ی؛   7. مدیریتی، تشکیالتی و سـاتتاری؛  9ها؛ سایر نهادها و سازمان

   فرهنگی و اجتماعی؛

 

 ها و موانع پیش روی شهرداری برای ارتقاء به یک نهاد اجتماعیچالش. 3

 . موانع ساختاری و سیاسی3-1

ی و هرون سازمانی یا ترکیبـی از هـر دو   هرتی از این عوامل در سطح درون سازمان

 (:0931ه  شرح زیر است نحاجیانی، 

   عد  هماهنگی در هرنام  و هودج  و هخشی نگری در اداره امور ه  د یل هرقـرار

 های اجرایی متعدد در شهر؛کردن سازمان

 ای ها، ه  شیوهشهر عف ساتتارهای تو یدی و اقتصادی ه  تصوص در کالن

شـود و هـ    ایران ه  مکان هازپخش و مصرف کاالهای تـارجی تبـدیل مـی   ک  شهرهای 

 شود.تدری  در عرص  جهانی شدن هرای این شهرها نقشی مصرفی تعریف می

 های دو ت و دیگر نهادهای شمار همسان ها وزارت تان های هیوجود سازمان

ر تهـران  پارچـ  هـرای فعا یـت در شـه    گیری، هدون وجود رویکرد یکاجرایی و تصمیم

 ندرون سازمانی و هرون سازمانی(؛

    عف شدید مناهپ ما ی و تکی  ه  درآمدهای ناپایدار شهری و عـد  همراهـی 

های دیگر شهرهای هارگ جهـان ندرون سـازمانی و   دو ت در تامین مناهپ مطاهق ها روی 

 هرون سازمانی(؛

   نیـت  فرسایش سرمای  اجتماعی نهاد شهرداری و دیگر نهادهـای شـهری در ذه

 شهروندان ندرون سازمانی و هرون سازمانی(؛
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 های حوزه سالمت، ههداشت و محیط زیست گستردگی و عمیق شدن نارسایی

 ندرون سازمانی و هرون سازمانی(؛

         عد  پیوستگی و تداو  اقـدامات شـهرداری هـ  عنـوان نهـاد اداره کننـده شـهر

 ندرون سازمانی(؛

   ارچـ  در داتـل سـازمان    پگسست و  عف سیستم مدیریت هماهنـگ و یـک

 شهرداری و شورای شهر ندرون سازمانی(؛

 

-توان اقرار کرد، در ایران تمرکاگرایی مهـم ه  طور کری میتمرکزگرایی:  .3-1-1

ترین مانپ سیاسی است. هنگـامی کـ  هحـث واگـذاری هرتـی اتتیـارات دو تـی و یـا         

و هـی    شـویم شود؛ ها واقعیت تمرکاگرایی رو ه  رو مـی سازی دو ت مطرح میکوچک

 شود.تمایری از سوی دو ت هرای کاهش اتتیارات مشاهده نمی

منشث تمرکاگرایی در ساتتار رسمی است ک  او ین عامـل آن هـ  اسـتقالل نسـبی      

ک  اقتصاد دو ت متکی هر درآمدهای نفتـی اسـت،   گردد. از آنجاییدو ت از جامع  هرمی

سوی دیگر عد  تفکر راهبردی هـرای  هیند و از نیازی ه  تعامل از نیروهای اجتماعی نمی

هردهایی ک  هـرای تمرکازدایـی در سـاتتار دو تـی در ایـران هکـار       اداره امور کشور، راه

هاشد کـ  شـهرداری هـ  منظـور     گیری هحث این میگرفت  شده ناموفق هوده است. نتیج 

ـ     پ جـدی  تغییر کارکردها هرای تبدیل و ارتقاء از نهاد تدماتی ه  نهـاد اجتمـاعی هـا موان

رو است و تداو  تمرکاگرایی در هرسـطح یکـی از موانـپ مهـم تثبیـت رونـدهای       ه رو

 (.0931شود نحاجیانی، دموکراتیااسیون و توسع  سیاسی در کشور ترقی می

 

 ها. اختالف وظای  شهرداری با سایر نهادها و سازمان3-2

تـوان  شـد، مـی  های پیشین هرشـمرده  هایی ک  در هخشها توج  ه  شرایط و چا ش

هـا در ایـران را هـ     مسائل مرتبط ها اتتالف وظایف شهرداری ها سایر نهادها و سـازمان 

. منـاهپ مـا ی و اقتصـادی    6ها و قـوانین و  ها، هرنام . سیاست0طور عمده در تصوص 
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انـد نسـعیدی   هررسی کرد ک  هر یک در ادام  هـ  اتتصـار مـورد هررسـی قـرار گرفتـ       

 (: 0931ر وانی، 

-ریـای و سیاسـت  در امر هرنام  ها، قوانیچ و مقررات:ها، برنامه. سیاست3-2-1

گذاری در حوزه شهرها، دو مشکل عمده وجود دارد. او ین مشکل، مرهوط هـ  متمرکـا   

ریای اسـت کـ  در تـارز از نظـا  مـدیریت شـهری انجـا         هودن و دو تی هودن هرنام 

ریـا دو تـی هـم وحـدت و     هرنامـ  شود و دومین مشکل این است ک  هین نهادهـای  می

گردد می پارچگی وجود ندارد و مدیریت شهری در سطح محری ها سردرگمی روهرویک

ریـای فراهخشـی   (. ه  عنوان نمون  در حال حا ر، سـ  مرجـپ هرنامـ    0939نسعیدنیا، 

پردازنـد: وزارت مسـکن و   های فوـایی در کشـور مـی   وجود دارند ک  ه  تدوین هرنام 

ریـای کشـور کـ     اندر کار مـدیریت و هرنامـ   ارت کشور و دستگاه دستشهرسازی، وز

نماینـد و  گـذاری مـی  ریـای و سیاسـت  هرای توسع  و عمران مـدیریت شـهرها، هرنامـ    

(. یکـی  0939ها تعامل و توافق الز  وجود ندارد نمعصومی اشـکوری،  متاسفان  هین آن

ریـای  اسـتراتژیک و هرنامـ    دیگر از مشکالت مدیریت شهری در ایران، فقدان رویکـرد 

هرندمدت و گرفتار شدن در اقدامات اجرایی و تصمیمات روزمره است و عمـده دالیـل   

این روزمرگی، کوتاه هودن دوره مدیریت مـدیران شـهری، هـی یبـاتی، نـاامنی شـغری و       

 (.0939هاشد نسعیدنیا، فقدان مکانیسم کارآمد هرای ارزیاهی عمرکرد آنان می

تـر محققـان و کارشناسـان    هیش الی و اقتصادی مدیریت شهری:. منابع م3-2-2

کنند ک  حل مسائل شهری در کشورهای در حال رشد می امور شهری هر این نکت  تاکید

هـا میسـر اسـت. یکـی از     های محرـی هـ  ویـژه شـهرداری    تنها از طریق تقویت سازمان

نظر مناهپ ما ی و عـد   ها از ها، استقالل شهرداریسازیمحورهای اصری در این ظرفیت

هـا ناشـی از   های عمومی دو ت است. استقالل ما ی شـهرداری ها ه  هودج واهستگی آن

های عمران شهری هاید کـم  ها در اجرای هرنام تقویت این رویکرد است ک  نقش دو ت

کننده کمبودها ه  فـراهم کننـده شـرایط و هسـتر     کننده مستقیم و هرطرفشود و از تامین

هـای مردمـی تغییـر یاهـد     رای گسترش فعا یت هخـش تصوصـی و مشـارکت   مناسب ه
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 (.  0939ن طیفی، 

 

 های مدیریتی، تشکیالتی و ساختاری. چالش3-3

اشاره شد ک  نهاد اجتماعی دارای حداقل دو ویژگی است: اول اینک  شهروندان در 

ر اسـت. از  آن نهاد مشارکت دارند و دو  اینک  مشارکت آنان هر توزیپ قـدرت تاییرگـذا  

ها نیازمند آن هستند ک  از سرمای  رواهط تود این رو هرای تحقق نهاد اجتماعی، سازمان

 ها شهروندان ههره هگیرند.

رسیدن ه  ساتتاری ک  در آن رواهط فرد ها سازمان و فرد ها فـرد، پایـدار و مـداو     

هاشـد، نیازمنـد   ها نقـش داشـت    گیریهاشد و افراد ها احساس مفیدهودن در روند تصمیم

گوینـد.  مـی « سـرمای  اجتمـاعی  »گیری از مفهومی است ک  در عرو  اجتماعی ه  آن ههره

سرمای  اجتماعی »کند ( تثیید می0944(. پانتا  ن0931وردی نیا و فرهادی محری، نعری

توانند ها هاست ک  میهای اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها و شبک وجوه گوناگون سازان

(. در 0944آسان کردن امکانات هماهنگ، کارآیی جامع  را ههتـر کنـد نپانتـا ،     ایجاد و

این زمین  چهار دیدگاه وجود دارد ک  در جدول شماره یک ارائـ  شـده اسـت. آتـرین     

هـای مخترـف و   دیدگاه یعنی همیاری ها توج  ه  رواهط متقاهل میـان نهادهـا و سـازمان   

 (.0931تر است. ننواهخش، ها غنیسایر دیدگاهتثییراتی ک  هر یکدیگر دارند نسبت ه  
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 چهار دیدگاه اصلی سرمایه اجتماعی.: 1جدول 

 ا اامات هازیگران اصری دیدگاه

 گرایینظری  اجتماع

 ننهادهای کوچک(

 های کوچکگروه

 هخش داوطربان 

 کوچک کردن نهادها

 تشخی  سرمای  اجتماعی طبق  پایین

 هانظری  شبک 

اجتماعی  پیوندهای

 محدودکننده و پیوندزننده

 کارآفرینان

 کارگااران اطالعات

 تمرکازدایی

های کارآفرین پیوند ایجاد هخش

 های اجتماعیهخش

 نظری  نهادی

 نهادهای سیاسی و حقوقی

هخش تصوصی و 

 عمومی

اعطای آزادی مشارکت ه  شهروندان 

 پذیریشفافیت، حساب

 نظری  همیاری

اهط های اجتماعی و روشبک 

 جامع  -دو ت

 های اجتماعیگروه

 هاها و دو تشرکت

تو یدی، اتکاء، مشارکت  هم

 پیوندسازی و ارتقاء نهادها

 

 های موازی سبب هدر رفتن دهد ک  وجود هرتی سازمانتجره  ایران نشان می

 شود.  نیروی شهروندان می

  هـای سـنتی   سنتی هودن هوروکراسی در ایران. تقویت، اصالح و ترمیم سـازمان

 تواند ه  افاایش سرمای  اجتماعی این نهاد کمک نماید.درون شهرداری می

 ها ه  عرت گستردگی وظایف. عف نظارتی شهرداری 

 هـا، عـادات و آداب و رسـو  جامعـ  ایرانـی کـ  مـانپ        هـا، ارزش وجود سنت

ا  توانـد گـ  شود. فعال کردن نظارت ساتتاری در هین کارکنـان مـی  تغییرات سازمانی می

 مهمی در رسیدن ه  نهاد اجتماعی هاشد.

   توانـد  هـای شـهرداری مـی   وجود ساتتارهای غیرمکانیاه در هرتـی از هخـش

 نار ایتی شهروندان را ه  دنبال داشت  هاشد.

   وجود نیروهای ناآشنا ه  وظایف شهرداری. در این زمین  فرآیند آموزش مداو

 او ویت قرار گیرد.کارکنان و دست اندرکاران شهرداری هاید در 
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  های ارزیاهی و سنجش دقیق عمرکرد.نق  در مکانیا 

 هایی است کـ  تـاکنون در   تغییر در سطح تکنو وژیک، نیازمند هکارگیری هخش

ها هاید هـ   حـا  تشـکیالتی آمـادگی پـذیرش      اند.  ذا شهرداریتشکیالت جایی نداشت 

ازمان و شهروندان دچار نوسان و های جدید را فراهم آورند؛ تا ارتباط میان این سهخش

 نار ایتی نشود.

 

 ها و موانع فرهنگی و اجتماعی. چالش3-4

های تدماتی فقط از طریـق ایجـاد تغییـرات نـر ، درون زا و     اشاره شد ک  سازمان

توانند تود را ه  سطح نهادهای اجتماعی ارتقاء مشارکت محور و ها اهداف اجتماعی می

های فرهنگی و اجتماعی ه  دو قرمرو و حـوزه  موانپ و چا شهندی دهند. در یک تقسیم

 شود:تقسیم می

موانپ فرهنگی و اجتماعی ک  میان کنشـگران، کارکنـان درون    درون سازمانی:  .0

شهرداری وجود دارد و عا  سازمانی را هرای گذر از یک سازمان تدماتی ه  یـک نهـاد   

سـازی و  مـرتبط هـا آن، ظرفیـت    کند و چا ش زداییاجتماعی دچار کندی و اتتالل می

 توسع  ظرفیت است.

های فرهنگی و اجتماعی ک  در مـتن جامعـ  و   موانپ و چا ش برون سازمانی:  .6

ریاان مدیریت شهری هرای ارتقاء شهرداری هـ   شهر وجود دارد و مانپ عا  هرنام  هرنام 

و اجتمـاعی  های عمده فرهنگی شود. هر این اساس موانپ و چا شیک نهاد اجتماعی می

 ه  شرح جدول شماره دو ارائ  شده است:
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 موانع فرهنگی و اجتماعی تبدیل شهرداری به یک نهاد اجتماعی. :2 جدول

موانپ و 

هاچا ش  
 هرون سیستمی درون سیستمی

ایستارهای اقتدارگرا، ناشایست  گاین، فقدان  فرهنگی

عا  سازمانی، هاورهای  عیف همبستگی 

 اجتماعی، عد  هاورهای مشارکتی، 

 هی اعتمادی اجتماعی و ...

رایان ، ایستارهای غیرمشارکتی، فردگ

ی، نگاه ناپایدار ه  شهر، شهرنشین

 فقدان نگاه محر  گرا و ...

، نامتناسب کارگاارانتحصیالت و آموزش  اجتماعی

 عد  توازن ساتتمان جمعیت، حاکمیت

های غیررسمی سازمانی، عد  همگونی گروه 

یتی، مدیریت شهری و شورایی، ناهراهری جنس

پذیری  مدیریت غیرمشارکتی، فقدان مسئو یت

 اجتماعی و ... .

  هویت اجتماعی ناها غ، عد  انسجا

کم توانی  و یگانگی اجتماعی،

ی، جامپ پذیری سرمای  اجتماع

 ناهمگون و ناها غ شهری و ... .

 

 های اقتصادی و مالی  . موانع و چالش3-5

الزم  تبدیل شهرداری ه  یک نهاد اجتماعی، فراهم کردن هسترها و زمینـ  هـای      

توانـد  الز  در اهعاد مخترف از جمر  ما ی و اقتصـادی اسـت. نظـا  مـا ی همامـان مـی      

پـذیری و  گـویی، مسـئو یت  حکمروایـی شـهری چـون پاسـخ    های کننده شات محقق

هـای سـنتی تـود    شفافیت در نظا  مدیریت شهرداری هاشد یا هرعکس ه  د یل ویژگـی 

چون محرمان  هودن اطالعات ما ی و عد  ورود تحوالت جدید عرمی در این حـوزه هـ    

ویژه در هخش عمومی، ه  مانعی جدی در تحقـق حکمروایـی شـهری تـوب و تبـدیل      

 (. 0931هرداری ه  نهاد اجتماعی تبدیل شود نطاهرتانی، ش

های پیش روی مدیران شهری و هطور تـاص  ترین چا شدر این میان، یکی از مهم

شهرها، ناپایداری مناهپ درآمدی است. هر اساس فصول درآمدی هودجـ ، عـوارض   کالن

ش از تـرین فصـول درآمـدی شـهرداری اسـت. ایـن هخـ       هر ساتتمان و ارا ی از مهـم 
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های سـاتتمانی، عـوارض   کد درآمدی اصری مانند عوارض هر پروان  06عوارض شامل 

؛ نوهخـت و  0931هر مازاد تراکم، عوارض هر تفکیک ارا ی و ... اسـت. نطاهرتـانی،   

 (.0931معصومی راد، 

هـا و کسـب درآمـد    هاینـ   چا ش اصری مدیریت شهری در عصـر جدیـد، حـول   

-های مقاهر  ها این معول محسوب مـی وان یکی از راهمتمرکا است. فروش تراکم ه  عن

شود ک  آیار سوئی هر ظهور مشکالت دیگر در سطح شهر از جمرـ  ترافیـک، آ ـودگی،    

پایین آمدن کیفیت تدمات شهری، در تنگنا قرار داده حقـوق شـهروندی و... دارد. ایـن    

شـدت هیشـتری   مسئر  در کشور ما نیا ه  د یل واهستگی تاریخی شـهرها هـ  دو ـت هـا     

شود؛ زیرا مدیران شهری هـا دو محـدودیت عمـده روهـرو هسـتند: در زمینـ        مطرح می

کارآفرینی و ایجاد درآمد از تجره  کافی هرتوردار نیستند و نیـا از اتتیـار کـافی هـرای     

های متنوع کسب درآمد، توسع  هخش تصوصی و جذب گیری در تصوص راهتصمیم

(. 0931هرتوردار نیسـتند ننوهخـت و معصـومی راد،    گذاران داتری و تارجی سرمای 

ها از سوی دو ت هسیار کاهش یافتـ  اسـت،   سهم اعتبارات عمرانی در هودج  شهرداری

هـای عمـومی، دتا ـت تـود را در     این هدان معناست؛ دو ت قصد دارد ها کاهش هاین 

هـا قـرار   اریاقتصاد شهری کاهش دهد؛ ها این حال مناهپ ما ی جایگاین در اتتیار شهرد

های غیرسا م هرای کسب درآمد، از ها را ه  سوی روشنگرفت  است. این تال شهرداری

 (.0931جمر  فروش تراکم، کشانده است نعسکری و کاظمیان، 

ها، سـوق  های ما ی شهرداریهای اتیر درهاره چا شترین مباحث سالیکی از مهم

ومـا متکـی هـر سـاتت و سـازها( هـ        دادن درآمدهای شهرداری از شرایط ناپایدار نعم

درآمدهای پایدار هوده است. درآمدهای پایـدار درآمـدهایی هسـتند کـ  از تصوصـیت      

هـای اداره شـهر هـ  صـورت     تداو  پذیری، مطروب هودن و عادالن  هودن ناتـذ هاینـ   

منـدان از  کنندگان ه  شهر و ههـره عادالن  از کری  ساکنان، صاحبان کسب و کار و مراجع 

مات شـهری( هرتوردارنـد. حرکـت از ناپایــداری هـ  پایـداری در منـاهپ درآمــدی       تـد 

کنندگان ما ی در اداره شهر در حال افـاایش  شهرداری هدین معناست ک  تعداد مشارکت
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ها ه  گروه تاصی واهسـت  نیسـت. هـر ایـن اسـاس      است و شهرداری هرای تامین هاین 

کننـد  ریای هیان میده در فرآیند هودج مدیران شهری و مسئوالن محری، چند نگرانی عم

 (:0931نطاهرتانی، 

   مسئوالن منتخب مایل نیستند تعهدات و انتظاراتی را ه  وجود آورند ک  توانـایی

 هرآورده ساتتن آن را ندارند.

 های مخترف یا حتی متوـادی را  های مخترف اجتماعی، هرنام ممکن است حوزه

را در موقعیت هـدی از  حـا  انتخـاب گاینـ       طرب کنند. این و عیت، مسئوالن محری

 دهد.مناسب قرار می

 کنند، این است کـ  شـهروندان عالقـ     سومین مشکری ک  مدیران شهری اقرار می

هر و گاه ناامیدکننده اسـت  زیادی ه  مشارکت ندارند و سعی در مشارکت دادن آنان زمان

 (. Unhabit volume 1, 2007ن

 

 های تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به یکراهکارها و استراتژی. 4

 نهاد اجتماعی 

کارهای هرون رفت از و عیت فعری و هدایت در این هخش ه  مرور تعدادی از راه

کارهـای مشـارکت   راه»ایـم. هررسـی   شهرداری ه  سمت یـک نهـاد اجتمـاعی پرداتتـ     

ان اشـاره شـد(، از   جهت تمرکازدایی نک  پیش از این هد« استراتژی تغییر»و « شهروندی

 های دارای اهمیت در این راستا هستند.  استراتژی

 

 بردهای جلب مشارکت شهروندان. راه4-1

نگریسـت  شـود و در    اگر ه  مدیریت شهرداری ه  دید سازمان اداری یا نظا  هسـت  

تواند ها جامع  پیوند داشـت  هاشـد   یک چارچوب معین و غیرقاهل تغییر فعا یت کند، نمی

گـاه  توان سخنی از مسئو یت اجتماعی گفت. و ی اگر ها دید نظـا  هـاز هاشـد؛ آن   و نمی

 هاشد. نایمـانی جـاجرمی،  ای ها جامع  مرهوط  را دارا میانتظار رواهط دوجانب  و گسترده
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(. اگر شهروندان، مشارکت در شهر را ه  منا   مشـارکت در سرنوشـت تـویش    0931

گیـری و تقویـت   های کاری هـ  شـکل  قا ب گروههدانند، در این صورت، شهروندان در 

ورزی مبادرت کرده و زمین  را هرای تغییـر و  تصایصی نظیر تودرهبری، تود مسئو یت

تحول در جهت ترطیف و پویایی شـهری آمـاده تواهنـد سـاتت نپـورتیای و میـره،       

انـد  (. عوامری ک  در گسترش ایـده مشـارکت در مـدیریت شـهری نقـش داشـت       0931

 د از:انعبارت

. درس 6ساالر و اهمیت نقش یافتن مرد  در اداره امـور؛  های مرد . پیدایش نظا 0

ها ها نیازهـا و  . عد  تطاهق طرح9های گذشت ؛ گرفتن از روندهای توسع  شهری در ده 

. توسع  اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و تومین منـافپ شـهروندان؛   7های مرد ؛ تواست

-ی اجتماعی و نهادی نسـازمانی( و اتـالق اجتمـاعی هرنامـ     . پیچیدگی فااینده زندگ1

 ریای شهری.

گیـری نهـاد اجتمـاعی دتا ـت دارد وجـود      ترین عامری ک  در تحقق و شـکل مهم

عرص  عمومی فعال، پویا و تاییرگذار در نظا  کنترل و هدایت شهر و هطور کری حیـات  

ر ادامـ  آورده شـده   هردهـای جرـب مشـارکت شـهروندان د    شهری است. تعدادی از راه

 است:  

 ایجاد و گسترش فواهای عمومی در شهرها؛ 

  ی شهرها؛ساتت تاالر شهر نساتتمان شورا( در هم 

 ریـای و مـدیریت   های دارای نفپ و صاحب نفـوذ در هرنامـ   کنترل افراد و گروه

 شهر؛

 های شورای شـهر و اقـدامات شـهرداری هـرای عمـو       گیریانتشار منظم تصمیم

 مرد ؛

  ها و پیشنهادهای شهروندان؛ایجاد شبک  واقعی هرای دریافت نظرات، تواست 

 طراحی ساز و کاری هرای سنجش منظم عمرکرد مسئوالن و اعال  عمومی آن؛ 

 ها؛ها و هرنام نظرتواهی از عمو  شهروندان در فرآیند تهی  و اجرای طرح 
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 فراگیر کردن ما یات محری و واگذاری آن ه  نهادهای محری؛ 

 های اعتباری محری؛ایجاد صندوق 

 واگذاری تدمات شهری انتفاعی ه  هخش تصوصی؛ 

 های شهری؛ها و هرنام اعال  عمومی طرح 

 ها؛اصالح قانون در جهت اعطای وظایف و اتتیارات هیشتر ه  شهرداری 

 های اجرایی؛گسترش نظارت شوراها از شهرداری ه  سایر دستگاه 

 ههسازی تشکیالت و نوسازی قوانین شهری(؛سازی نارتقای آموزش، ظرفیت 

 های عمومی؛ اصالح قانون شوراها در جهـت  آموزش شهروندی و ارتقای آگاهی

 (. 0931تقویت نقش آنها؛ نپورتیای و میره، 

   هـای عمـومی در   گـذاری در راسـتای توسـع  مشـارکت    تقویت مبـانی سیاسـت

ادی و فرهنگـی؛ نفـدوی و   هـای توسـع  اجتمـاعی، اقتصـ    ریایها و هرنام گیریتصمیم

 (.0931یاهتی، 

تـوان دو  هراساس تجرهیات همکاری مدیریت شهری ها جامع  مـدنی مـی   .4-1-1

 را معرفی کرد.« تصوصی -شراکت عمومی»و « حکمرانی شهری توب»ا گوی 

هردهـایی  هاشـد کـ  راه  در حکمرانی شهری توب رهیافت توانمندسازی مطرح می

پـذیری و... دارد و ا بتـ    گیری و محاسـب  تصمیم  وها همچون: تمرکازدایی از مسئو یت

  حکمرانی توب ها رفاه شهروندان پیوندی ناگسستنی دارد.

تـوان هـرای پیونـد    این هحث مطرح است ک  مـی « تصوصی_عمومی »در شراکت 

میان مدیریت شهری و جامعـ  از اقتصـاد ههـره هـرد. یـک شـراکت مناسـب، وظـایف،         

-ای ههین  واگـذار مـی  رکای عمومی و تصوصی ه  شیوهها را میان شتعهدات و ریسک

شـود: تو یـد   هایی ک  شراکت عمومی تصوصی انجـا  مـی  کند. در سطح جهانی هخش

ا مررـی  ها و موارد دیگر. در سطح هینهیمارستان  ها،وتوزیپ، آب و فا الب،  و   کشی

فیریـپن و شـورای   نیا تجرهیاتی از قبیل تجره  تورنتو کانادا و حکومت محری مـدنی در  

های حفظ محیط زیست در فرانسـ ، دموکراسـی محرـی در    جوانان  یون فرانس  و گروه
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هاشد ک  هریک اهداف و آیـار مثبتـی داشـت  اسـت. ماایـای      شهر سن فرانس  موجود می

تصوصی ه  شرح زیـر مـی    _مرتبط ها اجرای صحیح ومناسب مشارکت هخش عمومی 

 (:0931هاشد نپورجعفر، 

  ها وتخصی  ههتر ریسک؛ کاهش هاین 

  های هخش تصوصی، تالقیت وارائ  تکنو وژی جدید را در استفاده از سرمای

 ها ه  دنبال دارد؛های اجرایی پروژهجهت کاهش هاین 

 انتقال تکنو وژی از شرکت مجری پروژه ه  نیروی داتری؛ 

 انجا  سریپ تر تدمات و فعا یت در هخش های عمومی؛ 

مشارکت شهرداری ها ها هخش تصوصی، افـاایش کـارایی و ایرهخشـی در    هدف 

 (0931اند از: نپورجعفر، ی شهری می هاشدک  این اهداف عبارتحوزه

 اهداف اقتصادی: ههبود کارایی ورشد اقتصاد شهری؛ 

 ها وانتقال ریسک؛اهداف ما ی: جرب سرمای  گذاری 

 اهداف محیطی: ههبود کیفیت جوامپ شهری؛ 

  اجتماعی: رعایت عدا ت در تهیـ  و تـدارخ تـدمات و ههبـود و ـپ      اهداف

 زندگی مرد ؛  

 های محری وشـهری هـرای مـدیریت واداره ی    اهداف هنگاهی: افاایش ظرفیت

 شهر؛

 اهداف سیاسی: حفظ قدرت وتوانایی در تخصی  مناهپ؛ 
  

ریای مشارکتی روشی اسـت کـ    در واقپ هودج ریزی مشارکتی: بودجه .4-1-2

ساالران و ریای را، ک  ه  عنوان یک تکنیک اجرایی صرف در اتتیار دیوانقدرت هودج 

دهد شهروندان نقش مسـتقیم  کند و اجازه میهاست، ه  شهروندان واگذار میتکنوکرات

 ریای و تخصی  مناهپ شهرداری ایفا کنند.در هرنام 

هودج  ریـای مشـارکتی در هرزیـل دارای سـاهق  طـوالنی تـری نسـبت هـ  سـایر          

در هرزیل آغاز شد و هکارگیری آن  0333شورهاست. هودج  ریای مشارکتی در سال ک
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ریـای مشـارکتی هـ     ها شروع شد. موفقیت هودجـ  نیا هرای او ین هار از سطح شهرداری

کننـد و همامـان   های ایا تی نیا آن را اجـرا مـی  ای هود ک  اکنون هرتی از حکومتشیوه

-هـردی، گـروه  است. تشکیل جرسات هرنام  ریـای راه ا مرری قرار گرفت  مورد توج  هین

های هودجـ ،  های هحث جمعی، شورایاری محالت نهیئت حاکم  محالت( و کمیسیون

هایی هرای مشارکت دادن عمو  مرد  در فرآینـد هودجـ  قبـل از تصـویب نهـایی      روش

های حکمروایی تـوب شـهری را   تواند شات می ریای مشارکتیاست. سیستم هودج 

 ها می توان ه  موارد زیر اشاره کرد:ش دهد. از جمر  این شات پوش

   ،شمو یت مکانیا  هودج  ریای مشارکتی ه  گروه های آسیب پذیر شامل فقـرا

 زنان، هچ  ها و گروه های اقریت قومی؛  

   عا  سیاسی؛ 

 گـویی نقطـ  تمرکـا هودجـ  ریـای      گویی، شـفافیت و پاسـخ  شفافیت و پاسخ

ها و تخصی  هودج  هسیار ها اهمیت است و در تعیین او ویتمشارکتی است. شفافیت 

کند. این مشارکت، هـ  سـهم تـود منجـر هـ       تصمیم گیری غیرمشارکتی را نا ممکن می

 .2( 6117شود نهرور، دیواس و اسالتر، گویی میپاسخ

 

یوک نهواد   کارهای برون رفت از وضعیت فعلی و ارتقاء شهرداری به سایر راه. 2 .4

 اجتماعی

  قانونی مناسب هرای حوور فعال مرد  در فعا یـت  –هرقراری ساتتار حقوقی-

 های شهرداری؛

 های مـرد  نهـاد در تمـامی امـور اجتمـاعی کـ        های سازماناستفاده از ظرفیت

 (.0931سازی است ننواهخش، نیازمند جرب مشارکت و فرهنگ

  سـازمانی هـرای   سـازی  استخدا  و گاینش کارکنان شهرداری ه   حا  ظرفیـت

 (؛0931ارتقاء شهرداری تهران ه  یک نهاد اجتماعی نمهاجری و مرک محمدی، 

                                                           
2. Blore, Devas ans Slater 
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  ها هیانگر آن است ک  در ظرفیـت توسع  ظرفیت سازمانی و مناهپ انسانی. یافت-

هـای ارتبـاطی کارکنـان و فهـم     ها و هاورهـای اجتمـاعی و توانـایی   های هینشی، نگرش

شهرها ه  یـک نهـاد اجتمـاعی،    ارتقاء شهرداری کالن یتسازمانی آنها هرای تحقق مثمور

 تغییر الز  ایجاد نشده است.

 های مشارکتی و احساس مسـئو یت و پـذیرش مسـئو یت    ایجاد افاایش انگیاه

 ناد کارکنان و هطور تاص کارکنان زن؛

          مشارکت عناصر مخترف جامعـ  مـدنی و محـدود شـدن وظـایف دو ـت هـ 

 یف؛  ترین وظاترین و ایرهخشعاجل

 توانمندسازی و مقتدرسازی شهروندان؛ 

 های شهری؛کاهش ناهراهری 

 ارتقاء حمل و نقل پایدار؛ 

    ،وجود حمایت و عا  سیاسی میان صاحبان منافپ مخترف در شـهر نحکومـت

 هخش تصوصی و اجتماع محری(؛

 ها و اقدامات؛آموتتن از ههترین درس 

  ه  صورت محرـی؛ نکاظمیـان،   تمرکازدایی در ارائ  تدمات محری و ارائ  آنها

0931.) 

      ،مشارکت مراکا تحقیقاتی، دانشگاهی، معتمـدین و آگاهـان محرـی ننـواهخش

 (؛0931

 هـا و اعتمـادآفرینی راهطـ     تواند ه  واسط  وجود هرتی از سازمانشهرداری می

 (.0931نیا و فرهادی محری، وردیمیان شهروندان و شهرداری را ههبود هخشد نعری

 یب هوروکراسی در ایران سنتی هودن آن است.  ذا تقویت اصـالح و  یکی از معا

تواند ه  افاایش سـرمای  اجتمـاعی ایـن    های سنتی در درون شهرداری میترمیم سازمان

 (.0931، نهاد یاری هرساند نهمان

  تـوان اعتمـاد شـهروندان را    ها استفاده از ساتتارهای مکانیاه در شهرداری مـی
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مندی راهط  مثبتی میان آنـان وشـهرداری ایجـادکرد    ر ایت جرب کرده و  من افاایش

 (.0931، نهمان

 تواند نقش هساایی داشت  هاشد در راهط  هین شهروندان و شهرداری تبریغات می

 (.0931و ساتتار ذهنی در نظر شهرداری را ه  مرد  انتقال دهد نهمان:

 ه  عنوان یـک  گیری مدیریت شهری سازی هرای شکلتهی  هرنام  جامپ فرهنگ

 (؛0931نهاد اجتماعی نحسینی و د بری، 

 شفاف سازی سازمانی جهت ایجاد ارتباط اجتماعی و جریان آزاد اطالعات؛ 

 های اجتماعی مرد  نهاد در سطح محالت شهری حمایت ما ی از ایجاد سازمان

 (.0931 ،وارای  حمایت ما ی، فنی، فکری و... نهمان

 

 بندیجمع. 5

انتظاراتی ک  شهروندان، هخش تصوصی و دو ـت از مـدیریت شـهری    ها توج  ه  

هردهـای تقویـت   های ناشی از رشد شهرنشینی و جهانی شـدن، راه دارند و وجود چا ش

-نتای  این مطا ع  هیان می هاشد.نهادهای اجتماعی در اداره امور محری هسیار کارساز می

 روری هـودن، رویکـرد جدیـدی را    ها، هناهر کند ک  مدیریت شهری ها محور شهرداری

تـرین  هـایی روهـرو اسـت. عمـده    پیش روی تود دارد و در این مسیر ها موانپ و چا ش

مسائل، ریش  در عوامل سیاسی، ساتتاری و تشکیالتی، اقتصادی و مـا ی و فرهنگـی و   

اجتماعی دارد ک  ه  تفصیل شرح داده شـد. عـوامری نظیـر عـد  همـاهنگی در سـطوح       

ریـای شـهری، ناسـازگاری و عـد  همـاهنگی در هـین       گذاری و هرنام مخترف سیاست

-فعـال در هخـش   های دتیل در مدیریت شهری،  عف و کمبود سرمای  انسانیدستگاه

های مخترف مدیریت شهری،  ـعف نهـاد شـهروندی و پـایین هـودن میـاان آگـاهی،        

-عنـوان هنیـادی  پذیری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و محری، ه  مسئو یت

هـای  ها در مدیریت شهرهای ایران تبیین گردید. هناهراین هرای حـل چـا ش  ترین چا ش

هردهای عمده تمرکازدایی قدرت مرکای، جرـب مشـارکت عمـومی مـرد      ذکرشده، راه
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هرای مدیریت شهری و ههبود و توسع  ساتتار سـازمانی و تشـکیالتی سیسـتم پیشـنهاد     

گیری حاکمیت محرـی  تاکید است ک  تمرکازدایی و شکل شده است. اما این نکت  مورد

ه  هی  وج  ه  معنـای حـذف نقـش دو ـت مرکـای نیسـت. هرکـ  عـامالن محرـی در          

تر عمـل نماینـد. کـارایی مـدیریت     توانند موفقهای آن میحلتشخی  مشکالت و راه

سـی،  ای مناسـب از قبیـل یبـات سیا   شهری در ایران مسترا  هرآورده شدن شرایط زمینـ  

پارچگی اجتماعی، رونق اقتصادی و مسائل فرهنگی اسـت. در ایـن میـان    انسجا  و یک

ها، تقویـت و ارتقـای مسـئو یت    کارها هرای تحقق اهداف شهرداریترین راهیکی از مهم

های اجتماعی است کـ  موجـب   اجتماعی سازمانی و شناسایی و استفاده ههین  از سرمای 

گردد. مشارکت مردمـی، حتـی در سـطح    نهاد اجتماعی می ارتقاء شهرداری ه  منا   یک

ا مرـل نیـا   هردهای موکد و موفقیت آمیا در سطح هـین ریای مشارکتی یکی از راههودج 

توانـد هـا   توان دریافت مدیریت شهری در ایـران مـی  مطرح شده است. از این مطا ع  می

راهـی هـرای شـعار    هـای اجتمـاعی چـرا     اتخاذ رویکردی ترکیبـی و تاکیـد هـر زمینـ     

 روشن نماید.  « شهرداری ه  مانند نهاد اجتماعی»
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