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مهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان یکی از پیچیدده تدرین پدیدده هدای جمعیتدی تحدو ت        :چکیده

بسیار زیادی را در گسترش شهر و شهرنشینی بخصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استان ها به وجود آورده است ایدن  

دلیل فقر اقتصادی و عدم مهارت تخصص و سواد کافی جذب حواشی شهرها و مناطق کدم ارزش شدهری   مهاجرین به 

شده اند و به دنبال خودمسائل و مشکالت بسیاری را در ابتدا برای مددیران و مسدالو ن شدهری و سدرا بدرای سدایر       

در پیرامدون کدالن شدهرها     شهروندان به وجود آورده اند عمده ترین معضل این نوع مهاجرت گسترش حاشیه نشدینی 

است بنابراین شناسایی و بررسی وضعیت موجودمهاجرین ساکن در حاشیه و محدالت مختلدش شدهرها از لحداد مبددا      

 و وکالبددی  اجتماعی متعدد مشکالت با محله سلمان آبادانگیزه ها و عوامل دخیل مهاجرت امری بسیار ضروری است..

 مواجده  چالش با شهری نیازهای تهیه برای شهری مدیران توان. است روبرو هریش ارگانیک و قواره بی رشد از ناشی... 

 فضداهای  بیشدتر  کده  طدوری  بده  ، شدود   نمدی  ارائه شهروندان به متوازن صورت به مناسب شهری خدمات.  باشد می

.  اسدت  شدده  ازبیکاری روبرو ناشی ومشکالت فاضالب شبکه کمبود ، آلودگی ، غیرمجاز اسکان تعداد افزایش با شهری

سدنجش مسدایل و مشدکالت شدهری جهدت بهبدود زنددگی شدهروندان          درصدد حاضر تحقیق ، مسائل این به باتوجه

 کداربردی  ماهیت، نظر از و تحلیلی -توصیفی روش، نظر از )مطالعه موردی محله سلمان آباد اردبیل( است .این تحقیق

. اسدت  بدوده  میددانی  و  اسدنادی  صدورت  به اطالعات ریگردآو. است رسیده انجام به کیفی و کمی رویکرد با که است

 هسدتند  محله سلمان آباد اردبیل در ساکن شهروندان تحلیل، واحد محله سلمان آباد و حاضر، تحقیق در تحلیل سطح

هدای  زم انجدام شدده اندد. یافتده هدای ایدن         پردازش و تحلیل و آماری تجزیه  افزار های نرم و در ادامه با استفاده از

 اجتمداعی  و اقتصدادی  بخدش  به مربوط شهر از نظر شهروندان مشکالت و مسائل بیشترین وهش نشان می دهند کهپژ

 بدین  پیرسون همبستگی ضریب به توجه با و دارد تمرکز آباد سلمان غیر رسمی محالت در بیشتر مشکالت این و بوده

 دهدد  مدی  نشدان  که دارد وجود متغیرها ینب داری معنی و مستقیم رابطه کالبدی شاخص و شهری مدیریت متغیر دو

درنتیجده نیداز بده    .اسدت  سداختی  زیدر  و کالبدی حوزه در شهری مدیریت نظر از محله سلمان آباد مشکالت مهمترین

اقدامات و سیاست های بلند مدت و کوتاه مدت برای رفع مشکالت ضروری است. در پایان پیشدنهاداتی بدا توجده بده     

  مشکالت محله سلمان آباد ارائه شده اند.   یافته های پژوهش برای حل 
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 طرح مسئله  -1-1
جامعه امروز نیاز بشر به هم زیستی در سطح باالیی احساس می گردد و این  هنم زیسنتی در    در

لی  مندیری   ئوری اسن  کنه مسن   قالب شهرها تحقق می یابد. سازمان اداره  کننده  شنهرها  شنهردا  

شهری را به عهده دارد. نظام مدیری  شهری عبارت اس  از ین  سنازمان گسنترده متشنز  از ت نام      

عناصر و اجزای رس ی و غیررس ی ذیربط و مؤثر در ابعناد متتفنا اجت ناعی  اقتینادی و کالبندی      

ای  توسنعه  ه نه جانبنه و     حیات شهرها با هدف اداره  هدای   کنترل و توسعه ه ه  جانبه و پایدار

که شهروندان از ع فزنرد سنازمان شنهرداری رتنای       210پایدار شهر زمانی ع فی خواهد شد شهر

رتنایت ندی در ررهنن     واژه  (.Sheykh Mohammadi & Tulitzovareh,15:2005)داشته باشنند  

  ایجناد حالن    لغ  به معنای برآورده کردن یا مایه  خشنودی و ارتاء شندن منی باشند. هنم  ننی     

شادمانی  خشنودی و مطفوبیتی که درنتیجه تأمی  نیازها و برآورده کردن تقاتاها و احتیاجات مراجعه 

 Golabi et,5:2013)کننده توسط ارائه دهنده خدم  ایجاد می شود رتنایت ندی گتتنه منی شنود    

al.)ا باالتر از حد انتظار باشند   رتایت ندی تتاوت مابی  ع فزرد و انتظارات اس . اگر ع فزرد برابر ی

امروزه رتایت ندی  .مشتری راتی اس  و اگر انتظارات بیش از ع فزرد باشد  مشتری ناراتی اس  
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ع فزنرد    Hashemi).,...&12:2011)یزی از مهم تری  معیارهای سنجش ع فزرد سنازمانی اسن   

رنند. در ع فزنرد سنازمانی     سازمان ها اصوال نقش بسیار مه نی در ایجناد رتنای  ینا نارتنایتی دا     

 شنهرداری  ع فزردهایی وجود دارد که باعث نگرش های مثب  و منتی شهروندان نسب  بنه سنازمان  

می گردد.  اگر  ه ع فزردهای سازمانی طیا بسیار گستردهای را شام  می شوند  اما هندف نهنایی   

کنه ع فزردهنای    ه ه ای  ع فزردها ارتبنا  بنی  سنازمان و رتنایت ندی شنهروندی اسن . زمنانی       

 مننی شننهرداری بتواننند نیازهننای شننهروندان را بننرآورده سننازد رتننایت ندی شننهروندان حاصنن     

رتایت ندی شهروندان از ع فزرد شهرداری  عام  اصفی بهبود مست ر در ررآیند کارهنایی اسن    .شود

مندی  بنابرای  کارآگیرد.که در جه  ارزایش کارآیی و بهبود کیتی  مدیری  جامع شهری صورت می 

شهرداری به عنوان سازمان ع ومی ارائه دهنده خدمات در سطح محفی  نقش مه ی در ایجاد ظررین   

های توسعه در هر جامعه دارد .اما داوری صحیح در مورد ای  توان زمانی میسر اس  که ع فزنرد آن  

ز ها با استتاده از روش هنای دقینق موردسننجش قنرار گیریند. ارزینابی و سننجش ع فزنرد  یزنی ا         

بنه  عبنارت دیگنر ارزینابی      ابزارهایی اس  که میزان توریق یا شزس  ی  سازمان را نشان می دهد 

ع فزرد  خود یزی از مقوله های مدیری  ع فزرد شهرداری اس  و ررآیندی اسن  کنه از طرینق آن    

می توان اطالعات متید و سودمندی در خیوص میزان مورقی  سازمان در ارائنه خندمات شنهری و    

گی اجرا و انجام مؤثر رعالی  های شهرداری به دسن  آورد. مندیری  ع فزنرد بنا اسنتتاده از       گون

برای ایجاد تغیینرات مثبن  در ررهنن   سنازمانی شنهرداری  ررآینندها        (سنجش ع فزرد)اطالعات 

سیستم ها و تنظیم اهداف ع فزرد  اولوی  بندی و تتییص منابع اقدام منی کنند. ارزینابی و انندازه     

میزان توریق پاسخ گویی شهرداری به انتظارات شهروندان مهم تنری  اولوین  اسن  و نیازمنند     گیری 

 مرتبط ساخت  برنامه ها و ررآیندهای سازمانی با ای  انتظارات می باشد. 

 لذا سئواالت اساسی پژوهش را به شرح ذی  می توان ارایه داد :

 شهروندان به ترتیب اولوی  کدامند؟از نظر  محفه سف ان آبادمهم تری  مسائ  و مشزالت -1

مربنو  بنه کندام بتنش      بنه ترتینب اولوین     محفنه سنف ان آبناد   مهم تری  مسنائ  و مشنزالت   -2

 مربو  می شود؟ های)اجت اعی و ررهنگی اقتیادی کالبدی و شهرسازی(
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 مطالعاتی تحقیق  ی پیشینه -1-2
ی متتفا تناریتی  متناثر از   ها در ایران مشارک  شهروندی در توسعه مدیری  شهری در دوره 

های حاکم بر جامعه  د ار تحول و دگرگونی شده اسن . بنا صندور ررمنان      ها و ایدئولوژی حزوم 

ی ننوی    هجری ق ری  نتستی  گام در جه  مشارک  شهروندان به شنیوه  1221مشروطی  در سال 

گردد  بنه   کشور اجرا میهایی که به عنوان مشارکتی در  شود. آنچه در حال حاتر در طرح برداشته می

هیچ وجه ناظر بر متهوم مشارک  نبوده و ع دتا عبارت اس  از تنامی  اعتبنار منالی طنرح ینا پنیش       

رروش واحدهای احداثی  مشارک  مردم در پرداخ  عوارض شهرداری برای اجنرای طنرح تتینیفی    

حال حاتر پررن  تری  (. در واقع در 1932  و ه زاران   ها و... )حسینی نشینی آن ها در قالب عقب

ی امور شهری و برنامه ریزی برای آن  ه نان شنرک  در انتتابنات اع نای      نقش شهروندان در اداره

ی شهروندان در ای  امور  منجر به نتایج بسیار  باشد و ای  در حالی اس  که مشارک  رعاالنه شورا می

ارایی و تتییص هزیننه در زمیننه   شود. مشارک  مردمی در اداره امور شهری باعث بهبود ک بهتری می

اند که مشنارک  مردمنی    گردد. آنها به ای  نتیجه رسیده های زیربنایی می های اجت اعی و پروژه اولوی 

باشد  باعث ارزایش توسنعه انسنانی و عامن  برابنری و تحقنق       که نوعی ت رکزگرایی در اداره امور می

(. زیاری در پژوهشی که در یاسنو   1921  گردد )حز   نیا و موسوی سیاسی می -عدال  اجت اعی

دارد که بی  درک و نگرش ارراد به مشنارک  و مینزان مشنارک  آننان در      انجام شده اس   اذعان می

مدیری  شهری   ارتبا  معناداری وجود دارد. ه چنی  به ای  نتیجه رسنیدند کنه هنر  قندر آگناهی      

نین  پنی و     رزایش خواهند یارن  )زیناری   شهروندان از مدیری  شهری ارزایش یابد  مشارک  هم ا

های توسعه شهری را بنا هنم    (. سطح تحییالت و میزان آگاهی و درک ارراد از طرح1932  ه زاران

رسد که هر  قدر میزات تحییالت و آگاهی ارراد بیشتر باشد  ت این    یزی دانسته و به ای  نتیجه می

 (.1932  وه زاران  )حسینی یابد آنان به مشارک  در مدیری  شهری هم ارزایش می

ج شیدزاده  در ماهنامه اطالع رسانی آموزشی  پژوهشی شورا در مقاله رعالیتهای شورای شهر جوهور 

باهرو )مالزی( به اقدامات شورای شهر مذکور اشاره کرده و شورای شنهر جوهنور بناهرو را مسنئول      

ش و مسئولی  شورای شنهر براسناس   ریزی و توسعه شهر ذکر کرده اس . نق مدیری  اجرایی  برنامه

در  نار و  و   ینز ررآیند ت رکززدایی و مدیری  غیرمت رکز در مالزی تقوی  شده و اقدامات شورا ن

منظنور تقوین  نظنام اجراینی     ه منطبق با قوانی  مفی و ایالتی اس  و نیز شورای شهر جوهورباهرو بن 

گنور  معتقند اسن  شنزاف ناگهنانی و       .(22: 1921کرده اس  )ج شدزاده   برنامه شهر سالم را دایر

رزآینده میان توقعات شهروندان و بهره مندی آن ها از ارائه خدمات از سوی سازمان شنهرداری  قطنع   

150:2000)نظر از ای  که واقعی باشد یا واهی باشند  باعث بروز نارتایتی و رتایت ندی می گنردد 
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,Gour.)ا به عنوان ارائنه دهنندگان خندمات ع نومی بنه       در سال های اخیر  دیدگاهی که شهرداری ر

مثابه دستگاهی که در مقاب  دول  ع   می کند  رایج شده اس . با توجنه بنه این   شنهرداری بنرای      

پاسخ گویی به نیازها و خواسته های مشتریان خود تا آن جا که م ز  اس   تح  رشار اس . در اثر 

556:2012)ور رزآیننده ای اه ین  یارتنه اسن     ای   نتایج ع فزنرد ماننند رتنای  مشنتری  بنه طن      

,Akgul.) 

 اهمیت تحقیق ضرورت و -1-3
در خیوص مسائ  و های متتفا و  توان گت  که بروز پدیده در خیوص ترورت تحقیق می

شنهروندان از زنندگی شنهری در     و محفه سف ان آبناد مشزالت و ترورت بررسی و شناخ  مسائ  

ای نسب  به گذشته تغیینر کنرده اسن . بطنوری کنه مسنای  و        مالحظهبه نحو قاب   محفه سف ان آباد

دیری  شنهری از  ای در زمینه زندگی شهری مانند نحوه ارایه خدمات شهروندان و من  مشزالت عدیده

توسعه لجام گسیتته  تتریب محیط زیس  و پایی  بنودن درجنه ررناه ع نومی      مهم تری  آنهاس  .

در شرایط کنونی  عندم  محفه رویه  ها و رشد ناه گون و بی حریممشزالت رراوان تراریزی  تجاوز به 

و عدم بررسیهای اصولی ویا صرراً بررسیها  محفه سف ان آبادسازگاری نظام کاربری اراتی شهری در 

براساس نیاز مالی شهرداری  ران  زمی  شدت زیادی پیدا کرده اس . که ح  و تعندی  این  مسنای     

ولی شهر و سازمان ر ایی آن نیازمند اس . انجام این  پنژوهش قندمی    بیش از هر یز به مدیری  اص

حفهای مناسب برای ح  یا تعدی   نی  مشزالتی تروری خواهد بود و نهایتنا   در زمینه پیداکردن راه

با توجه به اینزه مشزالت شهری از دیدگاه مدیران و شهروندان متتاوت اس  و نیاز به اولوی  بندی 

 زارهای نهایی را اتتاذ ن ود . دارد تا بتوان راه

 ها  فرضیه -1-4
ی  از نظنر شنهروندان  در حنوزه    محفه سنف ان آبناد  تری  مسائ  و مشزالت  مهمبه نظر می رسد  -1

 اقتیادی و اجت اعی  اس .

شنهری    در حنوزه    یراناز نظر مد محفه سف ان آبادتری  مسائ  و مشزالت  مهمبه نظر می رسد  -2

 ها  اس . اخ ی کالبدی  و زیرس

و درآمند پنایی     بیشنتر بنه خناطر    محفه سف ان آبناد تری  مسائ  و مشزالت  مهمبه نظر می رسد  -9

 ک بود ارائه خدمات شهری اس .
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 اهداف تحقیق -1-5
جه  بهبود زندگی شهروندان)مطالعه موردی: محفه شهری  سنجش مسای  و مشزالت هدف اول :  

 (سف ان آباد اردبی 

 ها اولوی  ترتیب بهان شهری مدیر نظر از محفه سف ان آباد مشزالت و مسائ  سیبرر هدف دوم :

  شهروندان نظر از محفه به مربو  مشزالت بررسی و شناسایی بیشتری هدف سوم : 

 روش تحقیق -1-6
تحفیفنی   -ژوهش حاتر از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استتاده توصنیتی پ 

به موتوع مورد بررسی  ج ع آوری اطالعات به شیوه ی اسنادی و میندانی اسن .   می باشد. با توجه 

ای ج نع   به ای  ترتیب که مبانی نظری و شاخص  های مورد بررسی به صنورت اسننادی و کتابتاننه   

شهروندان و مدیران شهری  منورد پرسنش و   نظراز  محفه سف ان آبادآوری شده و مسائ  و مشزالت 

آوری  بنا ننرم    ها پس از ج ع  . اطالعات حاص  از سواالت بسته ی پرسشنامهاس بررسی قرار گررته

 EXCELبرای ترسیم ن نوداراز ننرم ارنزار      GIS نرم ارزارتحفی  و برای ترسیم نقشه از  SPSSارزار 

 تا اهداف مورد نظر ای  پژوهش محقق شوند. ه اس   د شاستتاده 

 جامعه آماری -1-7
 طبنق  شهراردبی  منی باشند  کنه    در محفه سف ان آباد روندان ساک جامعه آماری ای  تحقیق شه

ی  در محندوده نتنر  18505 محفه ای  ج عی  1921 سال مسز  و نتوس ع ومی سرش اری آخری 

 سزون  داشتند.محفه سف ان آباد 

 تعدادنمونه  -1-8
 اسن  و حجنم ن وننه بنرای     محفنه سنف ان آبناد   ی شنهروندان  جامعه آماری ای  پژوهش کفیه 

 ی آماری اس .   ن ونه 923پرسشگری شام   

 روش انتخاب نمونه               -1-9

ی پرسشنگری نینز    گیری در ای  پژوهش از روش کوکران استتاده شده اس . در مرحفه برای ن ونه    

  پرسشنامه تز ی  شده اس . محفه سف ان آباداز  خوشه ایبه روش 
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 مفاهیم کلیدی -1-11
جه  بهبنود زنندگی    شهری سنجش مسای  و مشزالتوتوع محوری ای  پژوهش ز آنجا که ما  

  الزم اس  متاهیم و اصطالحات مربو  به این     شهروندان)مطالعه موردی :محفه سف ان آباد اردبی (

 پژوهش تعریا شوند:

  محله -1
ای دستیابی به توسعه پایدار  محفه بنیادی تری  عنیر شهری و حفقه در جامعه امروز شهری بر

واسط بی  شهر و شهروندان اس . از گذشته های دور محفه های شهرها در شز  دهی و سازماندهی 

امور شهری جایگاه ویژه داشتند . هر محفه با ارایه خدمات روزمره مورد نیاز و با ایجاد ن ادهای 

خاص موجب می شد ساکنان آن نوعی احساس تعفق و نوعی هوی  داشته محفه ای و ویژگی های 

شد.با تحوالت سریع  باشند تا جایی که هر شهروند با نام محفه ای که در آن می زیسته شناخته می

دوران معاصر ورود به مرحفه گذار و تغییر زیربناهای معیشتی و روابط اجت اعی   ای  رعالی  به هم 

  مدیری  آبادانی   پاکسازی و ایجاد امنی  و ... از اهالی محفه مشارک  می ریت  . در گذشته جه

خواستند و در ت ام مسای  مربو  به محفه   نقش شهروندان حایز اه ی  بود ولی به مرور ای  نقش 

ی  وتعیتی ناز مردم برداشته شد و ساکنان محفه ها از هوی  خاص محفه خود تهی شدند . در  

ا منتع  و جدا از محفه و شهر احساس می کردند و ه چنی  مسای  شهر در غیب  شهروندان خود ر

شد. در ای  بی  محفه ها و شهر وتعی  ناپایداری می یابند و تعهد در ای  جامعه  شهروندان اداره می

به عنوان ررصتی برای با ر یف  شدن و خدم  به جامعه تفقی ن ی گردد. بنابرای  محفه رکنی اس  

شود  انواده و شهر . محفه از خانه های مجاور هم در ی  ر ای جغراریایی خاص تشزی  میمابی  خ

و خانواده نسب  به محفه مسزونی خود احساسی مشابه خانه مسزونی خود را دارد و با ورود به 

محفه  خود را در ی  محیط آشنا و خودی مث  خانه می بیند. محفه از تج ع و به هم پیوستگی   

زدی    روابط محزم ه سایگی و اتحاد غیر رس ی  میان گروهی از مردم به وجود می معاشرت ن

 آید.

 شهروند  -2
ی امنور شنهری و برنامنه رینزی      در واقع در حال حاتر پررن  تری  نقش شنهروندان در اداره  

ی  باشد و ای  در حالی اس  که مشارک  رعاالنه برای آن  ه ان شرک  در انتتابات اع ای شورا می

شنود. مشنارک  مردمنی در اداره امنور شنهری       شهروندان در ای  امور  منجر به نتایج بسیار بهتری می
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گردد و  های زیربنایی می های اجت اعی و پروژه باعث بهبود کارایی و تتییص هزینه در زمینه اولوی 

وسعه انسنانی و  باشد  باعث ارزایش ت ه چنی  مشارک  مردمی که نوعی ت رکزگرایی در اداره امور می

 .گردد سیاسی می -عام  برابری و تحقق عدال  اجت اعی

 

 
 

(1382،29ماخذ:)سعیدنیا، ارتباط مدیریت شهری،شهروند و حقوق شهری:1-1 نمودار  

 شهروند مداری-3
یزی از موتوعات اصفی جامعه شناسی شهری بررسنی روابنط متقابن  شنهروندان و شنهرداری      

ر مواجهه با شهرداری ها م ز  اس  برخنوردی تنوام بنا مشنارک      هاس . به طور کفی شهروندان د

شارک  منتع  و یا حتی انتعال پیشه کنند.اینزه شهروندان و نیروهای اجت اعی کدامی  از ای  مرعال  

راهزارها را در برابر شهرداری ها و نظام مدیری  شهری بر می گزینند به عوام  متعدد از ج فه ننوع  

ا و سطح و مینزان آنهنا از شنهرداری و نظنام مندیری  شنهری بسنتگی خواهند         انتظارات و واسته ه

داش .اهداف و برنامه هایی که از سوی شهرداری ها مطرح می شود بایند بنا شنرایط  ظررین  هنا و      

توانی داشته باشد. در غیر ای  صورت بی توجهی به خواس  هنا  ه خواس  های موجود در جامعه 

عث انتعال  ناامیدی و یا ارزایش تنش و آشو  در سطح جامعنه خواهند   و انتظارات شهروندان تنها با

بود. مورقی  و اعتبار ی  نظام مدیری  شهری درگرو نهادیننه شندن ررهنن  شنهروندی در جامعنه      
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اس .متهوم شهروندی عفیرغم اینزه واژه ای جا ارتاده در ررهن  و ادبیات سیاسنی اجت ناعی جهنان    

دوران طالیی یونان باستان  دول  شنهرهای یوننانی بنویژه الگنوی     غر  اس  و سابقه ح ور آن به 

می رسد و تا به امروز نیز ح نوری رعنال در ادبینات و     1٨23آتنی  روم باستان  انقال  کبیر ررانسه 

اجت اعی غر  داشته اس   ه از حیث متهومی و  ه از حینث پدینداری از منظنر     _ررهن  سیاسی 

یب در ساختار و نظام اجت اعی ایران معاصر و نیز ادبینات حقنوقی    جامعه شناسی تاریتی  عامفی غا

اجت اعی و سیاسی ایران بوده اس . ای  متهوم نه احساس شده و نه شز  گررته اس . آگاه بودن بنه  

حقوق و وظایا خود و دیگران  احساس تعفق به سرزمی  و مف   احترام به قنانون  آگناهی هوین     

طحی معی  ه گی مرتبط با متهوم مندرن شنهروندی هسنتند.و امنا در     سیاسی و رراه و آموزش در س

تاریخ کشور عزیز ما ایران  شهرها نه به عنوان جایگاه اررادی با حقوق مشتص  شهروندان بفزه تنهنا  

و تنها جزیی از حیطه سیاسی و یا مرکز حزوم  مطرح بودند. حقوق وظایا شنهروندی  مسنئولی    

. حقوق مدنی  قانونی  اجت اعی شنهروندی  مشنارک  شنهروندی     شهروندی  نهادی شدن شهروندی

برابر سازی شهروندی  نهایتا ح ای  و ت ان  دول  برای تحقق شهروندی ه گی بایند در گتت نان   

حقوقی شهرداری ها و قانون شهرداری ها لحاظ گردد.شنهروندان پیوسنته ع فزنرد شنهرداری هنا را      

ثب  باشد  اعتبار و نهایتا بهره وری نظام مدیری  شهری ارنزایش  ارزیابی می کنند و اگر ای  ارزیابی م

می یابد. در صورت عدم درک و تحقق متهوم و پدیده شهروندی و حقنوق و وظنایا منرتبط بنا آن      

قطعا انتظارات و خواسته های مردم خار  از حیطه وظایا قانون شهرداری ها قنرار منی گینرد و ینا     

سفم شهروندان خواهیم بود.برای حرک  به سنوی شنهری شنهروند    اینزه شاهد از بی  ررت  حقوق م

مدار و نه زور مدار  نظام مدیری  شهری معتبر  استقرار مردم ساالری شهری  ایجناد جامعنه مندنی و    

تحقق ررهن  شهروندی اجتنا  ناپذیر اس  و سازمان های محفی و شهری باید بنا در نظنر گنررت     

های شهروندان مطفع شوند.نظام مدیری  شهری مانند دیگنر نهادهنا   منارع مفی از انتظارات و خواسته 

در تبادل و تعام  با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. ی  بعد ق یه تی ی ات قوانی  و سیاسن   

های شهرداری و بعد دیگر انتظارات و خواسته ها و نهایتا ح ای  و مشارک  رعاالنه شهروندان اس  

بسته باشد و شهروند به شهرنشی  تنزل پیدا کند نه تنها شاهد رشند و تعنالی    اگر با  مشارک  رعال

شتیی  مردم نتواهیم بود بفزه دارای ک تری  میزان کار کرد و بهره وری در نظام مندیری  شنهری   

 خواهیم بود.
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 حقوق شهری -4
 و به عنوان ی  پدیده اجت اعی  یزی از تروریات زندگی محسن « شهرنشینی»در عیر حاتر  

پردازنند   های متتفا در جامعنه شنهری بنه رعالین  منی      شود. شهروندان ع وماً با سالیق و انگیزه می

ای برای کسب و کار  گروهی برای پنر کنردن اوقنات رراغن  و گروهنی دیگنر بنرای آمنوخت           عده

 های رردی و ج عی و ...از ای  رو  زندگی اجت اعی مستفزم وجود روابط حقوقی بنی  ارنراد و   مهارت

ای درآیند.  نه    بایس  تح  نظم و قاعده باشد و ای  روابط اجت اعی می های متتفا جامعه می گروه

آنزه  در صورت عدم وجود نظم و توابط در جامعه  زور  اجحاف و تزویر بر روابط بی  ارراد حاکم 

ای هنا و نهادهن   شده و ای  موتوع موجب ایجاد هر  و مر  و نابسامانی خواهند شند. رفنذا  دولن     

ع ومی با تعیی  و تدوی  قواعد و مقررات مربوطه  سیاس  خاصی را در جه  تنظیم ای  روابنط در  

توان مج وعه قواعدی که بر روابط اشتاص در جامعه  را می« هروندیشحقوق »اند. اصوالً  پیش گررته

مردم که موتوع آن  گونگی روابط « حقوق شهری»کند تعریا ن ود. از ای  رو   شهری حزوم  می

شهر  حقوق و تزالیا آنان در برابر یزدیگر و ه چنی  در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایا 

 توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور اس . و روش انجام آن اس  را می

 مشارکت-5

ا بنه معننای جدیند از    مشارک  اگر ه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته  ام

عرصه سیاس  و پس از جن  جهانی دوم آغاز شده اس . ای  نوع مشارک  در برخی از کشنورهای  

صنعتی جهان )به ویژه آنها که در جن  شزس  خورده بودند(  در قف نرو اقتینادی و صننعتی آغناز     

د را مستحزم سنازد.  های پایدار و تداوم صنع  و اقتیاشد تا مردم را در مالزی  شری  سازد و پایه

های زندگی  امروزه ست  از شرایطی اسن   با گسترش معنای مشارک  و راه یارت  آن به ت ام عرصه

بندی  ترتینب  الزمنه    «.که ه ه مردم در تعیی  سرنوش  خویش دخال  آگاهانه و واقعنی پیندا کننند   

های اجت ناعی و رنردی   ظرری بهینه از ت امی  ای سالم و توسعه یارته در دنیای کنونی  استتادهجامعه

موجود در آن اس . یزی از راهزارهای اجرای ای  سیاس  تشویق مردم به مشارک  در امور متتفا 

. در حقیقن  مشنارک  ارنراد جامعنه  یزنی از      باشند منی  …سیاسی  اجت اعی  اقتیادی  ررهنگی و 

اقعین  اجت ناعی  نشنان    های سالم  اجت اعی )تعادل( سیستم اس .  را کنه این  و  معیارها و نشانه
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دهنده اعت اد اجت اعی ارراد جامعه به یزدیگر و انسجام اجت اعی اس . ای  امر به نوبه خود منجر بنه  

-شود. به بیانی دیگنر  منی  های سیستم اجت اعی میارزایش سرمایه اجت اعی و در نتیجه کاهش هزینه

هنای  ان را به مشارک  در عرصه رعالی توان با ایجاد ه دلی و وراق و ارزایش آن در جامعه  شهروند

اجت نناعی  ررهنگننی و سیاسننی کشنناند. و بننا اینن  کننار موجبننات پیشننرر  هر ننه بیشننتر را رننراهم 

 .(19: 19٨3تبار  )عفوین ود

 مشارکت شهری -6
های مربو  به آن را برای آحاد ارنراد  ها و برنامهمشارک  شهروندان  زندگی در شهر و سیاس  

کنند و حنس   ها را متقاعد و آماده مشارک  و سهیم شندن در اداره شنهر منی   رده و آنجامعه معنادار ک

ن اید. به هر حال در شرایطی که اع ای جامعه در زندگی ها تقوی  میتعفق به شهر و محفه را در آن

روزمره خود با مسائ  و مشزالت بسیار و منابع محدود مواجه هسنتند  مشنارک   بیشنتری  سنهم و     

ها دارد؛ زیرا راهبنرد منورد نظنر در مشنارک      ر رویارویی با مسائ  و مشزالت و کاهش آننقش را د

های محفی و ررا محفی  های اجت اعی در مقیاسها و گروهگیری انج  مردمی به ویژه در قالب شز 

ای حن   های محفی برای دسترسی به منابع و توان بیشتر برها و استتاده از پتانسی سازی انرژی آنآزاد

زداینی  های شهروندان  ت رکزرو اس . ارزون بر ای   آگاهی از نیازها و خواستهمشزالت رعفی و پیش

 شهرنشنینی  ررهنن   آموزش اجت اعی  –و حرک  به سوی واگذاری امور  اولوی  ر اهای ررهنگی 

ان اصول کفیندی  ه از امزانات و تالش برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که به عنوبهین وریبهره و

پنذیر  شود  بدون مشارک  منردم و تحقنق حز رواینی شنهری امزنان      ها یاد میمدیری  شهری از آن

 (.29-22: 1932نیس  )غتاری 

 مدیریت مشارکت جو -7
مشارک  در مدیری  عبارت اس  از ایتای نقش از طریق اظهار نظر ارائه پیشنهاد  تی یم گیری 

ای سازمان انتتا  نوع کار بهبودوتوسعه کناروتوزیع دسنتاوردهای   وقبول مسئولی  درزمینه رعالی  ه

به دس  آمده در سیستم های مدیریتی که مشارک  رک  اساسی تفقی می شود تحقق اهداف سنازمان  

تنهنا بننا مشننارک  م زنن  اسنن . اینن  مشننارک  مننی تواننند بننه روش هننای متتفننا انجننام شننود)  

اط ینان یارت  از ای  موتوع اسن  کنه کارکننان    (.مقیود از مدیری  مشارک  جو 13: 1921حسینی 
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صالح به گررت  تی یم های موثری بپردازند. مدیری  مشارک  جو کوششی اسن  بنرای مشنروعی     

بتشیدن به مشارک  رعنال مندیران   سرپرسنتان  وکارکننان در تین یم گیریهنای مربنو  بنه خنود          

  کاهش ت رکز از طریق دخالن   آن.مدیری  مشارک  جو نوعی از مدیری  اس  که درآن مدیر ت 

دادن کارکنان در ررایند تی یم سازی متقابن   انگینزش احسناس تعفنق زمنانی وخالقین  را درمینان        

کارکنان برانگیتته  ت   نهادینه کردن ای  ررهن  با ه تزری دسته ج عی کارکنان بنه رزنر بهتنری     

(.بهتنری  ن وننه هنای    21 :1921سینی حالگوها درراستای استتاده بهینه از امزانات موجودخواهدبود) 

ای  مدیری  را می توان در مدیرت سازمان های محفی مشناهده کنرد.درای  گوننه سنازمان هنا رکن        

 (.21٨: 1929اساسی مشارک  اس  و بدون آن موجودی  سازمان به متاطره خواهد ارتاد)رتوانی  

 1خدمات شهری -1-11

کالبدی  پیچیندگی مناسنبتها و رعالیتهنای     -ر ر اییامروزه زندگی در شهرها  با توجه به ساختا

اجت اعی   تع یق وگسترش تقسیم کار اجت اعی واقتیادی ونیازهنای رزایننده ررهنگنی       –اقتیادی 

رراغتی و اجت اعی شهروندان  بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات اس . لذا می توان گت  که 

ادی که شام  رعالی  های کشاورزی  صننعتی وخندماتی   تقسی ات سه گانه عرصه های رعالی  اقتی

بوده  در  ند دهننه اخینر به طنننور گسنترده ای تحن  تناثیر گسنترش وپیچینندگی رعالین  هنای         

خندماتی دگرگون شده وگروه های نوی  خدماتی نظینر خندمات اطنالع رسنانی  خندمات رراغتنی        

ودگرگنونی سناختاری وع فزنردی مراکنز     به عفن  تحنول     ت رایانه ای و....پدیدار شده اس .خدما

ر ایی  شهرها دس  خوش تغییرات اساسی شده وحتنی این     -ورعالی  های خدماتی   نظام کالبدی

پدیده  یعنی تحوالت مربو  به خدمات وامزانات وسیع رناوری منرتبط بناآن  الگنوی مسنز  را نینز      

ی  های خندماتی در نظنام شهرنشنینی     تح  تاثیر قرار داده اس . لذا باتوجه به نقش روز ارزون رعال

ترورت های جدیدی در روند برنامه ریزی شهری پدید آمده اس  ومسئفه  گونگی پراکنش مراکنز  

خدماتی ونحوه دسترسی به خدمات ای  گونه مراکز از اه ین  رزایننده ای برخنوردار شنده اسن .به      

رنامنه رینزی مناسنب درسنطوح     ه ی  منظور ارایه تعریا خاصی از خدمات به منظور تقسیم بندی ب

(.شنهرداریها در  22: 192٨متتفا مدیری  خدمات از اه ی  خاصنی برخنوردار اس )ج شنیدزاده    

                                                             

1 - Urban services 
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سطح شهرها ارائه دهنده خدمات یا کاالهایی هستند که ت امی شنهروندان منی تواننند ازآنهنا اسنتتاده      

تنا    ی گردد. پس الزم اسن  کنند   ازای  رو دامنه خدمات رسانی شهرداریها به ارراد خاص محدود ن

به شزفی متتیر به بیان برخی ویژگیهای  نی  کاال وخدماتی پرداخ . درمتهوم اقتیادی به کناال ینا   

 خدماتی که ازطرف دول  به رایگان یا به هزینه اندک در اختیاره ه مردم قرارگیرد   کاالهای ع نومی 

برای آنهایی که از آنهنا اسنتتاده منی کننند     گتته می شود ای  کاالها مطفوبی  هایی یا سودمندی هایی 

(.کاالهایی که غیرقاب  محروم کردن و بدون رقیب هستند   کاالهنا ینا    Farnham  1332 : 13دارند ) 

خدماتی مانند پارک ها  موزه های ع ومی  آموزشی  پفیس  آتش نشانی  بزرگراهها  درناع مفی هنوای   

بارزکاالهای ع ومی ای  اس  که میرف آن بندون رقینب    تازه وج ع آوری زباله ومانند اینها ویژگی

اس  به عبارت دیگر میرف شتیی از ای  کاال از موجودی آن برای ارراد دیگر ن ی کاهند . از این    

رو با کاالی خیوصی متتاوت اس  . کاالی خیوصی کاالیی اس  که برای ین  شنتص تهینه منی     

زیادی داشته باشد یا میرف ی  ررد مقندار در  شود وم ز  اس  تهیه آن برای اشتاص دیگر هزینه 

دسترس میرف کننده دیگر را کاهش دهد . تأمی  کاالها یا تسهیالت ع نومی در شنهرها از وظنایا    

ها توارق و پی نان شنهروندان    ها اس  . و برخی معتقدند که رفسته تشزی  شهرداری اصفی شهرداری

به تأمی  آنهنا نیسنتند . خندماتی کنه شنهرداریها بنا        برای تأمی  خدماتی اس  که ارراد به تنهایی قادر

عنوان خدمات شهری انجام می دهند مانند تأمی  ح   و نقن  ع نومی ینا گنردآوری زبالنه  مبف نان       

هنا از   هایی هستندکه برای کاالهای ع ومی برش رده شد. خدمات شنهرداری  شهری منطبق با ویژگی

زم برای توسعه شهری را رراهم منی کننند. آنهنا آسنتانه     زمره اموری هستند که زیربناها و بسترهای ال

حساسی  پذیری باالیی دارند و ناتوانی یا کم تنوانی در تنأمی  آنهنا شنهروندان را از زیرسناختارهای      

 (.23: 1929تروری برای توسعه محروم می کند)ای انی جاجرمی  

 مدیریت شهری -1

و انجام وظایتش متزنی بنر مندیری      مورقی  و شزس  هر سازمانی در رسیدن به اهداف خود

ها را به عهده دارد . اگر شهر  ه چنون سنازمانی در نظرگررتنه شنود      اس  که یزی از مه تری  نقش

 الزم اس  که دررأس آن عنیری برای برنامه ریزی آینده و ادارة امور جاری قرارگیرد . ای  عنیر را 

شنهر  برنامنه رینزی انجنام دهند  رعالیتهنای        می توان مدیری  شهر نامید. مدیری  شهری باید برای
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شهری را سازمان دهد  بر رعالیتهای انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینة امور انگیزش الزم 

  هندف  (.22: 1929)سنعیدنیا  را در سازمان مدیری  شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجناد ن اید 

  دولن    کنه   امور شهرهاس . و نقشنی   حزومتی  اداره  سیستم از  جزئی  مثابه به  شهری  مدیری   سیستم

تعرینا     این    کنه   نیس   سازد. تردیدی می  را روش   هدف  ای   شود  تعریا می  قای   سیستم  ای   برای

  کفینات  و از  ه سوسن    و با آن  بوده  مفی  اهداف  در جه   شهری  مدیری   سیستم  باشد  هدف  هر ه

  طور کفنی  امور شهر  به  ساماندهی  برای  سیستم  ای   های برنامه  که  اس   دلی   ه ی  کند. به می  ی تبع  آن

  نناق    سیسنتم   این    گردد و اقندامات  می  کشور تدوی   جاری  و قوانی   کالن  های برنامه  در  ار و 

  ارائنه   شنهری   از مندیری    یمتعندد   تعناریا  . (11-12: 19٨9 رر  نیس )زاهدی کشور  قانونی  مقررات

بنه   اسن .   شنهری   مندیری    مقولنه   مند بنه  نظام  نگرشی  کننده بیان  تعاریا  ای  از  و هرکدام  اس   شده

  پایندار منناطق    منظنور ارتقناء مندیری     به امور شهر  از اداره  اس   عبارت  شهری  مدیری  عبارت دیگر

کشور   و اجت اعی  مفی  اقتیادی  سیاستهای  از اهداف  تبعی  بادرنظر داشت   و  محفی  در سطح  شهری

از   گسنترده  متشنز     سازمان  از ی   اس   عبارت  شهری  مدیری  (. ه چنی 12: 192٨اس )مح دی 

  و کالبندی   اجت ناعی  اقتینادی    در ابعناد متتفنا    موثر و ذینربط   و غیررس ی  رس ی عناصر و اجزاء

  سنعیدنیا   اسن )   و پایدار شهر مربوطه  جانبه  ه ه  توسعه  و هدای   ره  کنترلادا  با هدف  شهری  حیات

 از  اسن    عبنارت   دیگرمدیری  شهری  تتییی  روق  تعریا  ع ومی  بر دو تعریا عالوه  (.2: 19٨9

  پنی  در  شود که می  اطالق  ها و طرحها و ع فیاتی برنامه سیاستها   شهر که با  توسعه  سازمانی   ار و 

رعال می باشد.   و اشتغال  مسز   اساسی  زیرساختهای  به  برای دسترسی  ج عی  رشد  از تطابق  اط ینان

 سیاسنی    ثبنات   از قبین    ای زمیننه   عوامن    به  مشتیی  وابستگی  شهری  مدیری   کارآیی اساس   برای 

  سیاسنت داران   های انگیزه و  مهارت  ی از قب  دیگری  و نیز عوام   اقتیادی  و رونق  اجت اعی  یزپار گی

  سنازمانی   و ویژگیهنای    نار و    شنرایط   این    سیاسنتها دارد. تحن     از ای   کننده استتاده  و اشتاص

در آن  تناثیر بسنیار     و ع نومی   دولتنی   بتنش   اجراینی   نقنش   وینژه  بنه   شنهری   و مندیری    حزومن  

(.بطورکفی مدیری  شهری بنه   11:  19٨9     د)کاظ یان شیروانکن می ایتا  آن  در مورقی   ای کننده تعیی 

های شهری   اعم ازشهرهای کو   و بزرگ   منادر   عنوان الگویی برای مدیری  و توسعه سزونتگاه

هنای بنی  ال ففنی درمنورد مندیری  شنهر  برنامنه مندیری           شهرهامطرح می شود . هسنته رعالین   

و بان  جهنانی بنینان نهناده شنده      UNDPسازمان مف   وسیفه برنامه توسعهه اس  که ب UMPشهری
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(. مدیری  شهری ابزاری اس  که به وسیفه آن حزوم  منی توانند   131: 1921اس )نجاتی حسینی  

 (. 9-2: 19٨9بوجود آورد ) سعیدی  توسعه مشارکتی و پایدار را

 مشارکت مردمی-2
به دنبنال دارد کنه از آن ج فنه منی      اصوالً مشارک  شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را

توان به موارد ذی  اشناره کنرد: کناهش محندودی  هنا و مشنزالت مندیری  شنهری بنه خینوص           

شهرداری هایی که با ک بود یا رقدان نیروی متتیص و منابع مالی مواجه می باشنند  نرا کنه جفنب     

الی می شود. صرره جویی مشارک  مردم باعث ررع بتشی از نیاز مدیری  شهری به منابع انسانی و م

در هزینه ها و کاهش صرف انرژی  بدی  معنی که با استتاده از مشارک  شهروندان ای  امزان رنراهم  

شود که با صرف انرژی  هزینه و امزانات ک تنر اقندامات بسنیاری را در شنهر انجنام داد. مشنارک        

رزایش حس تعفق آنان بنه شنهر   شهروندان در اداره شهر باعث ارزایش ه زاری های اجت اعی و نیز ا

می شود. جفب مشارک  مردم منجر به ایجاد و یا تقوی  پایه های جامعنه مندنی منی شنود. در این       

زمینه دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه حداکثرگرا و دیدگاه حداق  گرا. حداکثرگرایان معتقدنند کنه بایند    

مدیری  شهری به خیوص شورای شهر ت ام وظایتی را که دول  در قبال ی  شهر دارد به مج وعه 

و شهرداری تتوی  شود. بر اساس ای  دیدگاه شورای شنهر دارای این  قابفین  اسن  کنه وظنایا       

دول  را در محدوده ی  شهر به عهده گیرد. بر خالف دیدگاه حداکثرگرا معتقدان به دیندگاه حنداق    

محندود منی شنود و لنذا مینزان      گرا بر ای  باورند که مسای  شهر به مسایفی در حد خدمات شنهری  

مشارک  مردم را نیز در ه ی  سطح تعریا می کنند. در نقد ای  دو نظر باید گت  که ین  شنهر بنر    

اساس دیدگاه حداکثرگرا ن ی تواند حوزه اختیارات دول  در محدوده خود را بنه صنورت کامن  بنه     

گررته شنده از سنوی دولن  در    عهده گیرد  را که برخی از برنامه ها  اهداف و نظارت های در نظر 

ارتبا  با ک  جامعه اس  و حتی اگر ما از شوراها متهوم دول  شهر را مندنظر داشنته باشنیم در این      

صورت نیز به دالیفی خالف تجربه و واقعیات جامعه ع   کرده ایم  را که اوالً به تجربه ثابن  شنده   

ثالثاً هیچ شهری تنوان و امزاننات الزم   شهری وجود ندارد   -اس  که ع الً امزان تحقق  نی  دول 

برای پذیرش مسئولی  های دول  در قبال ی  شهر را ندارد. از سوی دیگر رویزرد حداق  گنرا هنم   

کاری نیس   را که مسای  شهری پیوندی ناگسستنی بنا موتنوعات ررهنگنی و اجت ناعی و قابفین       
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 و  مشارکتی را که بنه حقنوق شنهروندی    های توسعه دارد. بنابرای  باید جدا از ای  دو دیدگاه  ار

نزدی  باشد برای شهروندانی که در ی  شهر زندگی می کنند تعیی  و ترسیم کرد در ای  مینان بهتنر   

ای در شهر تعرینا شنود. در حنال حاتنر در اینران دسنتگاه هن       شهروندان اس  که حوزه مشارک  

اجرایی بر اساس دیدگاه حداق  گرا رعالی  می ن اید و شنوراهای شنهر نینز بنه دیندگاه حنداکثرگرا       

رغب  بیشتری نشان می دهند؛ در صورتی که باید برای سیستم مدیری  شهری رویزردی اتتاذ شنود  

رات تا برآورنده نیازهای ع ده جامعه باشد. لذا در طرح های مدنظر برای شهر باید تن   لحناظ نظن   

شورای شهر  بی  نیازهای گوناگون و بع اً متناق  جامعه ه اهنگی ایجناد شنود. بنر اسناس  ننی       

رویزردی برای تعریا میزان و  گونگی مشارک  شنهروندان در اداره امنور شنهر بایند بنه نقنش و       

 جایگاه شوراها به عنوان ن اد اصفی مشارک  پذیری مردم توجه کرد و ه چنی  بی  ع فزردهای شهر

از نظر نیازها و اولوی  های آن رابطه و نیز ه اهنگی خاص ایجاد کرد. بر ای  اساس بایند بنه ننوعی    

اص  کثرت در وحدت و وحندت در کثنرت را در نظنر گررن . یعننی بایند بنرای ایجناد تعنادل در          

مشارک  شهروندان بی  نیازهای متزثر مردم وحدت ایجاد کرده و ه چنی  بر اساس اولوین  هنا بنه    

ه نیازهای آنان پاسخ داد در غیر ای  صورت یعنی در صورت پذیرش یزی از دیدگاه های حنداکثر  ه 

 .و حداق  گرا مدیری  شهری کارآمدی الزم را برای ارزایش مشارک  شهروندی از دس  می دهد

 جمع بندی  -1-12
بع ری  اول ای  پژوهش به بررسی  ار و  کفی اهنداف   روش هنا   ابزارهنا و بررسنی مننا     

پرداخته اس  در واقع به بیان روندی که در طول تحقیق به آن خنواهیم رسنید   اشناره منی کنند کنه       

را از دیدگاه شهروندان را ن ایان می سازد و ه چنی  به  محفه سف ان آبادمباحث مدیریتی و مشارکتی 

ان و سناکنی   متشز  از نظنر شنهروند   تبیی  سواالت و ررتیه ها در قالب پرسشنامه در ادامه پژوهش

   به بررسی آن ها می پردازد. محفه سف ان آباد
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 مباني نظري پژوهش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -2-1
در  یسنت یه ز  ین گنردد و ا  یاحساس من  ییدر سطح باال یستیبشر به ه ز ازیدر جامعه امروز ن

سعه مطنرح  ومنبع ت  ی(. شهر به عنوان 122: 1923  ویسوم ای)حز   ن ابدی یقالب شهرها تحقق م

مهم و  ارینقش بس یشهر یتگاههاوندر روند توسعه شهر و بهبود سز یشهر  یریمد گاهیاس  و جا

 دارپاین  و قانون نند  توسعه  ی ریرا در مس یشهر  یریتوان مد یم گر یدگاه دیکننده دارد. از د  ییتع

مطفنو    انین بر جر  یرمدی وهدارد که نح  یه  اه ج  یاز ا شتریب   مورد  یجه قرار داد. اوت ردوم

تننوع و    یگسنتردگ  (. 9٨:1922 عه )شنی کند تنا ینقنش را ا   یمه تنر   شنهری توسعه  یداریپا یزندگ

  یریرا معنادل مند   یان شهرداروت یوجه ن  جی نان اس  که به ه  یشهر  یریمد متهوم یدگیچیپ

 گرانیمتنرادف بنا ه نه بناز     یشنهر   یریشهر اس . مند   یریل مدوئومس یدانس ؛ شهردار یشهر

و  ینظارت  راهبنر    یشهر  هدا  یریمد یان هسته مرکزوبه عن یعرصه شهر اس  و نقش شهردار

بنه    1313از سنال   ی(. مشنارک  شنهروند  13٨:192٨  یانین )ک  اسن  گرانیباز ریجفب مشارک  سا

 یهایریگ میش ن ودند در تی تال یشهر زانیبوده  برنامه ر یزیر در حوزه برنامه یدامنه دارصورت 
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سنازند. برنامنه    یخنرد را ع فن   یآنان برنامه ها یاز نظرات شهروندان مطفع شوند و با ه زار یشهر

گررتنه در  ی هنا یریگ میشهروندان نسب  بنه تین    شود یم باعثمعتقدند که مشارک    یشهر زانیر

 ییبا جفب مشارک  مردم بر توانا توانندیم یشهر رانیمد نزهیا یینزته نها. گردند ریپذ  یلئوشهر مس

ی شنوراها  میتوان به نقنش مسنتق   یم یشهر  یریمد ثدر بح  ی. بنابراندیتزایب یشهر  یریمد یها

نهناد   میرمسنتق یو نقنش غ ی اسنالم  یمنتتب در مجفس شورا یاستان ندگانیها  ن ا یشهردار  یشهر

 .اشاره ن ود یشارکتم یکنشها یدر کشاندن شهروندان به سو  یح  اختالف شهر یشوراها

 فلسفه وجودی مدیریت مشارکتی و شوراهای شهر  -2-2
ریشه های نظری مشارک  مردمی ورفسته وجودی شوراها را بایددر رهیار  های توسعه جس  

رهیار  های توسعه ع وماًبرمبنای نگرش های توسعه اقتیادی وتوسنعه از بناال   13٨3وجوکرد.تادهه 

با نگرش صرف اقتیادی وسرمایه دارانه وگاه با نظام بروکراتی  اداری  قرارداش .ای  رهیار  ها گاه

ه راه اس  ونقش مردم در تحوالت جامعه رن  می بازد . را که درنگرش اقتینادی  نرخش امنور    

با اقتیاد وبازار آزاد ودس  های نامرئی صنورت منی گیردودرنظنام بروکراتین  ودیوانسناالرانه نینز       

تی یم گیری ع   می کنند.با نی  نگنرش هنایی ه نواره بحنران هنای        حزوم  به عنوان تنها رک 

اجت اعی  اقتیادی ررهنگی وزیس  محیطی رخ ن وده وای  مسائ  در شنهرها به عننوان مهنم تنری      

هننای زیسنن   (.بننروز بحننران12: 192٨تجفننی گنناه ت نندن بشننری ن ننود بننارزتری یارتننه اننند)قرنی  

خواس  هاونیاز هنای منردم وتهدیند مننابع شنهروندان      محیطی شزاف طبقاتی عدم تطابق طرح ها با 

هنای جدیندی در بنا  توسنعه      وعدم توانایی دراداره اموره ه از عوامفی هستند که به ظهور دیندگاه 

منجر شده اند.ای  دیدگاه ها که برخواسته از اندیشه های مردم ساالرانه در ررایند توسعه اس  توسعه 

اندیشه ها که درقالب دیدگاه های آرمان گنرا وزیسن  منطقنه گنرا      ازپایی  به باال اطالق می شود.ای 

مطرح شده اند رهیار  سوم توسعه به ش ار می آیند وتحقق جامعه مدنی را نشانه می گیرند.بی گ ان 

عالی تری  نهادها برای تجفی مشارک  مردمی در شهر ها  شوراهاوانج   های شهری اند.ای  نهادهنا  

اکنان شهر که دخال  وشرک  ه ه آنها در برنامه ریزی وتی یم گینری امزنان   به ن ایندگی از ت ام س

پذیر نیس   به اداره امورشهرها ونظارت برآن می پردازند ودرواقع مهم تری  عرصه دخال  منردم در  

  نظارت ومشارک  در ای  اموراس . اداره امورشهرها
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most complex demographic phenomena, has brought about many changes in the 

expansion of urbanization, especially in the big cities and provincial centers. These 

immigrants are attracted to the poor because of economic poverty and lack of 

professional skills and literacy. The outskirts of cities and towns have become scarce 

and have begun to create many problems for urban managers and authorities, and then 

for other citizens. The main problem of this type of migration is the expansion of 

marginalization around metropolitan areas, thus identifying and Investigating the status 

of immigrants living in different margins and neighborhoods The ability of urban 

managers to meet urban needs is challenging. Proper urban services are not provided in 

a balanced way to citizens, so that most urban spaces are faced with an increase in the 

number of unauthorized residences, pollution, lack of sewage networks, and the 

problems caused by the utilization. With regard to these issues, this research aims at 

measuring issues and problems for improving the lives of citizens (a case study of the 

Salman Abad district of Ardebil). This research is descriptive-analytical, and in terms of 

nature, an application that has been implemented with quantitative and qualitative 

approach. Data gathering was done by documentary and field (using questionnaire 

technique) .The analysis level in this research is Salmanabad neighborhood and analysis 

unit, citizens living in Salman Abad district of Ardebil, and then using the statistical 

software of the analysis And the necessary analysis and processing. The findings of this 

study show that the highest copper content The problems and problems of the city in 

terms of citizens are related to the economic and social sectors and these problems are 

more concentrated in informal settlements of Salman Abad. According to Pearson 

correlation coefficient between two variables, urban management and physical index 

have a direct and significant relationship between variables. Which shows that Salman 

Abad's most important problems are in terms of urban management in the physical and 

infrastructural area. As a result, the need for long-term and short-term policies and 

measures to resolve the problems is necessary. At the end of the proposal, according to 

the findings of the researchtosolveTheproblems. fSalmanabadneighborhoodarepresented 
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