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 چکیده:

توسعه و رشد فضایی و کالبدی شهرها و همچنین افزایش جمعیت آنها مشکالتی را برای شهروندان و سازمان های مربوطه در عرصه 

ی شهر نقش موثر و اساسی در مدیریت شهر ایجاد کرده است.شهرداری به عنوان بازوی اجرایی نظام مدیریت شهری تحت نظارت شورا

اداره شهر ایفا می کند.قوانین و مقررات شهرداری  را می توان به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان 

عملکرد  قلمداد نمود،حقوق شهر در صورت انطباق با اصل بهره مندی شهروندان بسیار کارآمد ارزیابی می شوند.مقاله حاضر به بررسی

شهرداری و جایگاه حقوقی شهرداری در مدیریت شهری و همچنین نقش مشارکت اجتماعی در بهبود اداره شهر می پردازد.روش این 

کتابخانه ای می باشد.شهرداری ها می بایست به منظور بهبود -تحلیلی و روش گردآوری اطالعات آن به صورت اسنادی-پژوهش توصیفی

شهری راهبردهایی نظیر افزایش اعتماد شهروندان،ارتقاءمشارکت شهروندی،تمرکز زدایی فعالیت ها،ایجاد عملکرد در حیطه مدیریت 

در مدیریت شهری ،شهرداری اداره امور مدیریت یکپارچه شهری ،آگاه سازی و آموزش شهروندی را در دستور کار خود قرار دهد.

می شهر نظارت و هماهنگی بر فعالیت ها و بخش خصوصی پشتیبانی و شهر،شهروندان مشارکت در اجرای امور و قوانین،شورای اسال

همکاری با سازمانهای مذبور را عهده دار است که در نتیجه این همکاری ها و هماهنگی ها منجر به توسعه و عمران شهر می شود و اگر 

 ل در عمران و آبادانی شهر می شود.هر کدام از قسمتهای مربوطه از انجام درست وظایف خود سر باز زند موجب بروز اختال

 واژگان کلیدی:مدیریت شهری،جایگاه حقوقی شهرداری،حقوق شهر ،شهروندی،حقوق شهروندی

  مقدمه:

شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهای اداری کشور برخوردار است. شهرداری 

سسه های عمومی محسوب می شود. با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی به لحاظ حقوقی و اداری، جزء مؤ

است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقالل عمل 

ی متعددی از قبیل سازمان .خدمات شهری یکی از مهمترین عرصه ها در مدیریت شهری است و سازمان هاباشد

آب،برق،مخابرات،حمل و نقل و ترافیک موظف به ارائه آن هستند.شهرداری نیز از جمله سازمان هایی است که بخش عمده ای 

از خدمات شهرداری را به عهده دارد و بیشتر این خدمات،در حیطه وظایف معاونت خدمات شهری این سازمان است. در دهه 

ری در خدمات رسانی به طور فزاینده ای با چالش های فراوانی روبرو بوده است که این امر ناشی از های اخیر مدیریت شه

 عوامل گوناگون اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،اجرایی،مالی و حقوقی متعددی است.

از  درصد 06بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری، وجود بیش از  "رشد و توسعه سریع و شتابزده و غالبا

جمعیت کشور در شهرها،باالتر بودن نرخ رشد جمعیت شهری نسبت به نرخ رشد جمعیت ملی ،یکی از مسائلی که بر ابعاد 

 مشکالت و معضالت حاضر افزوده است. 

خدمات شهری با سطح پوشش زیاد،رایج ترین فعالیت شهرداری های کشور محسوب می شود.علت این شمول باال را می توان 

گوناگون جستجو کرد:نخست به فلسفه  و دلیل تشکیل شهرداری مربوط می شود که پرداختن به امور بهداشت و  در چند وجه

ایمنی شهری اولین وظیفه آن است. دلیل دوم به اجتناب ناپذیری این خدمات بر می گردد که ناشی از عواقب وخیم محیطی و 

 [1] دمات و نهادینه شدن آن ها در شهرداری های کشور است.اجتماعی عدم ارائه آن هاست.دلیل سوم سابقه زیاد این خ
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نظام حقوقی شهری تنظیم کننده و جهت دهنده به ساز و کار برنامه ریزی و مدیریت شهری 

نیز مستند ترین و معتبرترین متن و سند قانونی است که در آن کلیه جنبه های مربوط به نظام "قانون شهرداری"است.

و تشکیالت شهرداری،وظایف شهرداری و نحوه ارائه امور شهرها به همراه الزامات و بایسته های مدیریت شهری،سازمان 

( قانون مادر برای Municipal ACTحقوقی،قانونی آمده است.بنابراین در نظام حقوق شهری هر کشور قانون شهرداری)

 مدیریت شهری محسوب میشود.

قدیمی ترین متون در تاریخ حقوق موضوعه ایران است و اکنون حدود یک یکی از  "قانون شهرداری"بر اساس آنچه گفته شد

صده از تدوین و تصویب آن می گذرد تنها حقوق قانونی است که نظام مدیریت شهری کشور و شهرداریها آن را مالک کار قرار 

 [3]داده اند.

قادر به مدیریت و اداره شهر نیستند و  الزم به ذکر است که شهرداریها بدون مشارکت و همکاری مردمی در انجام وظایف

شهروندان موظف به همکاری در انجام وظایف شهرداری هستند و در صورت اعتراض می توانند اعتراض خود را مطرح کنند اما 

زم اعتراض آنها مانع از انجام عملیات شهرداری نیست و قوانین شهرداری تا زمانی که از سوی قانونکذار الغاء یا نسخ نشده ال

 االجرا است.

 مفهوم مدیریت شهری: 

گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها،مدیریت امور شهری را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده 

است.عالوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست،حمل و نقل،ایمنی و برنامه ریزی شهری یکی از عوامل مهمی که تأثیر فزاینده 

یین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد،مدیریت شهری است.اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود الزم است و تأ

که در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد.این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید.مسائل 

ها و پاسخ به درخواست های موجود در عرصه های زندگی جمعی وجود مدیریت بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آن

شهری ضروری است.این موضوع به خصوص در مسائل خدماتی و عمرانی عمومی جنبه ویژه پیدا می کند.لذا در اموری مانند 

 ه نحو مطلوب انجام گیرد.تأمین ایمنی شهر و شهروندان و نیازمند وجود سازمانی با تشکیالت مشخص است تا مدیریت شهر ب

و شامل [7]بدین سان مدیریت شهری عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است

کارکردهای برنامه ریزی،اجرا،نظارت،کنترل و هدایت است که برای اعمال قدرت باید برآمده از اراده شهروندان و قرار دادهای 

 اجتماعی باشد.

رادف مفهوم مدیریت شهری به رغم ماهیت آن با مفهوم شهرداری به عنوان سازمان مدیریت شهری ما را ناگزیر می سازد تا ت

مفهوم شهرداری را نیز بیان نمائیم.عنصر سازمانی در نظام اداره امور شهرهای کشور سازمانی عمومی غیر دولتی با نام 

رداری سازمانی است که سکنه یک شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و شهرداری است.در یک تعریف می توان گفت ))شه

اختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است،به منظور ایجاد و اداره نمودن تأسیسات عمومی،وضع و اجرای نظامات شهری و 

هزینه خدماتی را که بر عهده  تأمین نیازمندی های مشترک محلی به وجود می آورند و به آن اختیار و نمایندگی می دهند تا

آن واگذار گردیده است با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن نموده،از آن ها وصول 

 [8]کند((.
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با توجه به تعاریف ذکر شده می توان گفت ))تعریف مدیریت شهری )با توجه به دیدگاهی که آن را 

گیرد(عبارت است از اداره سازمانی غیر دولتی که برای برآورده کردن نیازهای مشترک شهروندان در  مساوی با شهرداری می

.اما آنچه به [9]سطح شهر از طرف آنها و مطابق با قانون تأسیس می گردد و در محدوده فعالیت خود استقالل سازمانی دارد((

راتر از تعریف یک نظام سازمانی و تشکیالتی با وظایف مشخص عنوان مدیریت مطلوب شهری باید مد نظر قرار گیرد مفهومی ف

برای اداره امور شهر در قالب شهرداری است،بلکه جهت گیری باید به سمت تحقق مدیریت واحد و شکل گیری حکومت محلی 

 در شهر هدایت شود.

غیر رسمی در فرایند مدیریت شهر  مدیریت شهری به تمامی نهاد ها،سازمان ها و افرادی گفته می شود که به صورت رسمی یا

اثر گذار هستند.پس مدیریت شهری فقط شهرداری و شورای شهر نمی باشد و هر عنصری که به شکلی در فرایند مدیریتی 

 [6]شهر اثری دارد در این حیطه قرار دارد.

 اهداف مدیریت شهری:-

 وه های کم در آمدارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گر-1

 تشویق توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار-2

 [6]  حفاظت از محیط کالبدی شهری-3

 وظایف مدیریت شهری: -

 آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها-1

 شهری آماده سازی خدمات الزم برای توسعه منابع انسانی،بهبود بهره وری و بهبود استاندارد های زندگی-2

 تنظیم فعالیت های تأثیر گذار بخش خصوصی بر امنیت،سالمتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری-3

آماده ساختن خدمات و تسهیالت الزم برای پشتیبانی فعالیت های مولد و عملیات کارآمد موسسه های خصوصی در نواحی -4

 [6]شهری.

 جایگاه حقوقی شهرداری:

انه ها و ادارات وابسته به آنها،خود واجد شخصیت حقوقی مستقل نبوده و جزئی از براساس نظریات رایج حقوقی،وزارتخ

شخصیت حقوقی دولت اند.اما سازمانهایی که مقنن به شخصیت خود مستقل از دولت تشکیل می دهد،دارای شخصیت مستقل 

شخصیت حقوقی شهرداری،با شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.تصریح به  "قانون شهرداری 3ماده "حقوقی اند.بر اساس 

توجه به اینکه اجزای دولت خود دارای شخصیت خقوقی نیستند،به معنای استقالل و انفکاک شخصیت حقوقی شهرداری از 

شخصیت حقوقی دولت است.بنابراین شهرداری اگرچه یک سازمان عمومی و از اجزای حاکمیت است،اما در زمره هیچیک از 

 .[3]مقننه(محسوب نمی شودقوای سه گانه )مجریه قضاییه،
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قید شده باشد  "شهرداری زمانی مشمول یک قانون خواهد بود،که در آن قانون نام شهرداری صراحتا

کلیه موسسات و "و یا آنکه با عبارتی به صورت عام استغراقی،شهرداری را نیز در بر گیرد،مانند آنکه در متن قانون نوشته شود 

 ."کلیه موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است "یا"سازمانهای دولتی و عمومی 

 ویژگیهای شخصیت حقوقی شهرداری:

شخصیت شهرداری،به عنوان یک شخصیت حقوقی عمومی،دارای ویژگیهایی خاصی  است که دامنه و اصول آن را می توان با 

ش و استنباط قرار داد.شناسایی این رعایتاصول کلی حقوقی،و مالحظه مقررات قانونی راجع به شهرداری مورد سنج

 ویژگیها،نقش مهم و بنیادینی در تجزیه و تحلیل قانون شهرداری دارد.

 شخصیت شهرداری منبعث از اراده عمومی است: -1

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و >>بر اساس اصل یکصدم قانو اساسی: 

رفاهی از طریق همکاری با مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ،بخش،شهر،شهرستان،یا استان با  سایر امور

نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاء آن را مردم همان  محل انتخاب می 

 .<<کنند

 وراها از جمله شورای شهر،از مظاهر و وسایل مهم حاکمیت ملت محسوب شده اند.بنابر این فصل و فصل هفتم قانون اساسی،ش

شوای شهر،یکی از چهار نهادی است که طبق قانون اساسی با رأی مستقیم مردم برگزیده شده و از ارکان کشور و جلوه های 

 مستقیم حاکمیت ملی است.

این نهاد اساسی فعالیت می کند.در بین شخصیتهای شهرداری،به عنوان سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل تحت نظر 

حقوقی عمومیغیر دولتی،شهرداری از حیث ربط وثیق مستقیم با اراده عمومی،منحصر به فرد است.این ارتباط در تمامی 

 8قسمتهای وجودی شهرداری متجلی است.انتخاب شهردار به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور انجام می شود.)بند 

نصب و  1334(.در متن قانون شهرداری مصوب 3/9/03الحاقی-1301قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشور مصوب  33 ماده

( و فعالیت شهرداری از بسیاری جهات تحت نظر انجمن شهر انجام می 36از وظایف انجمن شهر بوده )ماده "عزل شهردار کال

و به طور کلی در کلیه امور مالی،سازمانی،عملیاتی و مانند اینها  شود. انجمن شهر در حکم نهاد قانونگذاری شهرداری است

 انجمن شهر دستگاه باال دستی شهرداری محسوب می شود.

 مقررات قانون شهرداری آمره است:-2

 مکلف به بر آوردن نیازها و حوائج عمومی جامعه شهری بوده و در حد قانون مکلف به انجام عملیات خاص با "شهرداری قانونا 

تشریفات معین است.اینها نقش ها و کارکردهایی است که اراده عمومی بر عهده شهرداری قرار داده است و در نتیجه هر گونه 

تخطی از آنها،در حکم تخلف از حقوق عمومی و نقض آن است.در واقع آنچه بر عهده شهرداری گذاشته است از باب نوعی 

 نمایندگی حقوق عامه است.
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تمام دستورات قانون شهرداری،تا هنگامی که از سوی قانونگذار الغاء یا نسخ به موجب اصل فوق،

 نشده است الزم االجرا بوده و هیچکس نمی تواند از اجرای آنها سرپیچی کند.

آمره بودن مقررات حاکم بر شخصیت حقوقی شهرداری موجب می شود که امکان تخطی از آن فراهم نیاید.هرچند باید به این 

قی نیز در ایران اشاره کرد که در حال حاضر ضمانت اجرای ترک وظایف توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی نقیضه حقو

در موارد راجع به حقوق اساسی پیش بینی نشده است،این در حالی است که چنانچه یک شخصیت حقوق عمومی  "خصوصا

ات مادی)که موجب ضمان و مسئولیت مدنی به انجام نرساند و این ترک تکلیف،بدون آنکه موجب خسار "تکلیفی را کال

 است(گردد سبب تعطیل ماندن حقوق ملت یا افراد گردد،چاره اندیشی حقوقی نشده است.

 وظایف شهرداری،مبتنی بر الزام شهروندان است: -3

وابسته  به نظم از آنجا که شهرداری ،متکی به اراده عمومی تشکیل شده و عهده دار وظایف مربوط به عموم بوده و مقررات آن 

عمومی است،اعمالی که در اجرای وظایف قانونی انجام می دهد برای کلیه ساکنان محدوده شهر الزام آور است و حتی اگرافراد 

 به اعمال و تصمیمات شهرداری معترض باشند،باز هم باید از آن بعیت کنند.

می دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اجرای مقررات شهرداری جنبه عمو>>قانون شهرداری: 35بر اساس ماده 

اعالم،برای کلیه ساکنین شهر الزم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شهر یا اشخاص 

یربط یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد،پس از ابالغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند به مراجع ز

اعتراض نمایند.اعتراض افراد مانع از ادامه عملیات شهرداری نبوده و همچنین اعتراض افراد مجوزی برای جلوگیری از عملیات 

.با در نظر گرفتن مقررات کنونی راجع به دیوان عدالت اداری،که دارای صالحیت رسیدگی به تصمیمات <<شهرداری نیست

ناظر به مواردی  35ری از حیث مغایرت آنها با قوانین است،در حال حاضر مفاد مادهدولتی و سازمانهای عمومی نظیر شهردا

 [3]است که فرد یا افرادی به دالیلی غیر از مغایرت تصمیمات و اعمال شهرداری با قوانین،نسبت به آنها اعتراض دارند

 قانون شهرداری:

موضوعه ایران است.اولین قانونی که در زمینه مدیریت قانون شهرداری یکی از قدیمی ترین متون قانونی در تاریخ حقوق 

شهری وضع گردید در دومین سال تأسیس مجلس شورای ملی،عنوان قانون بلدیه را بر خود داشت. این قانون که در بیستم 

خورشیدی در اولین دوره مجلس شورای مشروطه تصویب شد  1280دوازدهم خرداد قمری برابر با  1323ربیع الثانی سال 

ماده تنظیم شده بود.از آن هنگام به بعد با رشد فزاینده جامعه شهری و تحوالت نظام شهر نشینی،حجم انبوه  168فصل و  3در

انونگذاری کشور وضع گردید.همه و متراکمی از قوانین خرد و کالن مربوط به مسائل مختلف شهری در دوره های مختلف ق

اینها آشکارا حاکی از ضرورت تنظیم قوانین و مقرراتی است که بتوانند شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر نظام شهرسازی را به 

صورتی سامان دهند که درخور و شایسته معیارها و ضوابط شهرنشینی جدید باشد و بنا به بررسیها،از فاصله خرداد سال 

عنوان قانون در زمینه امور شهرداری از تصویب دوره های مختلف مجالس شورای ملی و  346بیش از  1386سال تا 1280

(،قانون تشکیل انجمن شهرها و 1280شورای اسالمی گذشته است.از جمله این قوانین می توان به قانون بلدیه )

(،قانون نوسازی و 1341(،قانون شهرداری )1331(،الیحه قانونی شهرداری )1331(،الیحه قانون شهرداری)1326قصبات)

(،قانون تأسیس شورای عالی معماری و 1349(،قانون تشکیل انجمنهای شهرستان و استان )1345عمران شهری)



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

قانون شهرداری و بسیاری دیگر اشاره  166(،الیحه قانون اصالح تبصره های ماده 1331شهرسازی)

ن دیگری  نیز به مناسبت های مختلف و در موضوعات جزئی و کلی راجع به کرد.بعد از گذشت چندین سال قوانین فراوا

 [3]قوانین شهرداری مکرر تصویب شده اند 

ذکر شده باشد یا  "هر قانون مبتنی بر سلسله ای از اصول و قواعد است،این اصول و قواعد ممکن است در متن قانون و صریحا

 ی تبیین قانون،ابتدا قواعد آن را به دست آوریم .نه در هر حال منطق حقوق ایجاب می کند که برا

منظور از قواعد،آن دسته از دستورات حقوقی بسیار کلی استکه منشأ و مبنای استنباط و تدوین قوانین محدودتر دیگر است.به 

و کدانیک از  عنوان مثال،این پرسش در مورد مجموعه وظایف شهرداری وجود دارد که کدام دسته از آنها از موارد عمل تصدی

موارد عمل حاکمیت است.بنابر تعریف حقوق دانان عمل حاکمیت،عملی است که دولت بر اساس قدرتی که از قدرت و 

قادر به انجام  "حاکمیت به دست آورده است انجام می دهد.این حقوق منحصر به دولت است و اشخاص حقوق خصوصی،ماهیتا

نه از حیث اقتدار عمومی،بلکه مانند سایر افراد انجام می دهد.عمل حاکمیت  آن نیستند.اما عمل تصدی،عملی است که دولت

(. هدف از تدوین قانون جامع شهرداری ها،تدوین قانونی است که موجب 3قابل واگذاری به اشخاص حقوقی نیست.) "اصوال

فرهنگی و فناوریهای جدید و توانا ساختن مدیریت شهری شهر در مواجهه با رویکردها و تحوالت سیاسی،اجتماعی،اقتصادی،

متناسب با عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی،تصدی گری و عوامل درون 

 سازمانی مانند ساختار داخلی،وظایف ،اختیارات،منابع درآمدی و سایر قوانین فعلی حاکم بر شهرداری هاست.

 حقوق شهری:

وقدان در مورد تعریف حقوق شهری می شنویم،چنین مضمونی را در بر می گیرد:حقوق نخستین پاسخی که از یک حق

شهری،شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است.در تعریفی خاص تر،شاید اصطالح 

و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و مزبور را به مجموعه  قوانین و مقرراتی اطالق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر 

شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها،شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند.اما پس از اندکی 

است و این اصطالح را Rightsتأمل چنین می نماید که اصطالح حقوق شهری بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی 

مورد شناسایی،بررسی و مطالعه قرار داد.آنگاه،بخشی از این  Right to the cityیا  Urban Rightsتحت عناوینی چون باید 

قرار می گیرد که  Urban Lawحقوق که ناظربه ضمانت اجرایی آن است،زیر عنوان قوانین،مقررات و ضوابط شهری یا همان 

می باشد.پس حقوق شهری از آنجا که شاخه تنومندی از  Municipal Lawباز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری یا 

حقوق عمومی است،با حقوق به معنای عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به 

ر اجرای نظامات شهری و (.به سخن دیگر حقوق شهری عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات ناظر ب2خدمت می گیرد )

منطقه ای جهت تأمین نیازمندیهای مشترک محلی از طریق ایجاد اداره و موسسات عمومی )پایگاه اطالع رسانی معماری و 

(.حقوق شهری که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداری ،حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و 11شهرسازی 

جام آنها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر هدف ها و وظایف و روش ان

 است را می توان به عنوان یکی از شاخه های منشعب از حقوق اساس اداری و جزء زیر مجموعه حقوق داخلی محسوب نمود .
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ادارات شهر و نهادهای  حقوق شهری،مجموعه قوانین،قواعد و مقرراتی است که روابط شهروندان با

ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها،شهرداری ها و سایر ادارات شهر را تبیین می 

 [10]کند

  :شهروندی

 شهروندی همانطور که روشن است از مشتقات شهر است.شهروندی را قالب پیشرفته شهرنشینی می دانند.شهرنشینان هنگامی

 ارتقاء یافته اند. "شهروند"که به حقوق یکدیگر احترام گذاشته و به مسئولیتهای خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنندبه

شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق،وظایف وتعهدات است.شهروندی عضویت فعال یا غیر 

ر تعهدات در سطح مشخص شده است.شهر وندی جایگاهی اجتماعی است فعال فرد در دولت با حقوق جهانی معین و برابری د

که در رابطه با دولت با سه نوع حق،شامل حقوق مدنی،حقوق سیاسی وحقوق اجتماعی همراه است.شهروندی  منزلتی را نشان 

ن در اجتماع یا واحد می دهد که با قانون اعطا می شود.در عین حال این مفهوم نشان می دهد که اشخاص به اعتبار جایگاهشا

سیاسی دارای حقوقی هستند.بر اساس این رویکرد،چون افراد در زندگی مشترکی سهیم می شوند،پس دارای حقوق و وظایفی 

 [6]هستند.شهروندی مفهومی است که به شرایط مشارکت کامل دریک جامعه رسمیت دارد.

حلیل مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همراه با سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تشهروندی  

مانند: دانستن اسامی مدیران شهری، پذیرش مسئولیت های  .(Richards, 2004, 8)مراقبت از محیط زندگی خود می باشد

  .شهروندی یکی از نقش های اجتماعی اصلی افراد در جامعه مدرن است  … .اجتماعی و 

 حقوق شهروندی:

 وندی را به صورت زیر می توان تعریف نمود:حقوق شهر

 به معنای دقیق کلمه چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق آن است.-1

 شخص به خاطر مصونیت از قانون مستحق آن است.-2

 امتیاز -3

 [12]قدرت با هدف ایجاد رابطه حقوقی -4

 ملزومات حقوق شهروندی:

ی باید به عوامل فرهنگی،مذهبی،تاریخی،سیاسی و اقتصادی در جامعه توجه شود.هر کدام از این برای تحقق حقوق شهروند-1

 عوامل به سهم خود در تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار هستند.

جوامع توسعه یافته دوره ای از توسعه یافتگی را پشت سر گذاشته اند که در این دوره زمینه ها و عوامل برای توسعه یافتگی -2

ماهنگ و هم جهت شده اند.اما در کشورهای توسعه نیافته یا در حال گذار،هم جهتی زمینه های پیشرفت کمرنگ بوده یا در ه

حال طی کردن راه های سخت و پر فراز و نشیب است.شاید بتوان گفت بخشی از زمینه های توسعه با فرایند جهانی شدن در 
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های توسعه که مربوط به قدرت،ساخت سیاسی و حال آماده شدن است اما بخش دیگری از زمینه 

نوع حکومت،حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در امور اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است روند ناهمگون و کندی را طی 

 می کند. همهاین عوامل به نوبه خود بر پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تأثیر عمیق تری بر جای می گذارد.

ن یکی از عوامل مهم تأسیس دولت و حکومت است بنابراین به حقوق شهروندی باید از این مقوله شهروند به عنوا-3

 در چنیننگریست.به اصطالح همان گونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند باید در حکمرانی هم سهیم باشند.

  [1] فرایندی حقوق شهروندی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.

 متقابل بین شهروندی و مدیریت شهری حقوق شهر:ارتباط 

به گفته فرانتس شافر،شهر ها عنصر تبلور یافته شاخص های حیاتی انسانی هستند و کار کردهای مختلف زندگی انسانی در 

(.مدیریت شهری زمینه ارائه خدمات مورد نیاز جمعیت 1383،9شهرها محل ظهور و بروز پیدا می کند)رهنمایی،شاه حسینی

ساکن در شهرها و الزامات زندگی جمعی را فراهم می نماید.اما عرصه شهر در سه مفهوم زیر ارتباط خاص و ویژه ای با مفهوم 

مدیریت شهری پیدا می کند.این سه مفهوم عبارتند از طرح و برنامه،قوانین و مقررات و سازمان و تشکیالت.نحوه این ارتباط را 

 [5] می توان به شکل زیر نمایش داد:

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به این شکل نشان می دهد که مدیریت شهری به رغم تلقی سازمانی و تشکیالتی برای اداره امور شهر نیازمند دو عنصر 

مهم دیگر است:یکی طرح ها و برنامه های عمران و توسعه شهری  و دیگری مجموعه ای از قوانین و مقررات در ابعاد مختلف 

هتر نظام اداره امور و ارائه خدمات بهینه به شهروندان را فراهم نماید.پس می توان گفت مدیریت که زمینه تحقق هزچه ب

شهری بنا به وظایف  و تکالیفی که به مجموعه قوانین،مقررات،طرح ها و برنامه هایی که برای توسعه بهینه آتی شهر بر عهده 

  دارد،می بایست نظام سازمانی و اداری خود را تجهیز نماید.

در مفهوم شهروندی باید به ارتباط متقابل بین شهر و شهروند و نظام اداره شهر اشاره نمود.به رغم وجود تکالیف و وظایف 

مدیریت شهری که به عنوان حقوق شهروندی از آن یاد می شود،شهروندان نیز دارای وظایف و مسئولیت هایی در برابر 

د مدیریت و برنامه ریزی بهینه ارائه خدمات در شهر را به نحو مطلوب تری مدیریت شهری می باشند که انجام آنها فراین

 سازماندهی می نماید.

                              مدیریت     

 شهری          

 سازمان و تشکیالت قوانین و مقررات

 طرح و برنامه
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به عنوان نمونه مانند بسیاری از کشورهای خارجی تجلی مفهوم مشارکت شهروندان در اداره امور 

هری از نظرات و آراء شهر ها را می توان در فرایند تهیه،تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری مثال زد.مدیریت ش

شهروندان در تدوین طرح توسعه شهری  با ارائه آن پس از تهیه در سالن شهر بهره می گیرد و این اقدام مشارکت فعال و 

استقبال افراد جامعه را از طرح دو چندان می کند چرا که شهروندان خود را در تصمیم گیری شریک و سهیم می دانندو معنا 

 5].[فهوم مشارکت را در عرصه شهر تجربه می کنندو مفهوم و معنا و م

 

 شهروندی

 

 

 توقعات و انتظار ها و نیازها وظایف،تکالیف و مسئولیتها 

  

 

 

              

ارزیابی عملکرد شهر داری ها در ایران بر مبنای اصول پذیرفته شده در زمینه مدیریت شهری در 

 جهان توسعه یافته:

 وضعیت ایران                        اصول پذیرفته شده جهانی        

 وحدت مدیریت و مرکزیت شهرداری در سیستم مدیریت شهری

 به عنوان نهادی مدنی 

 سازمان اداره کننده شهر 20شهرداری فقط یکی از 

 می باشد                                                       

ی و عملکردی شهرداری و مدیریت شهری درهدایت و جامعیت فضای

 کنترل تمام شهر و ابعاد مختلف حیات شهری

 

شهرداری در محدوده قانونی،بخشی از اختیارات الزم را دارد،در 

محدوده استحفاظی وظایف محدودتری و   در خارج از آنحتی 

 اگر حوزه نفوذ شهر باشد،فاقد اختیار است

 و توانایی ها تناسب وظایف با امکانات

  

ضعف مزمن منابع مالی،انسانی و لجستیکی در قیاس با حجم 

 وظایف

حقوق شهری 

 شهریریس

 شهروندان شورای اسالمی شهر شهرداری بخش خصوصی
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بسیاری از وظایف مرتبط با مدیریت شهری از جمله اداره  واگذاری وظایف هم پیوند و مرتبط

راهنمایی و رانندگی یا تأمین زیرساخت ها بر عهده شهرداری 

 نیست

ناهماهنگی بین شهرداری و سازمان دیگر مسئول ارائه خدمات  التر حکومتیهماهنگی بین سازمانی به ویژه در سطوح با

 یا تأمین زیرساخت های شهری زبانزد خاص و عام است.

مشارکت و جلب همکاری موثر تمام عناصر ذی ربط اعم از 

 شهروندان،بخش خصوصی،نهادهای غیر دولتی و نهادهای دولتی

شده است اما هنوز با تشکیل شوراها مشارکت شهروندان بیشتر 

 رضایت بخش نیست

خوداتکایی اقتصادی شهرداری و سهیم شدن آن در ثروت های تولید 

 شده ناشی از فرایند توسعه شهری

اگرچه شهرداری از طریق دریافت عوارض تولید و تدابیری نظیر 

 تراکم فروش در ثروت های تولیدی شهر سهیم است

اولویت بندی وظایف بر  انعطاف و مدیریت اقتضایی در تدوین و 

 حسب شرایط خاص هر شهر و مکانیسم های اجرایی انجام وظایف

 

یکسان بودن وظایف برای همه شهرداری ها در تمام سطوح از 

 جمله موانع تحقق این اصل به شمار می رود

 [1]رضوانی –)کاظمیان 

 نتیجه: 

رکت در اجرای امور و قوانین،شورای اسالمی شهر نظارت و درسیستم  مدیریت شهری ،شهرداری اداره امور شهر،شهروندان مشا

هماهنگی بر فعالیت ها و بخش خصوصی پشتیبانی و همکاری با سازمانهای مذبور را عهده دار است که در نتیجه این همکاری 

وظایف خود سر ها و هماهنگی ها منجر به توسعه و عمران شهر می شود.و اگر هر کدام از قسمتهای مربوطه از انجام درست 

 باز زند موجب بروز اختالل در عمران و آبادانی شهر می شود.

 منابع:

جلد چهارم. تهران:انتشارات -(،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها1383،نوید ،) )(کاظمیان،غالمرضا وسعیدی رضوانی[1]

 سازمان شهرداری کشور

  جلد یکم:مبانی نظری و مفایم پایه،چاپ یکم.-اری ها(،بررسی قانون شهرد1386نوروزی ،کامبیز،)[2]

 (؛فرایند برنامه ریزی شهری ایران،انتشارات سمت،تهران.1383راهنمایی،محمدتقی و پروانه شاه حسینی،)[3]

،تحلیل مفهومی شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین مقررات و مدیریت شهری 1385،مجید،(صرافی،مظفر و عبدالهی[4] 

  .03ر،پژوهش های جغرافیایی شمارهکشو
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(،مدیریت شهری و جایگاه آن در 1388وزیرپور،شب بو،)-مینو،میرزایی-عدالتخواه،فرداد-لطفی،حیدر[5]

 سال دوم.-ارتقاءحقوق شهروندان،فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی

 امه مدیریت شهری(:مفهوم،مبتنی و چالش های مدیریت شهری،فصلن1359صرافی ،مظفر و دیگران)[6]

(؛حقوق شهری و قوانین شهرسازی ،وزارت مسکن و شهرسازی،مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری 1351هاشمی،فضل ا...)[7]

 ایران،تهران

ساختاری،تجارب جهانی و نمونه ایران،وزارت کشور،مرکز مطالعات  –(؛سخنرانی پیرامون طرح های راهبردی 1381سعیدنیا،احمد)[8] 

 شهری،چاپ اول،تهران

 (،حقوق شهری و شهرسازی،مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ سوم1359کامیار،غالمرضا)[9]
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