
Arc
hive

 of
 S

ID

                              1390 پاییز، 16، سال ششم، شماره )مطالعات انسانی( انداز جغرافیاییچشم
   134-151  صص

توانمند سازي نظام مدیریت شهري بر اساس الگوي شهر 
  شهروند مدار در ایالم

  ایران ،تهران، گروه جغرافیا، تربیت معلمدانشگاه  استاد -*اصغر نظریان
واحد علوم و  ریزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمی،دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه - نادر شوهانی
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    چکیده
شهرهاي کوچک  افزایش بی حد و ناگهانی جمعیت شهري ناشی از رشد طبیعی و مهاجرت روستائیان و

ثیرات آن بر أبه شهرهاي بزرگ و نیز تحوالت شگرف فرهنگی و تکنولوژي و همچنین جهانی شدن و ت
این . است گشتهجوامع مختلف باعث بوجود آمدن مسائل و مشکالت فراوانی در حوزه مدیریت شهري 

ریزي در جهت اسـتفاده از  و لزوم توجه به برنامه جریان باعث اختالل و چالش در مدیریت شهري شده
گویی عدالت و حقوق شهروندي، پاسخ ،مسئولیت پذیري، مشارکت شهروندان ، تکثرگرایی،خرد جمعی

رجـه اول ارتبـاط   مـدیریت شـهري،در د  . نمایـد مـی  به شهروندان، جهت توانمندي مدیران را ایجاب
 تنگاتنگی با جامعه شهري در سطح خرد، شکل گیري و شکل دادن به جامعه مدنی محلـی و شـهري،  

تثبیت حقوق و وظایف شهروندي، تقویت مشارکت  ،ارتقاي شهروندمداري شهري شهروندسازي محلی،
یـن مقالـه   ا .عدم توجه به خواست و نظر شهروندان در اداره امـور محلـی و شـهري دارد    شهروندي و

توانمند سازي مدیریت شهري را در بستر مفاهیم عدالت اجتمـاعی، مشـارکت شـهروندي، مـدیریت     
ثیر فراوانی در توسعه انسانی پایدار دارد را در شهر أگو و شهروند مداري که تشهري مشارکتی و پاسخ

امـواج رو بـه افـزایش     از انقالب باشهر ایالم که در طول سه دهه بعد  .ددهایالم مورد بررسی قرار می
           مهاجرت روبرو بوده، تحوالت زیادي در سـاختار کالبـدي و اجتمـاعی پیـدا کـرده اسـت  ایـن امـر         

در ایـن   .طلبدایی را میحال حاضر نیز مدیریت نظام یافته کرده و درریزي صحیحی را طلب میبرنامه
این نظم در هم ریختـه را   تواندند که میمیان تقویت روحیه مشارکت و شهروند مداري ازعواملی هست

در ادامه تحقیقاتی که براي انجام رساله در چارچوب توانمند سازي نظام مدیریت شهري  .انتظام بخشد
هـاي کمـی و   روش  و شهروند مداري در شهر ایالم تدوین گردیده و راهکارهاي مناسب با استفاده از 

  .کیفی ارائه شده است
  ، ایالمشهروند مدار شهر مدیریت شهري، شهروند، مشارکت شهروندان، دسازي،نتوانم: واژگان کلیدي

  

  25/9/90: پذیرش نهایی                                              2/5/90: دریافت مقاله

  as _ nazareyan@yahoo.com                                                                        :نویسنده مسئول*   
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  مقدمه. 1
البد شهر و مـدیریت شـهري تشـکیل    شهر در حیات مدنی از سه رکن اصلی شهروند، ک  

شهروند و مدیریت شهري ماهیتی فاعلی دارند و کالبد شـهر مـاهیتی انفعـالی،    . شودمی
انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شـهروندي دارد و نیازمنـد حیـات مـدنی اسـت و      

، مـدار  در شهر شـهروند  .ریت کالبد شهر استمدیریت شهري مکلف به سازماندهی و مدی
براي بهبود و توانمند سازي مدیریت امـور شـهري ضـرورت مشـارکت، همـه بهـره وران       

، بخش خصوصی و نهادهـاي غیردولتـی، مـردم و شـهروندان     )ها شهرداري(شامل دولت 
. رنـد ثري برداؤهاي مخود براي بهبود شهر قدم شهروندان بایستی به نوبه. کندایجاب می

ز بدنـه نهادهـاي مـدیریتی و    بنابراین الزمه رفع ناپایـداري در شـهرها، رفـع ناپایـداري ا    
ریزي شهري و کارآمدسازي، اثر پذیري و مسـئولیت پـذیري بیشـتر در اداره امـور     برنامه

ها و قدرت به محالت و مردم، حاکمیـت قـانون، عـدالت    یض وظایف، صالحیتشهر و تفو
هـا  گـویی، شـفافیت، بهبـود زیرسـاخت    ، پاسخنات و تسهیالتامکا فضایی دردسترسی به

هـاي  سازي بخش خصوصی و سـازمان  توانمند سازي، افزایش ظرفیت و شهري، شهروند
بایسـت در ایـن شـهر ضـمن احتـرام بـه       همچنـین شـهروندان مـی    .باشدغیر دولتی می

امـور مـدیران   شهروندان دیگر، قانون پذیر بوده و مشارکت جو در امور شهر باشـند و بـر   
شهري نظارت داشـته باشـند حسـن همکـاري بـا شـهرداري و مسـئولین شـهري، حـل          

تی از شـرایط الزم جهـت   مشکالت شهري از طریق همکاري و مشارکت نهادهاي غیردول
    ). 51 :1382پاپلی یزدي، رجبی سناجردي ( باشدتحقق آن می

متنـاوبی را پشـت سـر     هاي اخیر تحـوالت جمعیتـی و کالبـدي   شهر ایالم در طی دهه  
نفـر در   176397بـه   1335نفر در سال  8346که جمعیت آن از  طوريه گذاشته است ب

 21 سال گذشته جمعیت شهر بیش از 54یعنی در طول  ،افزایش پیدا کرده 1389سال 
شـهر ایـالم   . است این شهر است که این خود نشان دهنده رشد باالي جمعیت شدهبرابر 

درصـد کـل    45درصد از کـل جمعیـت و    25اي، بیش از ناحیه بعنوان یک نخست شهر
مهاجرین از  که اکثر با توجه به این. جمعیت شهرنشین استان را در خود جاي داده است

ی از قـوانین شـهري بـراي در    سواد، آموزش وآگاهی کـاف  مناطق روستایی به شهرآمده و
بـر  .  شهر ایالم شده است اي در، موجب ایجاد معضالتی عدیدهدر شهر را ندارندسکونت 

کت شـهروندان و توجـه ویـژه بـه     این اساس، نگرش جدید بـه مـدیریت شـهري و مشـار    
هاي شهروند مداري جهت تأمین خواست و نظر شـهروندان در امـور شـهر بـراي     شاخص

بـا توجـه     .)177: 1382شوهانی، (رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهري ضروري است 
ري در شهر ایالم، رویکرد جدید شهروند محوري بـراي توانمنـدي   به معضالت فراوان شه

گیرد توجه به این مسائل و تحوالت شدید جمعیتـی و  مدیریت شهري مورد نظر قرار می
 هـایی لأاهمیت مشارکت شهروندان در امور شهري و پیشرفت درجه شهروند مداري سـو 
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 مـدار و  شـهر شـهروند  عملکرد مدیریت شـهري در راسـتاي تحقـق الگـوي      در ارتباط با
کـه   ایالم براي شهروند مـداري ایـن   بررسی میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

آیا شهروندان امکانات و شرایط الزم را بـراي مشـارکت در امـور شـهر و پـذیرش روحیـه       
و آیـا مـدیران شـهري آمـادگی کـافی بـراي اسـتفاده از         شهروند مداري دارند یا خیـر ؟ 

و ساکنان شهر از نظـر   یت روحیه شهروندي در مردم شهر را دارا هستند؟مشارکت و تقو
و  NGOي دارنـد؟ وضــعیت  آمـادگی کـافی بـراي شـهروند مـدار      فرهنگـی و اجتمـاعی  

الت أایـن سـو   ؟ مطرح بـوده مسـلماً  صنفی در مشارکت در شهر چگونه استهاي سازمان
  :باشدکند که بشرح زیر میمی  را مطرح  هاییهفرضی

  .میزان تحقق الگوي شهر شهروند مدار و مدیریت شهري کارآمد رابطه وجود دارد بین -
   .بین عملکرد  مدیریت شهري و تقویت روحیه شهروندي رابطه وجود دارد -
  .رابطه وجود داردمدیریت شهري پایدار  وبین میزان مشارکت شهروندان  - 

  مروري بر ادبیات موضوع. 2
عنوان یک رویکرد جدید از مباحث مهـم مطـرح شـده در    ه اگر چه شهر شهروند مدار ب  

ها و نهادهـاي  هاي گذشته بوده و از سوي دیگر بسیاري از سازماندهه اخیر و بویژه سال
مختلف دولتی و غیردولتی همچنان روي این مباحث تأکید دارند لیکن این مهم نه تنهـا  

حتـی در حـوزه نظـري نیـز      بلکـه . در عمل چندان تحقق نیافته و مشکالت فـراوان دارد 
از سـوي دیگـر موضـوعاتی    . پژوهش چندان جامعی در مـورد آن صـورت نگرفتـه اسـت    

همچــون جامعــه مــدنی، دموکراســی، تکثرگرایــی، کیفیــت زنــدگی، عــدالت اجتمــاعی، 
گـو، رفـاه شـهروندي،    مشارکت مردمی، شـهروند محـوري، مـدیریت غیرتمرکـز و پاسـخ     

گویی مدیریت شهري داراي ابعاد اجتمـاعی،  اسخآموزش شهروندي، فرهنگ شهروندي، پ
لـذا اغلـب   . باشدهاي مختلف مییار زیادي بوده و مورد توجه رشتهفرهنگی و کالبدي بس

اصـی از  هاي مـذکور ابعـاد خ  شده از سوي پژوهشگران رشتهها و مطالعات انجام پژوهش
وند مـداري بـراي   لذا با توجه به اهمیـت وضـرورت شـهر    .انداین موضوع را مدنظر داشته

توانمندي مدیریت شهري توجه به این مفهـوم بـراي گـره گشـاي بسـیاري از مشـکالت       
اي از نظریـات  بـر ایـن اسـاس خالصـه     ).48، ص 1377خسروي، ( است  شهرها ضروري

،تئوري است کـه بـر پایـه اعتقـاد بـه      اولین نظریه .دشومرتبط با موضوع تحقیق بیان می
از این دیدگاه تصمیم گیـري  . ی و جامعه مدنی استوار استاصول دموکراسی، کثرت گرای

نفـع هسـتند و   درباره شهر باید توسط همه کسانی انجام گیـرد کـه در آن دخیـل و ذي   
اساس آزادي، برابري و حق انتخاب شهروندان استوار گردد تحقق این  باید بربنابراین می

  هـاي غیرحکـومتی،   زمانامر به دخالت و همکـاري فعـال نهادهـاي اجتمـاع محلـی، سـا      
www.SID.ir   .)108 :1382مهدي زاده و دیگران (وابسته است  هاي کارشناس و غیرگروه
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 امروزه در اکثر کشورها مشارکت شـهروندان . مشارکت شهري است هدیدگاه دیگر نظری   
پـاپلی یـزدي و رجبـی سـناجردي،     (ریزي شهري اسـت  جزء جدائی ناپذیر فرآیند برنامه

هاي اثبات گرایی منطقی، در شـکل جهـان شـمولی،    نظریه 1970 در دهه. )238 :1382
مورد تردید قرار گرفت و اندیشه مشارکت مردم در امور شهرها مورد توجه واقع شـد کـه   

 .)148 :1381قـوام، (حاصل آن آثار دیوید هاروي و تولد مکتب جغرافیـاي رادیکـال بـود    
روند مـداري اسـت مـدیریت    نظریه مدیریت شهري از دیگر نظریات مرتبط با اصـول شـه  

شهري نوعی دموکراسی و خودگرانی محلی است که مردم در آن مشارکت بـاالیی را دارا  
پاپلی یـزدي و رجبـی سـناجردي،    (باشد شهر می هستند و این مشارکت براي اداره بهتر

ساختار مدیریت شهري باید مبتنی بـر اصـولی باشـد کـه در واقـع پـی و        .)324 :1383
اصـل تربیـت شـهري و     از آورنـد ایـن اصـول عبارتنـد    اختار را به وجود میشالوده این س

نیـز اصـل جلـب اعتمـاد بخـش       ، اصل نظریابی مداوم از شـهروندان و آموزش شهروندان
   .)52: 1379مزینی،(مردمی و خصوصی 

  مدیریت شهري و سیر تحول تاریخی آن. 2-1
 -در آن دوران ساختار اقتصادي. در دوران مادها، شهرها بیشترکارکردي نظامی داشتند  

ا اجتماعی کشور چندان تکامل پیدا نکرده بود تا رونق بازرگانی و تولید صـنایع دسـتی ر  
حکومـت  . )7 :1374نظریـان،  ( دهند، سبب گـردد  که هر دو به زندگی شهري شکل می

گذاري شهرهایی است که حکومت خود انگر تجربه بزرگ تاریخی در بنیان سلوکیان نمای
سـت کـه شهرنشـینی در ایـران     دارند و در این زمان ا) به سبک شهرهاي یونانی( ان فرم

بیشتر پادشاهان سـلوکی از دخالـت مسـتقیم در    . )10 :1374نظریان، (  گیردشتاب می
زیرا امور داخلی شهرها توسـط شـوراي شـهر اداره     ،کردندجتناب میامور داخلی شهرها ا

   .)60 :1367سلطان زاده، (خوردار شهروندان از آزادي عقیده بر. می شد
سـلطان زاده،  (در روزگار پارتیان، سیاست ادارة شهرها بر تابعیـت پادشـاه قـرار داشـت       

: در روزگار ساسانیان همه شهرها زیر فرمان و قدرت شـاهان قـرار داشـتند   ) 123 :1367
لۀ شاهان در در این دوره شهرها رفته رفته به تابعیت شاهان درآمدند و زمینه براي مداخ

   .)123 :1379سعیدنیا، . (امور شهرها فراهم گردید
با فروپاشی تشکیالت سیاسی ساسانیان، شیوة ادارة شهرهاي کشور نیـز دسـت خـوش      

در دوران . تغییرات بسـیاري گردیـد و قـوانین اسـالمی وارد زنـدگی شـهري ایـران شـد        
دي و انتظـامی هـر   امور اجتماعی، اقتصـا   -عده اي از مأموران محلی و دولتی  -اسالمی 

 .اي داشـتند هاي ویژهکردند و هر یک از آنها وظایف، تکالیف و مسؤولیتشهر را اداره می
شهروند شهرهاي دوره اسالمی فرمانبردار احکام اسالمی، خلیفه یا نمایندگان او هسـتند  

   .)21 :1374نظریان، (
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طبـق  . دوران پس از مشـروطیت تعلـق دارد   ین در ایران، بهمدیریت شهري به شکل نو  
ادار امور هـر شـهر بـه عهـدة انجمـن بلـدي       ) خورشیدي 1286مصوب سال(قانون بلدیه 

     هـا و انتظـارات مـردم شهرنشـین بـود      گذارده شد و این انجمن موظف به اجراي خواست
اهی فراتـر  ها بسیار ساده بود و از زمرة امور خدماتی و رفـ در آن روزگار وظایف شهرداري

  .)130: 1379نیا،  سعید( نمی رفت
-دوران پهلوي از بسیاري از جهات پایـه گـذار تغییراتـی چنـد در سـاختار اقتصـادي         

در ایـن دوران انتخـاب شـهردار بـر     ) 104 :1387لطیفی، (اجتماعی جامعۀ ایران گردید 
بـا   1309در سـال . شدندي شهرداري، کارمند دولت محسوب میعهدة دولت بود و اعضا

ها، به طـور رسـمی   و تصویب قانون جدید شهرداري) 1286مصوب سال (لغو قانون بلدیه 
کـه در   با توجـه بـه ایـن   . ها بر عهدة وزارت کشور گذاشته شدنظارت و هدایت شهرداري

ها از نظر مالی، اداري و اجرایی به دولـت تأکیـد شـده    قانون جدید بر وابستگی شهرداري
: 1387لطیفی، (استقالل عمل و خودکفایی آنها باقی نمانده بود  بود، جاي چندانی براي

در ایـن   .ها صـورت گرفـت  آخرین تغییر عمده در قانون شهرداري 1345در سال   .)104
هـاي  دوران نیز مدیریت شهري انتخابی، پا نگرفت و با وجود تالش براي تشکیل انجمـن 

نایی مردم و کارگزاران دولتـی  آشعدم شهر در سطح شهرهاي کشور، این تجربه به سبب 
    .)133 :1379سعید نیا، ( هاي مردم ساالرانه به شکست گراییدبا روش

با تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، قانون اساسی جدیـد بـر اداره شـورایی کشـور در       
در سطح شهرها، شوراي اسـالمی   .وستایی تأکید ورزیدسطح کشوري، استانی، شهري و ر

انجمن شهر شد و وظایفی که بر عهدة این انجمن بـود بـر عهـدة شـوراي     شهر جایگزین 
مسائل و مشکالت ناشی از جنگ تحمیلی هشـت سـاله، مـانع    . اسالمی شهر گذاشته شد

قـانون   1375اما خوشـبختانه در سـال   . برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی شهر گردید
به تصـویب   "انتخاب شهروندانتشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و "

بـه   1377در سـال  ... مجلس شوراي اسالمی رسید و اولین دوره شورهاي شهر، روستا و 
  .)51 :1378، قانون اساسی( اجرا درآمد و تاکنون چهار دوره آن برگزار شده است

  رویکردهاي نوین مدیریت شهري . 2-2
شـهرها بـراي آن مـدیریت    . اسـت ته امروزه، مدیریت شهري در جهان تحول اساسی یاف  

گسـتردگی وظـایف   « شوند که بتوانند رفاه و آسایش سـاکنان خـود را تـأمین سـازند    می
هـا بـه   ها به ویژه در کشورهاي توسعه یافته، ناشی از نگرش نوین به شـهرداري شهرداري

امـروزه بـه شـهرداري بـه عنـوان      . هـاي مسـئول مـدیریت شـهري اسـت     عنوان سـازمان 
را به انجـام   هاي عمرانی و خدماتی شهرایی از فعالیترگ که باید صرفاً پارهمانکاري بزپی

ایـی مـدنی و برخواسـته از    ؤسسـه بلکه شهرداري بـه عنـوان م  . شودرساند، نگریسته نمی
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در رویکرد نوین مـدیریت  . مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار و انسانی گام بردارد
      :هـاي سـنتی و مرسـوم خـود بـه امـوري ماننـد       هـا در کنـار فعالیـت   شهري، شـهرداري 

کاظمیـان و سـعیدي   ( »پردازندگی، بهزیستی و زیست محیطی نیز میهاي فرهنفعالیت
مدیریت جدید شهري تنها به معناي تهیه فهرستی از وظایف  .)79 -80 :1383رضوانی، 
مسئله مدیریت  به این مدیریت شامل برخوردي نوین. باشدها براي مدیران نمیو فعالیت

اي نـوین در برخـورد بـا    نوین از عملکرد یک سازمان، شـیوه  ایی استشیوه. شهري است
ایـن مـدیریت بـه معنـی     . دولت مرکزي، نهادهاي غیردولتـی، بخـش خصوصـی و مـردم    

هـا  به جاي وابستگی شـهرداري . تر استثر و فعالؤمدیریت با پویایی بیشتر، خودکفایی م
 هاي فنی و تـا هاي محلی به مهارتخودکفایی به معناي اتکاي حکومتبه دولت مرکزي، 

  .)IULA-EMME, 1993:11(باشد حد امکان به منابع مالی خودي می

  هاي کلیدي آن و مؤلفهمدار  شهر شهروند. 2-3
ی به رسمیت شـناخته  در ایده شهروندي حق همه افراد براي برخورداري از حقوق قانون  

مناسب تر بر  هایی که آنها باید آن را به جهت برخورداري از یک زندگیشده و مسئولیت
باید دانست که تنها استقرار فیزیکی در شهر، معـادل واژه   .شودعهده گیرند مشخص می

هاي مشارکتی مدیریت بهینه شهر ایفاگر مسئولیت شهروند باید در نقش .شهروند نیست
کنـد تـا   هاي فرد مهیا میی را براي فعالیتر اجتماعی مناسبباشد چرا که شهروندي بست

. او بتوانـد همــه چیـز را در خــدمت پیشـرفت خــود بــه سـوي تعــالی، بـه دســت گیــرد     
شارکتی  بـراي بهبـود امـور    یند مآعنوان یک فره مدار  ب در شهر شهروند .)1386پارسا،(

، )هـا  مدیریت شهري بخصـوص شـهرداري  (وران شامل دولت مه بهرهبایست هشهري می
ن به سهم خود براي بهبـود شـهر   بخش خصوصی و نهادهاي غیردولتی، مردم و شهروندا

ز بدنـه  این الزمه رفع ناپایداري در شهرها، رفع ناپایـداري ا  بنابر .ثري بردارندؤهاي مقدم
ریـزي شـهري و کارآمدسـازي بیشـتر در اداره امـور شـهر و       نهادهاي مـدیریتی و برنامـه  

ت و مردم، حاکمیت قانون، عـدالت فضـایی در امکانـات    تفویض وظایف و قدرت به محال
باشـد   هاي غیر دولتی میافزایش ظرفیت بخش خصوصی و سازمانگویی، شفافیت، پاسخ

بایست در این شهر بر امور مدیران شهري نظـارت داشـته باشـند    همچنین شهروندان می
باشد با آن میري از شرایط الزم جهت تحقق حسن همکاري با شهرداري و مسئولین شه

این اوصاف منظور از شهر شهروند مدار شهري است که توجه بـه خواسـت و نظـر مـردم     
مـدار بـه    هاي شهر شهروندگردد مشخصههاي آن محسوب مییکی از اصلی ترین ویژگی

  :شرح ذیل است
گـویی در عملکـرد خـویش    شهري که در آن مدیریت شهري ضمن شـفافیت و پاسـخ   .1

خود را در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توجه به خواسـت و نظـر    تمام تالش و مساعی
www.SID.ir  .مردم به انجام برساند
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یت پذیري در کلیه امور شهر نسـبت  لشهري که شهروندان آن ضمن مشارکت و مسئو .2
  .به مدیریت شهري اعتماد داشته و به شهر خود تعلق مکانی داشته باشند

بـراي اسـتفاده شـهروندان مناسـب      شهري که دسترسی به امکانات و خدمات شـهري  .3
بوده و شهروندان بدون دغدغه و در کمال آسایش به امکانات مورد نیـاز خـود دسترسـی    

  . داشته باشند

   1مشارکت مردم. 2-3-1
یکی از این فوایـد ظرفیـت   . باشدشهر می بهبود امور مشارکت داراي فواید زیادي براي  

که مشـارکت یـک فعالیـت جمعـی      به اینبا توجه . است )Capacity Building(سازي 
. لذا نیازمند وجود روحیه جمعی بوده و با فعالیت انفرادي و تکروي همخوانی ندارد ،است

انتظار مشارکت همگانی در نظام هـایی بـا سـوابق تمرکـز گرائـی بـاال کـه جـائی بـراي          
نـد  افتـه و نیازم مشارکت همگانی باقی نگذاشته انتظاري است که بـه سـهولت تحقـق نی   

هاي الزم براي حضور کارآمـد مـردم و مشـارکت آنـان در     ها و ظرفیتآماده سازي زمینه
ظرفیت سازي براي مشارکت شهروندي ارتباط تنگاتنگی با مفـاهیمی  . امور مختلف است

و ظرفیـت سـازي اجتمـاع     )Civil Capacity Building(چون ظرفیـت سـازي مـدنی    
مزیـت   )Chaskin, 2001: 295( .رددا )Community Capacity Building( محلـی 

: عبارتسـت از  توانمندسـازي  .اسـت   )Empowerment( دیگر مشارکت، توانمند سـازي 
اي یا به رسمیت شناختن نهادهـاي موجـود در تصـمیم گیـري و     تشکیل نهادهاي محله

هدف از مشارکت یا توانمند سازي مدنی مـردم، افـزایش احسـاس    . هدایت زندگی محله
در » سـهم دولـت، سـهم مـردم    « گویی مناسب اهالی بـه پرسـش   و پاسختعلق به محله 

در کشور ما ایران نیز بحث مشارکت . )40 :1381خاتم، (  سازماندهی زندگی محله است
هاي متمادي است که مـورد توجـه واقـع شـده     به عنوان یک موضوع مهم و کلیدي سال

رسمی، عـدم آگـاهی مـردم،    هاي غیراست اما موانعی همچون بوروکراسی، فقدان سازمان
 :1381 قـوام، (به عنوان عوامل بازدارنده در تحقق آن عمل می نماینـد  ... تمرکزگرایی و 

148( .  
  
   2گو و هماهنگمدیریت شهري پاسخ. 2-3-2
شهرهاي امروزي بدلیل تولید بی هدف و گسترش بـدون حـد و مـرز،  بـه مثابـه یـک         

در این گذر باید بر این نکته تأکید کرد کـه  . کارخانه، یک راه آهن و یک زاغه شده است
        شهرنشــینی و مــدیریت شــهري بایــد بــا رشــد معیارهــا و رفــاه اجتمــاعی تــوأم باشــد   

)lees & et al, 1976:1815( . هـاي  الت شـهري فرصـتی در جهـت بـروز ارزش    مشـک
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واب، بـدون انسـجام   انسانی باقی نگذاشته و شـهرها تبـدیل بـه فضـایی بـراي کـار و خـ       
و ایـن   هـاي شـهري آمـاده شـده    همه نوع وسایل زندگی در عرصـه . ندااجتماعی گردیده

ه ي عمرانی و هر اقـدامی کـ  هر برنامه. ها از یکدیگر استدرست همپاي دور شدن انسان
انجامد، باید به نحوي عمیق مورد توجه قرار گیرد، به گسترش کالبدي یا رفاه شهري می

منظور آن . هاي انسانی را ارج نهاده و مرتبت دهدر این رهگذر جایگاه انسان و ارزشتا د
است که مدیریت شهري تشخیص دهد که چیزهایی براي سالمت زندگی در شهرها الزم 

مدیریت شهري، با حفظ اصول باید براي این مسایل به چـاره  . و چه چیزهایی مضر است
مهمترین وظیفه مـدیریت شـهري کـه بـا      ).38 :1380نجاتی حسینی، ( اندیشی بپردازد

 To(سـازي   هدف تقویت و بهبود اجتماع محلی کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند
build citizenship( سازي یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیالت و سـاز   شهروند. است

و کارهاي الزم براي شهروندان تا آنها از حقوق شهروندي شان بهره منـد شـوند و ضـمناً    
بتوانند به نحوي مناسب وظایف و تکالیف شـهروندي شـان را در قبـال جامعـه محلـی و      

ر سطح محلـی و  تحقق عدالت اجتماعی د .کنند انجام دهندکه در آن زندگی میشهري 
روبــط . )Demaine, OP.Cit: 163-178(شــهري از وظــایف مــدیریت شــهري اســت 

حـس  هـاي شـهروندان، تقویـت    مناسب شهروندي و مدیریت شهري باعث بسط توانـایی 
، تقویت حـس اعتمـاد اجتمـاعی شـهروندان بـه نظـام       تعلق اجتماعی شهروندان به شهر

مشـارکت شـهروندان و مـدیریت    حل مشـکالت شـهري از طریـق     نیز و مدیریت شهري
  . )41 :1380نجاتی حسینی، (د شوشهري می

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ملزومات شهر شهروندمدار. 1شکل 

- هایی براي پاسخطراحی برنامه
 مدیریت شهري گویی و شفافیت

هاي ها و برنامهارائه واعالم هزینه
 شهر به مردم  در مقاطع زمانی

هاي تقویت طراحی برنامه
 شهروندي

نهادینه سازي و تقویت زندگی 
   انجمنی شهروندان، طراحی 

 هاي مشارکتیطرح

توزیع عادالنه امکانات و خدمات 
 در سطح محالت

هاي عملی سامان طراحی برنامه
دهی عادالنه  امکانات و خدملت 

 شهري در نواحی
مبارزة مشارکتی با آلودگی هوا، 

آب، خاك، صدا، ایجاد شهر 
 یدار زیست محیطیمشارکتی پا

هایی در جهت طراحی برنامه
 سالمتی شهروندان

  شهر شهروند مدار                         

هاي مشارکت طراحی برنامه
 شهروندان 

مشارکت فعال شهروندان در ایجاد 
  و نگهداري  فضاهاي شهري

 قوانین و مقررات روان در شهر

 ایجادهایی براي طراحی برنامه
   شهر خودکفا

هاي خوداشتغالی  طراحی برنامه
 در شهر جهت ازبین بردن فقر

  تشکیل شورا و شهردار محله
  تشکیل شهردار مدرسه

 تقویت سازمانهاي غیر دولتی

تمرکز زدایی در اجرا و نظارت 
 توسعه شهر  هايبرنامه

هاي آگاه سازي همگانی برنامه
شهروندي، در رابطه با مشارکت، 

 حقوق آحاد مردم

هاي آموزش هايطراحی برنامه
 شهروندي  عمومی
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  عامالن شهر شهروندمدار. 2-4
مـداري را مفهـومی محـوري بـراي تحقـق مـردم        ها مفهـوم شـهروند  بسیاري از تحلیل  

مرکـز توجـه   . کننـد یکم قلمداد میقرن بیست و ساالري و توانمندي مدیریت شهري در 
گویی چه به حقوق انسانی، بقا، عدالت، برابري و پاسخ این مفهوم انسان است و لذا هر آن

بـراي تحقـق شـهر     .باشـد شود در حوزه ایـن آرمـان مـی   هاي آنان مربوط میبه خواسته
  :ثرندکه برخی از آنها عبارتند ازؤ، عواملی مد مدارشهرون

  ها دولت. 2-4-1
ها، همواره براي ارضاي نیازهاي خود به صـورت اجتمـاع و در کنـار هـم زنـدگی      انسان  

هـاي  از نظـر دیـدگاه  . انـد یـان بـه تشـکیل دولـت هـا همـت گماشـته       کرده و در ایـن م 
همواره وجود دولت بـراي  ) دولت حداقل(و نئولیبرالیسم ) دولت مداخله گر(نئوکالسیک 
در مسیر دستیابی به شرایط شـهروندي و   .ستده اهاي بشري مورد تأکید بوتحقق آرمان

ه اسـت، آنهـا موظـف    هـا گذاشـته شـد   اي بر عهده دولتمداري، وظایف گسترده شهروند
هـا رعایـت   ها و سیاسـت گـذاري  پایداري را در تمامی سطوح برنامههاي هستند تا مؤلفه

 تـدوین مـنظم  ها در تمامی کشورها قادرنـد بـا   دولت. )Brohman, 1996: 310( کنند
هاي همسو با جریان توسعه پایدار و بستر سازي روند مشارکت مـردم در سرنوشـت   قانون

خود، تحرك اجتمـاعی را در سـطوح مختلـف جوامـع گسـترش داده و موجـب افـزایش        
هـا  دولـت . ی و مشارکت شهروندان گردندهاي محلگویی حکومتمسئولیت پذیري؛ پاسخ

رت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، بـا ایجـاد شـرایط       بخصوص در جهان سوم قادرند به صـو 
نقـش پپیشـتاز بـه     مـدار  مطلوب با تحرك بخش خصوصی عمالً، در تحقق شهر شهروند

   .)Ibid( عهده بگیرند

  سازمان هاي غیردولتی . 2-4-2
ی، نقشی حیـاتی بـر   هاي غیردولتی، در شکل دهی و تحقق دموکراسی مشارکتسازمان  

نه و سازنده خود در جامعـه  خود را به طور عمده، از نقش مسئوالها اعتبار آن. عهده دارند
ها، به ویژه در عرصـه  ها و مهارتو به دلیل پراکندگی و گوناگونی فعالیت کنندکسب می

ها، در تحقق شـهر شـهروند   ، زیست محیطی، فرهنگی و نظایر آننظارت بر امور اجتماعی
زاد بودن از قیـد و  ها، به جهت آاین سازمان .ا اهمیتی برخوردارندمدار، از جایگاه بسیار ب

هـاي  ساعدي براي مشارکت در تمام زمینههاي بسیار مهاي رسمی زمینهبندهاي فعالیت
  ). 146 :1388نوابخش و سیاه پوشش، ( اندتوسعه یافته
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  شهروندان. 2-4-3
 شهرنشین کسـی اسـت کـه بـه    . میان شهروندي و شهرنشینی تفاوت زیادي وجود دارد  

امـا شـهروند داراي    .نام شـهر سـاکن اسـت   ه جغرافیایی ب لحاظ جغرافیایی در یک قلمرو
ــی  ــینی م ــگ شهرنش ــد فرهن ــکویی، (باش ــی. )75 :1373ش ــکارترین  اساس ــرین و آش        ت

همکـاري بـا    هاي شهروند در یک شهر شهروند مدار، احترام بـه حقـوق دیگـران ،   ویژگی
حلـه سـالم،  مشـارکت در اداره شـهر، انضـباط      ایجـاد فضـا و م   ،هاي غیردولتـی سازمان

باشـد  دیران شهري، پایبندي به قـانون مـی  اجتماعی، مسئولیت پذیري، نظارت بر امور م
   .)28/11/1386 :ملی پارسا، اعتماد(

  شهروند مداري ومدیریت پایدار شهري . 2-5 
، زنـدگی  ر زیست محیطی قابل سکونت واي است که از نظتوسعه پایدار شهري، توسعه  

از نظر اقتصادي قابل دوام و از نظر اجتماعی، داراي برابـري و توجـه بـه خواسـت و نظـر      
ي پایدار شهري به حفـظ  به عبارت دیگر توسعه .)mukomo, 1996:266(مردم باشد 

 ،زمـه آن پایـداري اجتمـاعی، اقتصـادي    ال .شـود هاي زیست محیطی محدود نمـی تعادل
مـدیریت شـهري در صـورتی     .)31: 1380کریمـی،  ( مدیریتی و عدالت اجتمـاعی اسـت  

عنـوان  ه پایدار خواهد بود که  الزامات زیر که از نظرکمیسیون جهانی محـیط زیسـت  بـ   
  .الزامات توسعه پایدار قلمداد شده است را مورد توجه قرار دهد

  الزامات توسعه پایدار شهري. 1جدول 
  الزامات  ردیف

  در بستر یک نظام سیاسیمشارکت شهروندان در تصمیم گیري   1
  هاي حاصل از ناموزونی توسعه در بستر یک نظام اقتصاديچاره اندیشی براي تنش  2
  التزام به ترمیم و حفاظت محیط زیست در بستر یک نظام تولیدي  3
  وجود انعطاف پذیري و خود اصالحی در بستر یک نظام مدیریتی  4

  
  
  تحقیق  شناسی روش. 3
 .کاربردي و مبتنی بر پیمایش اسـت  -وهش، توصیفی ژتحقیق در این پنظر  روش مورد  

پـردازد و  توصیفی بدان جهت که به بررسـی وضـعیت متغیرهـاي دسـتکاري نشـده مـی      
هـاي آن مـورد اسـتفاده    شـود و یافتـه  که در کوتاه مدت انجام می خاطر اینه کاربردي ب

 نامـه و گـرد  و پیمایشی است چون متکی به ابزارهاي پرسـش  .باشدربط مینهادهاي ذي
www.SID.ir  . ها به جامعه آماري استها و تعمیم یافتهآوري داده
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  مورد مطالعه محدوده. 4
ـ . شهر ایالم مرکز و مهمترین شهر در شمال استان واقع شده است   ه عنـوان  شهر ایالم ب

درصـد کـل جمعیـت     45درصد از کل جمعیت و  25، بیش از ايیک نخست شهر ناحیه
کیلـومتر   17این شهر داراي وسعتی حـدود   .شهرنشین استان را در خود جاي داده است

ارتفـاع متوسـط ایـن    . باشد مربع براساس محدوده تعیین شده توسط طرح جامع شهر می
  ).44: 1379شوهانی، (باشد متر می 1440شهر از سطح دریا 

                                   

  
  

  محدوده مورد مطالعه. 2شکل 
  
جـایی جمعیتـی    جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن بـه شـکل گسـترده موجـب جابـه       

از جمله تبعات و اثرات این مسأله رشد و گسترش شهر ایالم و در نتیجه فشار بـر   .گردید
ن مشـاور،  مهندسی(شهر ایالم به عنوان نقطه کانونی جذب مهاجران روستایی بوده است 

 25نفـر بـیش از    160355، شهر ایالم بـا جمعیتـی معـادل    1385در سال ). 16 :1387
گر اهمیـت آن   درصد از کل جمعیت شهري استان را به خود اختصاص داده که این نشان

معاونـت برنامـه ریـزي اسـتانداري،     (ترین نقطه شهري ناحیـه بـوده اسـت     به عنوان مهم
55:1388.(  

  )1375 -1385(هاي  ر ایالم در طی سالتحوالت جمعیت و خانوار شه .2جدول 

تعداد   سال
  خانوار

تعداد 
  افزایش جمعیت  بعدخانوار  جمعیت

  درصد  تعداد
1375  22732  126346  56/5  9918  65/1  
1385  34634  160355  89/4  34009  4/2  

  1355تا  85 ،سرشماري عمومی نفوس و مسکننتایج :  نبعم     
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اسـاس آمـار و ارقـام بـه      بـر . گذشته مهاجرپذیر بوده اسـت سال  50شهر ایالم در طی   
 1365 -1375پـذیري شـهر ایـالم در طـی دوره      دست آمده میزان متوسط نرخ مهاجرت

درصـد بـوده اسـت کـه ایـن       2/4حدود  1375 -1385درصد و در طی دوره  5/4حدود 
ده بـه  توزیـع مهـاجران وارد شـ   . دهد پذیري شهر ایالم را نشان می نسبت شدت مهاجرت

دهد که بیشـترین تعـداد مهـاجران کـه      نشان می 1375 -1385شهر ایالم در طی دوره 
هـاي   انـد و بقیـه از اسـتان    درصد بوده است به شهر ایالم، از استان ایالم بـوده  75حدود 

  .)106: 1379شوهانی، (اند  همجوار مهاجرت کرده
بـه  نقـاط    35033، تعـداد  1385براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال   

با توجـه بـه افـزایش     .)59 :1385، مرکز آمار ایران(  اندشدهشهري شهرستان ایالم وارد 
یان به شهر ایالم بستر سازي الزم در جهت آموزش شـهروندان ضـروري   ئمهاجرت روستا

چرا که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی    .باشدمی
حـدود   1375در سـال  ). 118: 1379شـوهانی،  (میـزان باسـوادي اسـت     جوامع مختلف

: 1377طـاهري،  ( انـد  ساله و بیشتر استان ایالم باسواد بـوده  6درصد از جمعیت  74/76
        درصـد افـزایش پیـدا کـرده اسـت       20/88بـه حـدود    1385این نسبت در سال  که )48

ي در شهر ایالم رقـم قابـل قبـولی را    هرچند که نسبت باسودا  .)1385مرکز آمار ایران ،(
اي و روستایی شهر ایالم، مدیریت با توجه به بافت قبیله. لوب نیستدهد اما مطنشان می

شهري باالخص شهرداري ایالم، آموزش شهروندي جهـت ارتقـاي فرهنـگ شـهروندي را     
  . بیشترمورد توجه قرار دهد

  
  1385و  1375ساله و بیشتر شهر ایالم در سال  6نسبت باسوادي در میان جمعیت  .3 جدول

  گروه سنی
1375  1385  

  بیسواد  باسواد  بیسواد  باسواد
  12  20/88  58/15  42/84  )درصد(  مرد و زن

  1375تا  85 ،سرشماري عمومی نفوس و مسکننتایج :  نبعم     

  هایافته. 5
   عملکرد مدیریت شهري. 5-1
یکی از برجسته ترین وجه تمایز مدیریت شهري سنتی و جدید میزان مشارکت پذیري   

هدف کالن مدیریت . و توجه به خواست و نظر شهروندان در اداره امور شهرها است
www.SID.irشهري ایجاد محیطی قابل زندگی همراه با عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادي، مشارکت 
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 :1379صرافی، (ی و زیست محیطی است پذیري، رضایت و سرانجام پایداري اجتماع
مردم شهر ایالم عدم تعلق و تعصب مکانی به شهر و سرزمین هاي بارز از ویژگی  .)80

ررسی بدر این تحقیق براي . باشدریزي دقیق میبوده که نیازمند توجه و برنامهخود 
ز ل اأسو 70وضعیت شهروند مداري جهت توانمندي مدیریت شهري در ایالم بیش از 

نامه به صورت تصادفی توزیع گردید در این شهروندان و مدیران شهري در قالب پرسش
وضعیت مشارکت شهروندان در امور شهر و رابطه این  ،ها عملکرد مدیریت شهريسوال

بر این  .متغیرها با توانمند سازي مدیریت شهري مورد سنجش و ارزیابی واقع شده است
ها سنجش سؤال در کلیه بخش 30رکیب بیش از تاساس عملکرد مدیریت شهري  با 

گویان عملکرد مدیریت درصد پاسخ 8/27ه شدبا توجه به آمارهاي استخراج  .گردید
درصد ارزیابی عملکرد مدیریت شهر را در حد  6/24اند،  شهري را خوب ارزیابی کرده

شهر گویان نیز عملکرد مدیریت شهري در راستاي تحقق درصد پاسخ 6/47متوسط و 
میزان مشارکت شهروندان در چندین سؤال که با . اندکردهضعیف قلمداد را مدار  شهروند

درصد مشارکت زیاد،  54گویان هم ترکیب شده اندازه گیري شده است که از کل پاسخ
اند بدین معنی که درصد مشارکت کم نشان داده 3/24و درصد مشارکت متوسط  21

که نصف شهروندان در  یعنی این ،باشددرصد می 54ارکت در بین شهروندان میزان مش
در شهر ایالم مردم در بعد نگرش و در سطح ذهنی اکثراً موافقت . امور شهر فعال هستند

فید در بهبود اند و آن را اقدامی مؤثر و م خود را با مشارکت در امور شهر اعالم نموده
هاي گوناگون در امور  ارکتي مشکنند، ولی در بعد عملی اکثراً براامور شهر قلمداد می

نوعی عدم تعادل  هدنده این موضوع نشان  که دهند خود مقاومت نشان میشهر از 
هاي عملی که دیدگاه شناختی آنها با روش شناختی در شهروندان شکل گرفته است این

  . موسوم انطباق ندارد

  چالش هاي اساسی مدیریت شهري شهروند مدار در ایالم. 5-2
اي از فرهنگ سنتی  شالوده و بنیان ساختار اجتماعی و فرهنگی شهرایالم آمیزه  

عشایري با اسلوب شهرنشینی که توسط مهاجران و صاحب منصبانی که جهت  -ایلیاتی
   .باشداند می ري به این استان وارد شدهادا -تصدي امور سیاسی

ومی این اجتماعی و منش قهایی هستند که روحیات ترین ویژگیاساسیسه عامل زیر   
و اجتماعی ترین موانع فرهنگی دهند و در عین حال اساسیمنطقه از کشور را شکل می

  : گردندمدیریت شهري  محسوب می

  اي مستقلفقدان هویت منطقه. 5-2-1
سیاسی است که بنا به مالحظات سیاسی و اداري ایجاد شده  -ایالم یک واحد اداري  

کردان به خاطر فرهنگ مشترك قومی استحکام خوبی دارد، پیوندهاي میان . است
www.SID.ir
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ت ایالمی در مقایسه با آن رنگ بخشد و هویتاً هویت کردي را غناي بیشتري میطبیع
در نهایت وفاداري این مردم به گروه قومی خود بسیار بیشتر است تا به . بازدمی

. اي ایالمی شده استمهمی به وجود آمدن یک هویت منطقهاین موضوع مانع  .شهرایالم
ر عدم شکل گیري غیبت گروه قومی فارس در این استان از دیگر عواملی هستند که د

گی مهمی بر سر راه توسعه ثر بوده و این موضوع مانع فرهنؤاي مهویت مستقل منطقه
  .)14- 18: 1371،سازمان برنامه و بودجه(باشد شهري می

  ضعف سابقه شهرنشینی. 5-2-2
روستایی بوده که قلعه والی پشتکوه در  1308ترین شهر استان تا سال مهم ،شهر ایالم  

از آن زمان، حسین آباد . نزدیکی آن قرار داشت و محل ییالق طایفه ده باال بوده است
تخته قاپو کردن و . پشتکوه به تصویب فرهنگستان نام ایالم گرفت و شهر محسوب شد

اورزي و زندگی روستایی همراه با جنگ یکجانشینی تدریجی عشایر، ضعف اقتصاد کش
هاي مرزي را از صحنه کارزار به سوي تحمیلی با عراق که ساکنان روستاها و شهرك

شهر ایالم کوچاند و با قطع ارتباط تجاري شغلی با شهرهاي عراق فعالیت اقتصادي را 
 کاهش داد، دست به دست هم دادند و جمعیت را به سوي شهرهاي کوچک منطقه و به

ساله خود  60به طوري که شهر ایالم را که در طول تاریخ . ویژه شهر ایالم کشانیدند
هیچ فعالیت اقتصادي مهمی در آن رواج نداشته از محل ییالق ده باال به شهري با 

تبدیل کرد  1385در سال  160355به  1335هزار نفر در سال  8جمعیتی حدود 
  .)1385، مرکز آمار ایران(

  ) فرهنگ روستایی(و فرهنگ قبیله اي در ایالم  زندگی. 5-2-3
مردم کامالً براساس . اي و عشایري حضور قدرتمند دارددر ایالم فرهنگ قبیله  

شوند و توزیع جمعیت در محالت شهرها هم اي خود شناخته میطایفه - وابستگی قومی
      همه مردم این شهر بهر حال به طایفه و ایل و قومی منتسب . بر این اساس است

هر عضو طایفه نظرات . اي خویش آگاهی دارندشوند و همه بر این وابستگی طایفهمی
ي تعصبات مشترکی با سایر اعضا طایفه در مورد مسائل اجتماعی دارد و هر قبیله دارا

  .)21: 1374سازمان برنامه و بودجه ،(  خاص خود است
     هر ناحیه شامل چند محله که  ناحیه تشکیل شده  14و  منطقه  4شهر ایالم از   

مثالً محله بان بور  .باشد و محالت معموالً به صورت غالب به قوم خاصی تعلق دارندمی
بافت قومی باعث معضالت فراوانی در بیشتر ایل خزل و شوهان در آن مستقر است این 

هاي غالب در شهر ایالم از جمله نگرش .راستاي تحقق فرهنگ شهروندي گردیده است
  .باشدمیو توجه به طایفه خود  بی توجهی به شهر و امکانات و تسهیالت موجود در شهر
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  هاهآزمون فرضی. 5-3
     مـدار و مـدیریت شـهري کارآمـد رابطـه       بین تحقق الگـوي شـهر شـهروند    :اول یهفرض
  . داري وجود داردمعنی

ثر ؤه و کلیه متغیرهـاي اصـلی مـ   شدفرضیه خرد استفاده  14جهت آزمون این فرضیه از 
هاي  به بررسیبا توجه . اند مدار مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته در تحقق شهر شهروند

داري کمتـر از سـطح معنـی    ) (P= 0/034 داري محاسـبه شـده  بعمل آمده سطح معنـی 
بـدین   .گیرد ید قرار میأیباشد لذا فرضیه مذکور مورد ت می  0/05α = مشخص و مطمئن

مشـارکت،   :مـدار همچـون   ثر در تحقق شـهر شـهروند  ؤمعنی که بین تحقق متغیرهاي م
، حضـور  وندان، توزیـع مناسـب فضـاهاي عمـومی    اعتماد، آموزش، مسئولیت پذیري شهر

هاي غیر دولتی و مدیریت شهري کارآمد رابطه مثبت و قوي برقرار است بـا  سازمانموثر 
نمود چـرا  مدار قلمداد  توان شهر شهروند شهر ایالم را نمی بدست آمدهتوجه به آمارهاي 

. مدار در شهر ایالم از وضعیت نامناسـب برخـوردار بـوده اسـت     شهر شهروند متغیر 3که 
ها و تـدابیر مهـم توسـط مسـئولین      بایست برنامهار میمد جهت رسیدن به شهر شهروند

   .شودشهري اتخاذ 

  مدار و مدیریت شهري کارآمد رابطه بین متغیرهاي شهر شهروند  .4جدول 
  تعداد نمونه  سطح اطمینان  سطح معنی داري   ضریب همبستگی

  ضریب همبستگی پیرسون 
49/0r  

P= 0/034  = 0/05α    383  

  
 .بین عملکرد  مدیریت شهري و تقویت روحیه شهروندي رابطه وجود دارد :فرضیه دوم 

به سنجش رابطه بین عملکرد مدیریت شهري و تقویت روحیه شـهروندي   دومفرضیه در 
  ) (P= 0/019  داري محاسـبه شـده  که سـطح معنـی   با توجه به این. استشده پرداخته 

شـود  باشد لذا فرضیه اول پذیرفتـه مـی  می  0/05α =کمتر از سطح معنی داري مشخص
روحیـه شـهروند    بدین معنی که بین عملکرد مثبت مدیریت شهري و تقویـت فرهنـگ و  

له أمداري رابطه وجود دارد و اگر مدیریت شهر عملکرد مناسب نداشـته باشـد، ایـن مسـ    
  .کمرنگ خواهد بود
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  رابطه بین عملکرد مدیریت شهري و تقویت روحیه شهروندي .5جدول 

  
رابطـه وجـود   و مـدیریت شـهري پایـدار    بین میزان مشارکت شهروندان  :فرضیه سوم  

  . دارد
رابطه  بـین میـزان مشـارکت شـهروندان و مـدیریت شـهري پایـدار        به  سومدر فرضیه   
    هـاي اجتمـاعی، سیاسـی،    هـایی در زمینـه  مشـارکت داراي مزیـت  . داخته شده اسـت پر

مـاعی و حـس   ینـد مشـارکت روحیـه اجت   آدر فر .ریزي، اقتصادي و جـزء اینهاسـت  طرح
آمـد و  ع، آموزش و تربیت قشر کـم در آید، مشارکت امکان ترفیهمکاري و تعهد پدید می

. پیونـدد تـري بـه هـم مـی    کند و آنان را در اجتماعی وسیعمحروم از قدرت را فراهم می
     شاید بهترین مزیت مشارکت ایـن اسـت کـه مـردم و مسـئوالن را بـه یکـدیگر نزدیکتـر         

  . سازدرا جایگزین من و تو می ما کند ومی
بیشتر مردم تمایل به مشارکت در  ،و اطالعات موجود با توجه به آماردر شهر ایالم   

    ثر در مدیریت پایدار شهري قلمداد ؤعنوان یک متغیر مه امور شهر دارند و مشارکت را ب
  .کنند اما در عمل مشارکت پذیري زیادي ندارندمی
معنی   کمتر از سطح  ) (P= 0/029 داري محاسبه شدهکه سطح معنی با توجه به این  

بـدین معنـا کـه بـین     . دشـو باشد لذا این فرضیه تأیید مـی می  0/05α =داري مشخص 
مشارکت شهروندان و دخالت آنها در امور شهر و مدیریت شهري پایدار رابطه وجـود دارد  

  .   و مشارکت زیاد تأثیر فراوانی در توانمندسازي مدیریت شهري دارد

  رابطه بین مشارکت شهروندان و مداخله آنها در امور شهر و مدیریت شهري .6جدول 
  تعداد نمونه  سطح اطمینان  سطح معنی داري   ضریب همبستگی

  ضریب همبستگی پیرسون
59/0r  

P= 0/029  = 0/05α    383  

  
   

  گیرينتیجه. 7
نتایج چندان ...) مشارکت و (وضعیت نواحی شهر ایالم از منظر شهر شهروندمدار   

 مطلوبی نداشته و این موضوع نشانگر آن است که شهر ایالم براساس اصول شهروند

  تعداد نمونه  سطح اطمینان  داري سطح معنی  ضریب همبستگی
  ضریب همبستگی پیرسون

54/0r  
P= 0/019  = 0/05α    383  
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شود و اغلب شهروندان و نیز مدیران شهري آمادگی و زمینه ذهنی الزم  مداري اداره نمی
اند هر چند که اظهار نظر قطعی در این مورد  مدار را نیافته براي درك شهر شهروند

جهت . هاي قبلی استهاي آتی و مقایسه آن با پژوهشوط به تکرار پژوهش در سالمن
تحقق این مفهوم مهم، راهکارهایی به منظور حصول به اهداف پژوهش در جهت توانمند 

   :دشوسازي مدیریت شهري ارائه می
بردن میزان  اي در سطح تمامی نواحی شهر ایالم جهت باالتشکیل شوراهاي محله. 1

  .رکت و درگیر نمودن شهروندان در تصمیم گیري امور شهرمشا
، مدیریتی و اجرایی امور شهر به ریزيل اساسی و بنیادي در نظام برنامهایجاد تحو .2

  .هاي متعدد دخیل در شهر فراهم شوداي که زمینه براي هماهنگی سازمان  گونه
فرهنگ شهرنشینی و تالش و فعالیت وسیع در زمینه آموزش شهروندان و ارتقاء  .3

اصول شهروند مداري و تغییر دیدگاه و باور شهروندان از تماشاچی به ناظر و مشارکتی 
  امور شهر

تالش در جهت ارتقاء فرهنگ مشارکت جویی در مدیران و مسئوالن و ارتقاء فرهنگ  .4
  . مشارکت پذیري براي شهروندان

هاي شهر در سطح شهر و اطالع رسانی به عموم بودجه و برنامه ارائه عملکرد ساالنه .5
  . مردم به جهت اعتمادسازي شهروندان و جلب مشارکت آنها

ها و میزگردهاي علمی و انتقادي از وضعیت شهر و  ها، همایش برگزاري نشست .6
  .هاي مطلوب توسعه و عمران شهربراي رسیدن به برنامه هاي شهر برنامه
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