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چکیده
تمرکز روزافزون افراد در ن و یرهش یحاو

     

نرهش عیرس دشر ش شان ینی ی نینچمه و ترجاهم زا ش تیعمج یعیبط شیازفا ه ،ر       

مشکالتی را در ارائه خدمات مناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود میآورد .در این رابطه نقش م دراک یرهش نارید ان    
در قالب یکنهاد مدیریتی فراگیر و کارآمد در رفع مشکالت و نیازهای روزافزون شهروندان ضرورت پیدا میکند تا نهایت ًاًا دستیابی
به توسعه انسانی پایدار در شهر میسر گردد .اهداف این پژوهش شامل :شناسایی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت شه و مالیا یر ریثأت    
آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی است .در این راستا با این فرض که مدیریت شه ب هجوت اب مالیا یر ه و تالیصحت حطس 

     

جنسیت شهروندان ،تشکیالت مدیریت منسجم و کارآمد ،مش ادنورهش رتشیب تکرا ن قح ظفح  ،و ش ق ه هئارا و یدنور تامدخ

      

مناسب به شهروندان میتواند در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی مو قف باشد :به نقش و عملکرد م تیرید

شه یر

ایالم پرداخته است .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی ،کاربردی و مبتنی بر پیمایش یا زمینهیابی هست .جامعه موردمطالعه شهر ایالم
فپ و یدمآراک ،یریذ
و حجم نمونه  183نفر میباشد .در نتیجه باید گفت که ریدم  ی زا یرهش ت ا  ،ماجسن ا طعن ا ففففف ففففف

مزال تکراشم    

برخوردار نیست؛ و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی شهروندان توجه بیشتر و برنامهههری یقد یز قققققت تشاد یر ه .دشاب     
ششرط الزم
آگاهسازی ،آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی پی 
یتواند
در اداره امور شهر هست؛ و این امر نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری اجتماعی دارد که مدیریت و حاکمیت شهری ایالم م 
کتر شود.
تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی نزدی 

واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،فرهنگ شهر و شهرنشی رهش تامدخ ،ین ی هش قوقح  ،ر  یدنو و تکراشم        

شهروندان ،شهر ایالم.

( -1نویسنده مسئول) Sadegh.s63@gmail.com
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مقدمه
ی را بههه
توجه به مدیریت شهری به عنوان ابزاری که به وسیله آن میتوان توسعه پایدار فرهنگی ،اجتماعی و اقتص دا ی ی
وجود آورد ،قابلتوجه است .در چنین فرآیندی مدیریت شهری بهخصوص شهرداریها در شهر میتوانند باا عن او ننن
کارگزاران محلی به بهبود مناسبات اجتماعی شهروندان کمک کنند .در حوزه مطالعات شهری ،نظام مدیریت ش ره ی ی
ی
تها در
ت ش یره  ،،گس رت ششش مش کرا ت ت
از مباحث مهم و گستردهای برخوردار است که عبارتند از :بهبود نظاممم م یرید ت ت
ی و ک ارا ،،
ی عقالیی ی
مدیریت شهری ،مدیریت شهر و توسعه فرهنگی ،مدیریت شهر و توسعه سیاسی ،مدیریت ش ره ی ی
ی و جام هع ،،
مدیریت شهری و سیاستهای شهری ،فرهنگ شهری و مدیریت شهری ،حقوق شهری ،مدیریت ش ره ی ی
یتوانددد در
ن م راو دد م مم 
مدیریت گرایی ،مسائل سازمانی ( .)Nejati hosseini,2000:20و توجه مدیریت شهری به این ن
ی،
توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی م ثؤ ر باشد .مدیریت شهری که برای تحقق مشارکت مردم در فرآیند تص یم مممگیری ی
ن طری ققق زمینههه
یکننددد و از این ن
یها در سطوح محلی و منطقهای فعالیت م مم 
برنامهریزی ،نظارت و اجرای سیاست گذار 
ی اطالق ق
ق
ی محلی ی
ینمایند به همین دلیل ،شوراها بههه عن او ننن س نامزا ی ی
حضور و مشارکت خود را در امور شهری فراهم م 
دMargre, Jaume & .
یباشد د
ت ش هارو اا م مم 
ی خ امد ت ت
لگیری ی
یشود که نوعی حضور نهادینه شده مردممم و منشأأ شکل ل
م

یهای شهرهای جهان که از سالهاای گذشتههه بهههویژهه بعددد از
 .)Bertrana, Xavier (2004),ساماندهی و برنامهریز 
جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته آغازشده بود .در دهههای اخیر موردتوجه برنامهریزان شهری در کش اهرو ی ی
ی
درحالتوسعه قرار گرفت و بهمنظور یافتن راهحلهای منطقی در نظم دهی و طرحریزی شهری عالوه بر سیاستهای
راهبردی خاص در مجموعههای شهری و مناطق کالنشهری نیز موردنظر واقع شد.)Shokoei,2003:189( .
ی مردممم در اداره اموررر
در حال حاضر تعامل فرهنگی و مشارکت مدنی به دلیل ضعف قوانین مدیریتی و عدم آش یان ی ی
شهرها هنوز نتوانسته چندان خودنمایی نماید؛ و این مسئلهای است که در حال حاضر اکثررر ش هره اا و ازجمله شهررر
ایالم را از این قاعده جدا نکرده است .با توجه به موقعیت ایالم و سابقه تاریخی آن ،شناسایی عوامل م ثؤ ر در بهبودد
عملکرد مدیریت شهری و تأثیر آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی موردتوجه پژوهش حاضر قرارگرفته اس .ت
مشروطهخواهی در ایالم بهمانند دیگر شهرهای ایران رخنمود و از نتایج آن تأسیس ادارات ،انجمن شهر ،ش یرادره ،،
ی ساللل  03 40 91 ، 13 95نفررر
ت و در سرش رام ی ی
دادستانی بود .این شهر در سرشماری سال  8346 ، 1335نفررر جمعیت ت
جمعیت داشته است؛ که در طول سالهای گذشته برنامه جامع توسعه را پشت سر گذاشته است؛ اما علیرغم سوابق
ی موف ققق باشددد و در
تاریخی و گسترش تحوالت کالبدی و جمعیتی هنوز نتوانسته آنطور که باید در مدیریت ش ره ی ی
موارد زیر شرایط مناسب را فراهم نماید :آموزش شهروندی ،شناخت دقیق نیازهای شهر و شهروندان ،ارائه خ امد ت ت
ت
شهری متناسب با نیاز شهروندان ،حفظ و رعایت حقوق شهروندی ،افزایش همکاری ارگانها و سازمانهای دولتی و
خصوصی ،روابط بیشتر و م ثؤ رتر بین شهروندان و مدیران ،استفاده بهینه از سرمایه و بودجه مالی موجودد در جهتتت
توسعه شهر و فرهنگ شهر و شهرنشینی ،عدم توجه کافی به وجود شهردار مدرسه و شورای محله و غیره عالوه بررر
موارد ذکرشده ،نامتجانس بودن فرهنگ شهری به دالیل مختلف ازجمله مهاجرتهای روستائیان و قومیتها به ش ره
ایالم در بیشتر مواقع ،با سازمانشکنی اجتماعی و تغییر ساختار سنی به همراه است و این خود مسئلهای است جهت
کند شدن رشد فرهنگ شهر و شهرنشینی ایالم و تالش بیشتر مدیریت شهری و اعمال تغییراتی در آن تا بتوانددد این ن
ن
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یگردد که به این سؤال پاسخ داده شود آیا مدیریت ش رد یره
یها را بهبود ببخشد ،در این پژوهش تالش م 
ناهمگون 
توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری دارد؟
مبانی نظری
پیشینه تاریخی مدیریت شهری به سال  1976برمیگردد که در کنار مفاهیمی چ دیاپ هعسوت همانرب نو ا هش ر ر و ی    
پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامههای توسعه س امزا ننن ملل ( )UNOPب یدم ناونع ا ر ق یرهش تی ر را      
ته و ا برنامههههاایی
گرفت .این برنامه که بهمنظور کمک به توسعه شهرهای جهان سوم مطرح شد ،مجموعه سیاست ت
است که برای کشورهای درحالتوسعه بهخصوص شهرهای بزرگ ارائه شد .درمجموع سابقه نظریهپردازان در م درو
مدیریت و تصمیمگیری بهعنوان عامل اصلی و غالب درروند شهرسازی فراتر از قرن حاضر نمیرود .در این دی هاگد
ت سرماایهگ ،یراذ
شهر نتیجه فرآیند تصمیمگیری ج ءز بهج ءز و جمعی خانوارها ،مؤسسات ت

کهاا ،ش ادره ررریه ،ا
بانک ک

سازمانهای قانونگذاری و بسازوبفروشهاست.)Papeli yazdi,2010:323( .
مدیریت شهری یک نهاد فراگیر و درگیر با موضوعات و پدیدههای گسترده و متنوع شهر و شهرنشینی است که به طبع
ی از آن
ی ناشی ی
تهای ی
ت ب وقلا هه و مح ود ددی 
یپذیرد و خودد را باا امکانات ت
از شرایط عمومی محیط اجتماعی خود تأثیر م 
ت از
ی عبارتست ت
ت ش ره ی ی
یکند .تعاریف بسیاری از مدیریت شهری بیان شده است ،از جمله اینکه ؛؛؛ م یرید ت ت
هماهنگ م 
ی مّلّلی،،
تهای ی
ادارهی امور شهر برای ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری با در نظر داشتن و پیروی از اهداف ،سیاست ت
تها ،برنامههههاا ،و
اقتصادی و اجتماعی کشور یا مدیریت شهری به عنوان چارچوب سازمانی توسعهی شهر ،به سیاس 
تهای اساسی مانند مسکن ،اشتغال و
یشود که بتواند رشد جمعیت را با دسترسی به زیرساخ 
حها وعملیاتی گفته م 
طر 
مانند آن ،مطابقت دهند)Rakodi, 2001( .
حهای مبتنی بررر رف ععع
تعریف دیگری نیز ارائه شده است که مدیریت شهری را هدف گذاری ،برنامهریزی و اجرای طر 
یها
مشکالت شهری و در جهت خدمات رسانی به شهروندان ،زیر نظر ارگانهای مسئول مانند شورای شهر و شهردار 
تعریف کردهاند .)Cheema, G. Shabbir, Ward, Sandra E. (1993) .سیستم مدیریت شهری اصوًالًال یک سطح و رده
ح است. (McGill, R. 1998)..
ی مطرح ح
فضایی مدیریت محلی برای اداره همه امور یک شهر به عنوان یک واحد فض یا ی ی
تها و اقدامات مرتبط شامل سیاست گ یراذ  ،،برنامهههری ززز ی ،س یهدنامزا  ،،اجرا،،
مدیریت شهری ،فرآیندی از مسؤولی 
لگیری این
نظارت و کنترل است که ،برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است .شک 
ن ارتب طا ،،
فرآیند و تحقق اهداف عملیاتی آن نیازمند یک ساختار متناسب و کارآمد برای اعمال مدیریت اس د .ت ررر این ن
مدیریت شهری باید دیدگاه جامع نگرتری درباره اجزا و عناصر سیستم شهری اختیار کند.)Van Dijk, M.P. 2006( .
پال (  ) 1975در نظریه مدیریت مداری شهری خود چنین بیان میکند که ای ضوم هیرظن ن و  یرایسب ع ا تاعلاطم ز      
شهرشناسی بنیانی که مبتنی بر نظریه پردازی است و جهتگیری عملی محض دارد و مرزهاای دان ار یزاسرهش ش   
گسترش میدهد ،قرار گرفته است .از نظر پال نقش مدیران شهری (اعم از شهرداران ،مدیران شرکتهای ساختمانی،
مدیران دولتی مرتبط با امور شهری) ،در توزیع منابع از اهمیت خاصی برخ یبسن لالقتسا یور لاپ .تسا رادرو      
مدیران شهری تاکید دارد ،با وجود این مطالعات شهرشناسی اخیر در زمین ریدم ه ی اشن ییارگ ت ن د  ا  هد ا تس هک   
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مدیران تحت تأثیر نیروهای اقتصادی ،مقررات دیوانساالری و مقررات نظام مدیریت شهری هستند و برخالف نظریه
پال از استقالل عمل مورد انتظار برخوردار نیستند.)Papeli yazdi,2010:323( .
در حدود سال  1973لی پریستون و جیمز پست ،مشارکت را بهعنوان سومین انق ریدم بال یت   

نامممگ اذ ررری کردن .د

اولین انقالب استفاده از سلسلهمراتب ،دومین انق م زا تیریدم ندش ادج بال ا ااا ااااالکی و ت درنتیجه حرفهههای ش ند
مدیریت بود .استدالل لی پریستون و جیمز پست بر این دیدگاه استوار است که تنه ریدم ا ی هک تسا یتکراشم ت

   

سازمان را قادر میسازد تا از طریق استفاده م ثؤ ر از تواناییهای اعضاء ،خود را با محیط شدیدًاًا در حال تغییر قیبطت 
داده و درعینحال به راضی نمودن اعضای سازمان از طریق ارضای نیازهای اساسی ،انسانی بودن شغل ،پاس یوگخ ی
به انتظارات روزافزون نیروی کار قابل و آموزشدیده و آم زادرپب هدنبای شزو د  .)Mohammadzadeh.2010:183(((( ((( .
یآورند .این اصول را
بهطورکلی مدیریت شهري باید مبتنی بر اصولی باشد که درواقع پی و شالودهی آن را به وجود م 
ش ش :یدنوره
ت ش ره ييي و آم زو ش ش
ل تربیت ت
ن برش رم دد -1 :اصل ل
یت او ننن چنین ن
به ایجاززز م مم 

ی م واد ممم از
ل نظری با ی ی
 -2اصل ل

ت بعددد زماننن در
ل رعایت ت
شهروندان؛ -3اصل ضوابط مدون و منتشرشده براي آگاهی و راهنمایی شهروندان؛  -4اصل ل
اقدامات و اجراي امور؛  -5اصل جلب اعتمادبخش مردمی و بخش خصوصی؛ -6اصل اختیار و مسئولیت؛ -7اصللل
بازبینی و تجدیدنظر در اقدامات انجامشده و پندآموزي از تجربیات گذشته .)Mazini,2000:52( .رس دی ننن بههه چنین ن
ن
یتواند در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی بس ای ررر م ثؤ ررر باش  یدادعت طسوت نینچمه .د ا د ز ا  نایوجشن و    
اصولی م 
پژوهشگران رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری ،شهرسازی و مدیریت پژوهشهایی درزمینه مدیریت شهری صورت
گرفته است ،ازجمله علیرضا دبیر ( ،)0931مهدی نورمحمدی (طی سالهای  ،) 86 - 77کاوه ض ضضیافتی (  ،) 1385ه راژ
خالدی (  ،) 1389شادی بیگلری (  ،) 1389حمید عباسی شکوهی (  ،) 1379مصطفی خزایی ( ،) 387 1که در جای خ دو
بااهمیت و قابلاستفاده است و در آنها اشاراتی به مدیریت شهری در شهرهای ایران شده است .اما تاکنون رس لا هههای
در شهر ایالم در ارتباط با مدیریت شهری و نقش آن در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی انجامنشده است ،بن نیاربا
میتوان گفت پژوهش حاضر در خصوص نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی پژوهشی جدید
و نوین هست.
مدیریت شهری :1مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و 
اجزاء رسمی و غیررسمی ذیربط و م ثؤ ر در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حی هش تا ر ،هرادا فدهاب     
هدایت ،کنترل و توسعه همهجانبه و پایدار شهر مربوطه که در این مفهوم مدیریت شهری از نوع سیستمممه و زاب یا
بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواج سا ه تت تتت (Kazimian, 2004:

)56

توسعه شهری :2توسعه شهری در قالب شهرسازی با عنوان اقدامی از پیش اندیشیده شده برای سکونت انسان است.
از دیدگاه جامعهشناسی شهری توسعه شهری ابزار کلیدی در نظام مدیریت ش هراچ یارب یره     اندیش رد یملع ی   
یتوان مبنای
رویارویی با پیامدهای ناشی از نظام مدیریت شهری است (Mc.Gill, 1998).بنابراین توسعه شهری را م 
1. Urban Management
2. Urban Development
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تجدید ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و حقوقی شهری تلقی کرد که هدف آن در درجه اول بهبود
فرآیند شهرنشینی و روند شهر گرایی ،ترمیم محیطزیست شهری ،سامانمند کردن شهری و تقویت جنبههای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری است (Nejati Hosseini, 2000: 7).

شهای گروهی
یتوان متشکل از ارز 
فرهنگ :1مجموعهای از باورها و رفتارهای گروههای انسانی است .فرهنگ را م 
معین و هنجارهایی دانست که از آن پیروی میکنند و کاالیی مادی پدید میآورند .فرهنگ با زندگی شهری بالی و هد
یمعناس دیدپ یرهش گنهرف .ت هههه هههههای
راه تکاملی پیموده است .شهر واقعی ،فارغ از زمان و مکان ،بدون فرهن ب گ یی یی
کهنسال است که هرروز نو میشود .فرهنگ شهری همراه با دگرگونیهای شگرف سده بیستم ،چنان دگرگون گشته
یکند.)Farhang Moein,2007:767( .
است که با تحوالت این مفهوم در گستره تاریخ آن برابری م 
توسعه فرهنگی :2فرهنگ در معنای وسیعش در ذات و نفس خود آفرینندههی دگرگ دقاف صخش رگا تسا ینو      
شناخت فرهنگی نسبت به موضوعات جامعه خود باشد ،یعنی محیط اطراف خود را نشناسد و روابط انسان و محیط
را درک نکند یا اگر درک کرد سهمی از خود برای ایجاد تحول در این روابط نگذارد ،فاقد فرهنگ خ  دوخ صا در   
حوزه فعالیتش خواهد بود). (Rezaei Rad, 2000: 2

کنفرانس جاکارتا در سال  1973پس از بیان ویژگیهای محلی و منطقهای ،الگوهای توسعه را اع هاگره .تشاد مال    
توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند ،بر تفاوتها و بحرانهای اجتم ز دهاوخ نماد یعا د نچ دمایپ  .ییییی یییییین
وضعی اختالل در ساختار ملی است و توسعه فرهنگی بهعنوان کاوش مستمر نظامهای ارزشی و وسیله برانگیختن و
ی و پای  و تنس ییادج هب نداد نا ت  و رهش ددج ر اتسو
آگاهی اجتماعی میتواند ابزا ازآ یارب یر دد دددس زا ی ی

       باشد

).)Gholfi,2001:56
شهر و شهرنشینی :3روشن است که ویژگیهای شهر در دورههای متفاوت مناطق مختلف یکسان نب و تسا هدو

رد   

س 4بر و ینوگمه 
مفهوم شهر در هر دوره و مناسب با هر سرزمین در طول تاریخ تفاوته یا ی  دوجو  د کرام .درا سسس سسس
یورزد .ماکس وبر 5نیز بر عامل مشارکت در مدیریت
یکسان بودن شهر و روستا خصوصًاًا با پیشرفت فناوری تأکید م 
شهر و وجود شهر تأکید میکند :بهعبارتدیگر از دیدگاه نظریه مارکسیستی ،شهر عرصهای است از مبارزه طبقاتی و
یگردد ( ( Max
هدف بالفصل یک شهر ساز عبارت است از حذف موانعی که موج بان عفانم ب رابر م نادنورهش  ییییی ییییی

یرود ولی معموًالًال اب  ا شیازف    
) .Weber, 1991: 210شهرنشینی ک ًالًال در معنی زندگی یک جمعیت در شهرها بکار م 
شمار ساکنان شهرها نسبت به ساکنان روستایی یک کشور یا منطقه اشاره دارد و ب هش ا رگر هب .تسا توافتم ییا

   

عبارتی شهرنشینی فرآیندی است که در آن تغییرات اجتماعی ،نوگرایی و تمرکز جمعیت صورت میگیرد و فرهنگ
یش  دو ( ( Shokouei
شها و نگرشها حاص م ل یی یی
شهر و شهرنشینی با دگرگونی در سبک زندگی مردم و تغییر در ارز 
and Musa Kazemi, 2007: 45).

1. Culture
2
. Cultural Development
3
. City and Urbanization
4
. Marx
5
. Max weber
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فرهنگ شهر و شهرنشینی :1توجه به فرهنگ در امر شهر و مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است .رشد
شهرنشینی و صنعتی شدن ،جوامع شهری و فرهنگ جامعه را بهسرعت از اعتقادها و آداب و سنن دور کرد و تمایل
به زندگی امروزی و استفاده از رفاه و ارزشهای مادی بهن دش لیدبت یعامتجا شزرا یعو ب ههههه ههههههگونهههای ک دشر ه   
تجمالت و تزئینات در سیمای شهر و خانهها از همیشه نمایانتر شد و جامعهها را از پایبندی به یکدیگر و مناس تاب
خانوادگی و خویشاوندی دور کرد .هر شهری در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر ،نیازمند برقراری روابط معقول بین
محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی و فرهنگی است (.)http://www.tebyanzn.ir
س» ( )civitasمش قت
یگیر زا هملک نیا و د نیتال هژاو      «س اتیو س س
شهروند :2شهروند از شهر ( )cityریشه می ی

.تسا

  

سویتاس تقریبًاًا معادل واژه پلیس ( )polisدر زبان و فرهنگ یونانی است؛ بنابراین شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک
منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده کرده میکند .دقیقًاًا به همین دلیل است که شهروند فقط
به ساکن شهر گفته نمیشود بلکه معنای فراتر از آن را دارد .شهروند ضمن اینکه ساکن ش مزاس رد تسا ره ا یهدن    
شهر و مملکت نیز مشارکت دارد ).)Nawabakhsh, 2010: 8
مفهوم شهروندی :3مفهوم شهروندی در بعد اجتماعی که ناظر بر حق مداری انسان مدرن میباشد ،ایدهای است که
در اروپای غربی زاده شد و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدن انتشار یافت .قبول حق و ینوناق فیاظو و قو
سیاسی ناشی از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده اساسی این مفهوم است .بعدها برخورداری از حداقل رفاه ،مانند
حق داشتن سرپناه و حداقل معیشت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافهشده و در پیوستار زمان مفهوم «شهروندی
اجتماعی» از آن سر برآورد ).)Esmaeili.2001:107
حقوق شهروندی :4وضعیت بهرهمندی از حقوق و داشتن تکلیف بهعنوان ساکن یک شهر یا عضو یک کشور است.
شهروند بودن یعنی عضو یک واحد سیاسی مثل دولت مدرن یا یک دولت – شهر ب هب صخش قلعت .ندو

هعماج      

ی) .ش رد دنوره
سیاسی هم جنبه عاطفی دارد (حس تعلق) و ه وقح هبنج م ق د تکراشم سح( ی ر ت یمص مممم مممممممممس زا ی ی
نظامهای امروزی وضعیتی است که هم با حقوق و تکالیف در سطح ملی و محلی پیوند دارد .برخ دمع زا ی هه هههتر نی
تکالیف و حقوق شهروندی بهقرار زیر است .مشارکت در مدیریت ،در آبادانی ،در بهبود محیط ،در تأمین ایمن رد ،ی
بحثهای عمومی و در انجمنها و تشکلهای گوناگونی ک ابرد ه ر هه هههی مس و یلحم لئا

یکند
تفگ یروشک گ م و ییییی ییییی

).)Pauladi, 2000: 575
مشارکت :5در معنای تخصصی مشارکت یعنی شرکت افراد در تص یم مممگیر طیح رد ی هه هههه و یسایس ،یعامتجا یا
فرهنگی ،اقتصادی ،مکانی -فضایی و مذهبی .در این معنا تصمیمگیری اهمیتی فراوان در مشارکت دارد ،اما در معنای
دوم مشارکت زمانی رخ میدهد که افراد حقوقی غیرقابلانکار داشته باشند .منابعی که مشارکت را به معن هب مود یا   
یکنند ).(Piran, 2009: 758
یبرند ،فورًاًا از شهروندی یاد م 
کار م 
1

. Urbanization and urban culture
. Citizen
3
. The concept of citizenship
4
. Citizenship rights
5
. association
2
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محدوده مورد مطالعه
شهر ايالم ازنظر جغرافيا يي بین  ۳۳درجه و  ۲۱دقیقه و  ۳۰ثانیه تا  ۳۳درجه و  ۵۱دقیقه و  ۴۸ثانیه عرض شمالی و
 ۴۵درجه و  ۴۱دقیقه و  ۰۷ثانیه تا  ۴۶درجه و  ۵۱دقیقه و  ۱۹ثانیه طول شرقی در شمال غربی استان قرار گرفته و با
ت (.)Afshar Sistani,1993:95
شهرستانهای ایوان ،سیروان ،چرداول ،دره شهر ،مهران و کشور عر سا هیاسمه قا تتت تتت
ايالم در سال  1315شهر شده است .این شهر در بین  21شهر استان در سال  139 5در رتب ارق لوا ه ر .تسا هتشاد      
ظشده است .ایالم بر اساس آخرين سرشماری نفوس و مسكن
رتبهای که از سال  1335تاکنون برای آن هم چنان حف 
مر زك آمار ايران در سال  139 5داراي  03 40 91نفر جم يع ت ب تسا هدو Statistics Management and Planning ( ... ..

Organisation of Islamic Republic of Iran,2011:300).در سال  139 5مسااحت ش مالیا ره    برابر 67 /40 28 12
هکتار بوده که  62 /01درصد مساحت استان در بر گرفته و به  4منطقه شهری 14 ،ناحیه شهری و  38محلهی شهری
تقسیمشده است)Boed Technic Consulting Engineers, 2005( .

شکل  .1موقعیت شهر و استان ایالم در کشور ))Source:( (Ilam DEpartemant of Roads & Urban Development, 2011:35

یدهد كه در اولين سرشماري قابل استناد در س لا
اطالعات موجود نشان م 

 1335رقم ممی برابر

 8346نفر تيعمج    

داشته است ،بهاینترتیب جم يع ت آن طي اين دوره  55ساله حدود  21برابر شده است كه رش ربارب يد     4درص ار د
یشودد رش رود بلغا رد نآ تيعمج د ههه ههههه دشر زا شیب ا    
یدهد .چنانکه در جدول شماره ( ،)2مشاهده م 
نشان م 
جمعیت شهري كشور بوده است؛

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 294فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

شکل  :2نقشه شهر ایالم به تفکیک مناطق و نواحی شهری(Ilam DEpartemant of Roads & Urban Development, 2011:60
جدول 2؛ جمعيت شهر ایالم و تغییرات آن طي سا ل ها ي 5331-95
جم يع ت در سالهاي

شرح

1335

1345

1355

1365

1375

1385

جمعیت شهر ایالم

8346

15493

32476

89283

126346

160355

31 1722

03 40 91

جمعیت شهري كشور (هزار نفر)

5954

15854

5 684 2

36816

48245

47 6 53

146 95

794 9

0931

5931

) )Source:(( Statistical Center of Iran, annual Statistical: 1956-2011

شکل 3؛ مراحل گسترش شهر ایالم ))Source:( (Aliakbari,2010,50

تاریخچه تشکیل شهرداری و شورای شهر در ایالم
    

1286

فعالیتهای شهرداري( ،بلديه ق  هيدلب نوناق بيوصت اب )ميد د هرود ر او سلجم ل

ياروش

رد يلم

لاس

  

خورشيدي (دوره قاجار و مشروطيت) آغاز گرديد .به نقل از اداره روابط عم هش یمو ر زا ،مالیا یراد لاس     

1316
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شمسی که سال تأسیس شهرداری ایالم است تاکنون ب زا شی
«سهر خ با ا نننننننن ن» در س لا     

 30نفررر کلی یید دار ش یرادره

ای دوب مال هه هههانددد .سر ناو

بش تسا هد . ........
 1316ب هههه هعن هش نیتسخن ناو ر وصنم مالیا راد بببببببببببببببببببب ب

( .)http://www.ilam.ir/homepage.aspxپس از انقالب در ایالم نیز بهمانن کی زا سپ روشک یاهرهش رگید د       
انتخابات موفق در تاریخ ( 7اسفندماه  377 1برگزار شد) و در  9اردیبهشت  13 78اولین دوره شورای اس هش یمال ر   
شروع به کارکرد .دورههای دوم و سوم و چهارم و پنجم به ترتیب در سالهای  82و  86و خردادم ها  2931و 6931
به فعالیت خود ادامه دادهاند (.)Derakhshandeh,1996:54

شکل شماره  .2نمودار تشکیالت شورای شهر ()Source:( http://www.ilam.ir/homepage.aspx

یافتهها

همانطور که ذکر شد در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی ،کاربردی استفاده شد و به بررسی نقش م تیرید
شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی؛ شهر ایالم) پرداختهشده است؛). (Hafez Nia,2006: 65
و هدف اصلی شناسایی عوامل م ثؤ ر در بهبود مدیریت شهری جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی ایالم میباشد.
طبق سرشماری سال  5931جمعیت شهر ایالم  03 40 91نفر بر ش تیعمج لک زا هتبلا تسا هدش دروآ ه مالیا ر         
شهروندان  20سال و بیشتر آن مد نظر قرارگرفته است .حجم نمونه (شهروندان  20سال و بیشتر شهر ای مال

9 4652

نفرمی باشد) که بر اساس فرمول کوچران یا کوکران ( 381 ،)Cochranنفر بر هب ندیسر تهج .تسا هدش دروآ       
سؤاالت و فرضیههای پژوهش تعداد  381پرسشنامه تنظیمشده ک یواح همانشسرپ ره ه     

 27سؤاللل و  84گوی ار ه

موردبررسی قرار داده است .ورود اطالعات و دادهها از طریق نرمافزار  Spssصورت گرفته است.
جدول 1؛ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای استفادهشده در پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ

م تغ یر
تشکیالت منسجم و کارآمد

0/ 579

مشارکت شهروندان در اداره شهر

0/ 634

حقوق شهروندی و ارائه خدمات

0/ 713

موانع مشارکت شهروندان

0/ 708

توسعه فرهنگ شهری و شهرنشینی

0/ 724

Source: Research findings

متغیرهایی که در این پژوهش بهطورکلی موردبررسی قرا گرفتهاند عبارتاند از؛ ج تیریدم ،تالیصحت ،نس ،سن     
شهری منسجم و کارآمد ،میزان مشارکت شهروندان ،ارائهههی خ هش تامد ر  یدنورهش قوقح ظفح ،ی و هعسوت        
یباشد؛ که این پرسشنامهها به روش نمونهههگیر شوخ یفداصت ی ههه ههههای چندمرحلهههای به
فرهنگ شهر و شهرنشینی م 
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تفکیک مناطق شهری ایالم ،به نسبت جمعیت هر منطقه بین شهروندان دارای محدوده سنی  20و باالتر توزی عععش هد
است .سؤالها (گویه ها) در این پرسشنامه شامل دو قسمت است.
الف سؤاالت عمومی :در این سؤاالت سعی شده که اطالعات کلی در مورد شهروندان اخ ،نس ؛هلمجزا ،دوش ذ     
جنس و میزان تحصیالت.
ب سؤاالت تخصصی :این سؤاالت در ارتباط با پژوهش موردنظر تهیهشده و سعی شده که قابلفهم باش رتهب ات د    
قتری را کسب نمود.
شها و عقاید افراد اطالعات دقی 
بتوان از نظرات ،نگر 
سؤاالت تخصصی پرسشنامه از طیف لیکرت پیروی میکند .این طی ماک شیارگ زا ف ًالًال ات قفاوم 

      

ماک شیارگ ًالًال

یکنند .جهت
مخالف یا (بسیار زیاد تا بسیار کم) ،کشیده میشود که سؤاالت  4تا  27پرسشنامه از این طیف پیروی م 
بررسی نمرات هرکدام از سؤاالت به هرکدام از طیفها شمارههایی از  1تا  5اختص داد صا ه هش ثم ؛تسا هد ًالًال هب     
ی (متوس هرمن ط    ،)3
گرایش کام ًالًال مخالف یا بسیار کم (نمره  ،)1مخالف یا کم (نمره  ،)2نظری ندارم یا ت ودح ا د یی یی
موافق یا زیاد (نمره  )4و کام ًالًال موافق یا بسیار زیاد (نمره  )5دادهشده اس ومزآ زا .ت نن ننن ضر نوسریپ یگتسبمه بی    
      

جهت مقایسه نمرات گروه نمونه با مالک جامعه استفادهش ینچمه .تسا هد ن  یسررب یارب  ر تیسنج نیب هطبا

شهروندان و میزان توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی از آزمون  T-Testاستفادهشده است و برای بررس نیب هطبار ی    
سطح تحصیالت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی از آزم نینچمه و نمریپسا یگتسبمه بیرض نو

     

جهت پیشبینی مدل تأثیر متغیرهای سؤاالت پرسشنامه بر نقش و عملکرد مدیریت شهری ایالم از تحلیل رگرس نوی
چندگانه استفاده گردید( Porgetabi & Safari Shali, 2016:535( .

متغير مستقل سطح تحصیالت شهروندان در سطح ترتیبی و متغیر وابسته آن توسعههه فرهنگگگ شهررر و شهرنش رد ینی
سطح فاصلهاي اندازهگيري شدهاند ،از ضريب همبستگي اسپیرمن براي بررسي استفاده شده است:
جدول 3؛ رابطه بین سطح تحصیالت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
ضریب همبستگی اسپیرمن

م تغ یر

م تغ یر

سطح تحصیالت شهروندان

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

سطح معناداری
0/ 005

0/ 145

Source: Research findings

بین سطح تحصیالت و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی رابطه معنادار وجود دارد (  .P<)0/ 05بنابراین وجود " رابطه
یشود.
سطح تحصیالت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تأیید م 

گ شهررر و شهرنش رد ینی
متغير مستقل جنسیت شهروندان در سطح سنجش اسمی و متغیر وابس عسوت نآ هت ههههه فرهنگ گ
سطح سنجش فاصلهاي اندازهگيري شدهاند ،از تی تست براي بررسي استفادهشده است:
جدول  :4رابطه بین جنسیت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
ميانگين

انحراف م يع ار

م تغ ير

جنسیت

جنسیت

زن

16 / 182

2/ 311

مرد

16 / 390

2/ 604

مقدار t
-0/ 814

يداري
سطح معن 
0/ 410

Source: Research findings

بین جنسیت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی رابطه معنادار وجود ن دراد (  .P>)0/ 05بن نیاربا
یشود.
جنسیت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تائید نم 

" رابطه
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دو متغير تشکیالت منسجم و کارآمد و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی در سطح فاصلهاي اندازهگيري شدههان زا ،د
ضريب همبستگي پیرسون براي بررسي استفادهشده است:
جدول  :5رابطه بین تشکیالت منسجم و کارآمد و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
ضریب همبستگی پیرسون

م تغ یر

م تغ یر

تشکیالت منسجم و کارآمد

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

سطح معناداری
0/ 103

0/ 084

Source: Research findings

بین تشکیالت منسجم و کارآمد و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی رابطه معنادار وجود ندارد (  .P>)0/ 05بنابراین "
یشود.
رابطه بین تشکیالت منسجم و کارآمد و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تائید نم 

دو متغير مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی در سطح فاصلهاي ان زاد ه هگيري
شدهاند ،از ضريب همبستگي پیرسون براي بررسي استفادهشده است؛
جدول  :6رابطه بین مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
ضریب همبستگی پیرسون

م تغ یر

م تغ یر

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

Source: Research findings

سطح معناداری
0/ 000

0/ 244

بین مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی رابطه معنادار وج دراد دو ( .P<)0/ 05

یشود.
بنابراین" رابطه بین مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تائید م 

دو متغير حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی در سطح فاصلهاي اندازهگير دش ي هه هههان بيرض زا ،د   
همبستگي پیرسون براي بررسي استفادهشده است:
جدول 7؛ رابطه بین حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
م تغ یر

م تغ یر
حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری

ضریب همبستگی پیرسون

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

Source: Research findings

سطح معناداری
0/ 000

0/ 250

گ شهررر و شهرنش دراد دوجو رادانعم هطبار ینی     
بین حقوق شهروندی و ارائ ت و یرهش تامدخ ه و عس ههه هههههه فرهنگ گ

یشود.
(  .P<)0/ 05بنابراین " رابطه بین حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تائید م 

دو متغير مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی در سطح فاصلهاي اندازهگيري شدهان بيرض زا ،د   
همبستگي پیرسون براي بررسي استفادهشده است.
جدول  :8رابطه بین موانع مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
ضریب همبستگی پیرسون

م تغ یر

م تغ یر

موانع مشارکت شهروندان

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

0/ 037

سطح معناداری
0/964

Source: Research findings

بین موانع مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی رابطه معنادار وجود ن دراد (  .P>)0/ 05بن نیاربا

یشود.
رابطه بین موانع مشارکت شهروندان و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی " تائید نم 

جدول  :9رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی
بتا (ضریب تأثیر)

متغیرهای مستقل
تحصیالت

0/ 101

0/ 043

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر

0/ 173

0/100

حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری

0/502

0/ 000

Adjusted R square
0/ 385

یداری
سطح معن 

R square
0/ 393

Source: Research findings

R
0/ 521

"
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تحصیالت شهروندان 0/101
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر 0/173

توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی

حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری 0/205
تآمده از متغیرهای تأثیرگذار بر توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی Source: Research findings
شکل  :4مدل بهدس 

یداری بر تشاد هتسباو ریغتم  هههه هههههان نیب زا .د   
از مجموعه متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون 3 ،متغیر ت نعم ریثأ یی یی
متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون ،حقوق شهروندی ،درمجموع بیشترین تأثیر را بر روی توسعه فرهنگ شهررر و
شهرنشینی داشته است .واريانس تر يك ب خطي متغيرهاي مستقل ميتواند بیش از  93درصد از واريانس م زي ان توسعه
  

فرهنگ شهر و شهرنشینی را توضیح دهد .مابقي تغ يي رات متغير وابسته احتماًالًال به دلیل بهههحس زا يخرب ندماين با
متغيرها يي است كه بر اين متغير تأ يث رگذار هستند.
نتیجهگیری

بنابراین میتوان گفت از شرایطیکه باعث موفقیت مدیریت شهری ایالم ،هماهنگ کردن تصمیمات بین س امزا نننهاای
مختلف تصمیم گیرنده و داشتن اختیارات الزم در استفاده از منابع ،اجرا کردن تصمیمات و نظارت بر آنه هش رد ا ر   
است که در صورت وجود یک مدیریت منسجم و واحد ،این شرایط به بهترین صورت بر آورده میشودد و م عنا زا
یشود:
هدر رفتن وقت و انرژی م 
نتایج پژوهش میدانی بیانگر اینست که؛ -1مدیریت شهری ایالم از تشکیالت منسجم و کار آمدی برخوردار نیست و
ی ص :دریگب ترو     -2اکثر
نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهر و شهرنشینی توجه بیشتر و برنامهههری ززز ی دقی قققتری ی
شهروندان ایالمی با مفهوم حقوق شهروندی آشنایی چندانی ندارند ،بنابراین آگاهسازی شهروندان ب وقح موهفم ا ق    
شهروندی و آموزش و توانمندی آنان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادتهاای ص پ یعامتجا یگدنز حیح یش     
شرط الزم در اداره امور شهر میباشد و این امر نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاری اجتماعی دارد ،که مدیریت شهری
ایالم میتواند در این خصوص بسیار تأثیر گذار باشد -3 :با توجه به بی رغبتی ش اب تکراشم رد یمالیا نادنوره

   

شورا ،شهرداری و اداره امور شهری و سایر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی وغیره میتوان چنین نتیج هک تفرگ ه    
این موارد به دلیل عدم رشد گروههای اجتماعی و نهادهای مدنی و مردم نهاد و همچنین نبود فرصتهای الزم بر یا
مشارکت شهروندان به سبب ضعف در سیستم مدیریت شهری باش زفا اب هک ،د ا  شی ا متع ا ،یعامتجا د        روحیهههی
همکاری و تقویت هویت جمعی فراگیر میتوان به افزایش مشارکت داوطلبانه شهروندان امیدوار ب نیا ریغ رد .دو    
صورت کم توجهی خود شهروندان به بحث مشارکت گروهی و نرسیدن به این جمل ام رهش هک ه ،تسام هناخ       
زمینههای رفتار مشارکت جویانه پدید نخواهد آمد.
در خصوص رفع موانع مشارکت شهروندان ایالمی الزم است؛ -1تا مدیریت شهری ایالم جهت جلب مش رد تکرا
امور شهری توجه بیشتر و اصولیتری داشته باشد -2 :در مقابل ع تامدخ ،نادنورهش بناج زا یتخادرپ ضراو      
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مناسب و مورد نیاز شهروندان را به بهترین شکل ممکن ارائه دهد؛  -3با ایج متعا بلج و تکراشم هیحور دا اد      
مناوت ن یزاسد    

عمومی ،توجه شهروندان را نسبت به مدیریت ش ؛دیامن بلج مالیا یره      -4از طریق و شزومآ

شهروندان از طریق برنامههای مختلف تخصصی ،شهروندان را با حقوق شهروندی و ق رقم و نیناو ر ینیشنرهش تا    
بیشتر آشنا نماید.
با توجه به عملکرد ضعیف مدیریت شهری در شهر ایالم و راضی نبودن اکثر شهروندان از عملکرد م هش نارید ری   
الزم است؛ -1تا تشکیالت مدیریت شهری انعطاف پذیر تر ،منسجمتر ،کار آمدتر و ب اشم ا ر نادنورهش رتشیب تک     
یهای اداری بپرهی ؛دز
بتر از تشریفات و کاغذ باز 
عمل نماید؛  -2مدیریت شهری ایالم جهت رسیدن به نتایج مطلو 
 -3اطالعات مورد نیاز شهروندان به راحتی در اختیار آنها گذاشته شود؛  -4سامانهای جه هچ ره طابترا ت

رتهب      

شهروندان برقرار شود تا شهروندان بتوانند سؤاالت ومشکالت خود را با مدیران شهری در میان بگذارند؛  -5مدیران
شهری ایالم با آموزش و فرهنگسازی شهروندان را از کلیه ض یناوق و طباو ن و 

س هاگآ یرهش تاررقم اا اااا ااااااازند؛ -6

مدیرت شهری ایالم جهت عملکرد بهتر بایستی از افراد مسئولیتپذیر و متخصص در امور شهری استفاده نماید؛ -7
مدیریت شهری ایالم بایستی با ایجاد ارتباط از خواستههای شهروندان و مر هب تسرد یهاگآ مد

تسد وآ ر :د       -8

مدیریت شهری ایالم به حقوق شهروندان هر چه بیشتر احترام بگذارد -9 :مدیریت شهری ایالم بایستی جهت ایمنی
بیشتر شهروندان در برابر حوادث غیر مترقبه آتش سوزی و سیل و غیره ت دیامن شال ؛؛؛؛؛  -01م هش تیرید ر مالیا ی    
بایستی اقدام به برگزاری نمایشگاههای متعدد در زمینههای مختلف هنر ؛دیامن هریغو یگنهرف و ی    

 - 11م تیرید

شهری ایالم بایستی در جهت آبادانی بیشتر شهر ایالم در خصوص آس کل و تلاف هه هههگیر ابایخ ی نن نننه چوک و ا هه هههه و ا
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده بهتر عمل نماید؛  - 12در حفظ اماکن عمومی و آثار باستانی موجود در شهر با

مشارکت سایر ارگانها و سازمانهای مرتبط ،نهایت تالش خود را به کار بگیرد؛  - 13در نظافت سطح ش دایپ ،ره هه ههه-
روها و معابر رسیدگی به فضاهای شهری و زباسازی آنها اقدامات الزم را انجام دهد ؛؛؛  - 14اق رتشیب داجیا هب ماد     

پارکها و مراکز تفریحی و گردشگری و افزایش فضای سبز ،کمربندیها و پارکینگها و همچنین پایانهه حطس رد ا   
شهر نماید؛  - 15در خصوص ایجاد مراکز فرهنگی از جمله کتابخانهها به تعداد مورد نیاز در سطح شهر ایالم اقدامات
موثرتری انجام دهد؛  - 16جهت ایجاد مساکن ارزان و با کیفیت تالش بیش هد ماجنا یرت د ؛؛؛؛؛؛؛  -71ب ودص دنیآرف ه ر    
پروانههای ساختمانی نظارت بیشتری داشته باشد؛ -81به وضعیت حمل و نقل عمومی در سطح ش و مالیا ره

خرن    

کرایهها نظارت دقیقتری اعمال نماید؛  - 19اقدامات جدیتری در خصوص ایجاد شورایاریها در س و ،تالحم حط
شهردار در مدرسهها جهت اداره مشارکتی و موفقیت آمیز صورت گیرد؛  - 20مشارکت بخشهاای خصوص اب ار ی   
بخشهای دولتی و مدیریت شهری را جهت اداره بهتر امور شهر تقویت کند؛
چالشها و موانع موجود بر سر راه مدیریت شهری ایالم
-1مدیریت شهری و از جمله شهرداری و شورای شهر از جمله سازمانهایی هس د یمهم شقن هک دنت ر و هعسوت     
گسترش عرصههای مدنی دارند ،اما متاسفانه از جایگاه اصلی خود که برنامهریزی و مدیریت امور شهری است ،دور
ماندهاند و تبدیل به سازمانهایی با نیروی انسانی ناکار آمد و خدمات نه چندان با کیفیت شدهاند؛ -2عرصههای عمل
شهرداری در ارائه خدمات شهری محدود به چند بعد خاص مانند بهداشت ،نظافت شهری و یا تأمین خدماتی مانند

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 300فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

گورستان و خدمات ایمنی و آتش نشانی میگردد .و این واقعیت سبب میگردد تا خصوصیسازی خ هش تامد ری   
شهرداری نیز محدود گردد؛ -3وجود نظام مدیریت شهری از باال به پایین به جای مدیریت و برنامهریزی از پایین به
فپ یذ ررری،
باال در عرصه مدیریت شهری؛ -4عدم وجود سیستم غیرمتمرکز در برنامهریزیه ات هدش ببس ا طعنا ا ففففف ففففف
شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری کاهش یابد؛ -5مدیریت شهری بدون توجه به نظام مدیریت م صخت یلا صی   
خود مقید به انجام وظایف یکسانی در اداره امور شهری خود میباشد و مکانیزمه و یموب یا

هجوت دروم یلحم      

کمتری قرار میگیرد؛ -6مدیریت شهری به دلیل ضعف توان مالی و انسانی هیچگونه برنامه آموزش بلج تهج ی    
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ندارد؛ -7با وجود تشکیل شورای شهر ،شهرداری از مشارکت فعال مردمی در
اداره امور شهر محروم گردید؛ -8نبود دیدگاهی جامع و منسجم نسبت به مدیریت شهری و از جمله شهرداری و هم
چنین واگذاری و تفکیک وظایف از آنها منجر به تعدد و تداخل در م هش تیرید ر و ی

ک شهاک نینچ مه ا ییار       

مدیریت شهری گردیده است؛ -9مدیریت شهری و از جمله شهرداری در حالی وظیفه اداره شهر را برعهده دارد و با
عنوان مسئول در برابر مردم و با واسطه شورای شهر شناخته میشود که دهها س و داهن ،نامزا گرا ااا اااان دیگر هرادا رد 
امور شهر دخیل هستند و به صورت ناهماهنگ و مستقل از مدیریت شهری عمل میکنند ؛؛؛  -01ب صخشمان لیلد ه    
بودن و تداخل وظایف شورای شهر در رابطه با سازمانها و دستگاههای دولتی ،امکان افزایش کارایی شورای شهری
در حل مشکالت شهر و ایجاد زمینهای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور شهر کم میباشد؛  - 11بورس ب سزا
اراضی شهری یکی از موانع اساسی رکود بازار تولید مسکن محسوب میگردد .در عین حال افزایش تولید مسکن به

خصوص مسکن انبوه ضروری و مطلوب است ولی راهکارهای تحقق این امر موجبات ضرر به نهادی را فراهم می-

کند که متولی افزایش کیفیت محیط زندگی شهروندان است و با وجود مسکن بدون ارائه خدمات مطل هش بو ر ،ی

  

امکان ایجاد محیط مطلوب برای ساکنان همان مساکن ساخته شده وجود ندارد؛  - 12واگذاری برخی از امور اجرایی
از جمله حفاظت از آثار تاریخی -فرهنگی و مذهبی به شورای شهر به دلیل اهمیت و ضرورت بافتها و یادمانهای
تاریخی و قدیمی مطلوب است ،اما وظیفه شورای شهر تصمیمگیری ،برنامهریزی ،نظارت و کنترل بر وظایف اجرایی
است و بهتر است جهت مدیریت این امور از مشارکت سازمانهای مرتبط با ش ددرگ هدافتسا یرادره ؛؛؛؛؛؛؛  - 13اراضی
موات و بایر در محدوده خدماتی شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و با این طرح م هش تیرید ر و ی
از جمله شهرداری عم ًالًال بایستی اراضی مورد نیاز برای ساخت سینما و مجتمعهای فرهنگی را خریداری و در اختیار
سازندگان قرار دهد و این خود نیازمند صرف هزینههای زیاد برای شهرداری است و مدیریت ش ار یره ب لکشم ا   
مواجه میکند و نیاز به مشارکت بیشتر سایر ارگانها به ج ءز سازمان تبلیغ و یمالسا تا

ی-
ر نافعضتسم داینب ا م  ییییی ییییی

طلبد؛  - 14کمبود منابع مالی مدیریت شهری را از عملکرد مطلوب باز میدارد؛  - 15وجود فقر یارب هوقلاب ناوت زا      
انواع مشارکتهای مردمی میکاهد و پایداری فرآیند توسعه مورد تردید قرار میگیرد .از این رو یک یاهروحم زا ی   
بهبود مدیریت شهری ،اتخاذ سیاستهای م ثؤ ر برای کاهش فقر میباشد؛  - 16محدود بودن حوزه اختیارات ش رد ارو
شه  یفاک یا وو ووو
برنامهریزی و مدیریت امور شهر؛ -71سطح پایین کارایی کارکنان شهرداری به سبب نداش زومآ نت شش شش
مناسب مشکالتی است شهر و مدیریت شهری با آن مواجه است؛ -81فقدان روابط سازمانی بین ش وش و رادره ر یا   
شهر از عوامل مهمی است که در ناکارآمدی مدیریت شهری ایالم بسیار تاثیرگذار است؛  - 19نبود ساز و کار مناسب
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جهت جمع آوری پیشنهادهای مسئوالن و مدیران ردههای پایینتر به منظور استفاده از هم فکر ؛ینامزاس ی

 - 20از

سایر موانع و مشکالت موجود در مدیریت شهری میتوان به بیتجربگی اعضای شورای شهر جهت اداره شهر اشاره
نمود که آنها عمومًاًا افرادی هستند که مشاغل و تجربیات اصلیشان ارتباط چن هش روما هرادا فیاظو اب یناد ری      
ندارد.
در مجموع میتوان موانع و مشکالت موجود بر سر راه مدیریت شهری ایالم را چنین جمع بندی نمود -1 :ارئه
نشدن خدمات مناسب در مقابل عوارض دریافتی از شهروندان؛ -2عدم آگاهی و آشنا نب هش ندو ر اب یمالیا نادنو

   

حقوق شهروندی؛ -3عدم اعتماد شهروندان ایالمی به مدیریت شهری ایالم -4.کم توجهی و کوتاهی مدیران ش یره
در جهت جلب مشارکت بیشتر شهروندان ایالمی در اداره امور شهر؛ -5تکیه مدیران شهری ایالم بر سیستم متمرکز
و غیردموکراتیک و بیتوجهی به نهادهای عمومی و مدنی؛ -6وصول درآمد ناپای  یارب یتنار و راد ایجا تامدخ د      
یبرنامهههگ رب دیکات و ی    
شهری مورد نیاز شهروندان؛ -7کوتاهی دوره مدیریت مدیران شهری؛ -8بی مسئولیتی و بی ی
نگرش بخشی به جای نگرش سیستمی؛ -9تکیه بر فرد محوری به جای برنامه محوری؛ -01چندپارگی در م تیرید
شهری ،چه در درون شهرداری و چه در درون نهادهای ذیربط؛  - 11عدم شفافیت و پاسخگویی و عدم حسابرس  ی ووو
اطالع رسانی مدیران شهری ایالم؛  - 12بیتوجهی به آموزش شهروندان و م نانکراک و نارید ؛؛؛؛؛  - 13مش ندوبن صخ   
دقیق مسئولیتها و اختیارات مدیران و کارکنان شهرداری؛  - 14نب زلا دو ا ایس تهج تام س مانرب و یراذگت ههههه ههههههری یز
بلندمدت برای فعالیتهای شهرداری؛  - 15مشکالت فرهنگی ،از جمله گریز از نظم و برنامهریزی و نب هب هقالع دو    
مشارکت در امور؛  - 16مشکالت موجد در زمینه نظام حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری؛ -71نبود س یاهراک و زا   
تصمیمگیری در جهت تدوین استراتژی بهبود عملکرد مدیریت شهری؛ -81شورا با عنوان کسب منبع یارب دمآرد    
شهرداری توان کافی ندارد؛ -81شهردار قادر به مدیریت اقتصادی ،اجتم و یگنهرف ،یعا

تینما ی تسین رهش  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ - 19

مدیریت شهری توان هماهنگی و جلب مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی در سطح شهر را ندارد؛  - 20ریشهه یا
اصلی بروز بحران در شهر ضعف فرهنگ شهری است.
از سایر مشکالت موجود در مدیریت شهری ایالم ،مشکال هب هک تسا یمسرریغ ناکسا یاراد تالحم ت       
اختصار به برخی از آنها اشاره میگردد:

 .1سازمان نیافتگی اجتماعی و عدم رویارویی با شرایط پیشرفته زندگی؛ -2مشکالت عمده زیست محیطی که بیش رت
به نبود و کمبود شبکه فاضالبّ ،آّآب لوله کشی و جمع آوری زبالههای خانگی ارتباط دارد؛ -3دشواری دسترسی به
امکانات و خدمات مناسب و کافی؛ -4نداشتن شغل رسمی و ثاب  ندوب نییاپ و ت د دمآر ؛؛؛؛؛؛؛؛؛  -5فق ینوناق دنس ناد    
مالکیت ،مجوز قانونی و پروانه ساخت ساختمانی؛ -6قرار گرفتن در مقابل خطرات و آسیبهای اجتماعی که باعث
جدایی گزینی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی این محالت از محالت اصلی شهر شده است.
پیشنهادات و راهبردها
یت وان ب ه
در صورت جلب مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان ایالمی در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی م 
پیامدهای ذیل دست یافت؛ -1آگاهی مردم از مهارتها و تواناییهای خود؛ -2تقویت حس اعتماد و اطمینان نس سسبت
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به مدیران شهری؛  -3تقویت حس همکاری میان شهروندان و مدیران شهری؛ -4بروز خالقی هش ت ر و نادنو

را ا هئ    

طرحها و پیشنهادات؛ -5حل مشکالت شهری از طریق شهروندان؛ -6احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری؛ -7تعیین
اولویتها و نیازهای شهروندان و تالش جهت بهبود و کیفیت زندگی آنان.
در مجموع میتوان گفت؛ -1تقویت جامعه مدنی ،تقویت عرصه عم هعسوت هب رجنم یدنورهش تیوقت و یمو       
فرهنگ شهر و شهرنشینی ایالم میگردد؛ -2آگاهی دقیق از نیازهای کالبدی شهر ایالم و ت عفر تهج شال   
تحکیم هویت محلی و فرهنگی ،کسب خود مختاری محلی و سیاسی منجر به توسعه فرهن هش گ ر و 

آنهاا،

یشن رهش نی     

ایالم خواهد شد؛ -3مدیریت شهری ایالم زمانی به حد مطلوب خود خواهد رسید که مش ،فافش ،وگخساپ ،یتکرا    
مسئول ،م ثؤ ر و کارآمد و منسجم ،مساوات طلب ،انعطاف پذیر باشد؛ -4در مجموع رسیدن به توسعه فرهنگ ش و ره
شهرنشینی در ایالم مستلزم ارتباط تنگاتنگ میان شهروندان ،بخش خصوصی و جام و یندم هع

ینچمه ن تیریدم      

یباشد.
شهری ایالم م 
 پیشنهادات اجرایی
به منظور ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند ساختن مدیریت شهری ایالم میتوان چندین محور جهت سیاستگذاری
و برنامهریزی مدیریت شهری انتخاب کرد که این محورها عبارتند از -1:بهب رد یرهش داصتقا دو

مالیا ؛؛؛؛؛؛؛؛؛  -2تأممین

خدمات زیربنایی در شهر ایالم؛ -3مدیریت کاربری زمین در شهر ایالم؛ -4فقر زدای هش رد ی ر و 

یدم ر یرهش تی     

ایالم .در کنار این چهار محور توجه به محیط زیست که یکی از ارکان توسعه اس تیریدم حیحص هلخادم هب ،ت      
شهری ایالم نیز نیاز است .و در این صورت است که میتوان به توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی نزدیک ش ارچ .د   
که در دیدگاه جدید مدیریت شهری ،شهر به مثابه موتور رشد اقتصادی که نیازمند تقویت است مطرح میگررردد .به
طور کلی شهر تنها مصرف کننده بخش عمدهای از منابع نیست .سهم باالیی از تولیدات ناخالص داخلی نیز در ش ره
تولید میگردد .محور سیاست گذاریها در تقویت اقتصاد شهری ،ایجاد ظرفیتهای جدید و افزایش کارایی در بهره
برداری از ظرفیتهای تولیدی است .توجه هر چه بیشتر مدیریت شهری به ویژه به نقش خدمات زیربنایی به عن ناو
یکی از عوامل اصلی توسعه شهری ،میتواند کنترل هدایت توسعه شهر را در اب  یعامتجا ،یداصتقا داع ووو وووو کالب ید
متأثر میسازد .مدیریت کاربری زمین به عنوان موثرترین ابزار مدیریت شهری در نظر گرفته میشود بهب درکلمع دو   
بازار زمین و افزایش میزان دسترسی به این بازار متناسب با نرخ شهرنشینی محور سیاست گذاری در این زمینه است.
اصالح عملکرد بازار زمین تأثیر بسزایی در افزایش تولید ،اس یحص هدافت ح م نیا زا  ن  عب با شزرا تردق عیزوت و

     

خواهد داشت .با گسترش فقر ،از توان بالقوه برای انواع مشارکتهای مردمی کاسته خواهد ش دنیآرف یرادیاپ و د    
توسعه مورد تردید قرار خواهد گرفت .از این رو یکی از محورهای مدیریت شهری ،اتخاذ سیاستهای م ثؤ ررر بر یا
کاهش فقر و توانمندساختن گروههای هدف است .در این زمینه اجرای سیاست خودیاری ( )Self helpبرای ک شها
فقر پیشنهاد میگردد .یعنی ضرورت مشارکت شهروندان با حمایت مدیریت شهری مورد تاکید قرار م ممیگیردد .زیرا
هیچ کس به ج ءز خود شهروندان قادر به تشخیص نیازها و اهداف و راههای مناس اب هلباقم یارب ب رقف .دنتسین       
مدیریت شهری در کنار سایر سیاستها الزم است به امر مدیریت محیط زیست بپردازد و در این خص هس هب صو    
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ی زیس و یطیحم ت
محور توجه کند از جمله؛ مدیریت مواد زائد (زبالههای خانگی و صنعتی) ،کنترل آل دو گگگیهای ی
حفاظت از فضاهای ارزشمند طبیعی و عمومی.
جمع بندی نهایی
ی وارده
از کارآمدترین ساز و کارهای مدیریت شهری برای رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینههههای ی
به شهر توجه و برنامهریزی جهت ارتقای فرهنگ شهر در بین کلیه شهروندان به طور خاص و شهروندان ایالمی به
یباشد .( Imani jajarmi,2001:43( .آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب
طور عام م 
عادتهای صحیح زندگی اجتماعی و به روز ،رفتارهای مطلوب شهروندی ب  رد هژیو ه ر رهب ها ه هه ههههگیرییی مناس زا تاب
امکانات شهری از جمله ضرورتهای مدیریت شهری در توسعه فرهن هش گ ر و 

ا ینیشنرهش ی د .تسا مال ر نیا 

پژوهش توصیفی – تحلیلی و کاربردی همان طور که گفته شد در ابتدا متغیره ج ،نس یا ننن ننننس ،میزا ،تالیصحت ن

    
  

تشکیالت منسجم و کارآمد مدیریت شهری ،میزان مشارکت ش وقح ظفح ،نادنوره ق تامدخ هئارا ،یدنورهش        
شهری و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی مورد بررسی قرار گرفته است .پژوهش نشان میدهد فراوانی پاس یوگخ ی
به سؤاالت توسط مردان به زنان از درصد بیشتری برخوردار است و از نظر تحصیالت نیز اکثر پاسخگویان در مقطع
فوق دیپلم و لینسانس قرار دارند .بنابراین میتوان گفت که اکثرًاًا افرادی آگاه و مطلع نسبت به مفاهیم به پرسشششهاا
پاسخ دادهاند و محدوده سنی اکثر آنها بین  52تا  35و  36تا  50سال میباشددد ک رتشیب دارفا نیا ه      م ممیتواننددد در
ی پ شهوژ
مدیریت و توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی ایالم تأثیر گذار باشند .در مجموع بر طبق یافتههای ی
گفت که مدیریت شهری ایالم از تشکیالت منسجم و کار آمدی برخ و تسین رادرو

یت او ننن
م مم 

و تیریدم هب هلوحم فیاظ       

شهری از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است و با توجه به ازدیاد جمعیت بر اثر مهاجرت روس و رهش هب نایئات
اسکان غیررسمی آنان بخش زیادی از جمعیت در حاشیه شهر قرار گرفته است و مدیریت شهری ای رد هتسناوتن مال   
حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات به آنان و سایر شهروندان موفق باشد و به طور کلی توسعه شهر و شهرنشینی
با توسعه فرهنگی و اجتماعی کمی همراه بوده است .همچنین به دلیل ضعف مدیریت شهری ایالم و رش یگتفاین د   
گروههای اجتماعی و نهادهای مدنی ،روحیه مشارکت و همکاری داوطلبانه شهروندان در اداره امور ش دنمتیاضر ره   
نیست و الزم است در این خصوص آموزشهای موثری به شهروندان داده شود ت تب ا وو وووان موانع اشم ر انآ تک ن ار 
کاهش داد .تنها از طریق مدیریت منسجم و کارآمد ،تقوی اشم ت ر و تک

اب یراکمه

  

ریاس       ارگانننهاای دولت و ی

خصوصی ،آگاهی از حقوق شهروندان ،احترام به حقوق شهروندان ،تعادل در ارائه خدمات ش ادنورهش هب یره ن و 
بهبود شیوههای مدیریت مالی و اقتصادی در مدیریت شهری میتوان کیفیت زندگی شهروندان ایالمی را تغییر و داد 
به توسعه فرهنگ شهر و شهر نشینی نزدیک شد.
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