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  بررسی نقش مدیریت یکپارچه شهري جهت تحقق رضایت و مشارکت شهروندان

  

2نسترن ماهوتی ،2فتانه حاجی نوروزي ، 1محمدرضا صادقی مقدم

Hajinorozi_fa@yahoo.com
  

   چکیده

 ،يشـهر  تیریمـد  يرو شیکشور، در مقابـل مسـائل و مشـکالت پـ     ییو اجرا یدر چند سال گذشته در مجامع علم

سـهل و   یمفهـوم  يشـهر  کپارچـه ی تیریمد. مطرح شده است يواحد شهر ایهماهنگ و  کپارچه،ی تیریمفهوم مد

تعدد، تنوع و تکثر عناصر و ابعاد همچنین . شهر است تیریمد يو محتوا ندیدر فرا یهماهنگ جادیا يممتنع در راستا

ت شهر و هـدایت توسـعه   مختلف شهر و زندگی شهري از یک سو و عوامل تصمیم گیر و سیاستگذار مؤثر در ساخ

 . از سوي دیگر تهدید بالقوه اي در برابر برنامه ریزي و مدیریت یکپارچه و منسجم این پدیده محسوب می شـود آن 

شـهروندان و جلـب    تیدر تحقـق رضـا   يو هماهنـگ شـهر   کپارچـه ی تیرینقش مد یمقاله بررس نیا یهدف اصل

 تیریمد یکپارچگی نیب يپژوهش، رابطه معنادار نیا جیاس نتابر اس.  باشدیم يمشارکت آن ها در انجام امور شهر

بـر   يشـهر  يعملکـرد نهادهـا   انیـ م یکپـارچگ یدر مجموع، . شهروندان وجود دارد یاجتماع يتمندیرضا و يشهر

افـراد   يمند تیرضا زانمی هرچه و است بوده ثرمو هاآن تیو جلب رضا يمشارکت شهروندان در امور شهر زانیم

  .کندیم دایپ شیبه مشارکت افزا لیتما زانیبه همان م د،باش شریب يشهر رانیمد یناز خدمات رسا

  

.شهروندان يمند تیرضا ،یمشارکت اجتماع ،یکپارچگی ،يشهر تیریمد :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
اي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوینریزي شهري و منطقه کارشناس ارشد طراحی و برنامه - 1

دسی ساختمان استان قزوین، عضو سازمان نظام مهننیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسالم ،يشهر يزیر ارشد برنامه یکارشناس يدانشجو  - 2
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  ـ مقدمه1

روابـط و   نیا میتنظ يبا هم تعامل دارند؛ برا وستهیآن، پ يساختارها ياست که عملکردها ایپو یستمیشهر س

مختلف شـهر   يکارکردها متوانییاست و ما نم يآن ضرور تیریدر مد یکپارچگیو  یهماهنگ ستم،یس يداریپا

موانـع   نیتـر  یاز اصل یکی. میباش داشته تیو انتظار بهبود وضع میمنفک و بدون ارتباط با هم بسپار تیریرا به مد

 ،ياسـتگذار یدر عرصـه س  يشـهر  تیریمـد  یـ چند پـارچگ ـ بخصوص در کالن شهرها    يشهر تیریمد يفرارو

هـر کـدام    سـتم یس نیا يباز است که ساختارها یستمیشهر س. و نظارت است تیهدا ،يزیبرنامه ر ،يساز میتصم

به اهداف توسعه، بـه   یابیعنصر دست نترییمشارکت به عنوان اساس یطرف از.خاص خود است يکارکردها يدارا

 ،یستگیشا شینظران مشارکت موجب افزا به اعتقاد صاحب. برخوردار است یخاص تیاهم زا يتوسعه شهر ژهیو

در امور خود داشته باشـند، امکـان    يشتریهرچه توده مردم جامعه مشارکت ب،گرددیو کرامت در افراد م تیرضا

  .شودیفراهم م شتریب تیکسب موفق

  

روش تحقیق -2

خاص که اطالعات مناسبتر و بیشتر را دربـاره موضـوع    یتحقیق عبارت است از بکارگیري راه و روش روش

در علوم مختلف از روش هاي مخصوص . مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید

مقدم  یصادق(و متفاوت براي مطالعه و بررسی استفاده می شود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند 

اطالعـات بـه    ياسـت کـه ابـزار جمـع آور     یلـ یتحل-یفیدر مقاله حاضر توصـ  قیروش تحق ).2:1392و همکاران،

مـرتبط بـا موضـوع     يهـا  تیو سـا  دیـ مجالت معتبـر، جرا  ق،یتحق نهیصورت مطالعه کتب، مقاالت موجود در زم

  .باشد یپژوهش م

  

  هاي فراروي آناهداف مدیریت شهري و چالش مفاهیم و -3

  

  تیریمدتعریف  -1 -3

 ریاست که برعهـده مـد   یفیشود و وظا یسازمان درنظرگرفته م کی ياست که برا یبه اهداف یابیتدس روش

-20 :1379ا،یدنیسع.(است  زشیانگ جادی،نظارت و ا یسازمانده ، يزیبرنامه ر يبه معنا تیریشود مد یگذارده م

21(  

  

  يشهر تیریمد -3-2

که بـراي نیـل بـه اهـداف عملیـاتی خـاص در سـطح         فرایندي از مسئولیتها، اقدامات و ارتباطات مداوم است

ینـد و تحقـق اهـداف عملیـاتی آن نیازمنـد یـک چـارچوب        آشکل گیري این فر. جوامع شهري تنظیم شده است

 يشـهر  تیریشـالوده مـد  .و پاسخگو در قبال همـه کنشـگران جوامـع شـهري اسـت      فسازمانی تعریف شده، شفا
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بـه اهـداف    یابیدسـت  يمنابع برا يو هماهنگ ساز تیریوسعه، مدفعال در ت یعبارت است از برعهد ه گرفتن نقش

   ) 133-131: 1388 ،يدیسع( يتوسعه شهر

  : پنج وظیفه اساسی را در برمی گیرد فرآیند مدیریت

o؛هاي سازمانی و راه دستیابی به آنها  عبارت است از فرآیند تعیین هدف: برنامه ریزي  

o کارکنـان بـه شـیوه اي مـنظم بـراي دسـتیابی بـه اهـداف         فرآیند استفاده از منابع و : سازماندهی

؛ومقاصد بلند مدت سازمان

oجذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط براي سازمان به منظـور دسـتیابی    : مدیریت منابع انسانی

   به هدفها و مقاصد سازمان

o هدافش یاري کارکردن با انسانها به شیوه اي که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به ا: رهبري

؛مهارتهاي پر اهمیت رهبري اند ارتباطات و انگیزش ،.رساند 

o بـا  ( عبارتست از تعیین معیارهاي عملکرد براي افراد ،اندازه گیري عملکردو مقایسـه آن : کنترل

.)168: 1378مانتانا، (.معیارها و اقدام براي تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود

شهري اهداف مدیریت -3-3

هدف تئوریک سیستم مدیریت شهري، تقویت فرایند توسعه شهري است بـه نحـوي کـه در سـطح متعـارف      

شهروندان، به تناسب ویژگیهاي اجتماعی و اقتصادي  جامعه زمینه و محیط مناسبی براي زندگی راحت و کارآمد

مـدیریت شـهري بـه     يایسـتمه در قالب این هدف کالن می توان سه هدف خرد فراگیر برا ي تمام س. فراهم شود

   :شرح زیر تعیین کرد

ارتقـاء شـرایط کـار و    ، تشویق توسعه اقتصادي و اجتمـاعی پایـدار  ، شهر يحفاظت از محیط فیزیکی وکالبد

  )5و4: 1379،یطاهرخان. (کم درآمد يتوجه ویژه به افراد و گروهها زندگی کلیه شهروندان با

از  يا بـر پـاره   ،ي و تحقـق اهـداف  سـاالر  مـردم  يارتقـا  ، يشـهر  تیریمـد  يارتقا يسازمان ملل متحد، برا

  :دارد که عبارتند از ژهیو دیکأت تهایموضوعها و اولو

o؛دولت يو کارکردها گاهیدر جا يبازنگر  

o؛شهر با مشارکت نهادها و شهروندان يراهبردها نییتع يتالش برا  

o؛در تمام سطوح یکارکرد مال تیشفاف  

o؛و مشارکت تین الزمه شفافآزاد اطالعات، به عنوا انیجر  

oي؛شهر تیریمد يرهبر گاهیبر جا دیتأک  

o81: 1379،یصراف.(يشهر تیریرفتار مد يبرا یاخالق يها وجود ضابطه(   
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  مدیریت شهري  رويآفر هاي مشکالت وچالش -3-4

نظر می رسد افزایش سریع جمعیت و گسترش جمعیت شهر نشین و تبعات ا جتماعی ،اقتصادي ، فرهنگی  به

و به دلیل عدم همـاهنگی بـین نیازهـاي     است کرده مواجه جدي چالشی با را شهر ،توسعه آن فضایی –و کالبدي 

مشکالت به نتیجـه نرسـیده    لایی سازمانهاي محلی ومدیریت شهري ،حت شهري رو به افزایش با سطح توانجمعی

ــرین علــل ناکــامی را در نگــاه   .اســت  ــین و شــاید مهمت ــوان اول ــارتی مــی ت ــه عب سیســتم برنامــه ریــزي کشــور   ب

مدیریت شهري یک مفهوم فراگیر است و هدف آن تقویـت سـازمانهاي عمـومی و غیـر عمـومی بـراي       ".دانست

بنابراین واکنش کار .ابی به نتایج بهینه است گون و پیاده سازي آنها براي دستیشناسایی برنامه ها و سیاستهاي گونا

حسـاب مـی    مدیریت شـهري بـه   ديویکردي فعال نه منفعل ،چالش بعآمد در برابر مشکالت و مسائل شهرها با ر

  : چالش فراروي مدیریت شهري را به شرح زیر بیان می دارند پنجبورژا و کاستلز  .آید

oایجاد بنیه اقتصادي براي شهر  

oایجاد زیر ساختهاي شهري  

oبهبود کیفیت زندگی  

oتضمین یکپارچگی اجتماعی  

oتأمین و تضمین حکمروایی شهري.  

بلکه با یکپارچگی آنها بـراي   ؛داختن به این چالشها بستگی د اردمدیریت شهر نه تنها به چگونگی پر فیتکی

  .)42:  1388برك پورو اسدي، ( ایجاد انسجام در توسعه شهري نیز ارتباط دارد

  يشهر کپارچهی تیریمد -4

مین زیرساختها  و أه سازي ترنامه ریزي شهري، یکپارچمدیریت شهري به معناي یکپارچه سازي ب یکپارچگی

کـارگیري رویکـردي فراگیـر، بـه معرفـی      ه کید بر بأمک گیل عالوه بر ت. سازمانی است یکپارچه سازي نهادي و

نهادهـا و  - 3تـامین زیرسـاخت هـاي شـهري و    -2برنامه ریزي شهري -1ابعاد مدیریت یکپارچه شهري در سه بعد 

  .)(McGill, 2001, 347-354 سازمان هاي مدیریتی پرداخته است

  )قانون برنامه سوم توسعه136ماده ( يشهر کپارچهی تیریمد یقانون گاهیجا -4-1

آن اسـت   136ماده  ،يشهر رانیکشور در نزد مد يمواد قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد نیاز مشهورتر یکی

 تیریمـد  جـاد یجهـت ا در  یدولتـ  يارگانهـا و وزارتخانـه هـا    یبرخـ  اراتیـ و اخت  فیکه طبق آن قرار بود وظـا 

مورد بحـث در مجـامع    یساساز مسائل ا یکی يشهر تیریمد. واگذار شود هایبه شهردار يو واحد شهر کپارچهی

 يشـهر  تیریمـد  نینظام نـو  نیبرنامه ها تدو نیاز اهداف ا یکی. توسعه است  يبرنامه ها نیدر تدو يزیبرنامه ر

 فیوظـا  فیو تعار ینیب شیکه ناظر بر پ يشهر تیریمد نیونظام ن يجهت برقراربدین ترتیب .شده بود  شنهادیپ

  : شده است ینیب شیپ ریز ینکات اساس ،هاستیشهردار يبرا دیجد
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oو هماهنـگ کننـده امـور     رینقـش شـهرداران بـه عنـوان مـد      تیتقو یعنی يواحد شهر تیریمد

  ؛يهماهنگ کننده اداره امور شهر یو مرجع اصل يو خدمات شهر یعمران

oيبه شهردار اراتیتوأم با اخت تیمسئول يواگذار یعنی تیهمراه با حاکم يتصد امر يواگذار   

oفیوظا یجیتدر يواگذار گریبه عبارت د دیهمراه با اعتبارات و منابع جد فیوظا يعهده دار 

 يماننـد واگـذار   دیـ جد ياعتبـارات و منـابع در آمـد    ینیب شیبه همراه پ يوزارتخانه ها به شهردار ریسا

  ؛هایبه شهردار یمحل اتیمال

oيشهر تیریمد فیمتناسب با وظا التیساختارها و تشک یعنیهمراه با ارکان متناسب  يواگذار 

  .)26: 1382، ياسد(گردد جادیا هایدر شهردار

  آن يساز ادهیالزم در پ يرساختهایو ز يشهر یکپارچه تیریاستقرار نظام مد دیفوا -4-2

 رانیـ در ا يشـهر  تیریمـد  یو خـروج از رونـد فعلـ    يشـهر  کپارچـه ی تیریبه مد یابیدست يجهت برا نیبد

 يسـاختها  ریـ ز نیراستا اقدام بـه تـأم   نیاصالح شده و در ا ای رییتغ يشهر تیریآن است که نگاه ها به مد ازمندین

 لیـ توان به موارد ذ یم رانیدر ا يشهر کپارچهی تیریبه مد دنیالزم جهت رس يساختها ریالزمه کرد از جمله ز

  :تاشاره داش

oینیشهرنش ت،تعادلیرشد متوازن جمع ،یتیریثبات نظام مد( اجتماعی – ياقتصاد يساختها ریز 

  ) ینیو روستانش

oو  یسلسله مراتـب حکومـت مـال    ، يجامع شهرساز نیقوان( یو مال ي، اداریحقوق يرساختهایز

  )...و یکاف ی،منابع مال یمحل

oتیریو مـد  يزیـ مربـوط بـه برنامـه ر    يها و دانش ها هیتوسعه نظر( يو نظر یعلم يرساختهایز 

  )توسعه و عمران

oتیریمـد  نیبـ  یـی ،هـم افزا  ی،اجتمـاع  يحرفه ا ي، تشکل ها یعموم یآگاه( مشارکت و اجرا 

  )یو محل ی،خصوص ی،عموم یمختلف دولت يها

oيمختلف شهر يتهایریمد فیوظا اراتیمردم از حدود و اخت یآموزش و ارتقاء آگاه   

oتوسـعه   کپارچهیمختلف در جهت عملکرد  تیرینظام مد شتریل هر چه بو تعام ییهم افزا جادیا

  . يشهر

oبرنامـه   داریـ و پا شـهري  محـور  –اجتماع  هاي طرح به محور –کالبد  ينگرش از طرح ها رییتغ

  . يتوسعه شهر يها يزیر
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oتیریبـه اهـداف مـد    یابیدسـت  يدرابعـاد مختلـف بـرا    یکردن و توسعه مشارکت مردمـ  ریدرگ 

 کپارچـه ی تیریمـد  یکـه از اصـول اساسـ    يشـهر  کپارچـه ی تیریکردن مردم در مد کیرو ش کپارچهی

  . )298: 1375، ینیمز(باشد  یم زین يشهر

  

  رضایت اجتماعی و مفاهیم مشارکت شهروندان -5

  رضایت اجتماعی -1 -5

و انتظارهاي فرد به گونه اي که هرچه نیازها  فرد،)انتظارها و نیازها(رضایت ،عبارتست از میزان ارضاي امیال 

  )88: 1379کوشا،.(بهتر برآورده شود ،رضایت و خشنودي فرد ازآن شخص یا موقعیت بیشترخواهدبود

  

  مشارکت   -5-2

جزء و بخش  ،قسمت یبه معن Part شهیکلمه از ر نیاست  ا یسیانگل Participationمعادل واژه  مشارکت

ازآن  یگرفتن قسمت ای يزیشدن در چ میباخودداشتن و سه يبه معناParticipation نیالت شهیگرفته شده و از ر

توسعه  يبه بعد در برنامه ها يالدیم1980 هکه از دهدهد ینشان م یجهان اتیتجرب. )285:1374انپور،یآر(است

رمز  يکه در حال حاضر مشارکت شهر ییصورت گرفته است تاجا یمشارکت کردیبه رو يا ندهیتوجه فزا يشهر

از  شیاست که توسعه ب لیدل نیبه ا يزیبراصل مشارکت در برنامه ر دیاست تأک يشهر يها پروژه تیموفق

 نیوا ابدی یم یتجل یدرون يها ییمستمر توانا تیو کفا بوداست و در به ازمندین يریادگیو  زشیبه انگ زیهرچ

است و  يشهرمشارکت الزمه توسعه  .است يتوسعه ا يزیبرنامه ر کیمراحل  یامر مستلزم مشارکت در تمام

 يبه توسعه ا شیو گرا يجوامع شهر یفیک يسبب ارتقا ،يدر جوامع شهر یمشارکت يها يزیبرنامه ر

,Wang). 86  ( گردد یخودجوش از درون جامعه م Xiaojun et al, 2008, P:   

 يها میاخذ تصم يبرا ،تیریدهد در قدرت مد یاست که به افراد اجازه م يندیمشارکت فرا ،نظر هارپر به

 یمشارکت يتهای،از جمله فعال هایگذار استیآلموند و پاول ،اعمال نفود بر س دیاز د نیهمچن.شوند  میسه یسازمان

 یکردن شهروندان ،در امور مرتبط با زندگ می،سه یجتماعدر مفهوم مشارکت ا یبه طورکل .رود یبه شمار م

شناخته شده و تحقق آن در  يشهر يرنامه هاب تیریتوسعه و مد یداصلی،کل مشارکت .آنها نهفته است یاجتماع

 يآنکه مشارکت شهروندان دارا يبرا.است ییو اقدامات اجرا هایریگ میدر تصم یتوافق عموم ازمندیعمل ،ن

برنامه ها با پروژه  یابی،اجرا و ارز یح،طرا يزیباشد الزم است  مردم در همه مراحل برنامه ر حیصح يرگذاریتأث

 یعنیآن پروژه  نفعانیمشارکت ذ زانیمتناسب با م يپروژه شهر کیکامل  قیتوف.شوند  ریدرگ يشهر يها

.)277:1384، یهانیک( باشد یشهروندان م
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  هدف مشارکت -5-3

مؤثر در  يهایبه انتخاب استراتژ یبستگ یعموم يهایگذار یشهروندان در خط مش زیآم تیموفق مشارکت

 سندگانیموضوع مشارکت باشد نو تیهدف مشارکت و ماه رندهیدربرگ دیبا هایاستراتژ نیا.دارد  نهیزم نیا

هدف از  گتونیکر ندمشارکت دانسته ا ندیدر فرا یهدف از مشارکت عامه را امر مهم قیدق یمختلف بررس

اهداف مشارکت شهروندان را . داند یها م یبه خط مش دنیبخش تیمشارکت مردم را مبادله اطالعات و مشروع

  :کرده  میبه پنج دسته تقس

oآن يو نظر شهروندان راجع به مسائل جامعه و راه حلها دگاههایاز د اطالع: دگاههایسنجش د.  

oآنها  يتفکر در مورد مسائل جامعه و راه حل برا يبرا در شهروندان زهیانگ جادیا: زشیانگ.  

oيهـا هـا و توجـه بـه فـرم      یدر جامعه نسبت به خـط مشـ   رشیپذ جادیا: عامه تیمشروع جادیو ا رشیپذ 

.هایگذار یجامعه در خط مش

o جهت یافتن مسائل و مشکالت شهروندان:کشف و شناخت مسائل عمومی )Creighton, 1981: 385(.

  عوامل مهم و مؤثر در نظام مشارکت -5-4

o شرایط سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى حاکم بر جامعه(حکومت(  

o مردمو برنامه ریزان ،متخصصان  

oدولتى، نیمه خصوصى، خصوصى(نهادهاى مشارکت کننده در جامعه(

o سیستم مربوطه، شامل اجزاء و کلیت آن، روش هاى به کارگرفته شده جهت مشـارکت (نظام مشارکتى( 

  )انگیزه هاى و مبانى نظرى نظام مشارکتى( فنون و تکنیک ها

oاهداف مشارکتى و اولویت ها  

o 2: 1380یاور، (رسانى، تبلیغات مناسب عواملى چون آموزش هاى الزم، اطالع(  

به  يشهردار .است  ي،شهردار يدر مشارکت شهروندان در امور شهر رگذاریمهم وتأث ياز نهادها شهر یکی

مردم همان محل اداره  يازهایرفع  ن ياست که در محدوده شهر برا ی،سازمان یلنهاد مح ياز نمونه ها یکیعنوان 

 یدولتها که به صورت متمرکز نمـ  رایگرفت؛ ز دهیتوان  ناد ینقش دولت را نم هایشهردار رتکاملیدر س.شود یم

مسـئول   ییاز سـو  شـهرداریها .کردنـد  میاقتدارخودرا تقس ي،گستره  کنندتوانستند تمام امور مردم را حل و فصل 

ه شده و سمت شهر شناخت ي،کارشناس و راهنما گرید يشدند و از سو یمحل يهایازمندیاز ن یبخش نیانجام و تأم

کـردن   ی،مشـارکت  انیـ م نیـ نکته مهـم در ا . آوردند دستبه  یو رفاه یدولت را در امور محل یندگیمشاور و نما

 تیریآنهـا بـه مـد    تیریمد لی،تبد هایشهردار تیریدر مد یاز تحوالت اساس یکی یعنی هاست؛یشهردار تیریمد

خواهـد   یشهروندان است و م يت داوطلبانه و مشارک يبرهمکار یمشارکت تیریمد یاصل دیتأک.است یمشارکت
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نها در حـل مسـائل و مشـکالت سـازمان     آ یو تخصص یو توان فن ها تیو خالق هاي ،نوآور شنهادهای،پ اه دهیاز ا

  .)73:1381رضویان، ( سازمان استفاده کند يتهایبهبود مستمر فعال ي،درراستا

  يشهر تیریمشارکت و مد -6

نیاى جدید، توجه به مشارکت فعال و اثربخش همه جانبه ى افـراد جامعـه در   ازاصول برنامه ریزى در د یکى

در این راستا مهمترین هدف مدیریت شـهري را  . )54 : 1374محسنى تبریزى، (باشد یتمام ابعاد مختلف توسعه، م

ادي و هاي مختلف اجتماعی و اقتص وهمیتوان در ارتقاي شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن در قالب اقشار و گر

. حفاظت ازحقوق شهروندان، تشویق به توسعه ى اقتصادي و اجتماعی پایدار و حفاظت از محیط کالبدي دانسـت 

، مدیریت شهري باید ضمن دارا بودن برنامه براي وضع موجود شهر و فـایق آمـدن بـر مشـکالت آن،     در این باره

که بـر مبنـاي واقعیـت هـا و      لآ یم آینده ى ایدهبرنامه هاي آینده ى شهر را تدوین کرده، بر اساس آن ها، به ترس

حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد  بایددر این مورد، مدیریت شهري . شرایط زمان و مکان قرار دارد، بپردازد

ایـن  .از دیدگاه دیگر میتوان مدیریت شهري را درمسیر یک توسـعه ى قانونمنـد و پایـدار مـورد توجـه قـرار داد       .

در بهبـود   می توانـد از این جهت اهمیت دارد که نحوه ى مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهرى، مورد، بیشتر 

زیرا عامل اجازه دهنده و تنظـیم  . مهمترین نقش را ایفا کند سکونت گاه هاي انسانی و پایداري توسعه ى شهري،

که مدیران شهري میتوانندبا  کنندة برنامه هاي شهري ازکارآیی مدیریت شهري نشأت می گیرد نکته ى نهایی این

  .)39: 1382شیعه ، ( انایی هاي مدیریت شهري بیفزایند جلب مشارکت مردم بر تو

  شهري جهت جلب مشارکت مردمی یکپارچه مکانیسم مدیریت -7

  پیش نیازهاي جلب مشارکت  -7-1

مدیریتی آگاه اسـت  مشارکت در گروِ پیش نیازها و ایجاد شرایط مناسب در جامعه و از طریق سیستم  تحقق

وجـود  :این پـیش نیازهـا عبارتنـد از    .که بدون دستیابی و فراهم سازي شرایط مناسب مشارکت محقق نخواهد شد

پـذیرش حـق نظـارت     قـوانین اراده سیاسی و نگرش دموکراتیک در بخش دولتی و بستر سازي مناسـب از طریـق   

مشـارکت عادالنـه در    ،د به مقوله مشارکتآمادگی جهت وروشهروندان ،آگاهی بخشی و آموزش شهروندان و 

تصمیم گیري که بر مبناي پذیرش تفکر مشارکتی است و تعهد به مشارکت از طریق منابع شفاف که تجدید شیوه 

  .سطوح را می طلبد  همناسبات اجتماعی و انسانی و تغییر دیدگاهها در هم

  شهري در جلب مشارکت شهروندان  یکپارچهمکانیسم مدیریت  -7-2

شهر به عنوان سیستمی که داراي تعدد و تکثر عناصر و ابعاد اسـت از طرفـی و عوامـل تصـمیم گیـر و       مقوله

 یکپارچـه هدایت شهر از سوي دیگر بـه عنـوان تهدیـدهاي بزرگـی در امرمـدیریت      وسیاستگذار مؤثر در ساخت 
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روندان می توانـد بـر   شهري در جلب مشارکت شه یکپارچهطرفی مکانیسم مدیریت  از.شوند شهري محسوب می

  :مدار

o آگاهی بخشی  

o اطالع رسانی  

o ایجاد گفتمان بین مردم و نهادهاي مرتبط و زیرگروه حکومت محلی  

o ایجاد تسهیالت و اعالم فعالیتها براساس نیازهاي جامعه شهري  

oکارگیري روشهاي ایجاد انگیزه و تحرك و ایجاد فضاهاي اجتماعی ،فرهنگی و خـدماتی بـا    به

  .)118: 1388،يبرك پور واسد (باشد نهادهاي مشارکتی در مراحل مختلفهمکاري 

   یکپارچه شهري و مشارکت شهروندانمدیریت تحلیل ارتباط بین -8

مدیریت یکپارچه شهري نظریه نوینی است که براي حل معضالت کنونی مدیریت شهري در سال هاي اخیر 

هاي  هاي موجود در نظام هش دادن ناهماهنگی و تفرقهدنبال حل کردن یا کا این رویکرد به .مطرح شده است

ها و عملکردها و  ها، یکپارچه کردن سیستم مدیریت شهري است که این هماهنگی از طریق نزدیکی دیدگاه

ها و  گیري از توان به این ترتیب مدیریت یکپارچه شهري، نیازمند بهره. آید دست می کارآمدتر کردن فرایندها به

هاست؛ از شهروندان و دولت گرفته تا نهادهاي غیردولتی، بخش خصوصی و  د در همه بخشهاي موجو فرصت

این مفهوم شامل مشخصاتی مثل شفافیت، کارآمدي، تمرکززدایی، پاسخگویی و شهروند مداري . جامعه جهانی

تار کالن هاي قانونی در ساخ دستیابی به مدیریت یکپارچه شهري نیازمند تعریف و تدوین چارچوب .می باشد

گیري از مشارکت شهروندان به منظور حرکت به سوي مدیریت مشارکتی  وهمچنین بهره باشد می کشوري

مشارکت شهروندي، موضوع دامنه داري در حوزه برنامه ریزي بوده است ،برنامه ریزان . ضروري به نظر می رسد

شوند و باهمکاري آنان برنامه هاي  شهري تالش نمودند در تصمیم گیري هاي شهري از نظرات شهروندان مطلع

برنامه ریزان شهري معتقدندکه مشارکت ،باعث می شود شهروندان نسبت به تصمیم گیري .خودرا عملی سازند 

هاي صورت گرفته در شهرمسئولیت پذیر گردند؛یعنی حمایت عمومی از تصمیم گیریهاي اتخاذي از سوي 

 يشهروند نیرابطه ب لیدر نمودار ذ .برنامه هاي خودرا عملی نمایندمسئوالن ،باعث می شود متولیان امربه راحتی 

.نشان داده شده است يشهر کپارچهی تیریو مد
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  )130: 1387صرافی و عبدالهی، (مدیریت یکپارچه شهرونديارتباط بین: 1نمودار

هرچه توده مردم . مردم می توانند برتوانایی هاي مدیریت شهري بیفزایندمدیران شهري باجلب مشارکت 

جامعه مشارکت بیشتري در امور خودداشته باشند،امکان کسب رضایت عمومی و کاهش مخالفت ها ،تنش ها و 

مند  اقشارپایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از آن بهره. موانع اجرایی  بیشتر فراهم می شود

مشارکت مردم در هر یک از مراحل . امروزه مشارکت شهروندان در امور شهري یک ضرورت است.می شوند

قاسمی، (مدیریت شهري ،سبب افزایش رضایت مندي و مسئولیت پذیري و حس تعلق خاطر شهروندان می گردد 

1381 :38.(  

  

  

  فواید حاصل از مشارکت شهروندان: 2نمودار

شهروندي

توقعات،انتظارات و نیازها وظایف،تکالیف ومسئولیتها

مدیریت یکپارچه وفواید استقرارآن

شهري حقوق 

 ياقتصاد يساختها ریز

اجتماعی –

 ي، اداریقوقح يرساختهایز

یو مال

و  یعلم يرساختهایز

ينظر

یآموزش و ارتقاء آگاهمشارکت و اجرا
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که سیستم مدیریت دولتی بدون جلب مشارکت مردمی ،از موفقیت چندانی برخوردار  تجربه نشان داده است

بدین جهت روش ها و رویکردهاي مشارکتی براي ایجاد انگیزش در مردم یکی ازراهبردهاي مورد .  نبوده است

یند مشارکت دادن یک به یک افراد جامعه در فرا. توافق برنامه ریزان توسعه ي اجتماعی و اقتصادي است

مدیریت شهري ،به معناي قدرت دادن به ضعیف ترین و فقیرترین افراد جامعه براي تشویق آنها در شرکت در 

امور شهري و مدنی این گروه در متن  فرآیند مذکور است و زمینه الزم براي شناخت و هدایت استعدادهاي افراد 

از طرفی فرایند .رت امور شهري را فراهم می کندجامعه و بهره گیري از توانایی هاي آنان در اداره،اجرا و نظا

مشارکت عالوه برجلب رضایت عموم کیفیت تصمیم هارا نیز باال می برد و دولت را تشویق می کند تا با توان 

. بیشتري به یکپارچه سازي ساختارهاي درونی خود بپردازد

  : گیري نتیجه

 کپارچهیرشد توسعه ي شهري ،وجود مدیریت شهري تحوالت جمعیتی ،گسترش روز افزون شهرها و روند روبه 

از طرفی سازمانها و نهادهاي مسئول شهري ،خود درگیر مسائل و .و کارآمد را بیش از پیش ضروري می سازد 

اصرار : مسائلی از قبیل.می دهد شکاه شدت به فوق مشکالت با مقابله در را آنها توانایی که هستند هاییچالش

در مواجهه با تحوالت جدید ، مقاومت در برابر تحول،کمبود ابتکار و نوآوري، ناهماهنگی بر رویکردهاي سنتی 

و تعارض میان سازمانها و نهادهاي مختلف در زمره چالش هاي بنیادي مدیریت شهري محسوب می شود 

هري تازمانیکه این مسائل بر طرف نشود مدیریت شهري قادر به برخورد موفقیت آمیز با مشکالت محیط ش.

به صورت  هارساختیز يساز کپارچهیبه  ازیراستا عالوه برجلب مشارکت شهروندان، ن نیدر ا. نخواهد بود

از ضعف  یبه منظور غلبه بر مسائل ناش(ينهاد يساز یکپارچگی، )یبخش ستمیس ینبیبه منظور غلبه بر کوته(یافق

آمده را  دیپد هايپاسخ در برابر فرصت ییو توانا تیبه منظور ظرف( يشهر يزریبرنامه سازيکپارچهی، )يزریبرنامه

به طور ). بپردازد یجهت جلب مشارکت مردم یدر بخش خصوص سازيتیکه به ظرف یمعن نیداشته باشد، بد

و  یطیمح ستیز هايبحران ،یثبات یو ب ياقتصاد هايبحران لیگفت که در جهان امروز، به دل توانیم یکل

بر اساس . شودیاحساس م يمشارکت شهروندان در امور مختلف شهر يوجودضرورت  گر،ید دهیعوامل عد

مشارکت  زانیهرچه م یعنیو مشارکت شهروندان به دست آمده است،  تیرضا نیب يرابطه معنادار ج،ینتا

 دایپ شیافزا شانیا تیرضا جهیامور و درنت تیشفاف زانیباشد، به همان اندازه م شتریب يشهروندان در امور شهر

  .اهد کردخو
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