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  چكيده
در  يو همراهي مردم شهرگر سرمايه اجتماعي چرا كه ا. مي دانندامروزه شهرداري ها اولويت اول خود را توسعه سرمايه اجتماعي 

هترين ابزار ها جهت از ب. خواهند شداساسي مواجه  هاي سطح مطلوب نباشد ، تحقق كليه برنامه ها در عرصه هاي گوناگون با چالش
نيز قالب هاي متعددي چون مشاركت مالي، مشاركت در ساخت و افزايش سرمايه اجتماعي موضوع مشاركت است كه در اين حوزه 

اما مشاركت شهروندان در قالب پيشنهاد موضوعي است كه كمتر به آن توجه شده و . وجود دارد... ساز، مشاركت در آذين بندي ها و 
  .نظام پيشنهاد ها مطرح مي شود كاركنان به عنوان مخاطب شناخته مي شوند هر جا سخن از

نظام . در مقاله حاضر به موضوع مشاركت فكري شهروندان مي پردازيم، كه از اين پس نام نظام ايده پردازي بر آن اطالق مي شود
ضمن توجه به ارتقاي بهره وري در فعاليت ها،  ايده پردازي در واقع نظام پيشنهاد هايي است كه داراي شاخصه هاي جديدي بوده و

از جمله محصوالت نظام ايده پردازي مي توان به مواردي چون ارتقاي آگاهي  .ارتقاي سرمايه اجتماعي را در شهرها دنبال مي كند
، انتقال نياز ها ، شهروندان، ارتقاي حس تعلق، ارتقاي روحيه تغيير پذيري، ارتقاي روحيه همكاري با شهرداري و همراهي مردمي

  .اشاره نمود... دغدغه ها و اولويت هاي مردم به مديران شهري و 
ايده پردازي شهروندان، خالقيت شهروندان، مشاركت فكري در شهر ها، ايده، برنامه ريزي شهري، نظام ايده پردازي، : كلمات كليدي

  مشاركت شهروندان
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  مقدمه - 1

 گذاري تالش هاي مديران شهري را فراهم مي كند نه تنها زمينه تاثير يو برنامه ريزي شهر مشاركت شهروندان در حوزه فكر ، انديشه
شهروندان مالكان حقيقي شهر ها محسوب مي شوند و . ، بلكه به عنوان يك حق بديهي براي شهروندان نيز قابل بررسي است

اما تا كنون تنها مسيري كه به شكل ساختار . ك باشندطبيعيست در مديريت آن و تصميماتي كه در آينده شهر تاثير گذار است شري
حال آنكه تمركز اين سيستم ها بر . مي باشد 137يافته براي ارتباط مديران و شهروندان وجود دارد مراكز روابط عمومي و سامانه 

و پيشنهاد وجود دارد، از اين  از طرفي تفاوت معنا داري ميان ايده. موضوع درخواست هاي شهروندان و شكايات و انتقادات بوده است
در حالي كه پيشنهاد از سطحي باالتر . جهت كه ايده فكر اوليه ، خام و نپخته اي است كه در اولين مواجهه با مسئله به ذهن مي رسد

ان به دليل سطح بديهي است كاركن. برخوردار بوده و مواردي چون كاربرد ، مزايا ، اسناد اوليه قابليت اجرا و منطقي بودن را داراست
اما جذب پيشنهاد با اين ويژگي ها از شهروندان . توانمندي ارائه پيشنهاد را خواهند داشتشناخت از مسائل پيش روي مديريت شهري 

بلكه شهروندان با ارائه ايده هاي شايد اوليه خود مي توانند فضايي با شاخصه هاي طوفان مغزي را پديد آورند . منطقي به نظر نمي رسد
تالش هايي جهت راه اندازي سيستم ايده  در گذشتهدر همين راستا . كه موثر بودن اين تكنيك در حل مسائل بر كسي پوشيده نيست

در اين مقاله به برخي از اين داليل اشاره مي كنيم و . پردازي شهروندان صورت گرفته است كه هيچ يك توفيق چنداني كسب نكرده اند
 .ه ويژگي هايي را جهت موفقيت طرح ايده پردازي شهروندان پيشنهاد مي كنيمطي آسيب شناسي صورت گرفت

  تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز - 2
  مشاركت -2-1

  . يندچند هدف مشخص را مشاركت گو يا يكبه  يدناز افراد به صورت داوطلبانه و اگاهانه، جهت رس يگروه يواقع يهمكار
  ايده -2-2
  . يدنما يمطرح م يمسئله ا ينو برا يه حلآمده است كه را يربه رشته تحر يتفكر يدها

 يبطور كل. داشته باشد  يروندر ب يتواند ما به ازا يدهد و نم ياست كه در ذهن رخ م  "آن " يدهآمده است كه  ا يككالس يفتعر در
  :كنند  يمطرح م يژگيها سه و يدها يبرا
  خالقانه باشد) الف
    نو باشد) ب
  .بر حل مسأله باشد  يمبتن) ج
  ريت شهريمدي -2-3

 ينكهساكنان شهر است و باتوجه به ا يها يازبه ن ييپاسخگو يعوامل و منابع برا يعبارت از سازمانده يشهر يريتمد يبه طور كل
و  يدولت يسازمانها يتو هدف از آن تقو يردگ يشهر را در بر م يكالبد ي يطهاز ح يشاست لذا ب يرمفهوم فراگ يك يشهر يريتمد
با  يشهر يريتاست كه مد يآنها به منظور حل كردن چالش يساز يادهگوناگون و پ يها ياستها و س مهبرنا ييساشنا يبرا يدولت يرغ

اطالعات  ينظامها يجاد، ا يو امكانات اصل ياصل ي، ارائه سرپناه، خدمات شهر يمال يريتو مد يساختار مال يجادا. آن مواجه است 
موضوعات در  ينتر يجها را يشهرها شامل كاركرد شهردار يها ادتوان نه تيدر شهرها و تقو يرسم يربخش غ يتتقو ي،شهر

مي بر آن اطالق  "يشهردار"و نام  "يشهر يريتمد"، "يشهردار يريتمد" يرنظ يباتيترك ياالبته معموالً اصطالحات . شهرهاست 
  }  UNCHS ،373 ،3-4 يسيونكم ياجرائ يردب{شود 
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به  يشهر يريتمد يااز نقاط دن يدر برخ. باشد يم يشهر يريتتفاوت نگاه در مد يردجه قرار گمورد تو ينجااست در ا يازكه ن آنچه
و  يامور جار يكامل بر تمام ياحاطه  يشهر يريتمد يبه عنوان مسئول اصل يشهردار يعني. صورت واحد مورد توجه واقع شده است

  .شود يختم م يامور به شهردار يهو كل. مرتبط با شهر را دارد
خود  يندهرا به عنوان نما ينيخود منتخب يانصورت كه مردم از م اين به. است استفاده مورد "شهردار –شهر  يشورا"مدل  يرانا در

 ياما حكومت محل. يدمردم شهردار را انتخاب نما يندگيموظف است به نما يزشهر ن يشورا. دهند يم يلشهر را تشك يانتخاب و شورا
مدل  يندر ا. يندنما يتفعال ينظر حكومت محل يرز يدشهر و شهردار با ياسالم يباشد، و شورا يم داريانو فرم يبر عهده استاندار

. يدنما يم يفابرنده را ا يشنقش هماهنگ كننده و پ ياما به نوع يست،ن يشهر يريتمد يها يريگ يمدر تصم ينقطه محور يشهردار
  .باشد يم نسه سطح كال يدارا يراندر ا يشهر يريتاساس مد ينبر ا

  )ينهاد( اجتماعي – ياسيس مديريت -2-3-1
 يها، برنامه ها و خواسته ها ياستس ينآن و انطباق الزم ب يرونيب يطبا مح يستمس ينب يارتباط و هماهنگ يجادسطح ا ينا وظيفه

  .حاكم بر جامعه است يو فرهنگ ياجتماع ياسي،س ي،كل يبا مولفه ها يستمس
 يفشار و جناح ها يدولت، مجلس، وزارت كشور، شهروندان، گروه ها يئته يلاز قب ياسيس روهاييبا سازمان ها و ن يريتسطح مد اين
  .ارتباط دارد يمقامات اجتماع يرو سا ياسيس
  يزيو برنامه ر يسازمان مديريت -2-3-2

 يريتيسطح مد ينا يب،ترت ينبه ا. است يستمس يدرون يعناصر و اجزا ينب يهماهنگ يجادو ا يسازمانده يريتسطح از مد ينا وظيفه
  .كند يعمل م يستمكننده كل س يهو تغذ يو فن يياجرا يريتبا مد اجتماعي – ياسيس يريتمد ينبه عنوان رابط ب

  يو فن يياجرا مديريت -2-3-3
شده  ينتدو ياهداف برنالمه ها يتحقق و اجرا يالزم برا ياتيو عمل يقاتيتحق ي،عمل يها يتموظف به انجام فعال يريتيسطح مد اين

  .  مستقر در سطح شهر ارتباط دارد يو فن ييعناصر اجرا يهبا كل يريتسطح از مد ينات. باالتر است در سطوح
  .شد  يمآشنا خواه يزن يشهردار يفبا وظا يفصل بعد در
  نظام ايده پردازي مديريت شهري -2-4

  يمسائل شهرشهروندان در  يننو يها يشهها و اند يدهاز ا يريبهره گ يبرا يافتهمدون و ساختار  يمجموعه ا
  
  طرح مسئله - 3

امروزه كالن شهر ها روز به روز در حال بزرگتر شدن هستند و برنامه ريزان و مديران شهري دائما در حال برنامه ريزي جهت بهبود 
ايشان شهري بهتر را دنبال مي كنند كه بر آن بسته به موضوع و شاخصه ها، عناويني چون شهر سبز، شهر خالق، آرمان شهر . آنها
رشد جمعيت  -2، تحوالت سريع علم و فناوري در سطح جهان -1كه البته در اين مسير مسائلي چون . نام گذاري نموده اند... ضوي و ر

  .ي چالش هايي بزرگ محسوب مي شوندروزافزون پيچيدگي مسائل شهر افزايش- 3و  و نياز به توسعه پايدار ينشهرنش
نداريم و تغيير و تحول مفهومي كه مي تواند اثري مثبت را به  تغيير و تحولچاره اي جز  اما مي دانيم كه براي رسيدن به شهري بهتر

. يير استنقطه آغازين هر تغييري شناسايي نياز ، تعيين مسئله، و يافتن راهكار و ايده اي مناسب براي تغ. ارمغان آورد و نيز عكس آن
بي به شهري بهتر ناچار به ايده پردازي هستيم و سوال اساسي قابل طرح با اين مطلب مي توان به اين نتيجه رسيد كه براي دستيا

  اينجاست كه چه كساني بايد متولي ايده پردازي شهر باشند؟ آيا كاركنان و كارشناسان شهري؟ مديران شهري؟

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  

 

4 

 

ه كاركنان و مديران شهري به سادگي مي توان دريافت كه اگر منابع ايده پردازي شهر كه تعيين كننده آينده آن خواهد بود محدود ب
چه كساني براي شناسايي نياز هاي . كنيم راهي بس سخت و دشوار ، و حتي نا ممكن در رسيدن به هدف پيش روي خواهيم داشت

  شهروندان مستحق تر از خود شهروندان است؟
ي شود كه زمينه تاثير گذاري و اين يك وظيفه براي شهرداري و شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم در مديريت شهري محسوب م

 .بهره گيري از ايده هاي شهروندان را فر اهم آورد

  اهميت مشاركت -4
كنند تا نسبت به  يدارا پ يامادگ ينچنانچه مردم ا. خاص برخوردار است  يتمشاركت دو مفهوم داوطلبانه و آگاهانه از اهم ينددر فرآ
 يند؛منعكس نما يو محل يدولت يزانو برنامه ر ياستگذارانو نظرات خود را به س ها يدگاهو د نبودهتفاوت  يب يرامون،مهم پ يمسائل

اجرا،  يتا حدود يها  و حت يريگ يمها ، تصم يساز يمجهت مشاركت مردم در اطالعات ، تصم يساز ينهو نهاد يساز ينههرگونه زم
،  ياجتماع يهرشد سرما ي،مردم يها يو همكار يتحما،  يماتار شدن تصميدپا. باشد  يو واجب م يبلكه ضرور يستهشا ينه تنها امر

از  ينان، اطم يواقع يها يازكار، پرداختن به ن يرويخدمات ارزان تر ، پرورش ن يجادتوسعه متوازن و استفاده از دانش ارزشمند افراد ، ا
  . باشد  يحركت ارزشمند م ينا يجاز نتا يتنها بخش.... امور و  يحانجام صح

 يها ينداز فرآ يكند تا نسبت به رفع موانع و كاهش مشكالت ناش يم يجابا ييدست آورد ها ينت آوردن چناست بدس بديهي
جهت  يرانكه الزمه آن، آموزش كاركنان و مد يدبه عمل ا يكارشناس يو اجرا يقدق يزيحداكثر اهتمام الزم در برنامه ر يمشاركت
  .باشد  يم يمشاركت يبرنامه ها يو اجرا يطراح

  ف نظام ايده پردازي مديريت شهرياهدا - 5
  :قرار مي گيرندايده پردازي در دو دسته اهداف به طور كلي نظام 

 ارتقاي بهره وري •
 بهره برداري از پتانسيل باالي شهروندان و اجراي افكار خالقانه •
  ارتقاي كيفي خدمات شهرداري •
  اين طريقو ارتقاي اثر بخشي از  تبادل دغدغه ها و ديدگاه ها با مديران شهري •
  ارتقاي سرمايه اجتماعي •
  افزايش حس تعلق در شهر •
  راهي براي مطالبه شهروندان از شهرداري •
  توسعه همكاري و تعامالت ميان مجامع علمي و مديريت شهري •
  شكوفايي و پرورش استعداد ها •
  تشريح فرايند نظام ايده پردازي -6

اراي ورودي هايي بوده و پس از پردازش خروجي هايي را به عنوان در صورتي كه نظام ايده پردازي را به ماشيني تصور كنيم كه د
  :محصول ارائه مي كند مي توان به شكل زير آن را تشريح نمود
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 ورودي ها و خروجي هاي نظام ايده پردازي  -1جدول 

دا   عنوان
مب

)
بع

من
(  

  )پردازش(نحوه انتقال

صد 
مق

)
دار

ه بر
بهر

(  

  )خروجي(هدف

  يده هاي خالقانها
دان  

رون
شه

  

ايده ها پس از ثبت توسط كارشناسان طبقه 
بندي و در اختيار كاركنان و مديران شهري 

ري  .قرار مي گيرد
شه

ان 
دير

م
  

شهروندان  يباال يلاز پتانس برداريبهره .1
  افكار خالقانه يو اجرا

 يخدمات شهردار يفيك يارتقا .2
  حس تعلق در شهر يشافزا .3
له كاركنان با ارتقاي مهارت حل مسئ .4

  مرور ايده هاي متنوع

  و نياز ها مسائل

دان
رون

شه
  

  .در دل هر ايده اي مسئله اي نهفته است

ري
شه

ان 
دير

م
  

 يرانها با مد يدگاهتبادل دغدغه ها و د .5
 يقطر يناز ا ياثر بخش يو ارتقا يشهر

سوق دادن فعاليت هاي پژوهشي به  .6
  امور و نياز هاي مورد نظر شهروندان

دوديت و مح مسائل
  ها و چالش ها

ري
شه

ان 
دير

م
  

از طريق پاسخ به ايده هاي غير قابل اجرا با 
دان  ذكر داليل

رون
شه

  

آگاهي شهروندان نسبت به محدوديت  .7
ها و ارتقاي نگرش آنها نسبت به مديريت شهري و 

جلوگيري از قلمداد كاستي ها به كم كاري ها و 
  ...ناتواني ها و 

تجربيات مديران و 
  هريكارشناسان ش

ري  
شه

ان 
دير

م
  

از طريق پاسخ به ايده هاي غير قابل اجرا با 
دان  ذكر داليل

رون
شه

  

ارتقاي آگاهي هاي شهروندان و توانمند  .8
  سازي جوانان

  داده ها و اطالعات
  

ري
شه

ان 
دير

م
  

  از طريق پاسخ به ايده ها

دان
رون

شه
  

مديران مطالبه شهروندان از  يبرايراه .1
  شهري و تقويت قدرت مردمي

 سازيشفاف  .2
  تقويت جايگاه نظارتي شهروندان .3
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 يشهر ينوآور و يپرداز دهيا چرخه -1شكل 

 نماي كلي -  2شكل 
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  ايده ها انواع -7

ايده هاي ذاتي ان دسته از ايده هايي است كه نياز به . تقسيم مي كنند ) بيروني(و ايده هاي عرضي ) دروني(ايده ها را به دو نوع ذاتي 
امام ايده هاي عرضي مربوط به تصاويري هستند كه منشأ ان ها بيرون از ذهن است . يادگيري ندارد و از ابتدا در ذهن انسان وود دارد 

... به عنوان مثال ترافيك شهري ، خدمات شهري ، محيط زيست، محيط تحصيل  و . و با توجه به محيط پيراموني شكل مي گيرند 
بديهي است همه ايده ها از نظر اهميت . نسان مي شود شرايطي را براي هر فرد بوجود مي اورد كه باعث بروز ايده هاي جديد در ذهن ا

برخي ايده ها بسيار با ارزش و مفيد بوده و برخي ايده ها هم كم ارزش و به جهت غير واقعي بودن قابليت . درجه هاي يكساني ندارند 
  .اده نيستند بهره برداري ندارند و برخي ايده ها هم  بايد اصالح يا تكميل شوند و به خودي خود قابل استف

  : لذا ايده ها را مي توان به دوگروه كلي زير دسته بندي كرد 
  ايده هاي موثر :  

 . ايده هايي كه براي ثبت يا بهره برداري نيازي به تغيير ندارند : ايده هاي كامل
 . ايده هايي كه الزم است فرآوري شود : ايده هاي ناقص

  ايده هاي كم اثر : 
ژگي هاي يك ايده خوب را ندارند اما صرف مطرح شدن ان ها ارزشمند است و الزم است ايده پرداز آموزش ايده هايي هستند كه وي

 . هايي ببيند تا بتواند ايده هاي بهتري ارائه دهد 

  هر ايده يك ارزش - 8
با  يكاربرد يها يدهال ابه دنب يشترو كارشناسان ب يراناگر چه مد در زمان حال داشته باشد؛ يلزوماً كاربرد يدهندارد كه ا يضرورت

از  يزيچ يكردرو ينكنند اما ا يگذار يهبلند مدت سرما يها يدها يشوند كه بررو يمختصات وضع موجود هستند و كمتر حاضر م
ها  يدهثبت ا. پرداز آن را بروز داده است  يدهكند و آن احساس تعلق است كه ا يارزش را خلق م يك يدههر ا. كاهد  يها نم يدهارزش ا
 ييرتغ يزن يطتفاوت نبوده و انتظار دارند تا به تناسب عكس العمل آن ها، مح يخود ب يطپردازان نسبت به مح يدهدهد كه ا ينشان م

  :رساند شش نكته در مورد خود انتقال داده است يبه ثبت م يشهر يريترا در مد يا يدهتوان گفت هر كس ا يم يگربه عبارت د. كند 
  .من هستم  -1
  .نگاه من است اين  -2
  .من شهرم را دوست دارم -3
  . من شما را به رسميت مي شناسم و داراي صالحيت بررسي ايده ها مي دانم  -4
  . من از شما انتظار تغيير دارم  -5
  . من همانطور كه ايده ام را ثبت كردم اين تغييرات را از شما مطالبه خواهم كرد  -6
  ارزيابي ايده ها - 9

اين ارزيابي ها ضرورت . د بايد از نظر مطلوبيت توسط افرادي متخصص مورد بررسي و ارزيابي كارشناسانه قرار گيرد هر ايده پس از تول
گروه مشاوران جوان شهرداري مشهد كه با راه اندازي سامانه ايده شهر . وجود شاخص هاي قابل قبول را دو چندان مي كند 

)ideshahr.ir (قرار گرفته سه شاخصه را براي ارزيابي ايده ها مطابق جدول ذيل  يدي و غير مشهدمورد استقبال وسيع جوانان مشه
  .منظور نموده است 
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  ضريب  شاخص ها رديف

  2  خالقيت  1
  1  مسئله محوري  2
  5/1  قابليت اجرا  3

   
  . ايده ها بايد موضوع نو يا روش جديدي را مطرح كنند : خالقيت 

  . حوزه بندي شده است ضرورت دارد براي حل يك مسأله مطرح شده باشد چون ايده ها : مسئله محوري 
 . ايده هاي انتزاعي در مديريت شهري كاربردي ندارند لذا بايد بايد قابليت اجرا داشته باشند : قابليت اجرا

  جوانان و ايده پردازي -10
متعدد ، متنوع و  يها يدهذهن خالق و نو آور هستند و ا يكه در فصل دوم  به آنها اشاره شد دارا يجوان يها يژگيجوانان باتوجه به و

 يادر  يكرا به  يدهلذا اگر ا. خواهد شد  يفراموش يجهو در نت يذهن يبه آنها موجب انباشتگ يتوجه يدر ذهن دارند كه ب يبزرگ
محقق  يمهم زمان ينو ا.  يردقرار بگ افراد يدآن در معرض د يتخواهد شد كه تأللو و نوران يداهو يارزش آن زمان يمكن يهتشب يدمروار

ها  يدهجذب انواع ا يدر راستا يبستر ساز ينبنابرا. خود را به مراجع و مراكز مربوطه ارائه دهند  يها يدهشود كه جوانان بتوانند ا يم
 يو كاربرد يدتواند مف يم يزانها تا چه م يدها ينا ينكهفارغ از ا. باشد  يم يشانو جلب مشاركت ا نانتوجه جوا يردر مس يگام مهم

احساس  يناطراف خود است و ا يانها به زندگ ياز عالقه مند يو حاك يمتق يو مشاركت داوطلبانه جوانان ذ يپرداز يدهباشد؛ نفس ا
  . يانجامداز عملكرد آن ب يشترب يتمنديسازمان و رضا يك ماعياجت يهسرما يشتواند به افزا يم يتتعلق و مسئول

  شرايط ثبت ايده -11
  . شرط لحاظ شده است  3واقع شود  "موثر"مشهد  يدر شهردار يدها يك ينكها يرشپذ يبرا
  . درحال اجرا نباشد  يا يتكرار) 1
  . نداشته باشد  يقانون يرتمغا) 2
  .باشد  يمناطق شهردار يااز سازمانها  يكي يفدر حوزه وظا) 3
  

 ستين رشيپذ قابل كه ييها دهيا از يا نمونه - 2جدول 

  داليل  موضوع ايده

  بياييم در شهرمان مترو تاسيس كنيم 

  جديد نيست 
  خالقانه نيست
  تكراري است

  در حال اجراست

برابر كنيم تا ديگر شاهد  5جريمه خودرو ها را 
  پارك دوبل نباشيم

  خالقانه نيست 
در حوزه اختيارات و وظايف شهرداري 

  نيست
  در حال اجراست   ري ايجاد مسير دوچرخه سوا
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 هستند رشيپذ قابل كه ييها دهيا از يا نمونه - 3جدول 

  شرح  موضوع ايده

ايجاد نمادهاي همگرا به سوي حرم 
  مطهر

شهر مقدس مشهد باتوجه به همجواري با مضجع نوراني 
حضرت علي ابن موسي الرضا بايستي محيط شهر به شكلي 

همچنين حضور . شان از اين موضوع باشد مزين گردد كه ن
روز افزون ميليون ها زائر در شهر مشهد و گاهاً سختي 

  .مسيريابي باعث مي شود آنان با مشكالتي رو برو باشند 
  :اهداف

 نمايش محوريت حضرت رضا در شهر مشهد
 كمك به زائرين جهت مسير يابي به سوي حرم مطهر

در شهر مانند تابلو مي توانيم به روي هر ستون نصب شده 
نمادي كوچك نصب كنيم به شكل كبوتر كه ... هاي راهنما و 

به سمت حرم مطهر و يا به سمت مسير حرم مطهر رهنمون 
  .مي نمايد 

  كاهش اندوه در آرامستان ها

يكي از نكات ناخوشايند در آرامستان ها بي قراري و ناراحتي 
و اولويت هاي  بستگان متوفي مي باشد كه تعديل آن از اهداف

با كاشت گياهان داراي رايحه آرامش بخش . سازمان هاست 
در مسير ورود جريان هوا به درون آرامستان تا حد زيادي از 

  .اندوه بستگان متوفي كاسته مي شود 
  ها يدهو جذب ا يدتول يروش ها -12
است كه بتواند از هر دو روش  يستميس يقو يستمس يك.  يرندگ يشكل م ياتيمي يگروه يو گاه يفرد يگاه يها به طور كل ايده

را  يفرد يها يدها. نمود  يزيها در گروه ها برنامه ر يدهو جذب ا يدو تول يفرد يها يدهجذب ا يبرا يستيلذا با. را ببرد  يبهره كاف
  :جذب نمود  يرز يشود از روش ها يم
  .  افراد را جذب نمود  يها يدهتوان ا يم يپرداز يدهفرم ا يغو تبل يبا طراح يموضوع يها يشگاهدر نما: يشگاهنما) 1
ها بر اساس فرم  يدهتوان اقدام به جذب ا يموسسه م يااز مخاطبان در هر سازمان  يدها يافتبا قرار دادن صندوق در:  يدهصندوق ا) 2
  . شده نمود  يطراح يها
  .نمود  يافتوندان را ضبط و درشهر يها يدهتوان ا يم) 1513مثالً ( شماره تلفن يكعالن ابا :  يتلفن) 3
  . ها را هم فراهم نمود  يدها يافتبه شماره خاص امكان در يامكتوان با ارسال پ يم: تلفن همراه) 4
  .و روشمند نمود  يلها را تسه يدهتوان جذب ا يم  ideshahr.irسامانه مثل  يك يجادا يقاز طر: سامانه) 5

  . مي توان از روش هاي زير استفاده كرد براي توليد و جذب ايده ها از طريق گروه 
با تشكيل كارگروههاي موضوعي و دعوت از عالقه مندان مي توان ضمن آموزش يك موضوع اقدام به جذب ايده هاي افراد : كارگروه) 1

  . نمود 
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در اين بازديد هاي گروهي مي . همواره ارتباطات حضوري و بازديد از يك مركز يا پروژه ذهن افراد را بيشتر فعال مي كند : بازديد ) 2
  . توان امكان ثبت و جذب ايده ها را از طريق ضبط صدا يا فرم ايده فراهم نمود 

با قرار دادن يك تربيون آزاد در مكان هاي مشخص براي يك موضوع از قبل تعيين شده و ارائه اطالعات اوليه بر روي : تريبون ايده ) 3
  . را به ارائه ايده هاي خود در پشت تريبون تحريك نمود يك پرده يا استند مي توان افراد 

در اين جلسات ايده پردازان قبلي دور هم جمع شده و با طرح يك موضوع خاص با روش توفان مغزي به خلق : جلسات بارش فكري ) 4
  . ايده هاي جديد يا تكميل و اصالح ايده هاي قبلي مي پردازد 

  . فكري در فضاي مجازي انجام شود به آن اتاق پالتاك يا گفتگو مي گويند  وقتي كه روش بارش: اتاق گفتگو) 5
  :اين روشها عبارتند از . مناسب است براي خلق ايده هاي بهتر روشهاي خالقيت و تفكر واگرا را به افراد آموزش داد 

  توفان مغزي،)1
  شكوفه نيلوفري ،)2
  ه كشي ذهني ،شنق)3
  روش هاي چك ليستي ،)4
  يل ساختاري ،روش تحل)5
  نمودار استخوان ماهي،)6
  روش جلسات بارش فكري ، ) 7

  . با توجه به كاربرد روش هاي فوق در جلسات گروهي مي توان شاهد توليد ايده هاي جديد و موثر تر بود 
  داليل عدم توفيق سيستم هاي ايده پردازي قبلي -13

 عدم ساختار مشخص و فرايند هاي قانوني -1
 عنويعدم توجه به مالكيت م -2
 عدم ثبت نام و تلفن تماس ايده پرداز در هنگام ثبت ايده و قطع ارتباط كامل با ايده پرداز -3
 عدم اطالع رساني از وضعيت ايده و مراحل طي شده -4
 محدوديت به مخاطبان خاص مانند پژوهشگران دانشگاهي -5
 عدم نمايش ديگر ايده ها -6
 نبود فضاي پرورش و تكميل ايده ها -7

  ردازيساختار نظام ايده پ -14
مديريت بيش از دوازده هزار ايده در مديريت شهري در هر سال ، تاسيس يك دبيرخانه دائمي را نياز  :دبيرخانه نظام ايده پردازي 

  .يزش ايده پردازان نيز بپردازد دارد تا ضمن تسهيل جذب و ارزيابي ايده ها به توسعه و ارتباطات و افزايش نظام انگ
در راس نظام ايده پردازي شورايي متشكل از نمايندگان معاونت هاي شهرداري به عنوان مسئول  :ازي شوراي عالي نظام ايده پرد

  :مي توان به موارد زير اشاره نمود  شورااز جمله اهداف اين . هدايت و سياستگذار ايده پردازي در شهرداري قرار دارد
  )ع(مشهدالرضا وندانشهر يها دهيا جلب جهت نيمع و مشخص نظام كي نيتدو و يطراح -1
  يشهردار ازين مورد يها نهيزم در يپرداز دهيا سفارش جهت يشهر رانيمد مشاركت جلب منظور به يزير برنامه-2
  مند عالقه و مستعد جوانان توسط يتخصص يپرداز دهيا يها ميت تيهدا و يطراح جهت يساز نهيزم-3
  يپرداز دهيا نظام در يعلم مراكز نيمتخصص و دانشگاه و حوزه دياسات يعلم مشاركت جهت الزم يها نهيزم يطراح-4
  شهروندان يها طرح و ها دهيا از يشهردار مختلف يها تيريمد تيحما اخذ جهت يزير برنامه-5
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  .يياجرا و يكاربرد يها طرح به يشهر تيريمد حوزه  ازين مورد و دهيبرگز يها دهيا ليتبد نديفرآ نيتدو-6
  .طرح و ها دهيا يحقوق و يمعنو تيمالك حفظ منظور به يياستهايس و ريتداب اتخاذ-7
  

  آسيب هاي عدم توجه به ايده هاي شهروندان -15
 و بدنه مديريتي شهروندانعدم ايجاد اعتماد متقابل بين  .1
 عدم مشاركت فعال و خودجوش شهروندان در فعاليتهاي نهادها و سازمانها .2
 واني مديران آيندهعدم خودباوري و اعتماد بنفس جوانان و بالطبع سست ت .3
عدم حضور پر رنگ و پرشور شهروندان در ايجاد تغييرات اجتماعي و فرهنگي و افزايش هزينه هاي نگهداري و ارتقاي  .4

 مديريت و كيفيت زندگي
 عدم ايجاد ايده هاي نو و جوانانه در عرصه هاي مختلف فعاليت .5
 عدم حضور شور و انرژي در كار .6
 دست زدن به اقدامات تازهو شجاعت در  تهور عدم خالقيت و .7
 ايجاد خمودگي و تنبلي در نسل آينده كشور .8
 بي تفاوتي شهروندان به اتفاقات و تغييرات فرهنگي اجتماعي .9

 كاهش بهره وري در عرصه هاي مختلف .10
 ي سازمانها و نهادهااعدم همراهي شهروندان در عرصه هاي مختلف فعاليته .11
 عدم باور به پيشرفت و توان كشور .12
 و  و انگيزه هاي جوانانسوختن نير .13
  كاهش سرمايه اجتماعي و افزايش سطح آسيب پذيري كشور .14
 

  ايده پردازي و كارآفريني - 16
 يكساخت  يدها: طور مثال به .شوند يلتبد ينيجهت كارآفر فرصتيبه  يتوانندم يدندبه مرحله ظهور رس ينكهها پس از ا يدها يبرخ

كه بتواند آنرا پس از  يانسان يرويوجودن همچنين، باشد يطرح م يساز ادهيجهت پ يفن ينخود مستلزم وجود مهندس, دستگاه 
 يبه نوع يوحت يشودجوانان ومردم م يندر ب ينيكارآفر يدايشمنجر به پ ها يدها يتوان گفت اجرا يم ينبنابرا. ساخت كنترل كند

 .باعث رشد وكمك به اقتصادكشور خواهد شد

  شهروندان اينترنت بهترين بستر براي ايده پردازي -17
امروزه رشد قابل توجه دسترسي شهروندان به اينترنت و ويژگي هاي خاص آن شاهد حضور پر رنگ شهروندان در فضاي مجازي 

اما تعداد كاربران . ميليون نفر برسد 650ميليارد و 1به  2010پيش بيني شده بود تعداد كاربران اينترنت تا سال به نحوي كه . هستيم
لذا بهترين . )كل جمعيت جهان% 25.6( ميليون نفر در جهان رسيده است734ميليارد و 1به  2009سپتامبر سال اينترنت تا پايان 

  .بستر جهت جذب ، مديريت و ساماندهي ايده ها فضاي مجازي مي باشد
  شبكه اجتماعي بهترين ابزار -17-1

به ... بودن، بدون مرز بودن و  ينهعات، كم هزاطال يعانتشار سر يها يتبا قابل) 1384( 2005از سال  يمجاز ياجتماع يشبكه ها
 ينشبكه ها را محبوب تر ينا ي،مجاز يبا فضا يواقع يزندگ يوندو پ يكردند، با رشد روز افزون تكنولوژ يداارتباطات انسان ها ورود پ

  .رسانه نزد كابران كرده است
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ها رتبه  يها و دو برابر هند يكايينصف آمر 1385و  1384 يبا شش درصد  در سال ها يرانيكاربران ا» اوركات« يبر اساس آمار رسم
رقم محسوب  ينذكر كرده اند جزء ا يرانكه محل اقامت خود را خارج از ا يآمار كاربران. كسب كرده اند» اوركات« ياعضا يانسوم در م

  .شوند ينم
شبكه نزد كاربران  ينرد و در كشور ما محبوب تركاربر دا يلياردم يكاز  يشبوك است كه هم اكنون ب يسف يشبكه اجتماع ينمعروفتر

  . شود يمحسوب م
تا  18جوانان  ياه كنندگان آن در دنداستفا يشتريناست كه در حال حاضر ب يسرگرم يتسا يك يدر واقع به نوع يشبكه اجتماع اين
و  كنند يفضا استفاده م يناز ا شان يتمام امورات زندگ يكه برا يهستند به طور) net generationمعروف به نسل نت(سال  25

در حال حاضر از هر پنج نفر ايراني  .اين در حالي است كه مخاطب اصلي ايده پردازي شهري نيز همين رنج سني محسوب مي شوند
از درصد آنها بيش  14درصد از كاربران اينترنت بيش از يك ساعت و  29سه نفر همزمان در فيس بوك نيز آنالين مي باشد و  آنالين

 ينترنتدر ا ينآنچه كاربران بطور آنال يشمحققان به نماهمچنين  .دو ساعت از وقت خود را در محيط شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند
لذا . شود يصرف م ياجتماع يها شبكه هاي يتدر سا ينترنت،چهارم زمان كاربران ا يكاند كه  و نشان داده  پرداخته دهند، يانجام م

شبكه هاي اجتماعي داراي ويژگي هاي ديگري نيز . هاي اجتماعي جهت تحقق فضاي ايده پردازي توصيه مي گردداستفاده از شبكه 
  :در زير به برخي از اين ويژگي هاي اشاره شده است. مي باشند كه در اين مسير ما را ياري مي دهند

 اشتراك گذاري -1
 هم افزايي -2
 بسيج كنندگي و سازماندهي -3
 خرد جمعي -4
 يقدرت كندو ساز -5
 دنبال كردن و دنبال شدن -6
 جهاني بودن -7
 سفارشي شدن -8
 اطالع رساني و خبر رساني -9

 رسانه نسل جوان -10
 ابتكار و خالقيت -11

  .ي خواهد بوداجتماع يتحت تسلط شبكه ها يمجاز يفضا آيندهباورند  ينمتخصصان بر ااساسا 
  عوامل موثر در اجرايي شدن ايده ها -18

در زير به برخي از . تواند موثر واقع شود كه در هر مقطع از فرايند ايده تا پديده وجود دارد طبيعتا عوامل بسياري بر اجراي ايده ها مي
  :آنها اشاره مي شود

 توليد ايده •
  خالقيت •
  آگاهي نسبت به مسائل شهر •
  اعتماد •
  جذب ايده •
  اطالع رساني و تبليغات •
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  توسعه مسيرهاي جذب ايده •
  استفاده از مشوق هاي مادي و معنوي •
  ايده جذابيت سامانه •
  توجه به مالكيت معنوي و تقدير از صاحبان ايده ها •
  ارزيابي و تصميم گيري •
  روحيه رهبري و ريسك پذيري •
  نحوه تامين دستور اجرا •
  اختيارات مديران •
  ارزيابي دقيق ايده ها •
  اشراف نسبت به مسائل شهري •
  اجرا •
  تامين بودجه اجراي ايده ها •
  انعطاف پذيري برنامه ها •
  اجراي ايده هانظارت و ارزيابي در  •
  مشوق هاي كاركنان در رابطه با ارزيابي و اجرايي ساختن ايده ها •

  نتيجه گيري -19
 در نهايت تاكيد نظام ايده پردازي توجه به ايده هاي ذينفعان يا به عبارتي شهروندان مي باشد كه قالبي نوين را نيز در اين عرصه ارائه

ايده در سامانه ايده شهر  18000د مقدس اجرايي شده كه شاهد ثبت بيش از در حال حاضر بخشي از اين طرح در مشه. نموده است
ايشان نشان از  و حتي هزينه كرد و همكاري هاي داوطلبانه ها طي مدت يك سال و نيم هستيم و اين آمار و شواهدي چون همفكري

  .موثر واقع شدن آن دارد
اسخ گويي به آنها باعث گرديده تغيير نگرشي بسيار ارزشمند در شهروندان افزايش آگاهي هاي شهروندان در پي ارائه ايده هايشان و پ

امروز شهرونداني كه به . نسبت به مديريت شهري اتفاق افتد كه اين مطلب مي تواند به عنوان سرمايه بسيار ارزشمندي محسوب شود
زيافت زباله فكر مي كنند ، اولين نفر خودشان موضوعات شهري فكر مي كنند خود اولين مروجان فرهنگ شهروندي هستند ، اگر به با

خواهند بود كه تفكيك زباله از مبدا را عملياتي مي كنند، اگر به نهادينه سازي فرهنگ ترافيك فكر مي كنند ، اولين فردي كه نسبت 
تواند مشكل گشاي  جلب مشاركت شهروندان در برنامه ريزي شهري مي ... .و  مقيد مي شود خود اوستبه رعايت فرهنگ ترافيك 

از جمله مواردي كه بايستي در آينده بدان . البته تحقق چرخه نوآوري حقيقي كاري بس دشوار است. بسياري از مسائل امروز باشد
پرداخت ، مي توان به موضوع حلقه ارتباطي ميان ايده ها و حمايت از آنها جهت تبديل به فناوري و پژوهش و يا موضوع چالش هاي 

  .لكيت فكري ايده هاي مطرح شده اشاره نمودحقوقي ما
  پيشنهاد ها -20

 .سازمان ها و نهاد ها به بهره گيري از ايده هاي ذينفعان و مشتريان خود توجهي ويژه داشته باشند -1
 حراست از قالب و ويژگي هاي نظام ايده پردازي به عنوان يك دستاورد -2
به اين شكل كه در . نجر به تحقق پيشنهاد هايي بهتر موثر واقع شوددر سازمان ها مي تواند مايده پردازي  استفاده از نظام -3

مرحله اول ايده ها به صورت مجازي و پيش از تشكيل كميته ها توسط كارشناسان بررسي شده و پس از آن ايده هاي بهتر تكميل و 
  .پس از تبديل به پيشنهاد به كميته هاي تخصصي ارائه مي شوند
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  مراجع -21

 . 1385مهدي اختر محققي ،  -سرمايه اجتماعي  -1
 عبداله صفدريان - مديريت مشاركتي فرهنگ سازماني و -2
جامعه -  شفيعا سعيد,شفيعا محمدعلي -  ساكنان محله غيررسمي شميران نو: بررسي رابطه توسعه پايدار اجتماعي و سرمايه اجتماعي نمونه -3

 .164-139)):46پياپي ( 2(23 ;1391تان تابس)  مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان(شناسي كاربردي 
جامعه شناسي مطالعات جوانان   -  رمضاني علي,قائمشهر فرزانه سيف اله: بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه شهري مطالعه موردي -4

 .108-91):6(3 ;1391تابستان 
 ;1388مجله جامعه شناسي ايران  پاييز  -  دمدني قهفرخي سعي,موسوي ميرطاهر,شياني مليحه -  سرمايه اجتماعي جوانان در ايران -5

10)3:(57 -84.  
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