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مقدمه
دردنیایامروزمفهومشهروندیازجذابیتخاصيدرحوزهمديريتشهریبرخوردارشده،
گونهای كه پارادايمهای نوين مديريتي با تأكید بر اين ايده با محوريت مشاركتَ شكل
به 

گرفته است .بديهي است مشاركت شهروندان در امور كشور ،شهر و سرنوشت خود ،به
برنامهريزی مشاركتي نیاز دارد كه فرايند دخالت مستقیم مردم در تدوين سیاستها،

ريزیمشاركتيبهكثرتگراييبامفهومنسبي

رابازتابميدهد  .
برنامه

اولويتهاواهداف

ميتوانند در فرايند
توزيع قدرت در سطح يك جامعه توجه دارد كه در آن شهروندان  
گیریوتهیهطرحهامشاركتكنند .بهاينترتیبقدرتدرسطحجامعهپراكنده


تصمیم
ميشود تامردمازطريقفرايندگفتگوومباحثهبتوانندبه اطالعاتتخصصيكهدراختیار

هاوبرنامههایمبتني


حاصلآنتهیهطرح
مديريتكالن ويامحلي است،مجهزشوند كه
برعاليقومنافعمردماست.دال يلمتعددیبرایمشاركتشهرونداندرادارهامورشهرها
ارزشهای
شدهكهبرخيازآنهاراميتوانبهصورتزيرخالصهكرد)1:گسترش 


مطرح
فرهنگي كه هنجارهای برابری و مردمساالری را تقويت ميكند و به افزايش تقاضای
هاييكهدرمیزانبهرهمندیازآموزشو

شهروندانبرایمشاركتميانجامد)2،دگرگوني

كردهها وتمايلطبقهمتوسطرا
ل 
سطحدرآمدشهروندانپديدآمدهاست .همانگیزهتحصی 
افزايش داده و هم امكان مشاركت را باال برده است )3 ،مشاركت مردم در امور موجب
افزايشكاراييشدهاست)4،افزايشپیچیدگيروابطدرشهرهاامكانادارهامورانفرادیو
آمرانهراازمیانبردهاست(مركزمطالعاتبرنامهريزیشهری .)103:1380،

فرهنگشهروندینمايانميسازد.مفهومي

مشاركتدرعرصهشهریخودرادرقالب
هاوشیوههایرفتاری


مجموعهحقوق،تكالیف،ارزش
گستردهوچندمعناييكهدربردارنده 
استكهدرقلمروتخصصيمديريتشهریبهفعالیتهایمعنادار،عالمانهوعامیانهارجاع

ها،هنجارهاونقشهای

دهد.انتقالفرهنگدرفرايندجامعهپذيریبادرونيكردن 
ارزش


مي
شهروندیدرزندگيشهریمحققميشود؛ بنابراين،تعامل میانمديرانوشهرونداندر

حوزههای مختلفشهریبخشيازاينفراينداستكهميتواندوضعیتحقوقوتكالیف

فعالیتهای

شهروندی را بازتاب دهد .مديريت شهری ميتواند با فراهم كردن زمینه 
دموكراتیكوتدويننظامنامهحقوقمشاركت ،موجباتايجاد«فرهنگشهروندی »رااز
مگیری در حوزههای كالن ،میانه و خرد فراهم
طريق مشاركت مردم در عرصههای تصمی 
آورد .اين نوشتار درصدد پاسخگويي به اين پرسش اساسي است كه با وجود اهمیت و
اصليترين نهادمديريتشهری تاچهحد

ضرورتشهروندیومشاركت،شهرداری بهمثابه
توانسته به رسالت خود جامعهعمل بپوشاند؟ به عبارتديگرازمنظرمديرانشهریعناصر
لدهندهشهروندیدرچهوضعیتيقراردارد؟ 
تشكی 
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پرسشهای پژوهش
 )1وضعیتفرهنگشهروندیدرمديريتشهری(شهرداریتهران)چگونهاست؟
وراهكارهایارتقاءفرهنگشهروندیكدماند؟

 )2راهبردها


روش پژوهش
دراينمطالعهازروشكیفياستفادهونظراتمشاورانومديرانشهرداریپیرامونفرهنگ
مصاحبهبامديرانصاحبنظرمتناسببااهداف

شهروندیدرقالبمصاحبهبیانشدهاست.
پژوهش برحسب نمونهگیری تعمدی صورت گرفته است .نوع تحلیل برای مصاحبه
بوده،درواقعنوعياستراتژیتحلیلدادههامحسوب

ساختيافته« ،تحلیلمضمون» 1


نیمه
ایازدادهها،


هادرمسیرمضامینومفاهیممهمدرونمجموعه

شودوازطريقآنداده

مي
دستهبندی ،تلخیص و بازسازی ميشوند .تحلیل مضمون توصیفي از الگوها و طراحي

فراگیری است كه دادهها را با يكديگر متحد و متصل ميكند .كدگذاری مضمون يك
هابرایتحلیلمضمونبهبخشهایمختلفتقسیمو


استراتژیاستكهازطريقآنداده
اند.درحقیقت،يكاستراتژیتقلیلدادههااستكهآنهاراازطريقوارد


بندیشده

دسته
كردنبینشتحلیليواطالعاتمورداستفاده،غنيوپیچیدهميكند(گیون.)220:2008،
اين روش مجموعه دادهها را به شكل جزئي و دقیق سازماندهي و توصیف ميكند و
جنبههای مختلف عناوين پژوهشي را مورد تفسیر قرار ميدهد (كالرک و براون:2006 ،

كشفمقوالت(مضمونها)وزير

.)79بطوركليتحلیلهرمتنشاملچندفعالیتاست)1:
مقوالت )2 ،غربال كردن مجموعه مقوالت قابل مديريت به تعداد كمتر )3 ،ساخت
سلسلهمراتبيازكدهاومقوالت)4،اتصالبرقراركردنبینكدهاازطريقطراحييكمدل

تئوريك (رايان و برنارد .)85 :2003 ،مطابق با اين روش ،مضامین اصلي مصاحبههای
انجامگرفتهاستخراجشدتابتوانبراساسآنبهتحلیلفرهنگشهروندیدستيافت .



چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
دیدگاهها و نظریههای شهروندی
هدفازطرحنظريههاآشناييبامفهومفرهنگشهروندیوداليلعدمرعايتوتحققآن

تكهدرشهرزندگيميكندهرچند درلغت

است.برايناساس،شهروندصرفاًكسينیس
چنینمعناييازآنادراکميشودوليمعناييفراتردارد.بنابرتعريفبرخيازكارشناسان

اگرمنظورازحقوقشهروندی،حقوقافرادساكندرشهرهااستپسبايدحقوقروستايي
همدركنارحقوقشهروندینمودعینيداشتهباشد؛دريكتعريفسادهشايدبتوانگفت
ميشود.در
شهروندبهتكتكافرادیكهدريكجامعهياكشورزندگيميكننداطالق  

thematic analysis

1
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اينتعريف،افرادیكهدرمحدودهجغرافیايييككشورزندگيميكنندونیزافرادیكهبه
نیزشهروندتلقيميشوند .

عنوانتبعهدرخارجازمرزهایآنكشورهستند
بخشياز  فرهنگشهروندیبرحقوقمتمركزاستكهبهتعبیریدرسايهتالشومبارزه
اجتماعي ،تشكیل احزاب ،تقويت حوزه عمومي و جنبشهای اجتماعي امكانپذير است و
نقش دولت بیشتر به عنوان فرصتساز اين عرصه معرفي شده است« .در زمینه ملي
شهروندی نبايد به حق رسمي مشاركت در قدرت عمومي يعني دموكراسي محدود باشد،
بلكهنیازمنديكدستورالعملسیاسيهدفمندوازطرفمردمونیزبايدمقتضيانگیزه،
توانايي هاومنابعناظربرمشاركتباشد.اينامرشهروندیرابهرهاييوآزادیمعطوف

ويژگيهای شهروندان مؤثر در دوره جديد بدين نحو

ميكند» (لكسو .)109 :1381 ،

صورتبندی ميشود كه شهروندان به همكاری مداوم با يكديگر ميپردازند؛ اصول عدالت

اجتماعيرابرایهدايتوراهنمايياعمالخودتدوين؛بهروشانتقادیوسیستماتیكفكر
ميكنند؛ تفاوتهای فرهنگي را درک و از آنها ميآموزند؛ مسائل و مشكالت جهاني را

كنند؛اختالفاترابدونخشونتحلميكنند؛سبكزندگيخودرا


زيابيمي
بررسيوار
برای محافظت از محیطزيست تغییر ميدهند؛ حقوق بشر را ميشناسند و از آن حمايت
كنند؛شهامتساختنآينده ایخوبرادارندودراينراهتالشودرنهايت درامور


مي
سیاسيدموكراتیكنیزمشاركتدارند .
داریپیوندميدهد.


تي.اچمارشالتوسعهتاريخيشهروندیرابهتوسعهنظامسرمايه
يكنظامبرابرهمراهبارشدسرمايهداری بوده

عالقهویتوسعهحقوقشهروندیبهعنوان 
است(نش 192:1382،و.) 201بهنظرمارشالتاقرنهجدهمونوزدهمهمراهباآغازو
رشدسرمايهداری،ش هروندیبانابرابریطبقاتدرحوزهحقوقسیاسيومدنيمالزمبود،

داریضروریبهنظرميرسید؛امادرپايان


هابرایجوامعسرمايه

چراكهايننوعنابرابری
قرننوزدهمبا  ورودحقوقاجتماعيبهپايگاهشهروندیكهبهداليلزيرگسترشيافت،
تضادهايي در آن به وجود آمد  )1 .رشد و نمو اصول برابری خواهانه كه موجب گسترش
شهروندی اجتماعي شد  )2 ،رشد و افزايش درآمدهای شخصي كه شكاف بین طبقات را
بستهنگاهميداشت)3،توسعهتولیداتجمعيوگسترشدخالتطبقاتكارگری(وودو
آيزين.)27-28:1999،ازديدمارشال،اگرچهشهروندانباهمبرابرنداماطبقاتاجتماعي
برند.اوازدولترفاهبهمثابهابزاریبرایبرابركردنموقعیتهاو


دروضعنابرابریبسرمي
حذف نابرابریهای غیرعادالنه حمايت ميكرد ولي درعینحال معتقد بود كه نابرابریهای
تفاوتهاو

منعكسكننده 

موجهبايدبمانندزيراكهالزمهيكاقتصادسالموعالوهبرآن
قابلیتهایفردیمحسوبميشود(فیتزپتريك .)73:1381،

هایتياچمارشالتحلیلهای خودرابر تشريح

پارسونزدرشهروندیباتاثیرپذيری ازايده
شهروندیكاملمبتنيبربرخورداریازكلیهحقوقاجتماعيشاملامنیتاجتماعي،رفاه
اجتماعي ،تأمین اجتماعي ،آموزش همگاني ،بهداشت همگاني استوار ساخت .مفهوم
شهروندی عضويت كامل در آن چیزی است كه آن را اجتماع جامعهای مينامد .اجتماع
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ایيكگماينشافتراتشكیلميدهدوبرهمبستگيووفاداریمتقابلاعضاتأكید


جامعه
دارد .اجتماع جامعهای مقولهای از تعهد اعضاء به يكديگر و جمعي است كه در آن گرد
اند.برایبهوجودآمدنچنینوضعیتيساختارانجمنيبايدمطابقارزشهایمشترک


آمده
جامعهشكلگیرد.دراينصورتاعضاءبهيكديگرتعهدپیداميكنند.درمعنایپارسونزی
شهروندی بازتاب عضويت در اجتماع است ،مبنای جمعي برای انسجام سیاسي به شمار
مي رودوماهیتفرددرآنمحوریاست(شیاني .)109:1382،بهنظرپارسونز درجوامع

،تفاوتهای

شهروندیبهمعیاراصليهمبستگيمليتبديلميشود.درگماينشافت

مدرن،
مبتنيبرمذهب،قومیتياسرزمینآنقدرمهمبودكهتعیینميكردچهكساني عضو

جامعهبهشمارميآيند،اما د رجامعهمدرنوضعیتمشترکشهروندیشالودهكافيبرای
همبستگي ملي فراهم ميكند (كیويستو .)98 -110 :1378 ،شهروندی در معنای كامل
كلمه ،از نظر پارسونز نتیجه ظهور سرمايهداری مدرن يا پديد آمدن تغییرات در جامعه
سنتينظیرشهریشدن،سكوالرشدنو عقالنیتاست كه بسترمناسبيبرایرشدآن
فراهمآوردند.شهروندیمدرننیازمنديكعاملسیاسياستكهديگرباخاصگراييهای
تولد،قومیتوجنسیتمحدودومقیدنشود(نجاتيحسیني .)33:1380،
نكته ای ديگر كه در فرهنگ شهروندی حائز اهمیت است جامعه مدني متشكل از

انجمنها ،باشگاهها ،اتحاديهها ،احزاب و نظاير آن است كه حائل و میانجي دولت و

شهروندان محسوب ميشود .شهروندی جزو الينفك جامعه مدني و مبنای تشكیل آن
محسوب ميشود كه امكان مشاركت جمعي و داوطلبانه در تمام عرصههای اجتماعي را
یرهایالگويي
فراهمميسازد.درگسترشهنجارهایعاموجهاني،تحوالتبراساسمتغ 

بهصورت بسط عامگرايي ،فردگرايي ،بيطرفي عاطفي ،روابط همهجانبه و گسترده منابع

طلبيپديدميآيد.بهاينترتیبشهروندیدرنظريه


جمعيمعیارهایاكتسابيومساوات
ميشود .
پارسونزدرارتباطبانظامسرمايهداریجوامعمدرنمعنادار 

هابرماسجامعهشناس انتقادی،شهروندیرابرپايهاجتماعسیاسي،جامعهمدنيو

حوزه عمومي تعريف و تبیین كرده است .نظريه او بر شرايط دسترسي برابر به مشاركت
استوارشدهوضرورت«اجتماعاتگفتماني»راپیشنهادميكند .هابرماسبانقددوسنت
فكریلیبرالیسموجمهوریخواهي،سنتزیازآندو رامطرحميكندكهدرآنبرحقوق

هاازيك سووحاكمیتومشاركتمردمازسویديگرتأكیدشدهاست.بنابرنظريه


انسان
 هابرماس ،امكان گفتگوی آزاد و خردمندانه به دور از سلطه اقتصادی ،سیاسي و فرهنگي
بايستيبهوجودبیايدتاحقوقوتكالیفشهروندیدرجامعهرعايتشود .دراينشرايط
افراد با برونريزی ذهنیتها و عقايد و برخورد به وفاق نسبي ارزشها و هنجارها دست
سازكنشتاريخيوسرنوشتسازخواهدبود،دراينكنشاجتماعي

مييابند.وفاق،زمینه

عام،عقالنیتبهسویتكاملاجتماعيوانسانيپیشميرود(شیاني.)122:1382،شهروند،

كند،بلكهجامعهایرا


انسانآزادومختاریاستكهفقطدرمیانيكجمعزندگينمي
تشكیلميدهدكهانواعروابطوپیوندهاراباهمدارند(محمدی.)29:1378،شهروندانبه
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دودستهاساسيتقسیمميشوند:يكيمنفعلوديگریفعال.وجوهانفعاليهمان استكه

2
مي نامد .در اين معنا شهروند از وضعیت حقوق
هابرماس «عضويت دريافت شده»  
هایتضمینكننده


ایبرخورداراستومشاركتچندانيدرنهادها،روابطورويه
تعريف 
شده

3
ثبات آن وضعیت ندارد .وجوه فعال شهروندی از ديدگاه هابرماس «عضويت كسبشده» 
جذبشدنفرددرجامعهایاستكه

است.دراينمعناشهروندیمستلزممشاركتفعالو
).مارشالميگويدكهشهروندینیازمنديك

هويتاوراميسازد (فیتزپتريك131:1381،

احساس مستقیم از عضويت اجتماعي بر اساس وفاداری به مدنیتي است كه يك دارايي
).شهروندفعالمشخصكنندهافرادیاست

عموميمحسوبميشود(وايگهان25:2000،

كهبه طوركاملدرتكالیفعضويتيدرگیرهستند.ايننوعازشهروندیبهمعنایوفاداری

برایخدمتبهجامعه،مدرسه،دينوانجمنهایسیاسياست(ويال.)299:2001،ازاين

4
كیفیتهاوتعهداتي

حیثشهروندانعالوهبرحقوق،تعهداتينیزدارند.كارلسمريام نیز 
هروندیبرمي شماردكهبهاعتقاداوتقريباًدرهمهكشورهايكساناست.ازآن

رابرایش
جمله :میهن پرستي و وفاداری ،تابعیت از قانون ،احترام به حكومت ،شركت در خدمات
مدني،بازشناسيتكالیفزندگيسیاسي،داشتنحداقليازخودتنظیمي،تواناييپاسخگويي
به نیازهای جامعه در دوران تنش ،صداقت در روابط اجتماعي ،آگاهي از ايدئولوژیهای
اساسي حكومت ،انتقادگری در مقابل اين ايدئولوژیها به صورتي مسئوالنه و اعتقاد به
برابریمردم(لیكابهنقلازترنر .)179:1994،
شايدمنشأاصليبحثحقوقوتكالیفشهروندیرابتواندرموضوعشهروندیفعال
جستجوكرد.شهروندیفعالبامشاركتهمهاعضایجامعهدرنهادهایحكومتيودراين
پژوهش در سازمانهای مديريت شهری امكانپذير ميشود .طبق اصول دموكراسي ،اصالً
مناسبنیستكهگروهزيادیازافراددريكجامعهكاروزندگيكننداماازفرصتاتخاذ
معه برخوردارنباشند.اساساًبهايندلیلكهشهروندی
تصمیماتدرموردآيندهخودوجا 
میهندوستي
تها است ،هابرماس اين شهروندی را « 
دربردارنده مشاركت و قبول مسئولی 
قانوني»مينامد (هابرماس .)35:1994،درتفسیرهاناآرنتازقلمروعمومي،باسیاستو
ميتوان شهروند فعال را بازنمايي كرد .به سبب نگاه متفاوت او به امر سیاسي و
قدرت  ،
شهروندیفعالاستكهنمايندگيوحقرأیهمراهباايجادفضاييبرایابرازنظرمردم،
مباحثهوتصمیمگیریرامشاركتشهروندانتلقيميكرد .به اينترتیب،ویشهروندی
فعالرايكيازخصايصمهمزندگيخوبميدانست.چراكهدرفضایغیرشهروندیافراد
كنندوتكلیفيبرایخوددرنظرنميگیرند و درواقع

باهمپیوندهایاجتماعيبرقرارنمي
خنثيوبيطرفهستند؛ بنابراين،آرنتمعتقداستكهقلمروعموميوشهروندیفعالدر
تعامل با يكديگر قرار دارند و هدف انقالبهای مدرن ايجاد يك فضای سیاسي آزاد برای
شهرونداني است كه آزاد و برابر به امر عمومي بپردازند (پدرام)75 :1388 ،؛ بنابراين در
2

received membership
achieved membership
4
Charles Merriam
3
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الگوی نظری هانا آرنت ،نقش اجتماعي شهروندی در ارتباط با حوزهی عمومي بیان شده
استكهدرخودحقوقوتكالیفمدني،اجتماعيوسیاسيراملحوظدارد .
توسعهيافته  ازشهروندینظريهتضادراباتمركزضمنيبر

برايانترنردريكنظريه
دهد.اوجنبشهایاجتماعيرابهعنواننیروهای


هایاجتماعيمطمحنظرقرارمي

جنبش
پوياييدرنظرميگیردكهحاصلآنتوسعهحقوقشهروندیبودهاست.موضوعشهروندی

نه تنها برای نظامهای بهداشت و درمان ،نهادهای آموزشي و دولت رفاه بلكه در مباحث
جامعه شناسيدرارتباطباشرايطيكپارچگيوهمبستگياجتماعينیزاهمیتدارد.ترنردر

تحلیل انواع شهروندی دو جنبه را در نظر ميگیرد كه يكي حوزه عمومي /خصوصي و
ديگریموضوعشهروندیفعال/منفعلدرفرهنگغربياست(ترنروهمیلتون220:1994،
عنصراصليالگویجامعهشناسانهشهروندیازنظرترنر،ايدهشهروندیفعالو

و)199اما 
منفعل است .شهروندی فعال درگیری مثبت در امور و مسائل حوزه عمومي است و
دموكراسيموفق نیازمندشهروندانفعالودرگیردراموراستتامشاركتآنانآگاهانه،
تحلیلگرانهوعقالنيباشد .ترنريكطرحتكمیليوتجربيبرایمطالعهشهروندیارائهداده
رويكردجامعهشناسيتجربيشهروندی»تلقيكرد.در

استكهميتوانآنرامبناييبرای«

يبهشرحذيلتحلیلميشود :

جامعهشناخت

طرحترنرپديدهشهروندیباچندپرسش
الف) شكل اجتماعي شهروندی :اينكه شهروندی از باال به پايین يعني از دولت به
سمتجامعهشكلگرفتهاست،ياازپايینبهبااليعنيازجامعهونهادهایمدنيبهسمت
دولت؟ 
ب)قلمرواجتماعيشهروندی:متمايلبهشكلگیریدرحوزهُعموميبودهاست،يا

حوزهیخصوصي؟ 
ج)گونهاجتماعيشهروندی:مشاركتشهروندیبیشترحالتفعالدارد،يامنفعل؟ 
د) محتوای اجتماعي شهروندی :اينكه شهروندی عمدتاً و در عمل ناظر به ايفای
وظايف ،مسئولیتها و تكالیف شهروندی بوده است ،يا معطوف به حقوق و امتیازات
شهروندی؟ 
و) نیروهای اجتماعي شهروندی :يعني اينكه كدام دسته از نیروهای اجتماعي يا
گیریشهروندیتأثیرگذاربودهاند؟ 


هایاجتماعيدرشكل
طبقاتوگروه
هاوبسترسازیهاييبرای


ه)ترتیباتاجتماعيشهروندی:يعنياينكهچهنهادسازی
تحقق و تقويت شهروندی صورت گرفته است؟ (ترنر 1994 ،به نقل از نجاتي
حسیني .)1383،
يك شهروند موفق ،مطلوب و كارآمد ،شهروندی است كه دارای انواع مهارتها،
شهروندحرفهای»باشد.شهروندیكهبتواندحقوق

هاوتواناييهاوبهتعبیری يك«


ويژگي
هاوانجمنهای


،درگفتمان
ومسئولیتهایشخصي،شغلي وحرفهایخودرادرکكند

هاونگرشهایخودباشد،توانايي نقد


اجتماعيمشاركتكند،درصددارتقایدانش،مهارت
و ارزيابي اطالعاتي كه دريافت ميكند را داشته و همچنین كارآفرين ،مولد ،خالق و
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تولیدكننده باشد؛ بنابراين ،شهروندی فعال يكي ديگر از مفاهیم مرتبط با تعهدات در
توانآنراشهروندمسئولیتپذيرنامید؛يعني


طورصحیحمي

فرهنگشهروندیاستكهبه
كهبهطورهمزمان
پذيربودندرمقابلديگرانبهگونهایاختیاری  

پاسخگوييومسئولی 
ت
يك احساس رضايت و پاداش را برای فرد مسئولیتپذير فراهم ميكند .در مقابل آن،
شهروند منفعل قرار مي گیرد كه كمتر در جامعه درگیر شده و كمتر احساس تعهد و
مسئولیتميكند .



شهروندی اجتماعی
گونهایازشهروندیاشارهكردكهارتباطتنگاتنگباعملكردمديريتشهریدارد
به 
ميتوان 

وآن«شهروندیاجتماعي» است.اينمفهوماولینبارتوسطمارشالمطرحشدكهپساز
جنگجهانيدوموبااستقراردولترفاهاجتماعي،حقوقاجتماعيشهروندیبهرسمیت
شناخته شده است .شهروندی ايدهآل به معنای دسترسي به حقوق سیاسي ،مدني و
اجتماعيدرقلمرويكدولتاست .درفقدانيكايدهواحداز«مفهومحقوقشهروندی»،
ناگزيرشدهاندحداقلحقوقرابهعنوانكفمطالباتحق

جوامعبشریدرسیرتحوليخود
شهروندیبپذيرندوهرجامعهایبهاقتضاءخودتالشكندتااينحقوقراهرچهبیشتروبا

گسترشكميوكیفيبهنقطهمطلوببرساند.براساسعرفجهانيوروندهایمعمول،
شهرداریهامتوليبخشعمدهایازتأمینحقوقشهروندیاجتماعيهستند .
حق طبیعي هر فرد برای بهرهمند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت،
شامل مزايای بهداشتي و درماني ،تأمین اجتماعي در صورت بيكاری ،اشتغال به كار و
شرايطمساویبرایاحرازمشاغل ،تعیینحداقلسطحدستمزدازجملهشمولشهروندی
اجتماعي است .به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط ميشود .به قول
مارشال،شهروندیاجتماعيشاملطیفوسیعيازحقوقمربوطبهرفاهوامنیتاقتصادی
و اجتماعي است و حق زندگي طبق استانداردهای رايج زندگي دريك جامعه را شامل
مي شودوبانظامآموزشيوتأمیناجتماعيدرقرنبیستممرتبطاست(مارشال:1964،

 .)78 -80حقوقاجتماعيبهمنظورحمايتازشهرونداندرزمینهی امرارمعاشوگذران
اقتصادیزندگي،تغییرتوزيعمنابعبازاردرنظرگرفتهشدهاستكهدرچهاربخشقابل
درارتباطباسالمتوخدماتخانوادگي،حقوقفرصتها

تفكیكاست:حقوقتوانمندسازی
در ارتباط با كسب مهارتهای الزم و مشاركت اجتماعي از طريق نظام آموزشي ،حقوق
بامسائلامرارمعاشاقتصادیوپرداختهای انتقاليوحقوقجبرانيدر

توزيعيدرارتباط
عشده؛مثلناتوانانومعلوالن .
مورداشخاصيكهحقوقشانتضیی 
بعدحقوقشهروندیاجتماعيدرادامهابعادشهروندیمدنيوسیاسيوياحتيبه
تعبیرژانوسكيحقمشاركتشهروندیمطرحاستو بدون تحققآنابعاداولیه،شرايط
تأمینحقوقاجتماعيشهروندیمهیانميشود.اگرچهحقوقاجتماعيبهجنبههایحیاتي

افرادجامعهنظردارداماتجربهتاريخيمللوسیرحكومتهامشخصكردهكهبدونرعايت
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حقوقمدنيوسیاسيشهروندانوبهرسمیتشناختنحقمشاركتآناندرزندگيخود،
تأمین مع اش و يا برآوردن حقوق اجتماعي آنان میسر نبوده است .تجربه كشورهای
درحال توسعهكهازپرداختنبهابعادحقوقمدنيوسیاسيتعللورزيدهودرمقابلتالش

اند،نشانميدهدكهبدونجلبمشاركتمردمدر


بهتأمینمعاششهروندانخودداشته
فرايندهای سیاسي و مدني و رعايت حقوق شهروندی ،انتظار مشاركت شهروندان و ادای
فعالیتهایداوطلبانهشهروندیامریبیهودهوغیرقابلاجابتاست.همین

وظايفازطريق
الگودرسطحخردتريعنيادارهاموركالنشهرهاوآسیبشناسيداليلعدمانجامحقوقو

تكالیفشهرونداندرحوزهشهرینیزصادقاست.
بهنظر گابريلدالپاز ،هويتشهروندیفقطمربوطبهشأنحقوقينیستبلكهعمدتاً
دسترسيبهمنابعاجتماعيواقتصادیهمازشئونهويتشهروندیبهحسابميآيدو
طبعاًآنانكهبرخورداریيادسترسيبیشتریبهاينمنابعدارند،هويتشهروندیقویتری
تعلقوانسجاماجتماعيازطريقمحرومیتزداييو

دارندويابرعكس.دالپازبراحساس 
توانمندسازی گروههای مختلف اجتماعي در جهت تقويت هويت شهروندی تأكید ميكند
(دالپاز2000،بهنقلازمحمدیوشیاني .)1392،

یافتههای پژوهش
بهمنظوردست يابيبهنظراتمشاورانومديرانشهرداریپیرامونفرهنگشهروندیازهر

معاونت صاحبنظری انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفت .پرسشهای مقدماتي اين نوع
مصاحبهچنینطرحشدهاست :
چنانچه مستحضر هستید شهرداری تهران دارای معاونتهای مختلفي است كه طبیعتاً
وفعالیتهای

فعالیت هاووظايفبسیاریرابرعهدهدارند؛بهعنواناولینپرسشتاچهحدكارها 

معاونت مربوطه مبتني بر راهبردها و سیاستهای مصوب و قانوني است؟ به طور دقیقتر به نظر
مي رسدبخشيازموانعومشكالتمربوطبهادارهامورشهر،شهروندومديريتشهری،درشهر

تهرانبهخاطرعدمرعايتحقوقوتكالیفشهروندی(فرهنگشهروندی)دراينزمینهاست.لطفاً
نظراتخودراپیرامونفرهنگشهروندیبرحسبمعاونت مربوطه بیاننمايید؟پرسشدوماينكه،

هاييانجامميشودكهمجوزقانونيمشخصينداشتهوهیچجابه


گاهياوقاتدرشهرداریفعالیت
آنهااشارهنشدهاست.درواقعدراينموارددرحوزهفرهنگشهروندیباخألهایقانونيوجوددارد.
درمعاونتشماچهمصاديقيبرایخألقانونيميتوانيافت؟ 


تگرفته مضامین
با استفاده از روش تحلیل مضمون برای مصاحبههای صور 
استخراجشده در قالب فرهنگ شهروندی از طريق فنهای بیانشده مفاهیم زير به دست

آيدتحلیلنتايجمصاحبههااست .


اتاصليمي
آمد.مفاهیميكهدرزيرهركدامازموضوع
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وضعیت فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری چگونه است؟
هایدادهشدهبهاينسوالدرقالبمفاهیمزيرقابلتفكیكهستند .


پاسخ

 مشخص نبودن جايگاه و مسئولیت مردم در اداره امور شهر :به نظر ميرسد به
يارانتخاببشودودرآنميبايستمردمنقش

جایاسممديريتمحله،بهتربوداسم 
محله
كلیدی داشته باشند ،در حال حاضر محلهها بخشي از سلسلهمراتب اداری شدهاند،
بايستايننهادخودجوشباشدوالزامآوربرایشهرداری؛بايدنقشمردم


كهمي

درصورتي
درادارهشهرمشخصشود،جايگاهانسان،اينكهمردمبرطبققانونمشخصچهمسئولیتي
دارند،نقششورایشهرنیزنافيحضورمردمنیست .
 عدموجودسازوكارپرسشگریتوسطمردم:مردمبايستيتواناييداشتهباشندكه
هادرچهزمینههاييصرفشدهاست .


ازمجريانومتصديانامربپرسندكهبودجه

 عدمچگونگياعمالكنترلونظارتمردمدرامورشهر:ميبايستنقشمردم،
گذاری،برنامهريزیواجرابهطوركامل


چگونگياعمالكنترلونظارتآنانهمدرسیاست
مشخصوصريحباشد .

 عدماحساساثربخشيمردمدرامورشهری:مردمزمانياحساسمفیدبودنو
سودمندیميكنندكهدرامورمشاركتميبايستنقشمردمتبديلبهيكقاعدهبشود،
هایمؤثردراختیارمردمقراربگیردتازمینهای


حالامكاناتالزموهمچنینآموزش

درعین
برایمشاركتآنانفراهمبشود .
 تغییرمداومبودجهومنابعامورشهری:درزمینهتغییردائميبودجهومنابعودر
نتیجهرهاييوناكارآمدیطرحهاقانونيوجودندارد.


یهمبانيواصولالزمبرایفعالیتهایمختلفشهری:نداشتنمبانياولیه

 عدمته
بسیاریازطرحهاباتغییرمديرانابترباقيبماند .

ميشود
واصولكلييكسانكهموجب 

 توجه بهخألهای قانوني در سطوح مختلف :در اين زمینه ميتوان به سه سطح
شهر ،شهروند و مديريت شهری اشاره كرد كه هركدام دارای حقوق و تكالیف هستند.
شهرداری بر مسائل و مشكالتي كه نميبايست وارد شود چه آنان با مجوز باشند چه بي
مجوز،زيراآنانمتوليمخصوصبهخودراداراهستند.شهرداریكارهاييراانجامميدهد

كهفاقدمجوزقانونيهستند.شهرداریكارهاييراانجامنميدهد،مجوزهمندارد،وليبهتر

استكهآناندرحیطهاختیاراتشهرداریقراربگیرد .

فقدان مدیریت هماهنگ و یکپارچه در اداره امور شهر

 عدم شفافیت در برنامهريزی و فعالیتهای معاونت اجتماعي و فرهنگي:
ها،چشماندازها،راهبردهابهطورشفافوهمراهباجزيیاتمشخصنشدهاست .

برنامه 
ريزی
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ازديگرمشكالتشهرداریميتوانبه

 فشاردولتبركارآمدیومسائلشهری:
ناخواهموجبحاشیهبيربطوبهوجودآوردن


بعددولتيآناشارهكرد،بخشدولتيخواه
چنینمسائلبوروكراتیك،مانعكارايياينبخشميشود.


شودوهم

نیرویكارمازادمي

توسعهيافته،

 عدمواگذاریمسئولیتونیزتأمینمنابعبهخودمردم:در كشورهای
واگذار یكارهابهحاكمیتمحلياتفاقافتادهواينواگذاریمسئولیتوتأمینمنابعبه
توسعهنیافته،نهاينواگذاریمسئولیترخ

صورتهمگنرخدادهاست،وليدر كشورهای
ارزشافزوده رابهطورمستقلخود
دادهونهتأمینمنابع.بهطورمثالنتوانستهمالیاتيا 
تأمینكند .
بزرگترينخأل،عدمتعییندقیقرابطه
 مشخصنبودنرابطهمردمبامسئوالن  :
حكومتمركزیوحكومتمحلياست،اينكهدر آمايشسرزمین،نقششوراهاوحكومت
مركزیتاچهمیزاناست .

 افزايش انتظارات مردم و محدوديت منابع مالي :انتظارات مردم هرروز نسبت به
گذشته بیشتر شده و هرروز خواهان امكانات بیشتر با كیفیت بهتر هستند؛ ولي دست
ننامه وتصويبقوانینگرفتهتاتأمین
معاونتمالياداری،هرروزمحدودترميشود.ازآيی 

منابعوارائهخدمات .
مندیشهرداریازاجرایطرحها:شهرداریمنافعيرابهمردمرسانیده


عدمبهره

بيآنكهخودصاحبسوداصليطرحهاشودواينسودبهجیبدولتروانهشدهواطالعات

دراختیارشهرداریقرارميگیردبسیارگنگاست.

ی
حسابدار 

 كمبود حمايت دولت از شهرداری :هم در قوانین باالدستي و هم در قوانین
ندستي ،محدوديتهایبسیاریوجوددارد؛ و درقبالآناننهازطرفدولتونهاز
پايی 
گیرد،برخيازمسائلنیزبهآمايشسرزمینبرميگرددكه


يصورتنمي
طرفمردم،حمايت
مي بايست توسط دولت انجام شود؛ خألهای استراتژيكي هم متوجه اين امر است به طور

مثالاينكهچهكسبوكاریبايدبهحاشیهتهرانبردهشوديابهداخلآوردهشود.


عدم یکپارچگی و جامعیت در مسئولیتهای واگذاری به شهرداری
ازجملهخألهایقانونيديگر،ميتوانبهاينمورداشارهكردكهازيكطرفمسئولیتيبه
شهرداری واگذار مي شود منتها راهكارها و راهبردهايش جامع و كامل به شهرداری داده
بايستطرحهابه

نشده،درواقع عدميكپارچگيمسئولیتراشاهدهستیمدرحاليكهمي
صورتتعامليصورتگیرد.
 نامشخص بودن سرمايه و تسهیالت در شهرداری :از ديگر خألها ميتوان به
نامشخصبودنبازارسرمايهوبازاراخذتسهیالت،اشارهكرد .

 ابهام در فعالیتها و اقدامات عملكردی شهرداری :مرزهای نامشخص فعالیت در
شهرداری از جمله مسائلي است كه (برای مثال اينكه مسجد ،بهداشت و...در حیطه كار
شهرداریهستيانه)ميتواننامبرد .
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كشورهایتوسعهيافته مراحليراطي

 حذف قوانیندستوپا گیردر شهرداری:
كردهاندكهباتوجهبهنیازشهروندان،قوانیندستوپاگیرراحذفكردند .

 عدم ضمانت اجرايي در جلوگیری از ساختوسازهای خالف و بي مجوز :بعضي
بینيكردهمنتهااهرمقدرتوضامناجراييقویایوجودندارد


مواردنیزخودقوانین،پیش
ساختوسازهایخالفوبيمجوز) .

(
بيثباتي در نظام سیاسي و اجتماعي جامعه :وضعیت بسیار متغیر و بيثبات
 
برایمثالتفاهمهستهایصورتبگیرديا

فرهنگي،اجتماعي،سیاسي ،اقتصادی...است (
نه،روندبهطوركليتغییرميكند) .

هاوبرنامهريزان


رابطهمیاناستراتژيست
عدمارتباطبرنامهريزانجامعهبامجريان:


اریازتحقیقهاابتردركنج

باسطوحاجراييوجودنداردواينخودموجبميشودبسی

كتابخانههاباقيبماند .

 عدم مديريت جامع عملكرد :مديريت جامع عملكرد وجود ندارد به طور مثال
ربطبهمفاهیمحسابداریاستويابرنامههای


مفهوميازديدگاهمديريتيآمدهاستكهبي
سازمانهایدولتيرخنداده

هیچكدامپیادهنشدهواستقراربودجهدر
بینيشده5ساله 
پیش 

است .
حاضركهحاشیهنشینيهرروز

 مشخصنكردنمرزشهریباحاشیهشهر:درحال
بیشتریرخميدهدو

خدماترسانيبهعلتدوریمسافتهرروزباهزينه 

بیشترميشود ،

بايستنقشهومرزشهریوحاكمیتمركزیبیشازپیشمشخصشود .


مي
 عدماستقاللشهرداریدروضععوارضوخدمات:شهرداریاستقالليدروضع
نسليوهمبیننسلها


دهد،ندارد.دراينمیانعدالتبین
عوارضوخدماتيكهارائهمي
شمامنافعيرانصیبنسلآيندهميكنیدكهمنابعشرادرحال

كامالًزيرسؤالميرود (
حاضرازنسلديگریتأمینكردهايد) .


 عدم هماهنگي در قوانین باالدستي میان دولت و شهرداری :از جمله راهكارها
انجاممطالعاتتطبیقيمیاندولتوشهرداریباتوجهبهقوانینباالدستيوباتوجهبه
كهخروجيآنبرایكالنشهرهااستفادهخواهدشد،درواقعدروضع

كشورهایپیشرفته 
هانميبايستبهصورتجزيرهایاقدامكرد .


قوانینوبرنامه
بخشيازفعالیتهای

واگذاریبخشيازفعالیتهایشهرداریبهبخشخصوصي:


شهرداری حالت مبادلهای دارد و بخشي نه ،آن قسمت كه حالت مبادلهای دارد اگر ذيل
بهگزارهاستثمارذینفع

هاكمنميشود،ختم 


براينكههزينه
بخشخصوصيبرود ،عالوه 
نهاييميشود .

عدمداشتنرويكردهمهجانبهنسبتبهمسائلشهری:رويكردشهرسازیبررفتار


گذاردبخشيازآسیبهایاجتماعي ،ريشه درمسائلشهریومعماری


شهروندانتأثیرمي
كشوردارد،ازجملهمشكالت،تكبینيونداشتننگاهحداكثریوديدهمهجانبهبهمسائل

است .
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ازجملهآسیبهایاجتماعيناشياز

رآسیبهایاجتماعي:

تأثیرساختوسازهاب


نماومعماریساختمان،نهادينهنشدنفرهنگحجابدرجامعههست،ازطريقمشرفیت،
هایبازشو،آشپزخانههایاپنوغیره 


اندازی،پنجره

سايه

 تجاوزبهحقوقديگرانازطريقريختنمصالح،آلودگيبصری،وضعیتديوارها:
هويتيساختمانها،

تجاوزبهحقوق ديگران،ريختن مصالحدرخیابان،آلودگيبصری،بي
غريبگي ،عدم آرامش ،ضخامت نامناسب ديوارها  ...در حیطهی حقوق شهروند در بخش
معماریميگنجد .

 درگیری عوامل مختلف در ساختوسازی شهری :دو بخش كلي را ميتوان در
زمینهای)و)2عواملانساني.عواملمحیطي
بخشمعماریدنبالكرد)1:عواملمحیطي( 
ازجملهسازه،قیمتمصالحو...استوعواملانسانيازجملهحاكمیتكهبخشيازآنرا
شهرداریتشكیلميدهد،وزارتمسكنوشهرسازی،شورایشهروبقیههستند.همچنین

توانبهفعاالنعرصهساختوسازاشارهكرد .


ازجملهعواملديگرمي

ريزیها،
برنامه 
 اثرپذيری برنامههای شهری از نوع منابع درآمدزايي شهرداری  :
گذاری هابراساساينكهرويكردوجهتمابهسمتدرآمدزايي


هاوسیاست
تصمیم 
گیری

باشديانه،بهطوركليمتفاوتخواهدشد .

 ضعفعملكردنظارتدرشهرداری:ممكناستاصلبررعايتحقوقشهروندی
باشدمنتهابراساسعواملحاشیه ایتصمیماتبهسمتمخالفآنسوقپیداكند،دراين

حیطه ،بخش نظارتي عملكرد ضعیفي داشته؛ بخش نظارتي خود به دو دسته تقسیم
ميشود)1:حراست،بازرسي) 2بخشنظارتيشورایشهركهخوداينمسائلناشيازعدم

مديريتصحیحكارمندان،وضعنابسامانحقوقوتورمو...است .

عدم تعامل کارا میان دولت و شهرداری
هایحاكمیت(برایمثالدرقضیهمترو)ومیاندولتوشهرداری


میاندستگاه
عدمتعامل
همبهصورتمستقیموهمبهصورتغیرمستقیم،حقوقشهروندیرازيرسؤالميبرد؛ 

دیشان 
 عدمآگاهيمردمازحقوقشهرون 

 تعددمراكزتصمیمگیروتصمیمسازدرامورشهروناهماهنگيمیانآنها 
 ضعفادبیاتنظریومفهوميدرامورشهر
(عدمتعريفمشخصبرایشهرايرانيواسالمي) 

 عدماجماعنظرمتخصصانبرموضوعياروشييكسان 
شورایشهرازديدگاهقانونگذاردارایجايگاه

 عدمتوجهكاملومناسببهقانون:
گذاریدرخوریمتوجهآننميشود.تمامياينموارداز


ایاست؛منتهادرعمل،ارزش

ويژه
جمله خألها و مشكالتي هستند كه موجب زير سؤال رفتن حقوق شهروندی از جوانب
مختلفميشود 
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 واردتيبودنفرهنگشهرسازی :درجامعهما فرهنگشهرسازی ،نوعيفرهنگ
وارداتي استودراختیارگروهخاصيقرارگرفتهاستوهركسباتوجهبهنیازیكهبدان
داشته،ازآنبهرهگرفتهاست .
 پايینبودنآگاهيمردمدرزمینهفرهنگشهرسازی:عموممردمازاينفرهنگ
وارداتي آگاه نیستند .درواقع اطالعات مورد نیاز آنان نیز به طور كلي به آنان داده نشده
ت.دامنهاطالعاتيكهميبايستشهرونداندرحوزهشهرسازیداشتهباشند،بسیاركمو

اس
عقبنشیني
فراگیراستازسازهگرفتهتانحوهتأمینوتعمیرپاركینگ،پالن،سايهاندازی ،

ساختمانها 

 پايین بودن انگیزه مردم برای مشاركت در امور شهری :عالوه بر اينكه مردم از
زهاینیزبرایمشاركتندارند .
حقوقشهروندیخودآگاهنیستند،انگی 

 عدموجودبسترمناسببرایبرخورداریمردمازحقوقاجتماعي:بسترمناسب
برایبرخورداریمردمازحقوقاجتماعي،فراهمنیست،ازجملهNgoهاوغیره .

 مصاديق مختلف نقض حقوق شهروندی :در حوزه شهری ،از كف خیابان ،نمای
جواریكاربریهادركناريكديگرازجملهمصاديق


نشینيوهم

اندازی،هم

ها،سايه

ساختمان
حقوق شهروندی است ،عالوه بر همه اينها ،ما در اصل معماری ساختمان و ...نیز دارای
نقايصقانونيهستیم .
انها ،مثالً
 عدم رعايت استفاده از نور الزم در ساختمانها :در پالن ساختم 
ساختمانيكهدارایطولزيادیاست،ازوسطبهدونیمتقسیمشدهونورصرفاًتوسطيك
نورگیرتأمینميشود،اتاقخواب ،آشپزخانه،نورحالوپذيراييهمهازآنطريقتأمین

هانیزدرهمانحمامفاقدنورخشكميشوندكهاينخودموجبمشكالتو


شده،لباس
بیماریه ایپوستيو...كهناشيازنبودنوركافيخورشیداست.تماماينموارددرسايه

حقوقشهروندیميگنجد .

 خأل قانوني در مورد نوع سازهها از قبیل شناسنامهدار نبودن مكانها و
شناسنامهدار بودن مكانهای

آسیبپذيری در برابر زلزله :در مورد سازه ساختمانها ،عدم 

،میزانمقاومتوآسیبپذيریدربرابرزلزله...همهاينمواردخألهاييهستند

ساختهشده

كهدرقوانینوجوددارندوموجبمغفولماندنحقوقشهروندانميشود .


 عدم رعايت ارتفاع طبقات ،نداشتن پاركینگ و بتن نامرغوب :سودجويي بیشتر
دالالن موجب شده بعضي قوانین اساسي از جمله میزان ارتفاع استاندارد میان طبقات،
میزانمطلوبجهتداشتنپاركینگ،داشتنبتنمرغوبو...زيرپاگذاشتهشود.
عدم وجود ضمانت اجرایی در حد استاندارد
دربخشمعماریوشهرسازیدارایدوفازهستیم؛نخست،بخشقوانینودومعملیات.با
اينتوجهضمانتهایاجراييدرشهرتهران،درحداستانداردهایمطلوبنیست (ازلحاظ

نما،تراكم،كیفیتساخت) .
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 عدم رعايت الگوی معماری اسالمي و ايراني در سطح شهر :عدم هويتهای
هويتاسالميوايراني).ازروینماومعماریبههويتمكاننميتوان

مشخصدرتهران (
پيبرد.اينهاازجملهخألهایقانونيدراينزمینههست .
 مشكالت نمای ساختمان ،بيهويتي ،تهاجم فرهنگي در نما ،تجاوز به حقوق
ديگران و مشرفیت :كمیته توسعه اجتماعي معاونت معماری و شهرسازی ناظر بر نمای
ساختمانها در طي تحقیقي مشكالت نمای ساختمان را بيهويتي ،تهاجم فرهنگي و

سیاسي،تجاوزبهحقوقديگران،مشرفیتو...نامبردهاست .
بايستيتغییرنگرشصورتگیرد.بهزورواجبارنميتوان

 نگرشسازندگانشهر:
واداربهكاریكرد،پسنیازبهكارآموزشيوفرهنگياحساسميشودتابهسمتتغییر

رفتارگرايشپیداكند.

سازمانهايياز

وعدمتبعیتازيكطرحبرایساختوساز:

 عدمشناساييمتولیان
قبیلمعاونتفنيوعمرانشهرداری،نهادهایدولتي (مثالًدرساختمانوزارتنیرو،نمای
انبوهسازان،خردهسازانشناساييشوندوازيكپروپوزالواحدتبعیت
شیشهكارشده) ،
كنند.
عدمارائهالگوهایساختوسازمطلوببهمردم:باجمعكردنالگوهای مطلوب


ازجملهجشنوارهمشكات)ميتوانيكسریالگوهارا

واحدوتشويقمردمبهپیرویازآنان(
برایساختوسازبهمردمدرنظرگرفت .


 عدمتعاملبینسازماننظاممهندسيوشهرداری:سازماننظاممهندسيمكلف
بهنظارتبربخشكیفيساخت وسازاستوشهرداریمكلفبهنظارتبربخشكمياست.

ايندونهادباي ستيتعاملبیشتریداشتهباشند.سازماننظاممهندسيابزارهایكافيرادر
دستنداردياميبايستتفويضاختیاربهشهرداریشود(زيرااينسازمانباتوجهبهرشد

نیافتهاست)ياميبايستاينسازماندارایتعريفيكاراشود .


توسعه
جمعیتكشور،

ختمانهای شهر :از جمله خألهای قانوني،

 وجود نماهای نامطلوب در بین سا
توانبهوضعیتنمایساختمانهااشارهكرد .


مي
 عدم مديريت يكپارچه شهری :عدم مديريت يكپارچه؛ تراكم ساختمانها و...بر
اساساصولشهرداریبهاجرادرميآيدوخالفقانوننیستواگرمشكليدراينزمینه

داريمميبايستبهبازنگریقانونپرداخت .

بیشترمشكالت،ناشيازكیفیتساختهاهست.از

ساختوسازها:

 عدمكیفیتدر
جملهعمرمفیدساختمانوجنسمصالح(شرايطاقلیمي،بومي،مرغوبیتو )...

عدمتعريفبرایعمرمفیدساختمانها:خألقانونيديگردرموضوعتعريفعمر


مفیدساختمانوخرابنكردنخانههایزير30-25سالقدمتاست .

 نداشتن قدرت در مقابل امور مربوط به دولت :نداشتن قدرت كافي و كامل و
همهجانبه شهرداری در قبال دولت برای مثال قضیه دكلها ...كه در سطح شهر مشاهده

ميگردد .
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محورياتكلیفمحورپیرامونشهروندی:مباحثي


ابهامدرتوجهبهرويكردحقوق

همچونحقو حقوقشهروندیو...درقالبدولتمدرنمطرحميشوند ورويكردیكهدر
شودموجبتصمیماتوراهبردهایمتفاوتيميشود،اينكهفرضشهروندی


گرفتهمي
نظر 
رويكردحقمدارباشدياتكلیفمدار...اينهاجایتأملوبحثزياددارد .

 تعارض شهروندی با گفتمان دولتمدار (تكلیفمحور) كشور :زماني كه پارادايم
كشوری ،دولتمدار و دولتگرا باشد ،هرچند مفاهیمي چون حق و حقوق ...مطرح شوند،
نماييقالبيومصنوعيخواهندداشتبهنسبتدوپارادايمديگرازجملهجامعهمداريا
تقابلدولتوجامعه(جامعهدردولت) .

ريزیها و ...با توجه به
ریها ،برنامه 
سیاستگذا 

 تفاوت سیاستها با پارادايمها :
پارادايمهامتفاوتخواهندبود .

 عدم اجرای برنامههای متناسب با برنامه :جواز ساخت ،طرحهای سند توسعه و
شدهپیشنميرود .

طرحهایراهبردیواسنادتوسعهشهریباتوجهبهبرنامهپیش 
بیني


 تجاوز به حقوق شهروندی در قالب نماها ،تراكم ،سیما شهری ،فضاهای سبز و
ورزشي:نماهایناهماهنگ،تراكمهایناموزون،سیمایشهر،عدموجودفضایسبزكافيو
مجتمعهایورزشيو...همهبهنوعيتجاوزبهحقوقشهروندیاست .

اختالفنظر درمنابعدرآمدیمستقلبرایشهرداری:تضاربآرایبسیارزيادی


وجودداردحتيازلحاظنظری،نگاهدرآمدیداشتنبهشهرداری(ازسال،62مقر رشد
ميبايست منابع
شهرداری درآمدی مستقل از دولت داشته باشد و دولت ظرف  3سال  
جايگزيندرآمدیرامعرفيكند) .

 عدم تأمین بخشي از منابع ملي شهرداری :در يك سال مجلس تصمیم گرفت
%10درآمدسوخترابهشهرداریبدهد.مجدداًاينقانونبهصورتمداومودرستبهاجرا
درنیامدواينخودبهخودموجبضربهزدنبهحقوقشهروندیاست .

 عدماجرایقانونمديريتيكپارچهشهری:دراينعرصهمابهاندازهالزمكفايت
قانونداريم،مشكلبهاجرادرنیامدنهمانقوانیناست.باتوجهبهسندتوسعهچهارم و
ميبايستقانونمديريتيكپارچهشهریاجراشودتنهادر
پنجموطبقماده 130و   137
اين صورت است كه امكان مديريت محلي فراهم ميشود ولي عمالً اين قانون به اجرا
گذاشتهنميشود .

 ناكارآمدی قوانین به خاطر شخصیت اجتماعي ،اقتصادی و سیاسي مردم :عدم
آگاهي مردم از حقوق شهروندی و عدم پي گیری حقوق توسط خود مردم ،همینطور
اطالعرسانيمناسبوكامل،
نهشده درتكتكافرادجامعه،عدم 
تاروپوداستبدادینهادي 
درگیریافكارمردمباعقلمعاشازجملهعواملناكارآمدیقوانیناست .

برخوردجدیحاكمیتبامتخلفینامورحملونقل:درموردقضیهمعضلترافیك،


آنهم بهاينعلت
بايستحاكمیتبهعنوانپشتوانهایبرایشهرداری،واردكارشود ،


مي
كهبامتخلفبرخوردصورتبگیرد،ايناعمالسلبيوبرخورددرشأنشهردارینیست .
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عدموجودقانوندربرخوردبامتخلفینامورحملونقل:شهرداری،يكسازمان


تواندموانعخدماترسانيراگزارش

خدماترسانيو فرهنگي،اجتماعياستكهصرفاًمي

دهدومنتظربماندكهموانع،مرتفعشود؛همچنینبرخوردبامتخلفنیازمندقانوناستو
همچونانگیزهومیليبرایتحققآن .

اولیننیازیكهاحساسميشود

 ضعفاساسيدراجرایقوانینمربوطبهترافیك:
برخورداری ازيكسریقوانینقرصواساسياستكهمادراينزمینه،ضعفداريم،عمداً
گويیمضعفنهنقص،زيراماقانونهایمطلوبينیزداريم.


مي
 پايینبودنجريمهبرایمتخلفین:درشرايطحاضرجرمباجريمهتناسبيندارد،
دندهعقبدراتوبان،معادل
مثالًدرانگلیس،جريمهصحبتباموبايلدرحینرانندگيويا 
10هزارپوندتا60هزارپونداست.وليدرايراننهايتاًتا120هزاراست .

 تغییر جريمه از حالت مالي به جريمه منزلتي (افت حیثیتي) :البته منظور
مه ینقدینیست.درواقعاينجريمه،جريمهحیثیتياستويكضدارزشبهحساب
جري 
برددرحاليكهماچنینجريمههاييرادر


شخصیتاجتماعيفردرازيرسؤالمي
ميآيدو

كشورماننداريم .
عدمتناسبجريمههابرحسبشأنوطبقهاجتماعيافرادجامعه:زمانيبودكه


ترتخلفاترابیشترمرتكبميشوند


شدافرادفقیريادارایسطحطبقاتيپايین

احساسمي
ودرطبقاتباالهمديدهميشود.

درصورتيكهبعداًديدهشدايننوعديدگاهاشتباهاست
درحالحاضرشعارقوهقضايیهايناستكهدرواقعجريمهزندانراكاهشدهیم؛زيرابه
اندازهكافيكارسازنبودهاست.برایمثالدرايتالیا،برلوسكونينخستوزيروسرمايهدار
ايتالیاييدرتخلفيكهمرتكبشدهبود،بهعنوانجريمه24ساعتبهتمیزكردنخیابانو
هایزبالهمشغولبود،درواقعجريمهایمتناسبباشهرداریبرایاودر


خاليكردنسطل
نظرگرفتهشد .
ایپلیسبامتخلفینامورحملونقل:نكتهبعدیكهدراين


رفتارشخصيوسلیقه

وسلیقهایباقانوناست.درواقعمامجریمناسباين

راستاقابلبحثاست،رفتارشخصي
امرنداريم،پلیسدربرخوردبابسیاریازموارد،تحتتأثیرجنسیت،طبقه،شغلو...طرف
خاطيقرارميگیرد .
ميبايستسیستمنظارتيمسلطبر
 عدمسیستمنظارتيبرمجریقانون(پلیس) :
كند؛يابهطورمثالميتوانگفت:دربعضيموارد

تروقویترعمل


مجریقانون،محكم
استفادهميكندودرمقابلتوهینمتخلف،برخوردیبسیار


پلیسازموقعیتخويشسوء
دهد،ازجملهعوامليكهاينچنینمسائليراموجبميشودعدم


تندترازخودنشانمي
آگاهيمردموعدمپيگیریآناناست .

مشاهدهتبعیضمردمراجريحهدار

 تخلفوتبعیضدراموررانندگيتوسطپلیس:
كندياراهيكطرفهرابرعكسميرود،بي


كند.بهطورمثالپلیسازخطويژهعبورمي

مي
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آنكه لزوماً مشكلي پیش آمده باشد يا ضرورتي برای اين نوع رفتار وجود داشته باشد.
رواقعهدف،وسیلهراتوجیهنميكند .

نميتوانباراهخالف،دررفعخالفكوشید،د


 ضعف و يا نداشتن قانون در زمینه رعايت خط سفید در معابر :در تهران انواع
خطكشيدر
يها راداريمبهاشكالمتفاوت،وليخطنداريم،درواقعتفاوتخط،با 
خطكش 

خودیخود خاصیتي ندارد و حدومرزی نیز ندارد و هزينه و

خطكشي به
اين است كه  
فايدهای متوجه اش نیست .ولي خط دارای حريم و حرمتي هست و هرگونه تخلف از آن

مستوجبهزينهوفايدهمتفاوتياست .
مهدار
 عدم استفاده از ظرفیتهای دولتي برای رعايت قواعد رانندگي :برای جري 
بايستحاكمیتبیايدبهعنوانپشتوانهایعملكندوقوانینمحكمي

شدناينخطمي
برایرعايتآننوشتهشود .
 استفاده از آموزهها و ظرفیتهای ديني برای رعايت قواعد رانندگي :شعار آقای
قالیباف ،كارآمدی دين در اداره جامعه است ،از ديد متصديان اين معاونت اين شعار در
راستای به عمل درآوردن قاعده خط سفید تحقق مييابد .همینطور تمامي دستگاهها و
مساجدهمكاریكنندبهطورمثالمي توانبیانكردكهتخطيازاينقانونلطمهزدنبه
حقالناساست .


 عدم اعمال انضباط و عدم آگاهي ترافیكي به مردم :در واقع تحقق اين قاعده،
موجبخاموششدنخشممردمنیزميشود.درتهرانباافتتاحتونلنیايش،تونلتوحیدو

شاهدهميشودكه%95مردمقانونرارعايتميكنند.بهداليليازجمله

نیزپلصدر،م
اينكهمردماطمیناندارندكهديدهميشوند وقانوننیزبهطورمداومازطريقتابلوهايي

سرعتمجازراگوشزدكردهاست.درواقعتفاوترفتاردرشرايطديدهشدنونشدنرا
ميتوانبامثالهاييازجملهنوعرفتارافراددرمقابلآسانسوروازطرفديگرتفاوترفتار

رادررانندگيمثالزد؛درواقعميبايستبهمردمتهرانيادآوریكردكههرلحظهبهطور

امنیتينهوليبهصورتنظارتيكنترلميشوند .

رعايترفتارهایترافیكيبامدرنشدنفضاهایحملونقل:نوعديدگاهديگركه


تواندرفتارمردمراتوجیهكند؛ايناستكهفضاهایمدرن،رفتارهایمدرنراميطلبد


مي
بهطورمثالمترونیزازاينقاعدهپیرویميكندوليچهارراهمخبرالدولهازديربازتااكنون
منطقهسنتيوشلوغيبودهاست؛درنتیجهگوييرفتارمدرنينیزازمردمطلبنميشود .

 تقويت دروني از طريق ابزارهای بیروني :امر دروني ميبايست از طريق ابزارهای
بیرونيتقويتشودوبهصورتيهنجاریدردرونشخصتبديلشودازطريقمفاهیمي
چون حقالناس ...و همینطور اهرمهای بیروني ..مستلزم هم ساختارسازی است هم
رفتارسازی .

 رفتارسازیعموميازطريقنهادهایدينيوآموزشي:رفتارسازیعموميازطريق
ارشاد ،صداوسیما و...صورت ميگیرد ،رفتارسازی از طريق نهاد ديني از جمله مسجد و
همینطور رفتارسازی از طريق قشر آموزش پذير مثل مهدكودکها و مدارس و(...به طور
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مثال كمربند ايمني و پلیس همیار و( )...نشر كارتپستال از اتوبان همت ،صورت زيبا و
زشتآن) .

 رفتارسازی تخصصي به افراد بهويژه تاكسيدارها :رفتارسازی تخصصي نیز
ميبايست از طريق معاونت حملونقل دنبال شود .به طور مثال از طريق آموزش

تاكسيداران،حدود80هزارتاكسيدرحالحاضروجوددارد.آموزشاينهامؤثراست .



داریبرایدسترسيمردمبهوسايلحملونقلعمومي:قاعده

 رعايتقاعدهشهر
تادسترسيبهوسايلحملونقلعمومياست.دراين

شهرداریفاصله 350مترازمنزل 
امر،چونهمهدفداريموهمبرنامه،اينكاربهمقداربسیارخوبيپیشرفتهاست .

پررنگكردننقشفرهنگسازی،دربعضي

 توسعهوگسترشفرهنگرانندگي:
موارد%65تخلفاتناشيازفقدانفرهنگرانندگياست .

عدمجایپارکوكمبودپاركینگدرخیابانها:بخشزيادیازمشكالتمربوط


بهپارکوپاركینگ،ضعفقانوناست،دربعضيخیابانهایاصليبابخشمركزیشهر

ميبايست سخت و محكم مطرح بشود كه حق آوردن ماشین شخصي نداريم ،حاكمیت

ميبايست در اينجا نیز به عنوان پشتوانهای برای شهرداری عمل كند ،يا بعضي از

هایبزرگتجاریقبلازمجوزساختگرفتنميبايستحتماًپاركینگمناسبو


مجتمع
مطلوبرافراهمآورند .
 جدايي آموزش از فرهنگسازی عمومي :نكته ديگر جداسازی آموزش از
بايستآموزشاجباریداشتهباشیم،فرهنگسازیبه


زیاست،مادربخشيمي
فرهنگسا

ميتواندراينديدكه
سازیواطالعرسانياست،وليآموزشاجباریرامثالً  


نوعيجريان
اگرموتورسواریراپلیسبهعنوانمتخلفبرخوردكردميبايست4ساعتدورهآموزشيرا

بگذراند.يامثالًتصويرسازیسهبعدیبرایآموزشكودكاندررعايتخطسفید .
يكيازمسائليكهميبايست

پاداشهایناخواستهبهمتخلف:

 دامنزدنبهقاعده
پاداشهایناخواستهبهمتخلفهست».بهطورمثالدرجادهشمال،كسياز

رفعشود«:
رود.درحاليكهميبايستپلیس،ماشیناينفردرابهپاركینگ

خاكيانداختهاستو 
مي
منتقلكندبرعكسازترسايجادشدنترافیكشديد،زودتراينفردراپیشميراندو

اجازهحركتميدهد .

وروددفعيمهاجرانبافرهنگهایمختلفبهشهرتهران:يكيازمعضالتديگری


فرهنگهایمتفاوتبهشهرتهراناست .


كهداريم،ورودافرادآموزشنديدهازاقوامباخرده

راهبردها و راهکارهای ارتقاء فرهنگ شهروندی کدماند؟
گذاریها و برنامهريزیهای

امروزه فرهنگ شهروندی به يكي از مفاهیم اصلي در سیاست
تواندبهعنوانيكيازاستراتژیهایمديريتجوامعمورد


اجتماعيبدلشدهاستكهمي
هنگاميتحققميپذيردكهافرادهمچونمقاماتدارای

توجهقرارگیرد.فرهنگشهروندی
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گذاریهامشاركتفعال


حاكمیتدرنحوهارائهخدماتعمومي،ارائهبرنامهوتنظیمسیاست
داشته باشند .از آنجا كه  شهروندی در پي توانمندسازی افراد و اجتماعات است و فرايند
بنابراينازيكسوشهروندانبرایتبديل

مشاركتراامریفينفسهارزشمندتلقيميكند،

شانبهمكانمناسبتربايددرفرايندتصمیمگیریهادرزمینهمسائل

اجتماعومحلزندگي
شهرومحلزندگي شان،مشاركتفعالداشتهباشندوازسویديگربهشهروندانامكان
مشاركتدربرنامهريزیهاوبهرهمندیازخدماتعموميدادهشود .
هم سو با نظر جانوسكي به منظور گسترش فرهنگ شهروندی ،بايستي سه مسئله اصلي
گذارینشدهاند،دوم)


طوركافيومناسبپايه

كهحقوقوتعهداتبه
مشخصشود:اول) 
اين
برابرسازیحقوقوتعهداتدرمجموعفراموششدهاست،سوم) توسعهحقوقوتعهدات
شهروندی مستلزم آن است كه در هر دوره سطح خرد و كالن فرموله شوند .مفهوم
گذاریها و برنامهريزیهای اجتماعي است.

شهروندی حاكي از مسئولیت افراد در سیاست
زمینهها و راهكارهايي كه فرهنگ شهروندی ميتواند در جهت بهبود و ارتقای كیفیت
زندگيشهریايفاینقشكند،عبارتانداز :

 )1حیایشهروندیدرمحلهها 
 )2اصالحرفتارهایضداجتماعي 
 )3فعالیتدرزمینهتهیهمسكنشهروندانوارتقایكیفیتآن 
 )4مشاركت در طرحهای ذخیرهسازی انرژی و كاهش مصرف انرژی و كنترل
آلودگيها 
كوششدرجهتتغییروبهبودعادتهایغذاييشهروندانوكوششدرجهت

)5
رفعمشكلچاقيوكمتحركيافرادوكاهشبیماریهایناشيازآنو ...

وجهمشترکمسائلفوقايناستكهبدونبسیجوبرانگیختنافرادواجتماعاتدر
فوقراهحليدرخور

جهتمشاركت،مشكلاستكهبتوانبرایمسائلاجتماعيواقتصادی
پیدا كرد .ويژگي متمايز سیاستگذاری كنوني آن است كه تحقق فرهنگ شهروندی به
عنوان پیشفرض ضروری برای پیشرفت جامعه در قرن بیستويكم محسوب ميشود و
همچنین
ميتوانزندگيعادالنهترومناسبتریرابرایشهروندانفراهمآورد  .
نسان  
بدي 
رفتار شهروندان و كیفیت مشاركت آنان در امورجامعه،بهعنوان يكي از الزامات اساسي
شاخصهای توسعهيافتگي جوامع محسوب ميشود.

سرمايه اجتماعي در هر جامعه و از
برنامه ريزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي ،اقتصادی ،عمراني،

هایذیربط .


فرهنگي،آموزشيوسايراموررفاهيباموافقتدستگاه
 )1تهیهوتدوينمنشورحقوقشهروندانتهراني
 )2سالمتاداری،حكمرانيشايستهوحكومتقانون 
 )3شفافیتورقابت 
 )4حقمشاركتشهرونداندرسرنوشتاجتماعي 
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شهر،ميبايستبادرنظرگرفتنامكان

گذاریهایمرتبطباتوسعه


سیاست
 )5تمامي
نبهرهمندیهمگانازآثارتوسعهباشد .

مشاركتگستردهشهرونداندرفرآيندتوسعهوامكا
 )6اصالحقوانینومقرراتكهنهوتغییرقوانینضدحقوقشهروندی 
پیشبینيضمانتاجراوتدابیرجبرانيونهادسازی 

)7
 )8اعطایحقطرحشكايتنهادهایمدنيحاميحقوقشهروندی 
 )9تأسیسصندوقجبرانخساراتنقضحقوقشهروندی
 )10تقويتنقشنظارتيشورایاسالميشهر 
 )11تأسیسنهادهایخاصبهويژهنهادحقوقشهروندیتهران 


نتیجهگیری
هزاره جديد در حالي آغاز شد كه نیمي از جمعیت جهان در شهرها زندگي ميكنند و
پیشبینيهاحاكيازآناستكهتاسال2050میالدی،نسبتشهرنشینيدردنیابه%65

خواهدرسید.زندگيبهشیوهشهریبرنحوهبرقراریارتباطانسانهابايكديگرومنطقهای

كهدرآنسكونتدارند،تأثیرگذاراست(عنان.)16:2000،درچنینشرايطي،اگرمردمبه
هاوحكومت هانیامدهودرحیاتمدنيجامعهدخالتنكنند،خطرتمركزامور،

كمكدولت
دور شدن از دموكراسي ،كاهش كارايي ،افزايش هزينهها ،يكسانسازی امور و كاهش
خالقیت و طراوت در زندگي ،به وجود خواهد آمد .بر اين اساس ،شهروندی به عنوان
پديدهای اجتماعي و سیاسي از ويژگيهای مهم نظامهای دموكراتیك و شاخصي كلیدی

بهگونهای كه عضويتافراددرجوامعمدرنباموقعیت

برایجامعهمدرنبهشمارميرود.

شهروندی آنها پیوند خورده و از اين طريق احساس هويت و در امور جامعه مشاركت
ميكنند « .آگاهي شهروندان از حقوق و وظايف شهروندی ،مبنای اجرای عدالت اجتماعي

استوفقطدرصورتآگاهيمردمازحقوقشانميتوانبهايجادوتثبیتامنیتورفاه

اجتماعيپايدارومستمرامیدواربود»(يونسكو.)1789،
مفهوم شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق ،تعهدها و
داردوبرروابطدولتواعضایآننظارتميكند(شیاني.)17:1382،


هابیانمي

مسئولیت
از اين طريق شهروندی سازوكارهای وفاق مبتني بر احترام بر تفاوتها و خواهد بود.
شهروندی،معطوفبهدر گیركردنمردمدرفرايندتصمیمگیریاست.مردميكهفرصت
پیداميكنندتادرزمینههایبرنامهريزیوانجامخدماتعموميسخنگفتهوبهارتقای

نتايجوخدماتبینديشند.درحقیقتشهروندیسببميشودتااعضایجامعهبامشاركت

خوددرجامعه،سرنوشتحیاتشهرومحیطيكهدرآنزندگيميكندرابهدستبگیرند.

نشاندهندهاهمیتحقوقسايرشهروندان
ومسئولیتهادرمفهومشهروند ،

تأكیدبروظايف
بودهوازاينطريقاحساستعهداجتماعيوهمدليراافزايشميدهد .
در يك قرن اخیر ،ساختار جامعه ايران به ويژه ساختار شهری دستخوش دگرگونيهای
خصهایجامعهسنتيبهسمت
بسیاریشدهاست.ميتوانشاهدتحولوگذارازبرخيشا 
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پستمدرن بود .آثار اين تحول در حوزه شهروندی
شاخصهای جامعهای مدرن و  

برخي 
مدرنقابلتحلیلاست.مي تواننتیجهگرفتدرجامعهعدمتعادلدربرخورداریازحقوق

وانجامتكالیفبیندولتوشهروندان،توسعهشهروندیرابامشكلومحدوديتروبهرو

ميسازد .به نظر مي رسد اين عدم توازن در سطح خُرد و در میان شهروندان ،موجب

گیریگرايشهایمختلفنسبتبهشهروندیشدهوموجباتشكافمیانمديريتو


شكل
مردمرافراهمساختهاست 
براساسنتايجواهدافونیزيافتههایحاصلازنظراتكیفيمديرانومسئوالن

شهرداری پیرامون وضعیت فرهنگ شهروندی ميتوان در نهايت به استنباط اين موضوع
پرداختكهتعددوتكثرقوانیندرحوزهشهرومتولیانامورشهریونیزقوانینومقررات
مربوطبهوظايفشهرداریهاموجبشدهاستقوانینالزماالجراءدرسهدستهمربوطبه

رفرهنگشهروندیباسهچالشاصليروبهروباشند.

شهر،شهروندوشهرداریازعناص
نخست،عدمضمانتاجراييبرایقوانینومقرراتشهری:دراينخصوصميتوانبیان

داشتكهتصويبوتدوينحجمباالييازقوانیندرسالهایمختلفبیانگرآناستكه

وضعیت كمي و كیفي قوانین مطلوب است ،اما ضمانت اجرايي ندارد ،اين ضعف از سوی
مديرانشهری،مردمومسئوالنمتوليامورشهرقابلمطالعهاند .دوم،ابهام درقوانینو

مقرراتشهری:تصويبقوانینومراكزمختلفموجبگرديدهدرطولسالهایمتعددمفاد

برخيازقوانینمبهمجلوهكنند،بهنحویكهبرایحلآنهانیازبهتنقیح(اصالحوتدقیق)
وجوددارد .سوم،وجودخألدرقوانینومقرراتشهری:باتوجهبهتغییروتحوالتجامعهو
مشكالتپديدآمده،بايستيبهتصويبقوانینومقرراتجديدپرداختچراكهدربسیاری
اززمینههاقوانینومقرراتوجودندارند .
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