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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1911 تابستان(، 11)پیاپی:  2 شماره، سال سوم

 

های فرهنگی نهفته در خوانش هویت شهری با تأکید بر ارزش

 * )مطالعۀ موردی: شهر بجنورد( جمعی شهروندانخاطرات

     

 2، عاطفه صداقتی*1قاسم مطلبی
 61/20/99تاریخ دریافت:  

 60/20/99تاریخ پذیرش: 
 

  60511کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 د،نماییم فایبه آنها ا بخشیتیکه در هو یشهرهاست که عالوه بر نقش یفرهنگ هایاز ارزش یبخش جمعیخاطرات
. تحوالت پرشتاب شهر بجنورد پس از مرکز سازدیرا فراهم م گریبه نسل د یاز نسل یموجبات لمس تجربه تکرارنشدن

 کنیل ستین یدیما مسأله جد یشهرها یتی. مسأله بدهوستارا بر شهر داشته یفراوان و گاه مخرب راتیاستان شدن تأث
شهر  ژهیو تیبه هو دهیشکل ق،یتحق نی. هدف استیبرخورد با آن، با وجود سابقه مسأله، هنوز مششخص ن یچگونگ

 اتیشده است بر اساس تجرب یلذا سع ( است.هاتیو روا جمعیدرون شهر )خاطرات یفرهنگ هایارزش یبجنورد بر مبنا
-و  به روش گراندد یفیک میاز پارادا یرگیشود. پژوهش با بهره یشهر بررس جمعیشهر بجنورد، مفهوم خاطره نیساکن
 ی( شهر بجنورد بودند. برابومی)ساکن و مرد 69 و زن 00 شامل نفر 56 کنندگانانجام شده است. مشارکت یتئور
 ،ایهسته مقوله 1 در هاداده یکه حاصل بررس ها،افتهی طبق. شدساختارمند استفاده مهین هایمصاحبه از هاداده یآورجمع
 یژگیمکان )مکان با و ینشاندار»است،  وداکی مکس افزارنرم طمحی در( کد) نشانه651و  اصلی مفهوم55مقوله، -16

نشانه یفراوان نیشتریبا ب ایارجاع( بعنوان دو مقوله هسته 05) «یو مراسمات محل یبوم هنرهای» و( ارجاع 10«  )خاص(
 هایافتهیدر شهر بجنورد است. بر اساس  جمعیخلق خاطرات یمفهوم معرف چگونگ نیاستنباط شدند. ا یارجاع های

 گذاریهیسرما نیو همچن یفراوان نیشتربی با هانشانه تیبجنورد، تقو شهریتوسعه هایدر برنامه شودیم هیمطالعه، توص
 .ردبگی مشترک شهروندان در دستور کار قرار جمعیخاطرات دیبه منظور تول ،شده یمعرف هاینشانه ریسا یبر رو

 

 ،شهروندان، بجنورد جمعیخاطرات ت،یهو ،یارزش فرهنگ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (motalebi@ut.ac.ir) مسئول( )نویسنده دانشیار گروه آموزشی معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران -6
 اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز دانشجوی دکتری شهرسازی  -0
انجام  زیتبر یاول در دانشگاه هنر اسالم سندهینو ییبه راهنما ،یاسالم یشهرساز یمقاله مستخرج از دروس دوره دکتر نیا -*

 است. افتهی
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 مقدمه  -1
شهری، مدنظر است، به عنوان جزئی الینفک از توسعه هویتی در آن بارز شدهها در عصری که بحرانامروزه، توجه به ارزش

های فرهنگی موجود در شهرها  و تعمیم آن در شکل کاربری و کالبدی خاص که زاییده است. شناخت و شناسایی ارزشقرار گرفته
توانند فرهنگ، های فرهنگی باالیی دارند، میبود. شهرهایی که ارزششهری خواهد ها است، امری خطیر در روند توسعهاین ارزش

اریخی خود را به نمایش گذاشته و در ارتقای تصویر شهر نقش مهمی را ایفا نمایند. از دیدگاه خاص شهرسازی، پیشینه و سوابق ت
 -ترین مفاهیم کیفی در مباحث انسانیمقوله هویت، دست کم به لحاظ تسهیل در ادراک معنی محیط، در زمره یکی از مهم

های خاصی ارتباط های زندگی و ایدهها، سبکطور نمادین با ارزش (. این ایده که شهرها به10: 6030محیطی است )دانشپور، 
سازی، درک ما از شهرهای های جدید شهری و  فرایندهای هویتای طوالنی دارد. تفسیر شهر، تولید تصاویر و داستاندارند، پیشینه

شان نوعی شهروندان در زندگی روزمره ای باشد که(. جامعه شهری بایستی به گونه665: 6091کند )هوبارد، خاص را اصالح می
ای نیست آنگونه که مامفورد شهر را مکانی آورد. پیوند فرهنگ و شهر ایده تازهتجربه منحصر به فرد مانند خلق اثر هنری به دست

است و این هشود.  از نظر کیفی، در دوره معاصر، شهر مدرن، جایگزین شهر کهن شدداند که پیچیدگی فرهنگ در آن نمایان میمی
تحول نوعی انقالب فرهنگی همه جانبه است؛ زیرا شهر کهن ایرانی عرصه تبلور فرهنگ و سنت تاریخی، باستانی و کهن ایرانی 

بود. اما شهر مدرن خاستگاه یا پرورشگاه فرهنگ مدرن یا تجدد است )فاضلی، بود، جایی که اندیشه ایران شهری در آن تحقق یافته
ها را در پی داشت. انسان سنتی هویت خود را به عبارت دیگر، دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت(.  69-65:  6090

خواست بسازد. هویت در جامعه گونه که میکرد و انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنخارج از جهان مادی جستجو می
ی ادراکی که بین انسان و محیط (. توسط رابطه53و 55: 6031ست )حجت، سنتی واحد و در جامعه مدرن، متکاثر و اکتسابی ا

که حالیشود. درهایی را نیز متذکر و یادآور میشود، محیط معانی و مفاهیمی را به ذهن انسان القا نموده و در نتیجه ارزشبرقرار می
نمود، محیط شهری امروز، القا عنویتی را به انسان القا میتر مدر گذشته، کالبد شهر توازن و تعادل و مقیاسی انسانی و از همه مهم

تناسبی، زشتی و از همه بدتر سیطره مادیت و کمیت بر زندگی انسان است )نقی نظمی، فشار روانی، ناهماهنگی، بیکننده بی
ن هویت و تعلق باید در تمام سازد، لذا ایفرهنگی، ویژگی اساسی ذهنیت و تفکر انسانی را می(. از آنجا که هویت12: 6036زاده،

گیرد های فرهنگی برای بهبود کیفیت زندگی انسانی مورد ارزیابی قرارهای ارتقای ظرفیتسطوح بازبینی و احیا شود و شیوه
شود فرصت درک و لمس تجارب تکرار (. دواقع، شهر بدون خاطره، فاقد هویت است و عالوه بر آن موجب می65: 6095)رضوانی، 

 (. 0: 6090های بعدی گرفته شود )نژاد ابراهیمی و مقدسیان، ز نسلنشدنی ا
شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، با توسعه شتابان به ویژه در دهه اخیر به دلیل مرکزیت استان، با تغییرات بسیار 

های لی و شتابزده شهر در بافترغم توسعه چشمگیر شهر بجنورد در برخی ابعاد، روند غیر اصوکالبدی مواجه بوده است. علی
دهنده تصویر ذهنی شهروندان، خاطرات فرسوده )بویژه در محل هسته مرکزی شهر و راسته بازار شهر( و عدم توجه به عناصر شکل

ها و دگردیسی عناصر شهری ها، تأمل بر انگیز شده است. فقدان مدیریت صحیح در دگرگونیجمعی موجود در برخی از این مکان
« ویژه»دهی به هویت های فرهنگی خود را به فراموشی بسپارد. پژوهش حاضر با هدف شکلاست که رفته رفته ارزششده سبب

ها( سعی دارد تا موجبات شناسایی تجارب گذشته و های فرهنگی درون شهر )خاطرات جمعی و روایتشهر بجنورد بر مبنای ارزش
های فرهنگی شهر را با تأکید بر خاطرات جمعی فراهم سازد. لذا طی چند مرحله، ارزشدستیابی به هویت متناسب با شهر بجنورد را 

، مفهوم خاطره 6ایها مورد کنکاش قرار داده،  سپس به کمک نرم افزارهای تحلیل محتوای کیفی و روش تئوری زمینهو روایت
ژوهش این است که کدامیک از خاطرات جمعی و جمعی متناسب با شهر بجنورد، ارائه شده است. در همین راستا، سوال اصلی پ

های فرهنگی موثر واقع گردد. تواند در حفظ و ارتقای هویت شهر بجنورد بر مبنای ارزشهای مردم بیشتر از دیگری میروایت
که چگونه منظور در روند مطالعه دو سوال که مقدمه نیل به پاسخ مناسب برای سوال اصلی بودند، مد نظر قرار گرفت. اینبدین
جمعی تواند از طریق خاطراتهای فرهنگی چگونه میتواند تجلی یابد و  ارزشبخشی به شهر میهای فرهنگی در هویتارزش

 شهری کمک نماید؟شهروندان به حفظ هویت
 

 ادبیات نظری تحقیق -2
یط کالبدی را به عنوان بستر ارتباطی کنند که آنچه محمحققینی چون راپاپورت، پروشانسکی، ریجر، الوارکاس و لینچ اشاره می

های محیطی در های محیطی مشترک اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر، قابلیتکند، در اصل، نمادها و سمبلکالمی بیان میغیر
است های اجتماعی و فرهنگی های انسانی )حس تعلق( است. در این حس تعلق، محیط به عنوان بستر فعالیتتأمین و گسترش نیاز

ها به کنند و در اصطالح، انسانکه افراد، عناصر کالبدی را بر اساس ادراک و نظام ساختار شناختی خود کشف، تفسیر و تعبیر می

                                                           
1 - Grounded Theory 
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گردد. مردم در (. شهر تنها در کالبد ظاهر، خالصه نمی01و 01:  6031کنند)بهزادفر، صورت جمعی از محیط رمزگشایی می
کنند. لذا نسبت به آن حس تعلق دارند. در گفتگوهای روزمره، درباره آنها فته و با آنها زندگی میفضاهای معماری و شهری حضوریا

بدیلی های بیسازند و مفهومالمثل میدهند و حتی در فرهنگ عامه بر اساس آنها ضربکنند، به واسطه آنها آدرس میصحبت می
گیرد که از طریق آن شهر را درک ای از شهر و اجزای آن شکل میکنند. بدین ترتیب، در ذهن مردم، تصویر ذهنیرا خلق می

های (. فرهنگ دارای ارزش6911به نقل از لینچ،  11:  6096نمایند )مسعود و بیگ زاده شهرکی، نموده و با آن ارتباط برقرار می
اند ی بازنمود یافتههای ذهنی و معانآل ها، تصویرهای ذهنی، طرحوارهها در ایدهخاص خود است که این ارزش

(Rapoport,2008: 19 فرهنگ، کالبد شهر و هویت شهر دارای ارتباط تعاملی با یکدیگر هستند و هر کدام اثراتی بر یکدیگر .)
پذیرند. کالبد شهر، عالوه بر بنا، دارای روحی است که منبعث از الیه های اجتماعی شهر شکل گرفته است. گذارند و اثراتی میمی

شود. در از آنجا که بستر ارتباطات غیر کالمی است، القای معانی و مفاهیم به ذهن را جهت داده و سبب ادراک محیط می بعالوه
تر خواهد بود. در همین راستا، با تر باشد، عملیات رمزگشایی و ادراک محیط راحتواقع هر چه این معانی در تداعی موضوع، قوی

که آنچه -دارد شناسی فضاها، اشاره میق پیشگام در زمینه مطالعه توأم کالبد و فرهنگ و انسانعلم بر آنچه راپاپورت بعنوان محق
-محیط کالبدی را بعنوان بستر ارتباطات غیر کالمی بیان می کند، در اصل نمادها، سمبل های محیطی مشترک اجتماعی و قابلیت

ری پژوهش مقدمتاً شکل یافته است. لیکن از آنجا که وی ادبیات نظ  -های محیط در تأمین و گسترش نیازهای انسانی است
های رفتاری و اجتماعی قائل است، و با عالوه بر القائات معانی و ادراکات )یا سمبل ها( فرهنگ محلی، اهمیت خاصی برای ارزش

از محیط شهری قرار دارد، پذیری اذعان به این نکته که زندگی هر روزه ساکنان شهرها، تحت تاثیر فرآیند کسب تجربه و آموزش
ساکنان شهر، مورد تأکید پژوهش قرار گرفت. تجربه محیط شهری، فرآیندی است که دائماً در حال وقوع « خاطرات جمعی»بحث 

یا فردی( از شهرها و در استمرار آن، هویت منحصر به  -دهی خاطرات )جمعیاست و همین تجارب شهری است که موجبات شکل
شهرها بواسطه القای « کالبد»، بر«فرهنگ»د شد. هویتی که از هویت شهر دیگر متفاوت خواهد بود. لذا تاثیر فرد یک شهر خواهن

، شکل داده شد، آنچه چارچوب اصلی «هویت شهر»و « خاطرات جمعی»مد نظر قرار گرفته و ارتباط آن با « های فرهنگیارزش»
خاطرات جمعی آن دسته از خاطرات مشترک و مورد توافق عام مردمی  پژوهش پیش رو خواهد بود. بدین ترتیب، در این پژوهش،

سازد. شناسایی این خاطرات در شهرها و به نمایش های فرهنگی یک جامعه را نمایان میدر نظر گرفته شده است که ارزش
مرار هویت شهر نقش خواهد های هویتی خاص برای مردم، در حفظ و استدرآوردن آنها در توسعه های شهر، عالوه بر تداعی زمینه

ها، وقایع تاریخی و تصاویر ذهنی های تاریخی، روایتداشت. خاطرات جمعی در فضاهای شهری محل وقوع رویداد خاص، یادمان
جمعی( و تجربه شهر، در ارتقای  -تری دارد و خاطرات )فردیحال، تصویر ذهنی شهر، مفهوم کلیعینیابند. درشهروندان بروز می

 ترسیم شده است.  6های اصلی تحقیق، در قالب شکل شماره ذهنی شهروندان نقش مستقیم دارد. نحوه ارتباط مولفهتصویر 
 

 
 )مدل مفهومی پژوهش( نحوه ارتباط مولفه های اصلی پژوهش -1شکل
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 ی تحقیقپیشینه -3
خاستگاه، تعریف، مفهوم و فرآیند تحلیل  توانبا مرور دیدگاه و پژوهش محققین در حوزه مرتبط با مبحث خاطرات جمعی، می

( در کتاب معروف خود درباره 6912) 6خاطرات جمعی شهروندان را بهتر شناسایی نمود و مطالعات حاضر را عمق بخشید. گمبریج
شناسی، هکند. واربورگ برای اولین بار اشاره کرد که آشنایی با اسطوررا مطرح می  0مبحث خاطره اجتماعی 0بیوگرافی واربورگ،

و  1روند. اسچاسترادبیات، تاریخ، و حیات اجتماعی و سیاسی دوران خاص، از جمله ضروریات تحلیل آثار هنری به شمار می
پردازند. محققین متفاوتی من جمله می 5( در مقاله خود به ارائه و بررسی تئوری خاطره )حافظه( ریچارد سیمون6913همکاران )

. "گرددمیهای مدرن در مورد موضوع ]حافظه[ به ریچارد سیمون بربسیاری از ایده"کنند که ره میاشا 1(و  روسل6951) 1یانگ
توانیم مسائل مربوط به شهرنشینی و معماری ( مدعی است که برلین چیزی شبیه یک منشور است که ما می6991) 3هوسین

بعنوان مثال، موزه برلین، بعنوان نمادی از خاطره جمعی و  تاریخی و فراموشی را متمرکز کنیم.ملی و دولت، حافظهمعاصر، هویت
( خاطره جمعی، 6991) 9عمومی است که تاریخ مردم )چه زنده و چه ساکنین از دنیا رفته( را در خود دارد. طبق نظر کون فی نو

ند اعضای آن منافع دهد، یعنی یک خانواده یا یک ملت، هرچکشف یک هویت مشترک است که یک گروه اجتماعی را تشکیل می
سازد. با این حال، برای ایجاد یک تفاوت در های متفاوت دارند. خاطره جمعی، برای هر جامعه تصاویری از گذشته را میو انگیزه

شود. خاطره جمعی باید احساسات را هدایت کند، مردم را برای انجام عملی انگیزه جامعه، زمانی مخصوص از گذشته انتخاب نمی
( اصطالح خاطره 6911-6309) 62فرهنگی شود. آبی واربورگ -طور خالصه، باید تبدیل به یک شیوه عملی اجتماعیدهد؛ به 

شناس اجتماعی را استفاده کرد هرچند هرگز به طور سیستماتیک مفهوم خاطره اجتماعی را توسعه نداد.  موریس هالباکس، جامعه
( ضمن اشاره به  0220) 66به طور سیستماتیک مورد استفاده قرار داد. آیرمنفرانسوی، اولین کسی بود که مفهوم حافظه جمعی را 

کند؛ یک یادآوری فراگیر، که احساس مردم را در خود جمع کرده یک آسیب در مورد بردگیاز آن بعنوان یک خاطره جمعی یاد می
ریزی خالق ایرلند بر هش خود به برنامه( در پژو0221) 60لیسکند. بیاستو سبب ترجیح آنها به زندگی  در مجاورت یکدیگر می

دارد که جوامع مهاجر ( اشاره می6993) 60اساس نقش پایه فرهنگ، می پردازد. وی در بخشی از کار خود، به نقل از  کووین
را وسیله بصورت جمعی هویت ایرلندی دهند و بدینهای موسیقی را توسعه میهای اجتماعی حول فعالیتایرلندی، اعمال و عادت

( 0225) 61سبب می شوند. امروزه، با توجه به این سنت تاریخی، فرهنگ موسیقی ایرلند درسطح بین المللی شکوفا شده است. یوئن
کند مناظر شهری ذخایر خاطرات هستند؛ هویت یک جنبه مهم در پردازد. وی اشاره میبه جستجوی هویت مکان در سنگاپور می

ها های بیشتر برای حفظ شخصیت جمعی و حافظه )خاطره( مکانانکه به دنبال حفظ ساختمانریزی خواهد بود همچنروند برنامه
این مکان از آنِ »کنند که هستیم. در این وضعیت، ساکنین شهر، با خاطراتی که جزء  مهمی از هویت جمعی هستند، احساس می

 61(، در کتاب خود با موضوع حافظه )خاطره( شهری5022) 65شود. کرینسونی مدرن اضافه میو ظرافت زیادی به منظره« آنهاست
کند..  رد بعنوان آنچه بایستی از مفهوم شخصی بیرون دیده شود، اشاره می«خاطره جمعی»)تاریخ و فراموشی در شهر مدرن( به 

معی در ازای رنگ شدن خاطره فردی و جدارند که ما در حال حاضر شاهد کم( در پژوهش خود اذعان می0223و همکاران ) 61وود
( به مطالعه خاطره جمعی در ساکنین دو شهر می پردازد. وجود زمینه قومی حائز 0223) 63ظهور فراموشی تاریخی هستیم. لویکا

های حفظ شده و فراموش شده، بایستی کند که شهر با خاطره( در پژوهش خود اشاره می0262) 69است. میزتالاهمیت شناخته شده
( به موضوع کشف معانی 0266) 02ی تکاملی و دموکراتیک سازگارتر شود. ری ان و اوجیل وینی، جامعهی جهابتواند با جامعه

                                                           
1 - Gombrich 

2 - Aby Warburg : An Iniellectual Biography ,with a Memoir of the Library by F. Saxl. 

3 - social memory 

4 - Schacter 

5 - Semon's Theory of Memory 

6 - Young 

7 - Rssell 

8 - Huyssen 

9 - Confino 

10 - Aby Warburg 

11 - Eyerman 

12 -  Bayliss 

13 - Quinn 

14 - Yuen 

15 - crinson 

16 - urban memory 

17 - Redwood 

18 - Lewicka 

19 - Misztal 
20 - Ryan and Ogilvie 
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کنند که زمانیکه ( در پژوهش خود اشاره می0260) 6ها و بینش از طریق عکس( می پردازند. دوگان و سرکی سیپنهان )ارزش
شوند. تای قی ر از نظر فیزیکی و از نظر ذهنی مردم ناپدید میشود، منابع تصویر شهحافظه )خاطره( جمعی شهری، از شهر پاک می

کارولینای شمالی را  مورد   0ریزی بعنوان میراث مداوم نوسازی شهری در آشویل( مساله خاطره جمعی و برنامه0261) 0و اوپلت
-مسکونی یهودیان در تورنتو و گزینهدهند که چگونه خاطره جمعی، الگوهای ( نشان می0261) 1اند. هارولد و فونگبحث قرار داده

کننده پیامدهای رفتاری خاطره جمعی گروه های مسکونی، منعکسدهد و چگونه الگوی خوشههای اقامتی را تحت تاثیر قرار می
ز کنند که تصور و تجسم اصلی شهر اروپایی معموالً بر اساس یک شالوده فرهنگی در مرک( اشاره می0261و همکاران )5است. جین 

( 0221) 1راستا، به نقل از فووت و آذریاهوهمینانداز شهری، یک فرآیند بسیار انتخابی است. دراست و ثبت خاطره جمعی، در چشم
 کنند که ما فقط چیزی را که مشخص و بارز شده است می بینیم، نه آنچه که عینیتی نیافته است.محققین اضافه می

های جمعی و فردی است. حبیب و شهری صحنه واقعی حادثه و انباشت خاطره کند که فضای(، اشاره می6031حبیبی )
پردازد که کالبد وابسته به هویت است یا هویت وابسته ( در اتصاف مفهوم هویت به شهر، به بررسی این مساله می6031همکاران )

گذارد. لذا سیمای کالبدی د شهر تاثیر میبه کالبد؟ طبق نتایج ایشان، هویت شهر، حالتی ذاتی و دروندادی داشته که بر کالب
( 6031کند. حسینی کومله )بینی خاص را از فرهنگ و ساختار اجتماعی دیگرمتمایز میشهرهای وابسته به یک فرهنگ و جهان

ش ( معیارهای سنج6033نماید. میرمقتدایی)ای و خاطرات تاریخی در پایداری یک سکونتگاه رابررسی مینقش باورهای اسطوره
( در نمونه موردی 6096گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر را مورد بررسی قرار می دهد. سلطانی و همکاران )امکان شکل

( 6091دهد. حسنی میان رودی و همکاران )گیری، تقویت و مانایی خاطره در فضاهای شهری را مد نظر قرار میشیراز، بحث شکل
ر بر شکل گیری حس خاطره جمعی شهری از یکسو و ارایه الگوی مفهومی نشانه شناختی مستتر های تأثیرگذادر پی کشف مؤلفه

دهد که چگونه با ( نشان می6092اند. اهری )انگیزی فضاهای شهری پژوهش نمودهدر فضاهای شهری در راستای بازیابی خاطره
شده برای مشارکت مردم در ی مناسب و تعریفها در حیات جمعی شهری و از دست رفتن تدریجی فضارنگ شدن نقش جشنکم

کنند که هویت در ( اشاره می6033شود. زندیه و سامه )شهری حذف میجمعی از حیاتهای اصلی ایجاد خاطرهآنها، یکی از محمل
ی چون شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات جمعی در شهروندان، تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و مفهوم

تواند یابند که فضای باز شهری می( درمی6090آورد. عسگری و نقیبی راد )شهروند شدن را که فراتر از ساکن بودن است، پدید می
-( اشاره می6090گیری خاطرات جمعی ساکنین خود، جامعه ای پایدار را در خود جای دهد. حسینی کومله و ستوده علمباز )با بهره

( 6091های خویش در ذهن دارند. ساعدپناه و اساسی )ی انسانی آکنده از خاطراتی هستند که ساکنان از گذشتههاکنند که زیستگاه
های مشترک، مورد زدایی و انقطاع از گذشته در دنیای مدرن موجب شده تا در قرن معاصر، برخی از خاطرهدهند که خاطرهنشان می

( دو رویکرد اصلی در استفاده از حافظه 0265و همکاران ) 1یز از میان برود. جهانبخشانگهای خاطرهاعتنایی قرار گرفته و مکانبی
ی خاطره ( رابطه تجربه6091کنند. صدقی و بذرافکن )جمعی )حفاظت از اشیاء به یاد ماندنی و ارائه خاطرات جمعی( را پیشنهاد می

کنند که ( اشاره می6091دهند. ترکاشوند و همکاران )ر میپذیر شدن فضا را مورد بررسی قراجمعی در زندگی روزمره و اجتماع
 شود. ها، میساز تشخص و اعتبار شهروندان از طریق تداعی خاطرات و ایجاد حس تعلق در آنهویت شهری زمینه

شهرسازی  نتیجتاً می توان گفت: خاطرات جمعی ابتدا در مطالعات روانشناسان و هنرمندان )تفسیر آثار هنری( نمودار شد. در
و « هویت مشترک»زمینه ساز « خاطرات جمعی»بحث خاطرات جمعی با ایجاد و حفظ هویت جمعی عجین شده است. آنجا که 

ای مبحث خاطرات جمعی، برخی مشترک است. با توجه به ماهیت بین رشته« خاطرات جمعی»هویت مشترک انعکاس دهنده 
دهند که های گروهی. مطالعات نشان میها و مناسبت. بعنوان مثال صرفاً جشناندمحققین تنها بر روی موضوع خاصی متمرکز شده

اهمیت تاریخ یک شهر در یافتن نقاط مشترک بین مردم شهر زیاد است. از آنجا که تاریخ شهر در جریان است، هویت شهر نیز 
د، ضرورت دارد نقاط مشترک تاریخی مردم امری ثابت نیست. لذا برای اینکه آینده شهر با گذشته شهر، دو حکایت متفاوت نباش

اجتماعی بین  -فرهنگی -ی تاریخیریزی آتی شهر در نظر گرفته شود.  برخی از نقاط مشترک و وجههشناسایی شود و در برنامه
مردم  مردم یک شهر، جنبه منفی دارد و برخی دیگر جنبه مثبت. خاطره جمعی ای که بایستی حفظ شود، ماهیت انتخابی دارد. این

ریزان شهری هستند که بایستی طی تعاملی سازنده در بیابند که کدام خاطرات باید حفظ شوند و نمایش عینی بیابند. خاطره و برنامه
 خاطرتی ندارد.  -جمعی که نمود ظاهری نیابد، به دست فراموشی سپرده می شود و بار انتقال فرهنگی

 

                                                           
1 - Dogan & Sirkeci 

2 - Tighe and Opelt 

3 - Asheville 

4 - Harolda and Fong 

5 - Jein 

6 - Foote and Azaryahu 

7 - Jahanbakhsh 
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 شناسی تحقیقها و روشداده -4
باشد. رویکرد کیفی مطالعات به این معنی تحلیلی از نوع کاربردی با رویکرد کیفی می -به لحاظ روش، توصیفی حاضر پژوهش

کنندگان در تحقیق پدید خواهند آمد. لذا معناهایی که اند و گاه از سوی شرکتهای مورد بررسی پژوهش، گاه عینیاست که واقعیت
ها، مفاهیمی گیرد. در این بین ممکن است پس از گردآوری دادهمورد بررسی قرار می های درونی دیگر،آفرینند و پدیدهمردم می

-های زمینهشناسی نظریهکشف شوند که تا قبل از این، اهمیت زیادی نداشته اند یا مورد غفلت واقع شدند. در این پژوهش از روش

های مستخرج از محیط ای مبتنی بر واقعیات و دادهه نظریههای گرآوری شده را تحلیل کرده و بگرا بهره گرفته شده است تا داده
ها و مطالعه برسد. به این صورت که بعد از مطالعه ادبیات موجود و رسیدن به حساسیت نظری، نمونه گیری نظری، گردآوری داده

-شباع نظری، با کمک فرایند شناسهیابند. در مرحله اشود و تا مرحله اشباع نظری ادامه میگذاری و تحلیل هم زمان آغاز میشناسه

 شود. گذاری مدل یا نظریه ساخته می

های اولیه مطالعات حاضر با استفاده از مصاحبه و مشاهدات داده ها )ابزارهای گردآوری داده(:روش جمع آوری داده

اطرات جمعی، به رویکرد کیفی های شناختی( برای بازنمود تجربه و خهای کالمی و تصویری )نقشهمیدانی، جمع آوری شد.  داده
ای که همه پاسخگویان درک همانندی از پرسش . تدوین متن مصاحبه و تعریف سواالت مناسب، به گونه6یابدمطالعات ارتباط می

ها و عوامل صورت است. همچنین، در مصاحبه، گفتگویی هدفمند برای درک و ژرفکاوی زمینهداشته باشند، مد نظر قرار گرفته
 است. نویس شدهها ضبط و سپس کلمه به کلمه دستکلیه مصاحبهگرفت. 

باشند. تحلیل منظر : از آنجا که متغیرهای مطالعه هم از نوع کمی و هم کیفی میهافرایند تحقیق و ابزار تحلیل داده

ر آنها،  مبنای تحلیل های فرهنگی نهفته دهای برگرفته از ارزشبه منظور  استخراج خاطرات جمعی و روایت 0ذهنی شهروندان
 تئوری است. کیفی قرار گرفت.  این مطالعه کیفی، از نوع گراندد 

باشد. در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته جامعه آماری ساکنین شهر بجنورد می جامعه آماری و حجم نمونه:

ساس قدمت سکونت و شناخت از گذشته شهر بجنورد شود. نحوه انتخاب افراد بر اهای اولیه، استفاده میبرای دستیابی به داده
بوده است، بدین ترتیب که برای گردآوری اطالعات، محقق کیفی با  0گیری نظریگیری در پژوهش، نمونهخواهد بود. شیوه نمونه

د مطلع(. لذا انتخاب های آن دارای اطالعاتی باشند )تعامل با افرااست که در زمینه موضوع بحث یا جنبهافرادی تماس برقرار کرده
نفر از ساکنان شهر به شیوه مصاحبه روش نیمه   56های پژوهش در خاتمه از است و داده  1کنندگان با روش گلوله برفیمشارکت

-ها ادامه یافتهکنندگان و حجم نمونه تا زمان اشباع نظری دادهکه انتخاب تعداد مشارکتطوریاست. بهساختاریافته گردآوری شده

ترتیب، است. به اینهای تازه برقرار بودهها و نبود دادهشدن پاسخ. یعنی جریان مصاحبه و انتخاب نفرات تا زمان تکراریاست
نفر از افراد شهر بجنورد )بصورت هدفمند( شروع و در ادامه مبتنی بر نیاز مطالعه به روش نظری انتخاب شدند.  05مصاحبه با  
نفر   56رسد( با های افراد تکراری به نظر میشباع مفهومی ادامه یافت. در نهایت )تا جایی که پاسخگیری تا زمان افرآیند نمونه
های پژوهش کیفی سنجیده ها با معیارها و واژهاست )مالک اندازه نمونه، کفایت تئوریک است(. روایی و پایایی دادهخاتمه یافته

ها بررسی شد؛ بررسی مداوم، ها با انواعی از روشهای حقیقی( دادهآوری دادهعجم -هاشده است. مقبولیت )قابل پذیرش بودن داده
ها و بازخورد به پژوهش، تخصیص زمان کافی، انتخاب مطلعین اصلی و بازنگری ناظری، بدین منظور انجام تحلیل همزمان داده

نندگان، همکاران و متخصصین حوزه مورد بررسی قرار کهای این مطاله با شرکتها، دادهشد.  در ارتباط با اعتبار و اعتماد داده
ای مداوم تجزیه و تحلیل شد. کدگذاری باز، محوری و گرفت. اطالعاتی از مصاحبه بطور همزمان با استفاده از روش مقایسه

کننده مشارکت هایها به صورت چهره به چهره در سطح محله و حتی خانهانتخابی برای این اطالعات به کار گرفته شد. مصاحبه
 00سال با میانگین سنی  16تا  61است(. بازه سنی مصاحبه شوندگان است )با کسب اجازه از فرد، صدا ضبط شدهصورت گرفته

باشد در حالیکه سال( می 65سال  )با میانگین  16تا  6کنندگان در محله فعلی سکونت بین سال است. قدمت سکونت مشارکت
 سال( قرار دارد.  05سال )با میانگین  16تا  1د در بازه قدمت سکونت در شهر بجنور

گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که برای بررسی فرآیندهای اجتماعی موجود در تعامالت »: شناسیروش

نیستند، بلکه در با اذعان به آنکه خاطرات جمعی، واقعیات خارج از انسان (.« 31: 6031رود )خانکه و همکاران، انسانی به کار می

                                                           
 (.0: 6095از مهم ترین شیوه های گردآوری داده های کیفی در مطالعات شهرسازی، مصاحبه و مشاهده است )گرامی و نیکبخت،  -6

بررسی را اپلیارد یک روش . کنند( نشان داد که مردم از عناصر مختلفی برای ساختاردهی شهرها در ذهن خود، استفاده می6932کوین لینچ ) -0
 ای از کل شهر بین دو مکان مشخص یا محله خودشان را ترسیم کنندکند: مردم پرسش می شوند تا نقشهاینگونه معرفی می

(Appleyard,1970:100.) 

نظریه  ها و جزئیاتنفر جهت اشباع کردن مقوله 02الی  02ای(  از نظر کراسول: مصاحبه با حدود ابعاد سنت تحقیق کیفی )نظریه زمینه -0
 (.00: 6039)محمدپور، 

4 - snowball sampling 
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شوند، در این پژوهش ذهن، آگاهی و تجربه او جریان دارد و از طریق تعامل بین کاربران مکان با محیط انسان ساخت تفسیر می
ای، موضوع پژوهش کلی است و شناخت جوانب و کارکردهای پنهان موضوع است. در روش زمینهگراندد تئوری مبنا قرار گرفته

و « مفاهیم»های آن در ذیل ای مستلزم شناخت پایهشناسی نظریه زمینه. روش6ل فرایند تحقیق آشکار می شودمورد مطالعه، در طو
تصاویر ذهنی ترسیم شده( ، استخراج شده و  برای آن ها  -هاها )مصاحبهمرتبط است. بدین ترتیب، نکات کلیدی داده« مقوالت»

نشانه )کد(  651مفهوم و   55مقوله و  16ای در قالب مقوله هسته 1ر مجموع، شود. در این پژوهش دتعیین می« شناسه )کد(»یک 
ها و گزارشی تفسیری که دهی مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد نقش خواهند داشت. طبق یافتهاست که در شکلاستخراج شده

اطرات جمعی شهروندان ارائه شده است.  دهی هویت شهر بجنورد بر اساس خهای پژوهشگر است، راهکارهای شکلبازتاب برساخته
( 60)نسخه  0توان استفاده نمود. در این پژوهش از نرم افزار مکس کیو داافزارهای مختلفی میهای کیفی، از نرمگذاری دادهبرای کد

کند که فرایند ک میها نیست بلکه به پژوهشگر کمها استفاده شده است. این نرم افزار خود تحلیل کننده دادهجهت کدگذاری داده
 600سازد. همچنین از نرم افزار مایند مپرها را بسیار آسان میتر انجام دهد و ضمناً دسترسی به یادداشتکدگذاری را خیلی منظم

 .برای ترسیم ایده های بدست آمده روابط مقوالت و مفاهیم، استفاده می شود
 

 قلمروی پژوهش -4
درجه و عرض جغرافیایی  51.69ن شمالی، در مسیر شاهراه آسیایی به طول جغرافیایی شهرستان بجنورد، مرکز استان خراسا

 است. درجه  است. محدوده قلمرو پژوهش حاضر شهر بجنورد است که در تصویر ذیل نشان داده شده 01.03

 
 موقعیت شهربجنورد در تقسیمات کشوری و استان خراسان شمالی -2شکل

 

 هایافته -5
درصد مرد( که دارای تجربه زندگی در شهر بجنورد )افراد  01درصد زن و 10نفر ) 56تحقیق حاضر، شامل کنندگان شرکت

درصد دارای  63سال بوده است. به لحاظ تحصیالت،  00کنندگان در مصاحبه باشند. متوسط سن شرکتمطلع( بودند، می
-درصد دارای تحصیالت کارشناسی 56دیپلم( و نهایتاً فوق درصد دارای تحصیالت کارشناسی )یا 06تر، تحصیالت دیپلم یا پایین

اند. به لحاظ قدمت سکونت در درصد متاهل بوده 51دهندگان مجرد و درصد از پاسخ 10اند. همچنین ارشد یا دکتری تخصصی بوده
 ه شده است.سال محاسب 05سال و از منظر قدمت سکونت در شهر بجنورد، بطور متوسط  65محله فعلی سکونت، متوسط 

ها تعریف ها در دادهها و ظرافتشود که به عنوان توانایی محقق برای فهم نکتهنظریه زمینه ای با حساسیت نظری  شروع می
 Glaser and(. اولین بار گالسر و استراوس مفهوم حساسیت نظری را مطرح ساختند )01: 0266شود )فراست ، می

Strauss,1967مرتبط است.  "5مقوالت"و  "1مفاهیم"های آن در ذیل ای مستلزم شناخت پایهنهشناسی نظریه زمی(. روش
های استخراج شده  بر اساس قیاس و ای هستند. یعنی نکات کلیدی دادهواحدهای بنیادی تحلیل داده ها در نظریه زمینه "مفاهیم"

هایی که به جنبه مشترک یک پدیده اشاره تعیین می شود. سپس شناسه "1شناسه )کد("ها یک پرسشگری هستند که برای آن
تر ای، نسبت به مفاهیم انتزاعیدر نظریه زمینه "مقوالت"شوند. خوانده می "مفهوم"بندی و تحت عنوان دارند با مقایسه دسته

 "مقوالت"تشکیل می شود.  "مقوله"، یک "مفهوم"گرفتن چند هستند و در سطح باالتری قرار دارند. از ترکیب و کنار هم قرار
(.گراندد 11: 6090و لک،  651: 6091کنند تا نظریه انسجام یابد )رحیم نیا، اند و ابزاری را فراهم میهای تدوین نظریهشالوده

ای یابد. نظریه زمینهصورت مداوم، ادامه میتئوری، روشی برای تولید نظریه است که از همان ابتدای شروع پژوهش تا پایان آن، به
-کردن مصاحبهگیرد. در این پژوهش، بعد از پیادههای حاصل از مشاهده و مصاحبه را به کار میشده و دادهپژوهش تبییندر میدان 

                                                           

 (.0560: 6091های جدید در علم شهرسازی پایه گذار شود)شکیبایی،تواند کاربرد گسترده ای را در خلق فرضیات و تئوریای میروش زمینه - 6
2 - Maxqda12 
3 - MindMapper professional21 
4 - concept 
5 - categories 
6 - code 
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-مقوله هسته» 1و « مقوله» 16اند که در قالب استخراج شده« مفهوم» 55گذاری، در مرحله کدگذاری باز، ها در فرآیندتحلیل و کد

 -ه ای عبارتند از: نشانداری فضا )مکان خاص(، طراحی پوسته ها و جداره ها، عناصر کالبدیاند. مقوالت هستقرار گرفته« ای
عملکردی خاص، هنرهای بومی و مراسمات محلی، سابقه تاریخی مکان ها و پیشینه شهر و ساختارآن. در واکاوی خط به خط 

است. در مطالعات حاضر، ابتدا تمام ارجاع داده شدهنشانه )کد(  651ها و تحلیل کیفی نقشه های تصویر ذهنی، مجموعاً مصاحبه
ها در یک مفهوم مشابه ها، آنشود. سپس با در نظر گرفتن مفهوم هریک از کدعنوان کد در نظر گرفته میعوامل استخراج شده به

این کدها، برحسب  شود. مبنای دسته بندیشود. به این ترتیب، مفاهیم مقوله های اصلی پژوهش شکل داده میبندی میدسته
ها ارائه شده است. در پژوهش ، مقوالت هسته ای، مقوله، مفاهیم و نشانه6میزان تشابه کدهای مختلف با یکدیگر است.  در جدول

کد با فراوانی  192ارجاعی شناسایی شد. از این حیث، با در نظر گرفتن فراوانی در مجموع  6افزار مکس کیوداکد در نرم 651حاضر، 

 .استنشان داده شده  0ها در شکل اج شد.  فرآیند پایش مصاحبهاستخر

 
 (فرآیند پایش مصاحبه ها )روند شناسایی مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد -3شکل

 
شوندگان بجنوردی با توجه به اهمیت و تکرار )فراوانی(  به این ترتیب است: شده از منظر مصاحبههای برداشتمهم ترین نشانه

(،  =09N(، عمات سردار مفخم )=01N(، واژه یا اصطالح بیژن یورد )=01N(، تفرجگاه بش قارداش )=12Nخانه مفخم ) آئینه
(،  پدیده قرارگرفتن نماهای جدید و قدیم در کنار یکدیگر )آنچنان که شهروندان با توجه به تغییرات =01Nمیدان )مجموعه سبزه

ها از آن کنند، و بعضاً در آدرس دهید، این نماها را در شهر و در ذهن خود دنبال میبسیار فزاینده در مسیر توسعه شهر بجنور
( بعنوان یک نقطه عطف 6031شدن خراسان شمالی )مرکزیت یافتن شهر بجنورد در سال (، پدیده استان=01Nکنند( )استفاده می

شهر و به تبع آن افزایش امکانات و تجهیزات شهری نام در اذهان شهروندان نقش بسته است، عاملی که از آن بعنوان مولد توسعه 
(،  مجموعه بابا =00N) 0(، احساس تعلق به شهر و اهمیت سکونت در آن=00N(، میدان شهید )مرکز شهر( )=01Nشود )برده می

(، رقص =61Nا )(، تغییرات جدید در شهر به لحاظ مبلمان شهری و پیاده رو ه=61Nگرد )(، اصطالح بیژن=06Nامان بجنورد )
( بوده است. در =61N(و تپه معصوم زاده )=61N(، حسینیه جاجرمی )=65Nسنتی و مقامی ) -(، موسیقی محلی=61Nمحلی )

 00.1با « هنرهای بومی و مراسمات محلی»درصد و  11.3با « نشانداری فضا )مکان خاص(»ای، به ترتیب، های هستهمیان مقوله
 یشترین ارجاع و اهمیت هستند. درصد فراوانی نسبی، دارای ب

 فراوانی کدهای استخراج شده  -1جدول

 مقوله هسته ای فراوانی کدها )نشانه ها( سهم نسبی )درصد(

 نشانداری فضا )مکان خاص( 33 8.64

 طراحی پوسته ها و جداره ها 12 363

عملکردی خاص -عناصر کالبدی 11 68.  

 هنرهای بومی و مراسمات محلی 33 2268

 سبقه تاریخی و وابستگی مکانی 3 863

 پیشینه شهر و ساختارآن 11 1262

 مجموع .13 11161

 

                                                           
نرم افزار مکس کیو دی ای، یکی از نرم افزارهای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های غیر کمی می باشد و در حوزه متون،  - 6

تصاویر، فیلم، عکس و ... می تواند کاربرد مناسبی در بخش تبیین و تحلیل نظری پدیده های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد )علی بابایی، 
6090 ،6 .) 

این عامل برای بسیاری با توجه به وابستگی خانوادگی و فامیلی در شهر و احساس تعلق به آن مطرح بود. برخی نیز به دلیل محل کار خود،  - 0
  برای شهر اهمیت زیادی قائل بوده اند.
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( قابل 0263های مختلف در میان کدهای ارجاعی شناسایی شده در نرم افزار مکس کیو دا )نسخه میزان توافق میان نشانه
آید. اینکه هر نشانه، در نشانه نسبت به نشانه دیگر، بوجود میبازبینی است. در واقع این توافق از طریق میزان تکرار )فراوانی( هر 

خانه مفخم و عمارت مفخم بیشترین ترین مجاورت خود، کدام نشانه ها را بیشتر داشته است. بعنوان مثال، دو نشانه آئینهنزدیک
 اندت زندگی در شهر بجنورد، ارتباط داشتهگرد، با اهمییورد و بیژن اند. همچنین،دو نشانه اصطالح بیژنتوافق ارتباطی را داشته

، 1طبق یافته ها، در شکل  مقوالت هسته ای و مقوله اصلی در بازتولید مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنوردهمچنین . (1)شکل 
 نمایش داده شده اند. 

 

 
 داکیوافزار مکسهای استخراجی با بیشترین فراوانی در نرممیزان توافق میان نشانه -8شکل

 

 
 مقوالت هسته ای و مقوله اصلی در بازتولید مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد  -3شکل

 

 گیری نتیجه -6
های فرهنگی، کالبد )محیط با توجه به اهمیت بحث خاطرات جمعی در فرآیند هویت بخشی به شهرها، مفاهیم فرهنگ، ارزش

گفته، های پیشنتیجتاً به ارائه مدلی جهت نشان دادن روابط بینی مولفهشهری در ادبیات موضوع پرداخته شد و شهری( و هویت
ترین عناصر در حفظ تجربیات نسل از نوع حافظه صریح و معنایی می باشد که یکی از مهم« خاطره»پرداخته شد. اشاره شد که 

های سهم بسزایی در انتقال ارزشگذشته و حافظه شهرهاست. اصوالً شهر بدون خاطره، شهر بدون هویت است و خاطرات جمعی 
خاطرات جمعی بین ساکنین یک شهر، این عناصر « مشترک بودن»فرهنگی حاکم بر جامعه و استمرار آن دارند. با توجه به وجهه 

 56ها نیز هستند، قابل طرح است. در این پژوهش با استفاده از بخش شهر، که نماد اشتراکات گروهی از انسانبعنوان نماد هویت
کد در  651ها و مصادیق خاطرات جمعی شهر بجنورد شناسایی شود. در روند مطالعه، مصاحبه نیمه ساختاریافته، سعی شد تا نشانه

افزار مکس کیودا ارجاعی شناسایی شد. الزم به ذکر است که برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بود. از این نرم
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کد با فراوانی استخراج شد. در میان کدهای شناسایی شده، واکاوی و بازتولید مفاهیم، مقوالت  192انی، حیث با در نظر گرفتن فراو
مقوله هسته ای شناسایی شد، که در این بین،  1ای بر اساس پیشینه پژوهشی و موضوع مدنظر قرار گرفت. اصلی و مقوالت هسته

ای هنرهای بومی و مراسم محلی )در رده درصد و مقوله هسته 11.3( با ای نشانداری مکان )در رده مقوالت کالبدیمقوله هسته
توان مدل مفهومی و چارچوب نظری گیرند. نتیجتاً، میدرصد بیشترین کد ارجاعی را در بر می 00.1مقوالت غیر کالبدی( با 

 ( استنباط و تدوین نمود. 1در شهر بجنورد را )شکل« مفهوم خاطرات جمعی»
توان نمادهای هویتی نهفته یک شهر را در ای ملموس بین جامعه و شهر، میای محسوس و به تبع آن رابطهبا ایجاد رابطه

ذهن شهروندان جدای از روزمرگی، به نمادهایی با هویت پویا تبدیل کرد. عوامل هویت بخش یک شهر، اگر در فرآیند انطباق با 
تری در ساختار دهی به ساختار عینی و تجربه موفق باشند، کارکرد قوی صورت خیالیه، عادات اکتسابی تداعی، حافظه، خاطره و

های هویت ساز یک جامعه باشد، برای انتقال فرهنگ شهر و جلوه ذهنی شهر خواهند داشت. در عین حال، اگر کالبد نمود ارزش
شود.(. فرهنگ ان هویت پرداز میهای فرهنگی آن از نسلی به نسل دیگر نیز موفق تر خواهد بود )عنصری هویت ساز برای انس

یک شهر مساله ای درخور تووجه بسیار است؛ تا جایی که از اهمیت فرهنگ برای یک جامعه با تمثیلی چون حافظه برای فرد، یاد 
به دهند. از این منظر، هویت کنند. به عبارت دیگر، این فرهنگ ها است که اساساً وجوه زندگی انسانی و اجتماعی را شکل میمی

شود که به شدت متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است. فرهنگ بعنوان عنوان مفهومی اجتماعی، یک ساختار اجتماعی محسوب می
زمینه تمامی ارزش های حاکم بر جامعه، عامل ارتباط ساز نسل های مختلف تجربه کننده شهر و به عبارت بهتر، عامل هویت ساز 

هر، دوران های تاریخی و به طور کلی حافظه شهرها هستند. در این بین، اگر بتوان درگذار ها با تجربه های مختلف از شنسل
بحران هویتی کنونی شهر ها که با تناقض هویت دنیای سنتی و مدرن مواجه هستند، هویتی منبعث ازز ارزش های فرهنگی حاکم 

عنی حفظ و  شکل دهی به هویت منحصر به فرد و بومی یک بر جامعه ایجاد نمود، در واقع حافظه شهرها را حفظ کرده ایم و این ی
 شهر. آنچه در این پژوهش در پی تدوین مدل نظری و مفهومی خاطرات جمعی شهروندان شهر بجنورد، مورد کنکاش قرار گرفت.

 

 پیشنهادات و ارائه راهکار -7
بیشترین ارجاع و فراوانی هستند )از اهمیت بیشتری  توانند با توجه به متغیرهایی که دارایریزان و طراحان شهری می. برنامه6

های ماندگار در اذهان مردم، اگر در تر تدوین نمایند. در واقع برخی عناصر و نشانههای توسعه شهری را هدفمندبرخوردارند(، طرح
های توسعه خود، برخی از کانونگیرد. ساختاری که در تری از شهر در ذهن مردم شکل میها مد نظر قرار گیرد، ساختار قویطراحی

 ای است. مظهر بروز خاطرات جمعی و حیات واقعه
های موردی پیرامون ظرفیت ها(، تحقیقهای مولد خاطرات جمعی در شهر بجنورد )یافتهتوان با علم بر عناصر و نشانه. می0
 های عمومی شهر در راستای تولید خاطرات جمعی، انجام داد.عرصه
ها را توان این نشانهنشانه موثر در تولید خاطرات جمعی در شهر بجنورد از منظر ساکنین شهر، می 651ه شناسایی . با توجه ب0

بار دیگر مورد واکاوی قرار داد و برخی از آنها که ممکن است بار جمعی کمتری داشته باشند و در واقع بیشتر خاطرات فردی تجربه 
ها را اولویت اوانی خیلی کم(، را حذف کرد. همچنین با تکنیک های ارزیابی چند معیاره، نشانهفضای شهر است )نشانه ها با تعداد فر

ها بر یکدیگر )تاثیر و تاثرات(را شناسایی و ارتباطات بین آنها را توان با تکنیک دیمتل، اثرات نشانهبندی کمی کرد. همچنین می
 کشف کرد. 

 هر در طول سال با همکاری سازمان های چندرسانه ای و غیره.. ارائه تقویم و فهرست رویدادهای جمعی ش1
توان امور های ویژه، فروشگاه و نمایشگاه محصوالت و صنایع دستی بومی شهر. در این راستا، می. برپایی مراسم و آیین5

 های خصوصی واگذار کرد. مرتبط را به بخش
شانداری مکان( و هم مقوالت غیر کالبدی )طبق یافته ها هنرهای . از آنجا که هم مقوالت کالبدی )طبق یافته ها مقوله ن1

دهی خاطرات جمعی نقش داشته اند، اهمیت هر دو بعد مقوله، در طراحی فضاهای شهری بجنورد بومی و مراسم محلی( در شکل
خاص خواهد بود که امتزاج نخواهد بود، بلکه جایی « جا»باستی مد نظر قرار بگیرد. در این حالت است که دیگر مکان صرفاً یک 

 آن با ارزش های بشری، آن را منحصر به فرد کرده و هویت ویژه ای برای آن شکل داده است.
های شهری صورت پذیرد و نهایتاً هرگونه برنامه ریزی و طراحی شهر بجنورد بایستی با تأکید بر هویت، خاطره و معنای محیط

در جهت تعادل بخشی بین عناصر کالبدی و غیر کالبدی شناسایی شده در تولید خاطره  ارتقای کیفیت فضاهای در شهر بجنورد باید
جمعی بجنورد صورت گیرد. در این حالت خواهد بود که مجموعه فضاهای شهری بجنورد، دارای ویژگی های منحصر به فردی 

ها و فضاهای شهری ارد،  آن را از سایر مکانها و مفاهیمی که در سایر مکان ها وجود دخواهند بود که از طریق مقابله با ارزش
 دیگر متمایز خواهد ساخت و این امر هویت ویژه شهر بجنورد را شکل خواهد داد.
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 دهی به هویت منحصر به فرد شهریمنظور شکلشهر بجنورد بهدر « خاطرات جمعی»تبیینی از مفهوم  -.شکل

 

 منابع
ای فرهنگی مبتنی بر هویت جمعی )مطالعه ی شهروندان سنندج(، فصلنامه (، گونه شناسی ارزش ه6090احمدی، یعقوب ) .6

 .1-00، 6مسائل اجتماعی ایران، سال پنجم، شماره 
(، شهر، جشن، خاطره )تاملی در نسبت فضاها و جشن های شهری در دوران صفویان و قاجاریان(، نشریه 6092اهری، زهرا ) .0

 . 5-61، 11هنرهای زیبا، شماره 
 (، هویت شهر )نگاهی به هویت شهر تهران(، انتشارات شهر شهر، چاپ اول. 6031بهزادفر، مصطفی ) .0
(، بازشناسی مولفهه ای تاثیرگذار بر شکل گیری هویت و 6091ترکاشوند، عباس و حیدر جهانبخش و مریم کریمی نژاد ) .1

پژوهشی انجمن علمی معماری  شهرسازی  -خاطره جمعی در فضاهای شهری پیرامون پل های تاریخی، نشریه علمی
 . 5-61، 60ایران، شماره 
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(، پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت، نشریه هویت 6031ه فروزانگهر )حبیب، فرح و سید مجید نادری و حمید .5
 .60-00، 0شهر، سال دوم، شماره 

 .61-06، فصلنامه صفه، 61(، فضای شهری، حیات واقعه ای و خاطره های جمعی، شماره 6013حبیبی، محسن ) .1
ابطه هویت و معماری(، نشریه هنرهای زیبا، شماره (، هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز )تاملی در ر6031حجت، عیسی ) .1

01 ،10-55 . 
(، واکاوی مفهوم خاطره 6091حسنی میان رودی، نسیم و حمید ماجدی و زهرا سادات سعیده زرآبادی و یوسفعلی زیاری ) .3

غ نظر، سال نمونه موردی میدان حسن آباد، فصلنامه با -جمعی و بازیابی آن در فضاهای شهری با رویکرد نشانه شناسی
 .61-00، 51چهاردهم، شماره 

(، نقش باورهای اسطوره ای و خاطرات تاریخی در پایداری یک سکونتگاه، مجموعه مقاالت 6031حسینی کومله، مصطفی ) .9
 اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های سنتی زاگرس،  دانشگاه کردستان، سنندج.

(و نقش خاطره جمعی در باززنده سازی بافت های شهری، ارائه 6090حسینی کومله، مصطفی و فاطمه ستوده علمباز ) .62
 . 90-19، 1، شماره 63راهکار در خصوص ناحیه تاریخی الهیجان، نشریه هنرهای زیبا، دوره 

(، احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 6090حناچی، پیروز و محمود پورسراجیان ) .66
 دوم. 

( ، بررسی نقش خاطره انگیزی در پایداری محله ها، سومین کنفرانس بین 6095حیدری منش. لیلی و محمد پیر محمدی،) .60
کشور ترکیه، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرادانش پژوه ، حمید و الیاس مدیری  -المللی علوم و مهندسی، استانبول

 خش، چاپ اول.(، هویت مکان و مکان سازی، انتشارات آذر6090)
(، وضعیت ارائه خدمات سالمتی در زمان وقوع بالیای 6031اهلل احمدی )خانکه، حمیدرضا و رخشنده محمدی و فضل .60

 .35-95، 56طبیعی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه پرستاری ایران، دوره بیستم، شماره 
هنگ با تاکید بر بافت شهری، مطالعه موردی (و رویکردی تحلیل به تاثیر کالبد شهر بر فر6095خستو، مریم و فرح حبیب ) .61

 .06-10، 01اسالمی، سال هفتم، شماره  -شهر قزوین، فصلنامه شهر ایرانی

-12(، درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان ساخت، مجله باغ نظر، شماره اول، بهار، 6030دانشپور، عبدالهادی ) .65
59. 

(، کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های مرتبط با دانش بومی 6091نی فرد )رحیم نیا، رضا و مهران قرائتی و علی زما .61
-615، 1حفاظت؛ رویکردی برای پاسداشت میراث فرهنگی ناملموس، دو فصلنامه دانش های بومی ایران، سال دوم، شماره 

610 . 

 (، فرهنگ و هویت محله، نشر جامعه شناسان، چاپ اول.6095رضوانی، لیال ) .61
، 12(، ارز های فرهنگی، الگوهای اجتماعی، فاصله اجتماعی، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 6031علی )زکی، محمد  .63

56-10 . 
(، خاطره، هویت، منظر )نقش عناصر منظر در تشکیل هویت شهر(، فصلنامه منظر، شماره 6033زندیه، مهدی و آسیه ساما ) .69

 .13سوم، ص
لیلی بر نقش خاطره جمعی در طرح های احیا و باززنده سازی بافت های تاریخی (، تح6091ساعدپناه، حمید و وریا اساسی ) .02

 )نمونه موردی: بازار سنندج(، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری، ارومیه.
ایی خاطره در فضاهای (، شکل گیری، تقویت و مان6096سلطانی، علی و  ابراهیم زرگری مرندی و احمد علی نامداریان ) .06

 .31-93، 616نمونه موردی محور شهید چمران شیراز، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره  -شهری
(، افسون زدگی جدید )هویت چهل تکه و تفکر سیار(، مترجم: فاطمه ولیانی، مجله فلسفه بخارا، 6091شایگان، داریوش ) .00

61-1. 
(، نقش فرهنگ و ساختارهای فرهنگی در تحوالت جمعیتی، 6090تیانی )شرف الدین، سید حسین و اسماعیل چراغی کو .00

 . 56 -13، 06فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 

(، کاربرد روش تئوری زمینه ای در برنامه ریزی شهری، نمونه موردی: ارزیابی تطبیقی مفهوم 6091شکیبایی، فاطمه ) .01
شهری، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی  رضایتمندی از دیدگاه متخصصین و بهره برداران

 ایران، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، ایران.
( رابطه تجربه ی جمعی در زندگی روزمره و اجتماع پذیر شدن فضا، مجموعه مقاالت 6091صدقی، ستاره و کاوه بذرافکن ) .05

 اری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز.چهارمین کنفرانس بین المللی عمران، معم
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(، ضرورت و معیارهای ثبت و ایجاد خاطره ی جمعی در فضای باز شهری، مجموعه 6090عسگری، علی و پرستو نقیبی راد ) .01
 مقاالت همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، بوکان. 

( به زبان ساده، مرکز تحصیالت MAXQDA(، جزوه آموزشی نرم افزار کیفی مکس کیو دا )6090بابایی، یحیی )علی .01
 تکمیلی دانشگاه پیام نور، گروه جامعه شناسی.

 (، فرهنگ  و شهر؛ چرخش فرهنگی در گفتمان های شهری، انتشارات تیسا، چاپ دوم.6090فاضلی، نعمت اهلل ) .03

امانی و محمدجواد های تحقیق کیفی در روانشناسی: رویکردهای ترکیبی، ترجمه: مالحت (، روش0266فراست، نوالیج ) .09
 شباهنگ، انتشارات سنجش و دانش، چاپ اول.

(، ارزش گذاری به منظور حفاظت، ترجمه:  بهرام معلمی، فصلنامه هفت شهر، سال 6030فیلدن، برنارد و یوکا یوکیلیتو ) .02
 . 61-05، 60و  60چهارم، شماره 

 (: اهل کجا هستیم؟، انتشارات روزنه، تهران. 6030قاسمی اصفهانی، مرواردید ) .06
(، معماری امروز ایران و مسئله هویت: مفهوم هویت و معماری امروز ایران، نشریه آینه خیال، شماره 6031قطبی، علی اکبر ) .00

62 ،30-13. 
مجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی   نظریه پایه،(، روش تحقیق بر اساس رویکرد 6095گرامی. فرزاد و محمد نیکبخت، ) .00

 مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس.
 .10-12، 11(، کاربرد نظریه زمینه ای در پژوهش های طراحی شهری، فصلنامه صفه، شماره 6090لک، آزاده ) .01
ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، انتشارات  (، فراروش بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق6039محمدپور، احمد ) .05

 جامعه شناسان، تهران.
 (: بناهای میان افزا در بافت های تاریخی، انتشارات آذرخش، تهران.6096مسعود، محمد و بیگ زاده شهرکی، حمیدرضا) .01
سایر کشورها در (، بحران هویت در معماری معاصر ایران و بهره گیری از تجربه 6090مطلبی، قاسم و آرین شیدفر ) .01

اسالمی )نمونه موردی: هند و ژاپن(، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی معماری و  -بازتعریف هویت معماری ایرانی
 شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز.

(، ارزشهای فرهنگی غالب در سبکهای 6090موید حکمت، ناهید و بیوک محمدی و مریم السادات هاشمی فشارکی ) .03
ندگی؛ )مطالعه ی موردی: شهر تهران(، فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ز

 .669-610پنجم، شماره سوم، 
مطالعه موردی  -(، معیارهای سنجش امکان شکل گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر6033میرمقتدایی، مهتا ) .09

 .5-61، 01ا، شماره تهران، نشریه هنرهای زیب
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 یده ـچک
 

در  تیکسب موفق ی. براسازدیمختلف روبرو م یهافرصت و هاچالش با را هاسازمان وستهیامروز پ یایو پو یرقابت طیمح
. به ندهاستیفرآ تیو شفاف لیشناخت، تحل ،یهستند و الزمه چابک شتریهرچه ب یچابک ازمندین  هاسازمان ،یطیشرا نیچن

مبنا نحوه  نیسازمان است. بر ا کی یاز الزامات بقا ،یکار یندهایرآف یاجرا یمشخص در راستا یروال فیتعر یعبارت
 ییشناسا نیپاسخگو بودن سازمان از عملکرد خود و همچن یمشخص در راستا یروند فیتعر نفعان،یآن به ذ یمعرف

در  ثرمو ی. بهبود مستمر راهکارردیقرار گ یسازمان یهادر سرفصل برنامه دیمشکالت با نیو علل ا یمشکالت کار
ارئه شده در آن  فیو تعار تیشفاف نینو یکردهایبه مطالعه رو قیتحق نیاست. ا یعلل مشکالت سازمان یابیشهیر یراستا

کالن شهر تهران بخصوص در  یشهر تیریو در بخش مد رانیدر جهان، ا شدهفیتعر یهاشاخص یبررس ن،یو همچن
مشخص کردن مرحله به مرحله عملکرد  یدر راستا یروند انبه عنو یندیفرآ تیتهران پرداخته است. شفاف یشهردار
در  دیرود. سازمان ها با یآن مجموعه به شمار م یو بقا یداریپا یات مهم براسازمان از الزام کیمجموعه  ریز یواحدها

منابع  شتهران در بخ یاز عملکرد در شهردار ییپاسخ گو باشد. روند پاسخگو نفعانیاز عملکرد خود در مقابل تک تک ذ
 یبا طراح نیمشخص شده است. بنابرا ،یو سنجش سالمت ادار یاتیعمل یزیرنظام بودجه لهیبه وس یو مال یانسان یروین
و پاسخگو بودن  یتهران را در شفاف ساز یشهردار تیمرجع توانیم یابیدو نظام ارز نیا قیاز تلف تیشفاف یالگو کی

در ارائه خدمات  یصرف منابع ورود ریروشن شدن مس شود،یحاصل م جیتارا اثبات نمود. آنچه از ن یعملکرد سازمان
 باشد. یبه روند بهبود مستمر م یابیسازمان در دست یمجموعه و اثبات اثر بخش نفعانیبه ذ نهی( بههای)خروج

 

 عملکرد یابیارز ،ییپاسخگو ،یندیفرآ تیشفاف ت،یبهبود مستمر، شفاف یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (naser.poorrza@gmail.com)نویسنده مسئول( ) و توسعه یاقتصاد یشناسجامعه یدکترا - 5

 ستیزطیمح یآلودگ یدکتر یدانشجو - 2
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 مقدمه  -1
سازد. برای کسب موفقیت در چنین میهای مختلف روبرو ها و فرصتمروز پیوسته سازمانها را با چالشمحیط رقابتی و پویای ا

فرآیندهاست. درحقیقت فرآیندها  شفافیتو الزمه چابکی، شناخت، تحلیل و  ها نیازمند چابکی هرچه بیشتر هستندشرایطی، سازمان
های عصبی در بدن انسان، مهمترین ابزار دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند، چرا که انسان را به خوبی چون شبکه

های سازمان نیاز نماید. بنابراین همانند سایر داراییا و ارتباطات را تعریف میهسیستم ها درگیر کسب و کار نموده و وظایف، نقش
و نظارت مستمر بر اجرای فرآیندها با بهره سازی شفاف ،شناخت، طراحی، استاندارد سازیو مدیریت مداوم دارد. از این رو  به بهبود

به عبارتی تعریف روالی  .از مهمترین دغدغه های مدیران امروز است و همچنین بهبود فرآیندی های مدیریتیگیری از انواع روش
تواند از الزامات بقای یک سازمان باشد. و نحوه معرفی آن به ذینفعان، شناسایی ، میمشخص در راستای اجرای فرآیندهای کاری
ستمر راهکاری موثر در راستای های سازمانی قرار گیرد. بهبود مر سرفصل برنامهدمشکالت کاری و علل این مشکالت باید 

   .(1100، المللی شفافیت)سازمان بین یابی علل مشکالت سازمانی استریشه
و روشن کردن روند کار یک سازمان صالحیت خود را در اجرای صحیح کار به ذینفعان و مراجع باالدستی را اذعان  شفافیتبا 

)ساریخانی و همکاران و  تضمین کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان باشدتواند راهکاری برای دارد. در حقیقت شفافیت میمی
 حقِ دیگر، سوی از. است جمهوریت و دموکراسی اساسی هایپایه از یکی( 1101 0بیرکین شاو،) کردن علنی و سازیافشف .(0681

ازدیدگاه . است شده تأکید آن بر نیز بشر حقوق بیانیه 08 اصل در که است انسان اساسی حقوق از یکی (1،1101ونسو)بدانستن
با روشن شدن روند کار و تعیین علل . اندنامیده هاو علنی کردن فعالیت هکار اصلی مبارزه با فسادرا تنها را شفافیتجهانی 

آنها  در های فاقد ارزش افزودهو حذف فعالیت توان بسیاری از مشکالت موجود را بررسی و برای بهبودمشکالت در سیستم می
از این منظر به بررسی مفهوم اصلی پاسخگویی در برابر عملکرد و اقدامات پیشبینی شده کشورها در برابر اقداماتی را انجام داد. 

-جهانی مورد ارزیابی قرار می شفافیتبه سازمان  های ارائه شده خودفساد پرداخته شده است. بر این مبنا کشورها بر اساس گزارش

لذا هر نهاد دولتی و سازمان خصوصی موظف به اثبات عملکرد خود در نمایند. ها را کسب میای مربوط به شاخصگیرند و امتیازه
 هستند. شفافیتراستای ارتقاء جایگاه جهانی کشور در دیدگاه جهانی 

ه جامعه را بر شود و مفهوم علم ادارهای شهری در نظر گرفته میمدیریت شهری به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاری
معصومی ) مدیریت شهری همچنین به معنای تفکر سیستماتیک همه جانبه نگر در امور شهری بیان می شودعهده دارد. 

ها و اقدامات مدیران شهری تبدیل ها، برنامهامروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاست  .(0681راد،
، 0681)معصومی راد،گیرد یران مورد استفاده قرار میگیران و مدای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیمشده و به عنوان شاخصی بر

از سوی دیگر در دنیای امروز که گردش گسترده اطالعات و سهیم شدن مخاطبان در این چرخه شرایط متفاوتی را  .(0686دباغ، 
های های اصلی سازمانسواالت احتمالی در ذهن ذینفعان باید یکی از دغدغهپدید آورده، ارائه اطالعات واضح و شفاف برای رفع 

شوند. سیستماتیک سازی روند کاری و  رسان باشد. در غیر این صورت آنها به برخورد و ارتباط غیرصادقانه با مردم متهم میخدمات
ا برای همه ذینفعان فراهم کند از ملزومات اصلی ورود اطالعات دقیق و بروز در آن، به نحوی که قابلیت دستیابی به اطالعات ر

 شودها در افکار عمومی است. اعتمادی که در نهایت این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی میایجاد حس اعتماد و مشارکت سازمان
 . (7: 0683)پوررضا کریم سرا، 

شهر، به منظور ارائه راهکارهای بهبود، رفع  شهرداری تهران به عنوان رکن اصلی اجرای فرآیندهای مدیریت شهری در سطح
در بخش مبارزه با فساد اداری و نواقص و نظارت بیشتر بر فرآیندهای سازمان و در راستای جلوگیری از فساد اداری راهکارهایی را 

این تحقیق قصد بر در  ت.است که در ادامه به این مسائل با جزئیات بیشتر پرداخته شده اسپیشنهاد داده نظام بودجه ریزی عملیاتی
 وایران ، جهانشده در های تعریفهمچنین با بررسی شاخصو تعاریف ارئه شده و  شفافیتنوین آن است با مطالعه رویکردهای 

سازی و نقش آن در بهبود مستمر فرآیندها، روند شود. همچنین با ارائه مبحث شفاف مدیریت شهری کالن شهر تهران پرداخته
در نهایت با تلفیق دو دیدگاه مبارزه با فساد اداری  ، جلوگیری از فساد در شهرداری تهران بررسی شود.پاسخگویی عملکردیحاضر 

 و بودجه ریزی عملیاتی الگوی پیشنهادی جهت شفاف نمودن فرآیندها در شهرداری تهران ارائه گردد.
 

 تحقیق روش -2
ای و اقدامات صورت پذیرفته در اطالعات جمع آوری شده از طریق مطالعات کتابخانهها و در این تحقیق با استفاده از داده

راستای ارزیابی عملکرد فرآیندها و کارکنان، اقدام به تحلیل و بررسی شفافیت و شفافیت فرآیندی و نقش آن در ارائه الگوی برای 
 ران پرداخته شده است.در بخش مدیریت شهری در شهرداری تهبهبود مستمر فرآیندها ی سازمانی 

                                                           
1. Brikinshaw 
2 . Bovens 
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 هابحث و یافته -3

 مفهوم شفافیت -3-1
است. که در مورد ریشه لغوی آن اختالف نظر وجود دارد. برخی  Transparencyشفافیت معادل پذیرفته شده برای اصطالح 

ای ترکیب یافته است. عده به مفهوم قابل مشاهده Parentبه معنای حرکت و جنبش و  Transمعتقدند این واژه از حروف اضافه 
به مفهوم نمایان شدن و  Parereبه معنای از طریق و از میان و  Transدیگر بر آن هستند که این واژه از تالیف دو ریشه التین 

در اصطالح، استعمال شفافیت در مورد اطالعات، داده ها و رویه ها به معنای  نشان داده شده جهت نظاره اشتقاق یافته شده است.
 .(0681)ساریخانی، آشکار بودن و در دسترس بودن آنها جهت بررسی و نظارت بر آنها می باشد

اصطالح شفافیت با اصطالح آزادی اطالعات قرابت معنایی دارد: بگونه ای که میان این دو تمایز مفهومی روشن و مورد وفاقی 
ه معنای دقیق دو اصطالح مزبور در ادبیات موجود چندان اند کوجود ندارد. از این رو برخی صاحبنظران صراحتا اذعان داشته

ای که به زعم برخی شفافیت، معادل آزادی اطالعات است. طبق مشخص نیست و بیشتر جنبه سلیقگی به خود گرفته است به گونه
علومات و فرآیندهای ها، آگاهی از مدر دسترسی به داده )ذینفعان( این تعریف شفافیت عبارت است از حق هر کدام از شهروندان

در  فعالیت های مشارکتیشناخت و شناخت مکانیزم های اتخاذ تصمیم توسط مسئوالن  ،سیاست گذاری و تصمیم گیری مرتبط
نهاد شفافیت عملکرد اداری  ولیای با بیان اینکه متعده تعریف فوق سه دیدگاه متفاوت بیان شده است، . در مقابلاتخاذ تصمیمات

و بعبارت دیگر، حوزه عمومی حاکمیت بوده مسئله آزادی اطالعات ناظر بر حقوق فردی )که در درجه نخست و از همه مهمتر به 
ها با موسسات عملکرد اجتماعی شهروندان، آن هم نه فقط در مقابل نهادهای دولتی، بلکه در روابط متقابل ایشان و نیز روابط آن

. (0681ساریخانی،  ،1101شاو، )بریکین اندوصی نظر دارد( به گونه ای تلویحی رابطه تباین را میان این دو ترسیم نمودهخص
شود، شفافیت را در ای دیگر از محققین نیز، درحالی که آزادی اطالعات، کلیه اطالعات دراختیار موسسات عمومی را شاهد میدسته

باشد. بنابراین نظرگاه آزادی اطالعات ها مرتبط میاند که با ارزشیابی آنموسسات منحصر دانسته آزاد سازی آن دسته از اطالعات
ای خاص دارد. دست آخر گروهی دیگر عکس این موضع را پذیرفته و شفافیت را اعم از آزادی ای عام و شفافیت محدودهگستره

ادی اطالعات معنای گسترده تری دارد. دسترسی به اطالعات یک جز اند شفافیت در مقایسه با آزاطالعات دانسته و اظهار داشته
رود. این درحالی است که شفافیت مستلزم آن است که امور به صورتی مدیریت شود که دهنده از نهاد شفافیت به شمار میتشکیل 

آشکارا یا در معرض نظارت همگانی قرار گیرند. این به معنای آن است که سوابق رویت پذیر تصمیمات و اقدامات رسمی، به منظور 
تا حد امکان قابل دسترس و قابل درک است.  دسترسی بعدی حفظ و نگهداری شده و اجرای فرآیندهای دولتی و وضع مقررات

های ذینفع طرف تشفافیت مستلزم تضمین این امر است که امور اجرایی به حدی آشکار و قابل دسترس باشد که فهمیدن مشارک
 باشدسازد. پیچدگی، آشفتگی و محرمانگی، خصایصی است که نهاد شفافیت در صدد مقابله با آنها میرا در آنها ممکن می

 های موجود در خصوص موضوع شفافیت باید عنوان شود که، نهاد شفافیت صرفا درپی اثباتبا توجه به دیدگاه .(0،1101)بوونس
، ثبت اطالعات ها و اهداف تعیین شده سازمان تحقق برنامه در راستای صحیح فرآیندها مطابق با ضوابط و مقررات موجود اجرای

الع رسانی دقیق اطالعات به ذینفعان هر مجموعه می باشد. از طرفی در این تئوری بر نقش به صورت واضح برای ذینفعان و اط
 است.ذینفعان به عنوان عاملین اصلی موجودیت سازمانی تاکید فراوان شده

و مقابله  ارتقا سالمت نظام اداریاند. ارزه با فساد اداری عنوان نمودهفرآیندهای سازمانی را مبسازی یکی از نتایج مهم شفاف
های استحکام آن محسوب ترین پایهاز اصلی ترین کارکردهای یک سازمان پایدار است، و در عین حالبا فساد از جمله ضروری

  .(0681)ساریخانی،  دشومی
 

 سازیانواع شفاف -3-2
و حق دسترسی  سازیشفاف به سه دسته« سازیشفاف»از لحاظ نظری ذکر شده باید عنوان شود که رویکردهای بر اساس  

. این سه تعریف گرچه در ظاهر با هم شودتقسیم می یا فرآیندی سازی پاسخگوییشفافو  سازی مشارکتیشفاف، اطالعات به
 .(0679لفت ویچ، )متفاوت هستند، در حقیقت مکمل و مرتبط یکدیگر هستند

 

 حق دسترسی به اطالعاتو  شفافیت -3-2-1
معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات اند بدین نام نهاده« اطالعات و حق دسترسی به سازیشفاف»نوع نخست را 

های عملی مختلفی سازی، راههای شفافبرای تحقق آرمان آگاه شوند و به اطالعات دسترسی داشته باشند.یا سازمانی حکومتی 
برای شهروندان است. دانستن و دسترسی به اطالعات اندیشیده شده است که یکی از آنها تضمین حق دسترسی به اطالعات 

                                                           
1 . Bovens 
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همواره از حقوق اولیه شهروندان محسوب گردیده و تلویحاً در قوانین مختلف آمده است. هر چند اصوالً تنها اطالعات موسسات 
امر مستثنی هستند های خصوصی از این های مربوط به منافع عمومی باید در دسترس قرار داشته باشد و سازماندولتی یا سازمان

 های خصوصی و دولتی با هم تداخل پیدا کند اصل بر تسری قوانین دسترسی به اطالعات استسازماناما در مواردی که کار 
ازی به وضع قوانین . مواردی هم وجود دارد که حق دسترسی به اطالعات چندان محرز و مبرهن است که اساساً نی(1111، 0)مندل

  .(6،1100،1101، سازمان بین المللی شفافیت1،0889مارتین) شوددیده نمی
 

 مشارکتی شفافیت -3-2-2
به این معناست که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود به صورت « سازی مشارکتیشفاف»نوع دوم یا 

سازی شرکت کنند. برخی محققان اساساً مشارکت را مستلزم شفاف ، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیشفاف در تصمیمات سیاسی
 ، اگر محدودیتی در این زمینه هست باید به صراحت و روشنی قانونمند گردد و توجیهات قانع4اند به نظر رابرتساطالعات دانسته

های توان فرآیند درگیری ذینفعان در تصمیممشارکت را می  . به عبارتی دیگر(1101، 9)برادبک ن وجود داشته باشدآای برای کننده
استراتژیک تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی یا غیر رسمی در فرم مستقیم و غیر مستقیم با درجه سطوح و 

به آن  های مربوطگیریبه این ترتیب کلیه ذینفعان در روند تصمیم .(1117، 3)شرکت مالی بین المللافتد حدود مشخص اتفاق می
 .(0694)دفتر مطالعات سیاسی، شوند سازمان دخالت کرده و شریک محسوب می

 

 پاسخ گویی یا فرآیندی شفافیت -3-2-3
گیرنده، ناظر و جز آن، هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تاثیر جدی بر منافع یا هر نهاد تصمیم حکومتیعنی 

مردم دارد در برابر نظام قضایی و نیز در برابر افکار عمومی به طور صریح و روشن پاسخگوی عملکرد خود باشد. در این میان، افکار 
وانند به مردم کمک کنند تا عملکرد و نحوه فعالیت حکومتی را به درستی بشناسند، امکان تهای گروهی میعمومی به ویژه رسانه

 استیگ ژوزف .(1101، 7)برادبکرسمی را وادار به پاسخگویی کنند مشارکت در تصمیمات سیاسی را پیدا کنند و در نهایت، مقامات
شود باعث می هاکارها و فعالیت بودنن علنی و سازیشفاف عدم ،وی نظر به. پردازدمی سازیشفاف بررسی به دیگر ایزاویه از لیتز

 شفافیت، شفافیتپس به عبارت دیگر به این جنبه از  .و تخلفات اداری بروز پیدا کند گیری به سطح نازلی برسدکه کیفیت تصمیم
امری بنابراین تعریف روالی مشخص جهت پاسخگو بودن در سازمان . (1101، 8و نائورین 9)لینداستیدشود فرآیندی نیز اطالق می

که در این خصوص کسب  های مشخص و بازخور ذینفعان دارد.ها و خروجیضروری بوده و نیاز به تعریف فرآیند کاری با ورودی
-در امور مرتبط با تصمیمرضایت ذینفعان از روشن بودن روند کار، دسترسی به اطالعات الزم از اجرای صحیح کار، حق مشارکت 

سازی در بر گیرنده دو توان استنباط کرد که این تعریف شفافکند. بر این اساس میگیری های سازمان، نقش چشمگیری را ایفا می
تعریف قبلی نیز خواهد بود و در مجموع به هدف واالی سازمان که دستیابی به خشنودی ذینفعان، ارتقاء عملکرد اداری، جلوگیری 

 .(0680)ربیعی و آصف،  فساد اداری و در نهایت دستیابی به بهبود مستمر و پایدار سازی است توجه دارد از

 

 مفهوم پاسخ گویی -3-2-3-1
 اهداف از مناسب پاسخگویی نظام به دستیابی و یدآمی حساببه  سادف با مبارزه اصلی ابزارهای زا یکی شفافیت و پاسخگویی

 و مشروعیت حفظ باعث سویی از شفافیت و از  پاسخگویی مدکارآ سیستم وجود است. سازمان هایبخش اصالحات اکثر اصلی
 .کند جلوگیری هاسازمان فساد از تواندمی دیگر سوی از و شود فساد می با برخورد و سیاسی، اقتصادی و اداری نظام مقبولیت

 پاسخگویی. است پاسخگو دارند را او رفتار درخصوص قضاوت حق که کسانی برابر در خویش برای رفتار شخص یعنی پاسخگویی

 خدمات خوب از عملکرد و باشند مسئول خود عملکرد قبال در تا آوردمی فشار کلیدی بازیگران بر که است ایبرنده نیروی پیش

 .(0694)دفتر مطالعات سیاسی، کنند حاصل اطمینان عمومی

                                                           
1 . Mendel 

2 . Martin 

3 . Transparancy International 

4 . Raberts 

5 . Brodbeck 
6 . International Finance corporation (IFC) 
7 . Brodbeck 

8 . Lindstedt 
9 . Naurin 
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)دفتر گویی دموکراتیک، پاسخ گویی در برابر قانونپاسخشود: می بندی تقسیم متمایز شکل دو به پاسخگویی کلی طور به
سیاسی، اقتصادی  نظام یک درون در ناظر و پاسخگو افراد جایگاه به پاسخگویی برای شدن قائل اهمیت. (0694مطالعات سیاسی، 

 ناظر و پاسخگو ، بازیگراننهادها این از گروهی کلی بندی دسته یک در . دارد بستگی همدیگر با هاآن روابط نوع و و اداری خاص

 حکومت از خارج نیز نهادها و ابزارها از و گروهی هستند پاسخگویی)پاسخ گویی افقی( درونی عامالن که دارند وجود حکومت داخل

 .(1،1110؛ دریک0،1111)بانک جهانی پاسخگویی )پاسخ گویی عمودی( معروفند بیرونی عامالن به که دارند وجود
 واکنش ها و فرآیندهای کاری است تا توانایی قضاوت واز چرایی و چگونگی انتخابات و گزینهذینفعان  اطالع پاسخگویی هدف

در  تمرکز عدم درجه نیز و اطالعات آزادی ، بیان آزادی وجود به سیستم در شفافیت افزایش .بیابند را اقدامات سازمان به مناسب
ن اآس  سازمان مختلف هایبخش یا اشتباه درست برای آگاهی ازاقدامات  دسترسی به اطالعاتکه  زمانی دارد. بستگی سیستم
 کاهش فساد ویژه طور به و یابدمی ارتقا مؤثر مدیریت پذیرد، صورت همچنین مقامات و ذینفعان به صحیح رسانی آگاهی بوده و

 .(1111، بانک جهانیو  6کانادامرکزی )مجلس  کندمی پیدا
 

 فرآیندی شفافیتمناسب برای  راهکاری بهبود مستمر -3-3
های ارتقا فرآیند شفافیت از دیدگاه فرآیندی به معنی روشن کردن جریان فرآیند و عملکرد آن است. که خود یکی از گام 

)خدمات و ها ها )منابع(، خروجی، ورودیعملکرد جاری ، شناساییگردد. برای ارتقا فرآیند درک جزئیات فرآیندمحسوب می
با هدف تعیین میزان کارائی سازمان  جاری هر سازمانی شناسایی و درک عملکرد .(0698)اخوان صراف،  محصوالت( ضروری است

ها )خدمات و محصوالت( و همچنین مولد یا غیر مولد بودن فرایندهای تعریف شده در ها )منابع( و تولید خروجیدر قبال ورودی
ریزی، هدف . بر این اساس تعریف روالی مشخص جهت برنامه(0684)اسکندری،  اهداف سازمانی استها و راستای تحقق برنامه

در راستای های فرآیندهای تعریف شده ، شناسایی فرآیندهای کاری موجود در سازمان و اثبات موثر بودن خروجیگذاری سالیانه
گو بودن تواند روشی جهت پاسخگردد و میسازمان محسوب میترین راهکارهای بهبود یکی از اصلیپیشبرد اهداف سازمانی، 

 .(0681)مجلس شورای اسالمی ایران،  سازمان در راستای عملکرد خود باشد
فرآیندهای سازمان و مدلسازی آنها، توجیه کردن تک تک مراحل اجرای روند بهبود سازمان با شناسایی جزئیات مراحل انجام 

های اضافی و مشکالت موجود قابلیت یابی آنها و حذف فعالیتده، شناسایی علل مشکالت و ریشههای تعریف شموجود و فعالیت
. بهبود مستمر قادر است کارا بودن کلیه فرآیندهای (0699)اداره مطالعات و مقررات بانک،  اجرایی شدن در هر سازمانی را دارد

ها )خدمات و محصوالت( متناسب با نیازهای ذینفعان، تامین اهداف جیسازمانی در استفاده بهینه از منابع در اختیار و ارائه خرو
تواند در مقابل هر اقدامی بخش بودن فرآیندها در طوالنی مدت را به همراه داشته باشد. بدین ترتیب سازمان میسازمانی و اثر

ن دهد. اولین گام در اجرای روند بهبود پاسخگو بوده و در مقابل تغییرات احتمالی در سیستم مناسب ترین واکنش را از خود نشا
 .(0684 )اسکندری، ها استمستمر در هر سازمان بر اساس دو ابزار به نام های مدل سازی فرآیندها و نمودار جریان داده

 

 مدلسازی فرآیندها -3-3-1
کند و دید بهتر و کاملتری هدایت میهای اجرایی ها و روشنامهدر واقع جریان کار سازمان را در قالب آیینمدلسازی فرآیندها 

. بعالوه، این امر منجر به معرفی فرآیندهای درحال (0686)ایلکا و میغی،  دهداز فرآیندهای سازمانی را در اختیار ذینفعان قرار می
جز به معرفی  به 0شود. شکل شماره اجرا، اولویت دهی به فرآیندها و شناسایی فرآیندهای فاقد ارزش افزوده برای سازمان می

 .(1101، 4)سازمان بین المللی شفافیت برلین در سازمان پرداخته استمزایای مدلسازی فرآیندی 
 

 نمودار جریان داده ها -3-3-2
کند تا به یک خروجی یعنی مسیری که یک ورودی طی می هاکند تا جریان گذر داده( تالش میDFD) 9نمودار جریان داده

بعالوه این دیاگرام قادر به شناسایی . (0686)ایلکا و میغی، در سیستم را به صورت یک نمودار تصویری نمایش دهد تبدیل شود را
شود ، شناسایی ام میای که در سازمان انجعلل تغییرات عملکرد یک فرآیند است. این علل از روی ارزیابی عملکردهای دوره

 .(1101)سازمان بین المللی شفافیت برلین،  خواهد شد.

 

                                                           
1 . World Bank 
2 . derick 
3 . Parliamentary Center Canada 

4 . Berlin: Transparency International 

5 . Data Flow Diagram 
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 : اهداف مدلسازی فرآیندی1شکل 

 

 جهانی دیدگاه شفافیت و پاسخگویی در -3-4
 ترین وضروری جمله از فرآیندی شفافیت هایفساد به عنوان مهمترین دستیافت با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء در کل

هدف  باآلمان ر دالمللی سازمان شفافیت بین0886در سال  شود.می محسوب هاو سازمانها دولت استحکام هایپایه ترین اصلی
است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد آن تاسیس شده مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد 

پذیری های دولتی، رشوهگیری، خرید و فروش پسترشوههای نظیر فساد، اختالس، کند. سنجش فساد با استفاده از شاخصمی
 ایی در پیکار علیه مواد مخدر استهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکاردر میان سیاستمداران و مقام دستگاه قضایی، فساد مالی

های مذکور، رشد اقتصادی شاخصاز تعیین المللی این هدف از سازمان شفافیت بین بنابر .(1109)سازمان شفافیت بین المللی، 
باشد. این امر دولت را به سمت تحقق عدالت اجتماعی سوق کشورها و جلوگیری از سو استفاده مدیران از منابع ملی سازمان می

های ها( را در اختیار سازمانهای کاری خود منابع مناسب و کافی )ورودیبرای تحقق اهداف و برنامه ها موظفنددهد. دولتمی
هایی ها نیز موظفند از این منابع )مالی انسانی و تجهیزات( در بهترین وجه ممکن در راستای ارائه خروجیاجرایی قرار دهند. سازمان

کارآمد و موثر در  به عنوان ابزاری توانمی ریزی عملیاتینظام بودجهبا باالترین کیفیت و متناسب با نیاز ذینفعان استفاده کنند.
سازی بر این اساس یکی از اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، شفافکرد. صحیح عملکرد سازمان تعریف مدیریت  جهت

ای برای اهداف دیگر که تعیین کارایی و در نهایت اثر بخشی سازمان که خود این موضوع می تواند پایه عملکرد سازمان است
  است.

فرآیندهای جاری ادارات  شفافیتاثبات به منظور  "با فساد همت نظام اداری و مقابلارتقاء سال"بر این اساس در قانون ایران نیز 
این قانون شورای دستگاه نظارتی  19است مطابق ماده های اداری، اجرایی و نظارتی کشور گذاشته شدهوظایفی بر عهده دستگاه

ابی شود، یها ارزعملکرد سازمان مبناکشور موظف است تا شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری را تعیین کند و برهمین 
های شورای دستگاه )دبیرخانه شاخص های نه گانه به شرح ذیل اعالم شد ،لذا بر اساس مبانی تعریف شده علمی، نظری و قانونی

 :(0684نظارتی کشور،
 گرایی قانون .0

 الکترونیکی های سامانه توسعه استقرار .1

 شفافیت .6

 داخلی کنترل و نظارت .4

 پاسخگویی .9

 مالی و اداری انضباط .3

 آموزش .7

 ساالری شایسته .9

 مصرف الگوی .8



 

25 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
55

ن 
ستا

تاب
 ،)

59
11

ک
د ی

جل
 ،

 

 مقررات، قوانین، به نفعانذی آسان و روشن مند،ضابطه دسترسی»توان از شفافیت ارائه داد عبارتند از ترین تعریفی که میجامع
)دبیرخانه شورای  «شهروندی حقوق با مرتبط دستگاه های فعالیت و اقدامات تصمیمات، کاری، هایرویه وظایف، ها،ماموریت
و پاسخ  شفافیتهای ذکر شده شورای دستگاه های نظارتی کشور به مسئله با توجه به شاخص .(0684های نظارتی کشور،دستگاه

شماره جدول پردازد که در این بخش شفافیت به مبحث روشن شدن روند کار میگویی به صورت دو مقوله جداگانه پرداخته است. 
 .(0684های نظارتی کشور،)دبیرخانه شورای دستگاه پرداخته استمرتبط های به جزئیات شاخص (0)

 
 دستگاه های نظارتی کشور: شاخص های مرتبط با شفافیت از دیدگاه شورای 1جدول 
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 خوب جایگاه شفافیت در الگوی حکمرانی شهری -3-5
ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک توان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانحکمرانی شهری را می

الگوی حکمرانی های ویژگیاز جمله   گیرد.های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل میهای غیردولتی و تشکلطرف و سازمان
تداوم پذیری، حق و اختیار تصمیم گیری، عدالت، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت و پاسخگویی، شهروندی و »توان به میشهری 

های گیریکنند. طبق الگوی فوق، تصمیماند و همدیگر را تقویت میکه دارای وابستگی متقابل دانست« التزام مدنی و امنیت
ها و تصمیم شود و سیاستگذاریمربوط به امور شهری با همکاری و همیاری حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی اتخاذ می

)کمانرودی کجوری و د گیرشد را مورد چالش قرار میهای از باال به پایین که توسط حکومت مرکزی انجام میگیری
 ها،سهل و آسان به آن معنی جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسیاز این منظر شفافیت در حکمرانی شهری به  .(0686بیگدلی،

نفعان مربوطه است. اطالعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ برای تمامی ذی
گیری یکی تصمیم تن مداخله کردن ذینفعان در جریاناهمچنی پیروی کند تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی

 .(0699، )دباغ و نفری گرددحسوب میمای این محور از مدیریت هازمهمترین ویژگی
 

 فرآیندی شفافیتاقدامات شهرداری تهران در رویه  -3-6
هایی از جمله سازمانترین نهاد خدمتگذار در مدیریت شهری، شهرداری تهران، به عنوان اصلیبا توجه به مطالب ذکر شده، 

ای در درون آن تأثیرات عمیقی بر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که گستره و بزرگی آن سبب شده است هر گونه پدیده
سط این سازمان از حساسیت توسازی فرآیندهای جاری و کنترل آن رو بحث شفافدر تهران و شاید کل ایران داشته باشد. از همین

و تعریف روالی مشخص  در این مبحث بخش مبارزه با فساد و ایجاد سالمت اداری. (Folescher, 2010) ای برخورداراستویژه
در این راستا شهرداری تهران به منظور  های مدیریت شهرداری است.یکی از اولویتدر راستای توجیه پذیر کردن اقدامات خود، 

)محصوالت و خدمات( یا همان سنجش کارائی و  هاها )منابع( با خروجیقانونمند نمودن روال کاری خود، متناسب سازی ورودی
مهم حرکت سازمان به سمت تحقق اهداف، اقدام به شفاف نمودن فرآیندهای خود و ارزیابی عملکرد سازمان در راستای تحقق این 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران  از طرفی دیگر .(1104، 0)کیم در قالب دو مبحث نظام بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است
ای را تحت عنوان سنجش سالمت و فساد اداری شهرداری تهران تدوین نموده است. مدل طی مطالعات صورت پذیرفته نظامنامه

به شاخص های آن  1که در شکل شماره  سنجش سالمت و فساد اداری شهرداری تهران شامل دو بخش سالمت و فساد است
 .(0681)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، اشاره شده است

 

 
  مدل سنجش سالمت و فساد اداری برای شهرداری تهران :2شکل

                                                           

1.kim  
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های مقامات عمومی در اجرای منظور از شفافیت در این مستند، شفافیت بر میزان عملکرد کارکنان مطابق با معیارها و رویه
بر مبنای معیارهای زیر  در آن از شفافیت به عنوان زیر مجموعه سالمت اداری یاد شده است که ارزیابی آنشان اشاره دارد. وظایف

ر این بخش روالمند بودن پاسخگویی در راستای شفاف نمودن اقدامات کارکنان دکه با معیارهای تعریف شده گیرد. صورت می
 تعریف شده است.

 معیارهای شفافیت از دیدگاه بخش سالمت و مبارزه با فساد اداری -2جدول 

 
 

 

 شفافیت

 سازمان های کاریرویهو  معیارها در گشودگی میزان

 کاری هایرویه وضوح میزان

 هارویه و معیارها بودن عملی میزان

 سازمانی هایو رویه قواعد قوانین، از پیروی میزان

 امور انداختن راه و سازمان فرآیندهای اجرایی در فساد ضد هایتالش

 سازمان در کردن ایرادها مطرح دشواری یا سهولت

 
 "به مباحث قانونی زیربا اشاره 
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 108ماده  .0
 های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانسیاست 61بند  .1
 برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران 069و 044مواد  .6
 بالغی مقام معظم رهبریهای کلی اصالح الگوی مصوب اسیاست 01بند  .4
 شهرداری تهران 81دستورالعمل اجرایی بودجه سال  .9
های اصالح الگوی در خصوص برنامه 0699یکصدو نود و هشتمین مصوبه شوارای اسالمی شهر تهران در سال  .3

 مصرف

ها با اهداف و فعالیتدر راستای همسو سازی فرآیندها و دانست که عنوان ابزاری توان به را میریزی عملیاتی نظام بودجه
ها و های زیر مجموعه با خروجی. بنابراین ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاهکندحرکت میهای سالیانه برنامه

 ها، از طریق به کارگیری اطالعات عملکردی در تخصیص منابع امکان پذیر است. پیامدهای آن
ریزی در راستای ، محاسبه بهای تمام شده و برنامهسازمانی یابی عملکردسه موضوع اساسی ارز بر اساس آنچه گفته شد،

شود. با احصاء کلیه اقدامات شهرداری و محاسبه بهای تمام شده برای هر خدمت، فعالیت و کارایی و اثربخشی سازمان تعریف می
شود. گردش اعتبارات اقدام می و کانال راتبرنامه و نیز تهیه اطالعات عملکردی نسبت به شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد اعتبا

ها تالش خواهد شد با اعمال اصالحات الزم از طریق آموزش، تجدید ساختار پیوستگی پس از شفاف شدن فرآیند گردش هزینه
داد و نوع از تدوین برنامه بررسی گردیده و در صورت لزوم تغییراتی در تعبین نتایج حاصل از ارائه خدمات و اهداف مورد انتظار 

 .(0698، و همکاران )مهدیان فر خدمات متناسب با اهداف داده خواهد شد
 

 شفافیت فرآیندی در شهرداری تهرانسازی دهالگوی پیشنهادی پیا -3-7
توان راهکاری در راستای اطالع رسانی با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد شفافیت و شفافیت فرآیندی در شهرداری را می

پاسخگویی و توجیح پذیر بودن اقدامات شهرداری برای ذینفعان عنوان کرد به نحوی که منابع اختصاص داده شده به دقیق، 
شفاف سازی به عنوان پیشنهاد در راستای  6الگوی شکل شماره . (1104)کیم،  فرآیندها به طور موثر به خدماتی کارا تبدیل شوند

صورت  های سالیانه در راستای تحقق اهداف استراتژیکاجرایی خود است. برنامه ریزیپاسخگو بودن شهرداری در قبال اقدامات و
های فوق باید منابع )مالی، انسانی و تجهیزات( مناسب در نظر گرفته شود. این منابع در حقیقت گیرد. برای اجرایی شدن برنامهمی

ها )خدمات و محصوالت( متناسب با نیازهای ذینفعان اصلی های الزم برای انجام فرآیندهای سازمان خواهد بود تا خروجیورودی
سازمان تامین شود. در روند فوق، توجیح پذیر بودن اقدامات صورت گرفته و اثر بخشی خروجی ها، با محاسبه بهای تمام شده و 

لکرد صحیح پرسنل در حدود شود. از طرفی با با استقرار دو شاخص فساد اداری و سالمت از عمبرنامه ارزیابی عملکرد بررسی می
و علل مشکالت ریشه یابی شده شود. از ماحصل دو برنامه نظارتی مذکور شرح وظایفشان در مقابل ذینفعان اطمینان حاصل می

روالی مشخص در راستای پاسخگو بودن سازمان از عملکرد خود تعریف می شود. درنهایت سازمان قادر به آگاه سازی ذینفعان خود 
از و منابع صرف شده خواهد بود و این به معنی شفافیت سازی عملکرد و فرآیندهای  سازمانی برای ذینفعان خواهد بود.  از عملکرد

  شود.استفاده میدر دوره های آتی نتایج آن در ارتقاء برنامه ریزی شهرداری در راستای تحقق اهداف  کلی 
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 الگوی پیشنهادی شفافیت و شفافیت فرآیندی -3شکل 

 

 نتیجه گیری -4
در  تواند وجود هر انحرافی از عملکرد سازمانتوان دستیابی سریع و آسان به اطالعات تعریف کرد. شفافیت میشفافیت را می
در این صورت یک کند این انحرافات به حداقل ممکن برسد.را با اطمینان کامل نمایش دهد و کمک می دستیابی به اهداف،

ها )منابع( به چرخه کاری و سنجش کارائی و اثربخشی اقدامات و پرسنل خود عملکرد خود در قبال ورودیسازمان قادر به ردیابی 
د. شفافیت و پاسخگویی راهکاری موثر در مبارزه شوبه نهادی پاسخگو در مقابل رفتار خود تبدیل میهاسازمان خواهد بود. در نتیجه

و تضمینی برای این است  باشدمیساسی برای ممانعت از سوء استفاده از قدرت . پاسخگویی پیش نیاز ااستبا فساد برای سازمان 
نگری و تدبیر به سوی دستیابی به اهداف اصلی پذیرفته شده که قدرت با بیشترین درجه ممکن از کارایی، تاثیرگذاری، تناسب، آینده

 حرکت کند. 
 و بحث مورد قابل انکار غیر ضرورت و اصل یک عنوان به ههموار اداری نظام اصالح ایران، اسالمی انقالب پیروزی از پس

 اقتصادی و اداری فساد با برای مبارزه 01/11/0691 در رهبری معظم مقام تاریخی فرمان صدور به منجر نهایت، در که بوده تأکید

در  "ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد"قانون  19در این راستا دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی کشور مطابق بند  .گردید
گانه  مبارزه با فساد  8های راستای شفاف نمودن فرآیندها و پاسخگو بودن سازمان در مقابل عملکرد خود اقدام به شناسایی شاخص

)دبیرخانه شورای دستگاه های  استو پاسخگویی مستقال به عنوان دو شاخص اصلی پرداخته نموده است که در آن  شفافیت
 .   (0684نظارتی، 

هرگونه انحراف های سازمان که قادر باشد گیری فرآیندها و فعالیتلذا برای دستیابی به این مهم وجود یک نظام پایش و اندازه
ها باید راهکاری را اف را مورد بررسی قرار دهد ضروری است. بر این مبنا سازمانهای تدوین شده در راستای تحقق اهداز برنامه

ها )منابع مالی، انسانی و ها )خدمات و محصوالت( خود را در قبال ورودیپیاده سازی نمایند که بتواند کارایی و اثر بخشی خروجی
با مشخص بودن مراحل انجام فرآیندهای کاری و شناسایی لذا تجهیزات( به اثبات برسانند و بتوانند از عملکرد خود دفاع نمایند 

توان راهکارهای بهبود را در سازمان برنامه ریزی می ها و همچنین مراحل فاقد ارزش افزوده،و حذف آن علل پیشامدن مشکالت
ابزار  برای دستیابی به ترین نمود و روالی برای پاسخگو بودن سازمان در قبال عملکرد خود طراحی نمود. مهمترین و اثر بخش

تواند نقش بسزایی در شناسایی و تعیین علل تغییرات سازمان و برنامه اطالعات در مورد روند جریان داده ها در سازمان که می
سازی فرآیندها و تعریف یک نظام مدون شفاف سازی فرآیندی است. بنابراین شفافریزی در راستای بهبود مستمر داشته باشد، 
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های کاری مدیران ارشد دامات سازمانی برای ذینفعان چه در راستای اطالع رسانی و چه در جهت پاسخ گویی باید یکی از اولویتاق
 باشد.

-توان از نظام بودجهکه از آن جمله می ای تعریف شده استهای گستردهشهرداری تهران به منظور تحقق این مهم، برنامهدر 

اداری نام برد. در این تحقیق با تلفیق این دو مبحث الگویی را برای استقرار این مهم در شهرداری ریزی عملیاتی و بحث سالمت 
  تهران پیشنهاد دهد.

 رابطه این در درآمده اما اجرا به و طراحی فساد، با مبارزه برای زیادی های برنامه ایران نهایتا باید عنوان نمود که اگرچه در

 ها دولت سوی از گرفته صورت های برنامه بیان کردکه چنین این را آن اصلی دلیل میتوان که است شده حاصل اندکی موفقیت

با فرهنگ سازی و  باشد داشته تأکید فساد بروز از پیشگیری بر آنکه بجای است متمرکز بوده متخلفین مجازات و تنبیه روی بر غالباً
 . (0680)ربیعی و آصف توان اقدامی جدی بعمل آوردفساد اداری میبررسی تاثیر آن به عنوان یک عامل پیشگیرانه در بروز 

ها و  ایجاد ساختار مناسب، شکستن اقدامات کلی به اجزا، جاری سازی قوانین و الزامات به فعالیت ها، اولویت بندی فعالیت 
ها ماتریس واگذاری مسئولیت گردد اقدام به طراحیتعیین نقش و جایگاه ذینفعان در مشارکت و  تصمیم گیری، پیشنهاد می

(RAMشود. این ماتریس بیانگر ارتباط بین فعالیت )توان از آن به ها است. بنابراین میهای مرتبط با هر فعالیتها و مسئولیت
. بعالوه باید عنوان (0686) توسلی حجتی و عالیی جوردهی،فرآیندی در سازمان نام برد  شفافیتعنوان ابزاری در راستای تحقق 

های موجود در این بخش و روند ارائه اطالعات مکفی فرآیندها، کاستی شفافیتنمود با توجه به اقدامات مدیران شهری در بخش 
نیاز  شود در بخش بهبود مستمر و ارائه روند فرآیندی برای این موضوع مجدا تالشی صورت پذیرد.به کلیه ذینفعان پیشنهاد می

 های شفاف شاخصنتایج مطالعات صورت پذیرفته  مطابق با
نقش هر یک از افراد در فرآیندها مشخص  ها جایگاهی درج شود وشود در شناسنامه فرآیندهای حوزهدر این راستا پیشنهاد می

های آتی صورت ریزیر تحقق آن را تعیین کرد و برنامهشود. لذا بر اساس آن می توان مراحل مختلف فرآیند و وظایف افراد د
 در شهرداری اقدام نمود. FOCUS PDCAگانه 8پذیرد. لذا باید با تاکید بیشتر بر استقرار چرخه 

 

 منابع
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 مهرماه. 14دوشنبه  4038
های ها پروژهفعالیت سامانه پدیدآوری طرح -(. تدوین ماتریس مسئولیت0686توسلی حجتی، زهرا، فرشته عالیی جوردهی) .3

 .09سرمایه گذاری در نظام فنی اجرایی کشور، کنفرانس بین المللی مدیریت و  مهندسی صنایع، 
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 (. شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری.0684های نظارتی کشور )دبیرخانه شورای دستگاه .9
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 .06: 01. ش 4ز بروز فساد اداری، مدیریت دولتی.س(. نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری ا0680ربیعی، علی و هاجر آصف) .01
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ها با استفاده از روش در سطح شهر تیجرم و جنا یهاداده یآورجمع

 تحت وب ییایاطالعات جغراف ستمیداوطلبانه و س ییایاطالعات جغراف
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 یده ـچک
 

 زیرا ن ییایاطالعات جغراف ستمیس ،یوتریکامپ یافزارهاافزار و نرمسخت یهایتکنولوژدر  شتریو توسعه هرچه ب شرفتیپ
 یکی Mobile-GISاختصار به ای لیموبا یایاطالعات جغراف ستمیاز روند تکامل خود نموده است. س یدیوارد مراحل جد

به  ازی، نGIS یسنت یهاستمیانعطاف، ساده بودن آن نسبت به س تیبلاست که با توجه به قا هاشرفتیپ نیاز ابعاد ا
نموده و در جهت اهداف مختلف  یمختلف یهارا وارد عرصه یتکنولوژ نیابودن آن،  برنهیکمتر هز زیتخصص کمتر و ن

 ،ییایاطالعات جغراف ستمیس یهایاز تکنولوژ یتردر داخل مجموعه گسترده Mobile-GISکاربرده سده است.به
 یزیردر امور مختلف برنامه ستمیس نی. اکندیعمل م یجهان ابیتیموقع ستمیس یو تکنولوژ میسیب یهایتکنولوژ

 ستمیس نیاستفاده از ا تیاست. قابل داکردهیپ یادیز یهاتیو ... کاربرد و قابل یو عمل نقل شهر کیکنترل تراف ،یشهر
 یگزارش ده یبرا ستمیس نیمختلف را بر آن داشته تا از ا یکشورها ها،گزارش جرم و کنترل وقوع جرائم در شهر یبرا

 یبرا Mobile-GIS یاز تکنولوژ ایدن افتهیتوسعه یاز کشورها یاریشهروندان استفاده کنند و بس ترنهیهزتر و کمراحت
 نیا یشده که به بررس یش رو سعیپ قی.در تحقبرندیبهره م یتکنولوژ نیخود از ا ازیو بسته به ن کنندیکار استفاده م نیا

قرار  یبرنامه را در کشور موردبررس نیساخت ا یبرا ازیموردن یآن پرداخته شود و بسترها یایو مزا بیو معا هاستمیس
 ،یهدف اصل نیدر کنار ا نیکند. همچن شنهادیاطالعات را پ نیا یآورجمع یبرا یشنهادیپ ستمیس کی تیدهد و درنها

کاربرد آن  یبپردازد و به بررس ییایجغراف تیموقع نیدقت تخم شیافزا یروش برا کیعنوان به RTK ستمیس یبه بررس
 بپردازد. یانتظام یروهایبهبود عملکرد ن یبرا یو نظام یدر امور انتظام

 
 ،یجهان ابیتیموقع ستمی، سRTKداوطلبانه، گزارش جرم، یای، اطالعات جغرافMobile-GIS یدی:ـان کلـواژگ
 GIS د،یاندرو

 

                                                           

 هینور اشنو امیشهر دانشگاه پ یزیو برنامه ر ایارشد رشته جغراف یکارشناس یدانشجو - 1

 (h.houshyar75@gmail.com))نویسنده مسئول(  هینور اشنو امیدانشگاه پ اریاستاد - 7
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 مقدمه  -1
خانواده و شغلی  هر .(1)باشدیمبرای بسیاری از کشورهای جهان  هاچالش ینتربزرگبحث مبارزه با جرم و جنایت یکی از 

اخیر نشان از  یقاتتحق (.2) یردگیمخیابانی و ... قرار  یهاخشونت ،یسمواندال دزدی، یرتأثتحت  یرمستقیمغمستقیم یا  صورتبه
بسیار  قدرت (.0و3دهد )یمبرای کشف و گزارش جرم  کارآمدیک روش  عنوانبهوبایل همراه م یهادستگاهاهمیت استفاده از 

 این که باعث توجه ویژه مردم به شودیمیک نقطه قوت در نظر گرفته  عنوانبههمراه امروزه  یهاتلفن یگرمحاسبهباالی 
درصد از مردم جهان در سال  01 یجهانآمار بانک  طبق .بردیمبسیار باال  روزمرهرا در زندگی  هاآنو کاربرد  شودیم هادستگاه
. (world bank,2016اند )داشتهدرصد از مردم جهان به موبایل هوشمند دسترسی  20به اینترنت دسترسی داشته همچنین  2012

گوشی تلفن همراه یا تبلت دارند که قابلیت دسترسی به اینترنت را دارد و  جهان مردم نیمی ازدهد امروزه یماین آمار و ارقام نشان 
امروزه استفاده دریافت نماید. موقعیت یاب جهانی( سامانه GPS(از سامانه  با استفادهرا  یتواند موقعیت دقیق جغرافیاییمهمچنین 

بسیاری از افراد جامعه و  امروزه شود.ینمراد دیگر منتهی ی همراه فقط به برقراری تماس صوتی و ارسال پیام کوتاه با افهاتلفناز 
 Pew Researchاند )آوردهی خودروی دیجیتالی با افراد دیگر از طریق تلفن همراه هاارتباطجوانان به برقراری  خصوصبه

Center,2015.) یمها بهره یگوشحتی بسیاری از افراد مسن نیز از این قابلت  امروزه( برندSmith,2014.) ی هوشمند هاتلفن
و بسیاری از پارامترهای  عکس ،صدا (،GPSی هادادهاز طریق افراد )ی فیزیکی وآمدهارفتی نظیر حرکات و هادادهتوانند یم

ریق ی فیزیولوژی بدن از طپارامترهاتوانند به بسیاری از یمی هوشمند هاتلفنین همچن .کنندتوانند در خود ذخیره یمفیزیکی را 
یدن هوا دم انگشتان به صفحه گوشی، زدن قرار دادن دوربین در جلوی صورتمان، کنند )مثالًدست زدن ما به تلفن دسترسی پیدا 

 (.Kumar et al.2013در میکروفون هنگام صحبت کردن با گوشی و ...()
استفاده از شهروندان  پتانسیلیر شدن استفاده از تلفن همراه و تکنولوژی باالی آنان فراگمهم تلفن همراه همانند  هاییژگیو 

بسیار  گرحسیک  عنوانبه شهروندانی دنیا از کشورهااست و امروزه در بسیاری از  باالبردهداده را بسیار  کنندهجمع  عنوانبه
ی اطالعات به خود آورجمعولی در بعضی موارد برای  (.8) کنندیمی اطالعات حیاتی و دقیق استفاده آورجمعحساس و مهم جهت 

یداکرده و خود نیز این اطالعات را ارسال کند در این پو نیاز است فرد از صحت این اطالعات اطمینان  اطالعات خود فرد نیاز است
دارای هدف خاص خود هستند که بسته به آن نیز  هابرنامهی اطالعات نیاز داریم که هرکدام از این آورجمعی هابرنامهحالت ما به 

ی هادستگاهجامعه بشری به  روزافزونبا پیشرفت تکنولوژی اطالعات و نیز نیاز  زمانهم های مختلفی هستند.یوروددارای 
رد مرحله جدیدی تکاملی خود وا درروندیستم اطالعات جغرافیای نیز س ی کامپیوتری،افزارهانرمو  افزارسختپیشرفته و پیشرفت در 

از کاربرد خود گردیده است که در حال حاضر آن را از حوزه تخصصی و کاربردهای محدود خارج ساخته و با وارد شدن به عرصه 
اطالعات  هاییستمسای مهم و عمده یشرفتهپیکی از  شده است.یفتعری از کارکردها برای آن اگستردهکاربردهای عمومی طیف 

های اطالعات یستمسیشتر بموبایل بوده است که هرچه  تحت اخیر ابداع سیستم اطالعات جغرافیای یهاسالجغرافیای در 
ی و نظام ی مختلف تحقیقاتی،هاعرصهوارد  روزافزون صورتبهجغرافیای را وارد عرصه عمومی کرده است و کارکردهای آن را 

جی -موبایلبهتری مفهوم  صورتبهتواند یم اسآییجه روند تکامل ی گذرا بنگاه یریت و ... نموده است.مد یزی،ربرنامه انتظامی،
 .رودیمی اطالعات به کار آورجمعی هانهیزمدر بسیاری از  جی آی اس-موبایل امروزه و جایگاه آن را مشخص سازد. آی اس
-موبایل متیقارزانبسیار مناسب و  حلراهاز  توانندیم ی که نیاز به دسترسی سریع به اطالعات مکانی دارند،هاسازمانو  هاشرکت

 CartoPac Fieldبه پروژه ) توانیم جی آی اس-موبایلاستفاده از  نهیدرزماستفاده کنند. یک نمونه بسیار موفق  جی آی اس

Solutions،تمرکز بر مناسبی را مطابق با نیازهای کاربران و  حلراه ،جی آی اس-موبایل روشِشرکت با توسعه  نیا ( اشاره کرد
 ,Esriو با دو شرکت  کندیم( این شرکت در منطقه جنوب آمریکا فعالیت CartoPac,2010. )عملیات خود ارائه داده است

Trimbel  مناسب و  حلراهتوانسته است  اسپییجو  جی آی اس-موبایلی از ریگبهرهشرکت با  نیا .کندیمهمکاری
معتقد است  CartoPac شرکت بیاورد. به دست کارمندانش() کاربرانشاز طریق  عاتالطی اآورجمع نهیدرزمی را اصرفهبهمقرون

ی حجم انبوهی از داده دارند بسیار مناسب آورجمعکه نیاز به  هاشرکتبرای بسیاری از  تواندیم هاآنی موبایل هاسیسروکه 
 جی آی اس-موبایلاز  استفاده (.CartoPac,2010ی گازی و نفتی هستند )هاشرکتکاربران این سامانه از اعضای  شتریب است.

جی -موبایل کشور بریتانیا در های روزمره زندگی کاربرد دارد.ینهزماز  باشد و در بسیاریینمی نفت و گازی هاشرکتمنحصر به 
ها بسیار مشخص یستتورینه راهنمای درزماطالعات  کمبود شهر لنکستر بریتانیا، در شده است.یقتلفبا صنعت توریسم  آی اس

آگاهانه بود که -یک برنامه محتوا ین سیستما .(Cheverst,2000شد )توسعه داده  GUIDیستم س پاسخ به این کمبود، در بود،
(. عالوه بر این Cheverst,2000کرد )یمینه اطالعات تاریخی و جغرافیای به کاربران اطالعات مفیدی را ارائه درزمبه کاربران 

یداکرده و مورد استقبال تعداد پها است در سطح دنیا توسعه یستتورزیاد برنامه که هدف از ساخت آن کمک به  تعداد سیستم،
های تلفن یگوشکه کاربران به امکانات ارسال داده از طریق  یزمان (.Hillenbrand,2003. )است قرارگرفتهزیادی از کاربران 

یری گچشمیشرفت بسیار پ وارد کنند، اسآییجهای یستمسی خود را به الحظههمراه خود دست یافتن و توانستن تجربیات 
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ی روزرسانبهیستم س ها بسیار موفق بود،یستتورینه هدایت درزمکه  هانمونهیکی از این  ایجاد شد. هادادهی آورجمعینه درزم
بود  واردشدهی به سیستم الحظه صورتبهها که یسترتوی هادادهداد که از یمبود و به کاربران این اجازه را  هادادهدینامیک 

یک زمینه علمی روبه  جغرافیای داوطلبانه، اطالعات (.Cheverst,2010شوند )ی توریستی نزدیک هامکاناستفاده کنند و جذب 
 Michael یکایآمرین اصطالح برای اولین بار توسط محقق ا ی اطالعات مکانی از طریق شهروندان است.آورجمع نهیدرزمرشد 

F.Goodchild مطرح  کردیممحور در وب کار -ی کاربرمحتواهابروی  که( شدGoodchild،7002). یده کلی استفاده از ا

 لیوتحلهیتجزی و گذاراشتراک اینترنت برای ایجاد، یریکارگبهی اطالعات جغرافیای عبارت است از آورجمعبرای  شهروندان
ی آورجمعی مشهور که از ایده اطالعات جغرافیای داوطلبانه برای هانمونهاطالعات جغرافیای توسط چند دستگاه کامپیوتر است. از 

اشاره  Wikimapia,OpenStreetMap (OSM)Google Map یرنظبه وبساتهای  توانیم کنندیماطالعات مکانی استفاده 
شاهد تولید حجم  توانیم ها،یتساوبتوجه با استقبال گسترده مردم در سطح جهانی از این  ( باGoodchiled،2008) نمود.

در تولید و ارائه تر فعالآن را نادیده گرفت و کاربران تمایل به مشارکت  توانینمعظیمی از اطالعات مکانی توسط کاربران بود که 
ی همراه باعث شده است هاتلفن یتمحبوب ینه تعریف شود.هزکمراه حل یک عنوانبه یسپل (.Coleman،2009دارند )محتواها 

ی و روزشبانهیقات پلیسی برای ردیابی مجرمان و همچنین الگوی حرکتی مجرمان خاص در طول تحقکه از این وسیله در 
ل برای تشخیص موبای یهادادهاز استفاده »عنوان ی با اارائهدر  Cooper,یآقا .(Cooper, 2007) کردآنالین استفاده  صورتبه

این  در ردیابی کند. هاآنتواند مجرمان را از طریق تلفن همراه یم کهکنند یمدر مورد سیستمی بحث  «مجرمانه هاییتفعال
بازگشتی از  جواب خبر است،یببفرستند که فرد مجرم ازا آن  موردنظرتوانند پیام کوتاهی را گوشی فرد یمپلیس  کارگاهانسیستم 

ی کوپر توصیه کرده است که از این سیستم آقا (.Cooper,2007دهد )یمرا در یک شبکه نشان  موردنظرتلفن موقعیت دقیق فرد 
از این سیستم برای اهداف شخصی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت و  استفاده فقط برای تعقیب افراد مجرم استفاده شود،

ی زمین مرجع شده جرم. هادادهتوان نتیجه گرفت که استفاده از یمی باال هامثال هانوشته از اندازد.یمر امنیت سیستم را به خط
ی در میان است وزندگبعضی شرایط که موضوع مرگ  در ی آنالین جرم و جنایت سود برد.هانقشهتواند برای ساخت یمجنایت 

بر  شدهاضافه هادادهیرا ز زمان پاسخگوی مراکز پلیس را بسیار پایین بیاورد،تواند یم جی آی اس-یلموبا ،اسآییجاستفاده از 
یل اینکه به دل ینهمچن آیند و دیگر نیازی به پرسیدن آدرس از افراد گزارش دهنده نیست.یدرمی شهری به نمایش هانقشهروی 

ی شوند و از دسترس بندطبقهنه و خیلی محرمانه داده دارای موقعیت جغرافیای فرد گزارش دهنده هستند در زمره اطالعات محرما
 به خطر نیفتد. هاآنداشته شوند تا هویت افراد مشخص نشود و جان و مال  دورنگهعموم 
 

 پیشینه تحقیق-2
آوری و نمایش اطالعات جغرافیای که جهت جمع ی هوشمندهاتلفنو  در چند سال اخیر عالقه رو به رشدی در استفاده از وب

 Google و WikiMapia، OpenStreetMapنظیر  هاییتسابه وجود آمده است. وب اندشدهیآورصورت داوطلبانه جمعبه

Earth معابر،  اند که اطالعات جغرافیای خود نظیر کاربری اراضی، شبکهیجاد یک محیط مجازی، به کاربران این اجازه را دادهبا ا
 یگراندی موانگاالمویا و آقا .(Goodchild،2002... را با دیگران به اشتراک به گذارند ) و های دیدنی طبیعی یا تاریخیمکان

(M.Mwiya et. Al, 2015 در )ی شبکه جی اس از تکنولوژمدل گزارش و پایش عمومی جرم با استفاده »ی تحت عنوان امقاله
در زامبیا پرداخته و نتایج  جرائمی رایج در امر گزارش دهی وقوع هاروشبه بررسی  ابتدا« زامبیا موردمطالعه منطقه :جی آی اس ام

با استفاده از تلفن  %30کنند،یمبه مراکز پلیس مراجعه  جرممردم برای گزارش دهی وقوع  %28دهد که یمنشان  هاآنتحقیق 
 کنند.یمیس پیام کوتاه و اینترنت استفاده سروز مردم برای گزارش دادن از ا %1دهند و کمتر از یمرا گزارش  جرائمهمراه 
تواند در امر گذارش دهی مفید باشد و زمان یمتواند استفاده از اینترنت یمکه چه گونه  انددادهبا آمار و ارقام نشان  هاآنین همچن

ارائه  جرمبرای گزارش دهی  یلموبا ,آی اس یج ,امیک سستم بر پایه جی اس  هاآنیت درنها ؛ وگزارش دهی را کاهش دهد
گیری از سامانه پشتیبان تصمیم»و دیگران در تحقیقی با عنوان  Flávio (2015) کند.یمرا بسیار کم  جرمدادند که زمان گزارش 

« گر وایرلسهای حسدادهطریق توسعه اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در مدیریت خطرات سیل در برزیل با تلفیق این اطالعات با 
ی و اطالعات فاگرهای وای است تا با استفاده از ترکیب شبکه حس شدهیطراحی مکانی ریگمیتصمسیستم پشتیبانی  یک

مفهومی که از  چهارچوبی یک بر روسیستم  نیا ی حمایت کند.اضطراری در شرایط ریگمیتصمجغرافیای داوطلبانه از 
در یک سناریوی واقعی نشان داده است که  شدهمشاهده جینتا پیاده شده است. کندیمحمایت استانداردهای قابلیت همکاری 

 نیا در مدیریت خطرات سیل مفید باشد. تواندیموای فای  گرهایاستفاده از اطالعات جغرافیای داوطلبانه در ترکیب با شبکه حس
برای مناطقی که  رایز کمک کند، ی در شرایط بحرانیریگمیتصمی هاسازمانی هایریگمیتصمبه  تواندیم WSN,VGIادغام 

از اطالعات جغرافیای داوطلبانه برای پوشش  توانیمتراکم است  کم تراکم، ازنظرگرهای وای فای دار آن ضعیف یا شبکه حس
های آبی با بهبود تخمین میزان پیشرفت جریان»در تحقیقی با عنوان  دیگران و Schnabel (2013) .این مناطق استفاده کرد
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ی اتازهروش  نیزمو مدل رقومی  ازدورسنجش تلفیق اطالعات جغرافیای داوطلبانه، با« جغرافیایی داوطلبانه ازدورسنجشتلفیق 
ی که با زمان نه،نشان دادند که استفاده از مقدار کمی اطالعات داوطلبا نیهمچن طبیعی ایجاد کردند. ی مخاطراتبندپهنهبرای 

 نیهمچن ی مخاطرات طبیعی شود.بندپهنهی هانقشهسبب تغییر در  تواندیم و مدل رقومی زمین تلفیق شود، ازدورسنجشی هاداده
مقاله یا کار علمی  بینیدیمکه  طورهمان البته .کند را بسیار گسترده دهیدبیآسی هاطیمحیی شناسا تواندیمتوزیع مکانی داوطلبان 

استفاده از مردم  ٔ  ینهدرزمکارهای علمی دیگری که  از توجه به این کمبود اطالعات علمی، با است. نشدهانجامخاصی در این زمینه 
 یآورجمعتوجه به اینکه روش  با است. شدهاستفادهپیشینه تحقیق  عنوانبه اندشدهنوشتهاطالعات  یآورجمعو شهروندان برای 

 است. هاشهرهجرم و جنایت در سطح  اطالعات یآورجمعاطالعات در این روش بسیار شبیه به روش 

 

 یشناسروش -3
مطالعه تطبیقی  در که این تحقیق نوعی مطالعه تطبیقی است. آیدیبرم با توجه به موضوع تحقیق که مطالعه تطبیقی است،

اطالعات جرم  یآورجمعاین مطالعه نیز هدف بررسی برنامه مختلف  در .شودیممختلف مطالعه  یهاروشیک یا چند ویژگی بین 
آماری در این تحقیق شامل تمامی  جامعه و جنایت موبایل است که از تکنولوژی موبایل جی ای اس استفاده کرده اند است.

 یآورجمعبرای  اساییجاستفاده از موبایل  ٔ  ینهدرزمجهان که  یافتهتوسعهکشور برتر  10کشورهای جهان می باشد که از آن 
 جامعه انتخاب گردیده است. اندیافتهدستخوبی  یجِنتاموبایل فعالی داشته و به  یهابرنامهاطالعات جرم و جنایت فعالیت داشته و 

اطالعات  یآورجمعبرای  ساآییجاز تمامی اسناد و مدارک موجود در زمینه تحقیقی استفاده از موبایل  بردارییشفاسنادی شامل 
صفحات وب  صورتبهدر اینترنت یافت شده است یا  نامهیانپامقاله یا  صورتبهکه  باشدیمجرم و جنایت در سطح جهان 

ابتدا کشوری که در  یعنی است. شدهاستفاده یاکتابخانهاطالعات از روش مطالعه  یآورجمعاین تحقیق برای  در .اندیافتهانتشار
 یدکنندگانتولتوسط  شدهارائهزمینه استفاده از این روش کار عملی انجام داده است انتخاب می شد و سپس به بررسی مستندات 

های گزارش دهی جرائم در سطح دنیا از روش کالینت/سرور استفاده یستمسی تمامی طورکلبه .شودیمپرداخته  هابرنامهاین 
جهت گزارش به باید در راستای جذب کاربر بیشتر  هاتالشین قسمت برنامه است و تمامی ترمهمین روش کاربر ا در کنند.یم

کاربر شامل برنامه  طرف تعداد باال رود و سطح اطمینان به سیستم باال رود. ازنظردهی باشد تا اطالعات هم از پراکندگی و هم 
 ازنظرین بخش بسیار مهم است و باید هم ا اند.یجادشدهاو ای او اس توسعه و  های اندرویدعاملیستمسموبایلی است که برای 

نفوذ هکرها به سرور  ازنظرتر باشد و هم  کاربرپسندیسی شود تا هم نوبرنامهی طراحی و خوببهدسترسی  ازنظرطراحی و هم 
یسی شود تا از نفوذ نوبرنامهی احرفه صورتبهمه سرور بسیار حساس است و باید رابطه بین پایگاه داده با برنا طرف جلوگیری شود.

شوند شامل پی اچ پی یمیسی که برای طراحی سرور استفاده نوبرنامهی هازبانبه سرور جلوگیری شود و باگ یا خطا نداشته باشد. 
 اعم از اضافه کردن داده به پایگاه داده، اعمالکه همان زبان ارتباط سایر اجزاء سرور و برنامه موبایل با پایگاه داده است و تمامی 

دهند ولی قدرت و یمرا انجام  کار ینای دیگری نیز وجود دارند که هازبانشود، البته یمو ... توسط این زبان انجام  وجوپرس
دارند که هرکدام معایب و های داده زیادی وجود یگاهپا مورد پایگاه داده، در امنیت این زبان بسیار باال است و بهترین انتخاب است.

جی آی یِ پوست الحاقبهترین پایگاه داده برای انجام اعمال مکانی در نقشه پوست گریس است که با داشتن  رادارندمزایایی خود 
بروی نقشه ما نیازمند یک سرور ها دادهین برای نمایش همچن شود.یمین گزینه برای کارهای مکانی شناخته بهتر عنوانبه اس

 باشد.یمحال دنیا ژئوسرور  بازمتنهستیم و بهترین سرور نقشه  نقشه

 
 (1911)نگارندگان،  یله موبایلوسبهی اطالعات جرم و جنایت آورجمعروش کلی  -1 شکل
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 اطالعاتو  پرکردهشده را یطراحی از پیش هابرگهبینید کاربر ابتدا اطالعات را با استفاده از یمکه در شکل باال  طورهمان

یاب جهانی این اطالعات یتموقعارسال این اطالعات با استفاده از سیستم  هنگام شود،یممربوط به گزارش را به ایستگاه ارسال 
یس محلی پل شود.یمسرور این اطالعات آنالیز شده و به ایستگاه پلیس محلی ارسال  در شود.یمزمین مرجع شده و به سرور ارسال 

 نماید.یم مأموربه ارسال  اقدام از طریق سرور، شدهارسالقعیت با استفاده از مو
 

 های موجود در دنیا برای گزارش دهی آنالین جرم با استفاده از موبایلسیستم -4
اقدام به  اسآییجدر این قسمت از تحقیق به بررسی سیستم های موجود در دنیا می پردازیم که با استفاده از موبایل 

 مورداستفادهسیستم مختلف که در کشورهای مختلف دنیا  2 بینیندراو  پردازیمیم اندکردهگزارش جرم از مردم  یآورجمع
 .اندقرارگرفته یموردبررس اندقرارگرفته

 

 Vic  موبایلبرنامه  -4-1
مرکز ایالت ) یکتوریاوبرنامه موبایل پلیس 

( توسط دپارتمان پلیس کانادایا کشور کلمببریتیش 
در  اکنونهماست و  شدهعرضهویکتوریا توسعه و 

باشد و نزدیک یمفروشگاه گوگل قابل دانلود و نصب 
 اگر .اندکردهنصبهزار نفر آن را دانلود و  100به 

کند که یمکودکتان گم شد این برنامه به شما کمک 
خواهید دزدی را گزارش یم اگر به پلیس اطالع بدهید.

دهید که مجرم آن ناشناخته است و قیمت اشیاء دزدی 
توانید از این یمباشد  کانادادالر  هزار 0شده کمتر از 

خواهید همیشه یمهمچنین اگر  ؛ وبرنامه استفاده کنید
آنالین ببینید و از  صورتبهاخبار پلیس ویکتوریا را 

توانید از این برنامه یمباشید  باخبراخبار این دپارتمان 
 ستفاده کنید.ا

  
 (1911)نگارندگان،  Vic لیبرنامه موبا -2شکل 

 

 Tip Submit سامانه -4-2
مبارزه  یبرا یلیبرنامه موبا کایاورلئانز آمر وین التیدر ا

است که فعالً  افتهیتوسعه نیصورت آنالبه تیبا جرم و جنا
و به کاربران امکان  کندیکار م دیاندرو عاملستمیتحت س

برنامه  نی. ادهدیرا م تیاطالعات جرم و جنا نیارسال آنال
تا  کندیرا فراهم م سیبا افسران پل نیآنال یامکان گفتگو

مردم مشکالت خود را  سیدر مراکز پل یکیزیبدون حضور ف
امکان  ستمیس نیا نیبگزارند. همچن انیها در مبا آن

تلفن همراه  یوقوع جرم را با استفاده از گوش نیگزارش آنال
و  وهایدیو ر،یتصاو توانندیو کاربران م دهدیبه کاربران م

به  ییایجغراف قیدق تیموقعخود را که همراه با  یهاغامیپ
 نیخوب ا اریبس یهایژگیگزارش دهند. از و سیمراکز پل

به افراد که اطالعات  ینقد زیبه اهداء جوا توانیم ستمیس
مواد مخدر،  یدر مورد محل تجمع تبهکاران، باندها قیدق

بدهند  سیفروش مواد مخدر و ... را به مراکز پل یهامحل
دالر  2000تا  1000ها از گزارش گونهنیا زیاشاره کرد. جوا

داشتن اطالعات شخص نگه یکه با مخف باشدیم کایامر
 .شودیها اهدا مگزارش دهنده به آن

  
 (1911)نگارندگان،  Tip Submitسامانه  -9شکل 
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 در کشور انگلستان Crime Mapper سامانه -4-3
به کاربرانش در کشور انگلستان  Crime mapperبرنامه 

 یعموم یهابر اساس داده تیها جرم و جناامکان مشاهده گزارش
برنامه بر اساس  نیشده در اها ارائه. گزارشدهدیکشور را م نیدر ا
و  ایتانیونقل برحمل ستمیکشور انگلستان، س هیناح 03 یهاداده

. شودیارائه م ستمیس نیدر ا یو وزارت دادگستر رلندیشمال ا
 دیکن کیشده کلثبت عیوقا یبر رو توانندیبرنامه م نیکاربران در ا

 نیا نی. همچندینیشده در مورد آن را بباطالعات ثبت یو تمام
وقوع جرم در  زانیم نیشتریه باز شهرها را ک یهابرنامه قسمت

. دیشمناطق پرخطر با انیو در جر ندیشده را ببها گزارشآن
بر اساس نوع جرم  د،یریبگ نتیها پراز نقشه دیتوانیشما م نیهمچن

شده، به جرائم گزارش نیآخر د،یدر سطح منطقه به جستجو بپرداز
 .دیخود و مناطق پرخطر و ... بپرداز یمحل زندگ نیفاصله ب نیتع

  
 در کشور انگلستان Crime Mapperسامانه  -4شکل 

 (1911)نگارندگان، 

 

 Crime Reporters سامانه -4-4
، CrimeReportersبرنامه 

و  دیاندرو عاملستمیتحت س یشنیکیاپل
گزارش جرائم  یاو اس است که برا یا

به شهروندان در  یو تجاوزات جنس
 یشمال یکایآمر یسطح شهرها

 نیو همچن ردیگیمورداستفاده قرار م
از  یکیبه  یابرنامه پنجره نیا

 نهیدر زم ایدن تیساوب نیتربزرگ
و امکان  کندیم ازب یتجاوزات جنس

 یاطالعات را برا نیبه ا یدسترس
 . کندیکاربرانش فراهم م

  
 (1911)نگارندگان،  در کشور انگلستان Crime Mapperسامانه  -5شکل 

جرائم و بخصوص تجاوزات  نهیتا در زم دهدیرا به شما م یشرکت قانون 1100از  شیبرنامه امکان ارتباط به ب نیا نیهمچن
هزار بار  000از  شیبرنامه ب نیاست. ا تفادهاسقابل یشمال یکایآمر التیا 00 یو در تمام دیریبگ نیو آنال گانیمشاوره را یجنس

 شده و مورداستفاده قرارگرفته است.نصب
 

 برای کشور مالزی Hotline JAIS سامانه -4-5
آسان و راحت  برای گزارش Hotline JAISبرنامه 

 مورداستفادهجرم و جنایت در استان سلنگور کشور مالزی 
ین برنامه برای دسترسی بیشتر مردم این ا گیرد.یمقرار 

های پلیس توسعه یستگاهامنطقه از کشور مالزی به 
عامل اندروید یستمستحت  فعالًین برنامه ا است. شدهداده
نیاز یشپین برنامه نیازمند یک سری اطالعات ا کند.یمکار 

تلفن و ... است که کاربر در ابتدا  شماره ،آدرس نظیر اسم،
را وارد سیستم کند تا در قدم بعد بتواند اقدام به  اهآنباید 

ین در این برنامه هرگونه گزارش همچن گزارش جرم کند.
باید همراه با اطالعات و شواهد معتبر باشد تا به آن 

 سؤاالتتواند به یمین این برنامه همچن رسیدگی شود.
ی بودن این قانون کاربران درباره نحوه گزارش جرم،

 اسالم و ... جواب بدهد. ازنظربودن  شروعم ،هاگزارش

  
 یکشور مالز یبرا Hotline JAISسامانه  -6شکل 

 (1911)نگارندگان، 
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 برای کشور هند CitizenCOP سامانه-4-6
یک برنامه موبایل تحت  Citizen COPبرنامه 

عامل موبایل اندروید و آی او است است جهت حفظ یستمس
امنیت شهروندان و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در یک 
محیط آزاد است که با تشویق داوطلبان مردمی برای گزارش 

ین برنامه ا شود.یمجرم در سطح شهرهای هندوستان استفاده 
برای  کند ویمکامل کار  طوربهبرای اکثر شهرهای هندوستان 

 محدود در دسترس است. صورتبهیه شهرها بق
   

 کشور هند یبرا CitizenCOPسامانه  -7شکل 

 (1911)نگارندگان، 

 
 مزایا سیستم های موجود به صورت زیر می باشد:

ی رساناطالع ،جرائمی سطح وقوع سازشفافنقشه دارای مزایای زیادی هست ازجمله  صورتبه جرائمنشان دادن  .1
 به مردم و ... موقعبه

دم عادی وجود دارد که برای بهبود روابط بین پلیس و مردم در این سیستم امکان ارتباط دوطرفه بین پلیس و مر .2
 بسیار مناسب است

 یا همان اس او اس. یاضطرارکمک  درخواست .3

 تا در شرایط بحرانی به کمک شما بیایند. ینهگزیک  انتخابدرخواست کمک از دوستان با  .0

 ایستگاه پلیس. ترینیکنزدپیدا کردن مسیر و شماره تلفن  .0

شده خود در میان یدهدزدیا  شدهربودهسریال و ... به جستجوی وسایل  بر اساس شماره پالک،تواند یمکاربر  .2
 .بپردازد اندشدهثبتیله پلیس که در سامانه وسبه شدهکشفوسایل 

 
 معایب این سیستم ها نیز به صورت زیر می باشد:

مردم به وجود بیاورد و ترس از  تواند نوعی رعب و وحشت را در میانیمنقشه  صورتبهنمایش اطالعات جرم  .1
که بسیاری از مردم ساکن این مناطق افراد یدرحال ساکنین برخی از مناطق را در بین مردم به وجود بیاورد.

 خرابکاری نباشند و جزو شهروندان خوب و مطیع قانونی باشند.

ی با دانلود و نصب این برنامه وارد سیستم شود و به اطالعات نظیر راحتبهتواند یمدر این سیستم هر کاربری  .2
این سیستم  در شود.یمیمیل کاربر استفاده اعکس و فیلم دسترسی پیدا کند و برای گزارش جرم فقط از اطالعات 

ا در صورت اولیه وجود داشته باشد و اطالعاتی نظیر نام و شماره موبایل از کاربر دریافت شود ت نامثبتباید یک 
 آمده رفع شود.یشپی خطاهابروز مشکل در اطالعات وارده با وی تماس برقرار شود و 

 محدودیت دسترسی کاربران .3

 .نمایش مناطق پرخطر برای ساکنان آن مناطق ترس و وحشت را به همراه دارد .0

 

 بحث و نتایج -5
کشور برتر جهان می باشد که معایب و  10تحقیق انجام شده شامل بررسی سامانه های مختلف گزارش آنالین جرم در 

این بخش از تحقیق هدف مقایسه تمامی این  در مزایایی آنها همراه با قابلیت های آنها در این فصل و فصل دوم بررسی شد.
می سامانه ها با هم به صورت جدولی می باشد که ابتدا در زیر جدول کلی نمایش داده می شود و در ادامه توضیحات الزم ارائه 

های مختلف دارای ویژگی های مختلفی هستند و بسته به کشور و سال ساخت  برنامه می بینید، 1همانطور که در جدول  شود.
دارای قابلیت های بیشتر هستند و این روند تکامل برنامه های گزارش دهی و اهمیت این بخش از دنیایی تکنولوژی را نشان می 

 اخت برنامه های بی نقص را نشان می دهد.لف را برای سدهد و همچنین تالش کشورهای مخت
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 (1911)نگارندگان، ویژگی برنامه های معرفی شده  -1جدول 

 
 

 هاگزارشآنالین  یآورجمع یهابرنامهاقدام به ساخت  11-0جدول در راستای ساخت چنین برنامه های کشورهای نامبرده در 
متناسب  حالیندرعدارند و  هادادهاین  یآورجمعمشترکی برای  هاییژگیودارای  شدهارائه یهابرنامه اکثر .اندکردهجرم و جنایت 

با استفاده  ( واندروید یا آی او اس عاملیستمس) یلموبابرنامه در بستر  ینا .اندکردهبا نیازهای کشور خود اقدام به توسعه این برنامه 
اقدام  سرعت متوسط اینترنتبا توجه به سطح دسترسی کاربران به اینترنت و  .کنندیم هاگزارشاین  یآورجمعاز اینترنت اقدام به 

 .دهدیمو ایران را نشان  مختلف یکشورهاسرعت متوسط اینترنت در  8کل ش .اندکردهاز کاربران  یریگگزارشبه 
 

 
 (1911)نگارندگان،  مقایسه سرعت متوسط اینترنت در کشورهای مختلف -8کل ش

 
( لذا هنگام ساخت این یافتهتوسعهدر مقایسه با کشورهای است )با توجه به اینکه پهنای باند اینترنت در کشور ما بسیار پایین 

 افزایش یابد. یریگگزارشسنگین همچون ویدیو را از کاربران نخواهیم تا سرعت  پَروَنجاتوجه داشته باشیم که  ینبه ا هابرنامه
را به  یهابرنامهدر کشورهای مذکور بسیار مناسب بوده که امکان توسعه چنین  یفنّاوردسترسی به و  یفنّاورهمچنین سطح 

دسترسی ما  سطح است، شدهیلتحمتکنولوژیکی که از طرف آمریکا به ما  هاییمتحردر کشور ما به دلیل  متأسفانهآنان داده است 
آنجا که  تا کار با چنین سامانه های با مشکل جدی روبرو کرده است،ی برارا به تکنولوژی های روز دنیا بسیار پایین آورده است و 
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برای دانلود یک برنامه ساده همانند محیط توسعه اندروید باید از موانع زیادی عبور کنیم که این خود یک مشکل بسیار جدی و 
 مختل کننده این مسیر است که باید راه حلی برای آن اتخاذ شود.

 

 به برنامه موبایل مبارزه با جرمنیازمندی کشور  -5-1

یافته دنیا از نیروهای داوطلب مردمی برای مبارزه با شده در بخش قبل، بسیاری از کشورهای توسعهبا توجه به مطالب بیان
ها برنامهاین  اند.های موبایل هوشمندی برای کمک به این نیروهای داوطلب توسعه دادهاند و برنامهخوبی بهره بردهجرم و جنایت به

شدت کاهش دهد و زمان وقوع جرم و گزارش آن را بهها مردمی را بدون حضور در ادارات پلیس میامکان ارسال سریع گزارش
دهد برد و امکان دستگیری مجرم را در محل وقوع جرم به نیروی پلیس میالعمل نیروهای پلیس را بسیار باال میدهد و عکسمی

توانند وقوع جرم را گزارش دهند یک برنامه بسیار کاربردی و مؤثر م که همسایگان از بیم فرد مجرم نمیو حتی در بسیاری از جرائ
 این برنامه دارای دو خصوصیت برجسته هستند: تواند باشد.می

 آوری اطالعات جرم و جنایت با استفاده از مردمجمع .1

ی فرد گزارش دهنده یا برقراری تماس با از طریق اینترنت( با حذف حضور فیزیک) کم کردن زمان گزاش جرم .2
 ادارات پلیس

یافته در استفاده از فنّاوری موبایل در کنترل جرم و جنایت در سطح توجه به تجربیاتی ارزشمندی که کشورهای توسعه با
صورت فنّاوری که به تواند از اینکشور ما نیز می ها اشاره کردیم،های بسیاری که در باال به آناند و نمونهشهرها کسب کرده

های در اختیار عموم خوبی بهره برده و با صرف زمان و هزینه کم چنین برنامهرایگان در اختیار تمامی کاربران جهان قرار دارد به
 ها استفاده کند.داوطلبین داخلی قرار دهد و از نیروی عظیم مردمی در جهت حفظ نظم و امنیت خود آن

شده برای ساخت این برنامه راحتی استخراج کدهای نوشته) هانویسی آنباز بودن زبان برنامهمتنگونه برنامه به دلیل این
کنند ها استفاده میکه بسیاری از ادارات پلیس از این برنامه پذیری بسیار باال است. همچناندارای امنیت و سطح اطمینان ،(شودمی

تنگ کردن عرصه بر مجرمان با توجه به اینکه همیشه یکی  ال بردن سطح عملکرد،نتایج بسیار خوبی را برای ادارات پلیس ازنظر با
اند خوبی استقبال کردهگردد به ساکنین آن مناطقی که از این برنامه بهها است و درنهایت تمامی نتایج مفید و خوب برمیمراقب آن

ای که رابطه دوجانبه بین مردم و ر به یک همچنین برنامهتوجه به مطالب باال نیاز کشو با ها.شدن منطقه مسکونی آن تربا امن
البته ناگفته  شود.تر کند بسیار ضروری است و باعث افزایش اعتماد و اطمینان مردم به پلیس مینیروهای پلیس را بهتر و عمیق

 شود.یل در مورد آن بحث میتفصهای خاص خود را دارد که بهای نیاز به فنّاوری و مهارتچین برنامهنماند که ساخت یک هم
 

 های کشور برای ساخت برنامه ساخت برنامه مبارزه با جرم و جنایتامکانت و نیازمندی -5-2
فرد گزارش دهنده( ) آی او اس( که اطالعات را از کاربر اندروید، جاوا،) برنامه جرم و جنایت شامل یک برنامه تحت موبایل

راحتی یک جمله نیست بلکه دارای مراحل پروسه این روش به های بعدی آماده باشد.پردازشگردد تا برای گیرد و وارد سرور میمی
عامل موبایل جاوا و ای او اس سیستم ازهمه اندروید،اول شود.ها اشاره میهای خاص خود است که در ادامه به آنو پیچیدگی

در حال حاضر پرطرفدارترین  دهند.به کاربران می ها راهستند که در فضای گرافیکی زیبا و هوشمند امکان نصب برنامه
بدانید که منظور برنامه موبایل تحت سیستم عمال  جا که به اسم برنامه موبایل اشاره شد، عامل اندروید است و در هرسیستم

نویسی وده و تنها نیاز به برنامهاستفاده براحتی در هر جای دنیا قابلبه باز بوده،عامل متنبا توجه به اینکه این سیستم اندروید است.
عهده دارد و طبق قوانین آمریکا حق ارائه این خدمات  عامل را برالبته با توجه به اینکه شرکت گوگل وظیفه توسعه این سیستم دارد.

 ا است،را به کشورهای که تحت تحریم ایالت متحده امریکا هستند را ندارد و ایران جزو کشورهای تحت تحریم از طرف آمریک
اند که در های را برای آن در نظر گرفتهحلیک سری مشکالت در حین استفاده از این برنامه وجود دارد که متخصصان ایرانی راه

 بعد از ساخت برنامه حال نیاز به یک سرور داریم تا اطالعات ارسالی از طرف کاربر را ذخیره و پردازش کندو اینجا هدف نیست.
شنویم قاعدتاً نیاز به یک پایگاه جا که نام ذخیره کردن اطالعات را در کامپیوتر می ذخیره اطالعات است و هر اولین قدم در راستا

کنند اما تعداد پایگاه داده باقابلیت پردازش های زیادی در دنیا وجود دارند که اطالعات را در خود ذخیره میپایگاه داده داده داریم.
صورت رایگان و است و در این میان بهترین پایگاه داده همان پوست گری سکیول است که بههای مکانی بسیار محدود داده
از ذخیره اطالعات در پایگاه داده حال  بعد کند.های مکانی را اجرا میراحتی اکثر پردازشگیرد و بهباز در اختیار کاربران قرار میمتن

پردازش و نمایش اطالعات معموالً توسط سرورهای  رسد.های آنالین میقشهها و نمایش اطالعات بر روی ننوبت به پردازش داده
ازجمله  دهند.سرورهای مختلف در دنیا وجود دارند که کار پردازش و نمایش اطالعات مکانی را انجام می شود،نقشه انجام می

از میان این سرورها  ز اشاره کرد.نقشه برای ویندو سرور ،ژئوسرور توان به آرک جی آی اس،ها میترین این سرویسمهم
شود و امکان جاسوسی اطالعات وجود ها همان آرک سرور است اما به دلیل اینکه این برنامه در آمریکا تولید میترین آنمعروف
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بسیار  رورژئوس از میان دو سرور باقی ماند، های بعدی استفاده نمایم.دارد برای کارهای نظامی مناسب نیست و بهتر است از گزینه
افزارها و نرم یتمام کند.های مکانی را پشتیبانی میمتن باز است و هم رایگان و هم بسیاری از پردازشمناسب است زیرا هم

باز بوده و کدهای آن در شده متنهای انتخاببا توجه به اینکه برنامه صورت رایگان در اینترنت قابل دانلود هستند.های باال بهبرنامه
 توان از بروز مشکالت امنیتی و دزدی اطالعات جلوگیری کرد.نت موجود است میاینتر

که به  جی پی اسو با توجه به شبکه ماهواره  کنند؛افزارهای باال نیازمندی ما را برای ساخت یک برنامه مفید برآورده مینرم
یابی نیز بسیار آسان دهد امر موقعیتین سامانه میکاربران موبایل امکان دسترسی سریع به موقعیت جغرافیایی خود را بر اساس ا

تواند تصاویر و متن کوچه و ... را ندارد و تنها با یک کلیک می نیاز به واردکردن اطالعاتی از قبیل خیابان، گردد و دیگر کاربرمی
در اینجا یک مشکل بزرگ بر سر راه ما قرار می گیرد و آن هم دقت  اما گزارش خود را همراه با موقعیت دقیق به سرور ارسال کند.

طور میانگین دقت به شده از طرف آمریکا هستیم.های اعمالیاب جهانی برای ایران با توجه به تحریمبسیار پایین سامانه موقعیت
عیت دقیق محل وقوع جرم بسیار پایین و متر است و برای کار حساس چون گزارش موق 00تا  30این سامانه برای ایران چیزی بین 

یاب محلی با دقت کمتر از متر است که خوشبختانه یک نمونه حل این مشکل استفاده از سامانه موقعیتراه دردنخور است.عمالً به
به این روش تعیین  برداری و استفاده است که در ادامه به بحث در مورد این سامانه و نیاز این سامانهاز آن در تهران در حال بهره

فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان متولی ایجاد زیرساختهای الزم اطالعات مکانی در شهرداری  سازمان پردازیم.می موقعیت
شبکه از شش  ینا اقدام به راه اندازی شبکه تعیین دقیق موقعیت و آنی در سطح شهر تهران نموده است. 1389تهران در سال 
شکیل شده که یکی از آنها به عنوان ایستگاه مرکزی کنترل شبکه را به عهده دارد. برای پوشش کامل شهر تهران ایستگاه مرجع ت

امکان مخابره اطالعات میان ایستگاههای اصلی، این نقاط  جهت تعداد شش ایستگاه اصلی در ترکیب این شبکه انتخاب شده است.
زیر ساخت ارتباطی  یک آنجا که در شهرداری تهران از طریق فیبر نوری، از اشند.بایستی از زیر ساخت ارتباطی مناسبی برخوردار ب

آر همین زیر ساخت جهت ارتباط بین ایستگاههای اصلی  از با قابلیت مطلوب برای ارتباط میان بخشهای مختلف ایجاد شده است.
گاه مجهول نیز از شبکه جی پی آر اس جهت ارسال تصحیحات از ایستگاه اصلی به ایست ینهمچن استفاده شده است. تی کی

ساختار شبکه هایی که از پروتوکل اینترنت برای ارسال استفاده می  عموما استفاده شده است. با توجه به محدودیتهای پهنای باند،
ین راستا هم در کیلوبایت ارسال میند. 2.0کنند به گونه ای است که پیغامها حاوی تصحیحات را در بسته های با حجم و در حد 

آر تی از اجرای طرح  پس کیلوبایت می باشد. 0تهران نیز حدود  آر تی کیحجم بسته های حاوی پیغامهای تصحیحات در شبکه 
نشان می دهد که دقت این سامانه در صورت مهیا  یجنتا در سطح شهر تهران، سیستم طراحی شده مورد آزمایش قرار گرفت. کی

 متر بهبود یابد که بسیار چشمگیر و خوب است.سانتی 2بودن شرایط میتواند تا 
 

 نتیجه گیری -6
های هوشمند موبایل برای کنترل جرم و جنایت در سطح شهرها ازجمله دهد که استفاده از برنامهنتایج این تحقیق نشان می

که  گونهمراه داشته باشد، همانتواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و نتایج خوبی درزمینه برقراری نظم و امنیت به هشهر تهران می
یافته چنین بوده و یک تجربه مجازی خوب ازنظر همکاری پلیس با مردم به شمار در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای توسعه

سرعت گزارش  شوند،های مخصوص ثبت میها در بستر اینترنت و در سامانهرود. در برنامه موبایل با توجه به اینکه گزارشمی
شدت افزایش یا حضور فیزیکی در ادارات پلیس است به 110های مرسوم در ایران که همان تماس با نسبت به سایر روش دهی
توان در کمترین زمان ممکن اقدام به گزارش جرم راحتی مییابد و در شرایط بحرانی که دسترسی به این دو روش نیست بهمی

دهی به مأموران بسیار کاهش پیدا مشکل آدرس های روز دنیا درزمینه تعیین موقعیت،گیری از سامانهبر این با بهره عالوه کرد.
ویدیو و  صورت عکس،توان گزارش خود را بهترین اطالعی از محل گزارش دهی میترین زمان بدون کوچککند و در کوتاهمی

 العمل نیروهای پلیس باشیم.منتظر عکسعرض جغرافیایی همراه است در سامانه ثبت کرد و  های طول ومتن که با داده
 توان به دسته زیر تقسیم کرد:درکل نتایج این تحقیق را می

های روز دنیا در استفاده از موبایل در گزارش جرم نشان از پتانسیل باال در های سامانهنتایج کلی: نتایج کلی حاصل از بررسی
 کنند.پتانسیل به نحوه احسن استفاده می دنیا از این این زمینه است و اکثر کشورهای پیشرفته

ها اشاره کرد آوری اطالعات که توسط این سازمانهای جمعتوان به استفاده از روشاز نتایج جزئی این روش می نتایج جزئی:
 ای در ایران استفاده کرد.ها برای طراحی چنین سامانهو از نتایج آن

های زندگی گیری از این فنّاوری نوین در تمام زمینهاده از موبایل برای بهرهای اخیر درزمینه استفبا توجه به پیشرفته
وجود آمده  وقوع پیوسته و همچنین شور و شوق بسیار مردم در استفاده از این فنّاوری در میان مردم به شهرنشینی در کشور ما به

د و حداکثر استفاده از تکنولوژی را بکند و در راستای ارتقاء تواند سوار بر امواج این تکنولوژی جدید شونیروی انتظامی نیز می است،
های همیار مردمی پلیس در راستای ارتقاء نظم و امنیت از این روش نظم و امنیت از این تکنولوژی بهره ببرد و با ساخت برنامه
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بیشتر نیروی انتظامی بر جرائم به وقوع  توان به اشراف هرچههای مفید این سامانه برای نیروی پلیس میویژگی از جدید بهره ببرد.
موقع در محل وقوع جرم است پیوسته در سراسر شهر اشاره کرد که در تماماً مردمی بوده و تنها وظیفه پلیس در این روش حضور به

ها ها آنکه گزارشاگر مردم بدانند  باشند و در آینده نیز به گزارش دهی خود ادامه دهند. راضی خودتا شهروندان از نتیجه گزارش 
 کنند.در آینده بیشتر درزمینه گزارش دهی آنالین تالش می موردتوجه نیروی انتظامی قرارگرفته است،

 

 آن یهاحلراهپیش رو برای ساخت چنین برنامه در داخل کشور و  یهاچالش -6-1
که خود موجب  بسیار ضعیف است یهابرنامهساخت چنین  ینهدرزمما  فنّاورانهفاصله  آیدیبرمکه از نتایج تحلیلی  طورهمان

پهنای باند است  چالش از پس آن بربیایم، توانیمیمکه  هاچالشاز این  یکی .شودیمافزایش فاصله ما با این کشورها در این زمینه 
 ینهمچن داخل کشور مهیا کرد. را در یهابرنامهپهنای باند را در کشور افزایش داد و امکان توسعه چنین  شودیم یراحتبهکه 

آنان است که به ما در این زمینه  فنّاورانه هاییشرفتپاز  بردارییکپ اصطالحبهآن یا  هاییفنّاورچالش دیگر مربوط به استفاده از 
آنان در داخل کشور تولید کنیم و در ادامه اقدام به توسعه  یهاسامانههمانند  یهاسامانهبسیار کمک کند و در ابتدای کار  تواندیم

 متناسب با نیازهای کشور کنیم. هابرنامهاین 
قبل از ارسال اطالعات استفاده کنیم  یهاروشاین کار باید از  یبرا است. هادادهبه این  اعتماد چالش دیگر در این زمینه،

قبل از ورود به برنامه  یهانامثبتنده از هویت وی اطالع پیدا کنیم و این کار با یعنی قبل از ارسال اطالعات توسط فرد گزارش ده
کنند و  نامثبت موردنظراست یعنی کاربر قبل از هرگونه دسترسی به اطالعات و امکان گزارش ابتدا باید در سامانه  یرپذامکان

ا در سامانه ثبت نلم وارد کند تا در صورت بروز هرگونه ایمیل خود ر آذرشتلف و  شماره ،آدرس اطالعات خود نظیر شماره ملی،
 کار را بیابیم. ینامشکل بتوانیم با وی ارتباط برقرار کنیم و هدف وی را از انجام 

 

 هاپیشنهاد  -7
 صورت تمایل محققان دیگر به تحقیق در این زمینه بتواند تا حد زیادی شود تا دردر این بخش از تحقیق راهکارهای ارائه می

نهایی این تحقیق پیشنهاد یک سامانه جامع  هدف ها باشد و از سردرگمی دیگر محققان بکاهد.نمایانگر راه و روش تحقیق آن
با توجه به اینکه اکثر  آوری اطالعات داوطلبانه مردمی برای کنترل جرائم در سطح شهرها ازجمله شهر تهران است.جهت جمع

دانیم که یک خود می اینجا بر صورت رایگان در فضای اینترنت موجود است،خت این سامانه بهافزارها و ابزارت الزم برای سانرم
انتظامی از این روش برای ساخت  یهاترجمانصورت تمایل  گونه اطالعات را پیشنهاد داده تا درآوری اینروش کلی برای جمع

 ها استفاده نمایند.گونه برنامهاین
 پردازیم.آوریم و سپس به توضیحات آن میشکل زیر به نمایش درمیصورت روش کلی را ابتدا به

 
 (1911)نگارندگان،  نمای از سیستم پیشنهادی -1شکل 

 
 یارتباط یهاروشو با یکی از  کندیمابتدا کاربر برنامه موبایل مربوطه را باز  آیدیم باالبرکه از تصویر  طورهمان

(GPRS,WIFI,Wirless به اینترنت وصل )متن ،عکس فیلم،گزارش )بعد اتصال به اینترنت کاربر اطالعات مربوط به  شودیم 
 یابیتموقعاز گیرنده سامانه  خودکار طوربهو اطالعات مربوط به موقعیت جغرافیایی  کندیمدرج  موردنظر یهامحلو ...( را در 

( و به صورت یک بسته آماده به سرور ارسال تی کی آر یمحل یحاتتصح خودکاربعد از اعمال  البتهشود )یمجهانی کاربر استخراج 
قسمت سرور ابتدا اطالعات ارسالی  در از ارسال اطالعات توسط کاربر حال نوبت به پردازش داده ها در سرور می رسد. بعد می کند.

 FireWall,Sqlشود )در قسمت سرور اینترنت بررسی می شود تا از ورود ویروس ها به سرور توسط هکرها جلوگیری 
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Injection) ،امور  جی آی اسارسال می شود و در سرور جی آی اسبه سرور  اطالعات و در نهایت پس اتمام کار امنیت اطالعات
اطالعات بر روی نقشه و ... انجام می شود و خروجی نهای یعنی همان نقشه های  یشنما مربوط استخراج موقعیت جغرافیایی،

 دیت لحظه ای در اختیار افسران پلیس قرار داده می شود.دقیق محل وقوع جرم با قابلیت آپ

 از نقشه های بدست آمده از این روش می توان اطالعات بسیار مفید زیر را استخراج کرد:
 قاپی و...( یفک ،قتل نقشه سرقت،شهر )نقشه پهنه بندی جرائم در سطح  .1

 در زمانهای خاص چه جرائمی بیشتر به وقوع می پیوندند یعنی نقشه پهنه بندی زمانی وقوع جرائم، .2

 کنترل بهینه گشتهای پلیس برای رسیدن به بهترین عملکرد .3

در نهایت اطالعات بدست آمده برای برقرای امنیت و نظم در جامعه به کار برده می شود و نتیجه و سود نهای کار به خود 
برای بهبود عملکرد چنین سامانه های نیاز فرهنگسازی و نهادینه کردن استفاده از این  ینبنبابرا افراد گزارش دهنده بر می گردد.

 سامانه به جای حضور فیزیکی افراد در ادارات پلیس است.
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 یده ـچک
 

از حقوق  یمتنّوع فیکه ط باشندیبرخوردار م یحقوق یسرکیاز  یدر جامعه شهر تیشهروندان به مناسبت عضو یتمام
 تیرعا یدر راستا یمختلف یخصوص، نهادها نیدر ا رد؛یگیرا دربرم تیو عدالت و امن یفرهنگ ،یو رفاه یاقتصاد ،یمدن

 تیریکه در عرصه مد یگاهیقرار دارند که به خاطر جا هایشهردار ان،یم نی. در ادارندیو توسعه حقوق مذکور گام برم
 ر،یمس نیبرخوردار هستند. در ا یحقوق شهروند یدر اجرا زین ییباال تیدارند از ظرف یو ارائه خدمات همگان یامور شهر

 هایرا به عهده شهردار یفیوظا گریاز مقررات د ی( و برخی)با لحاظ اصالحات بعد 1330 هایقانونگذار در قانون شهردار
آن دسته از  نیو تدو حیوجود، عدم تصر نیدارند؛ با ا یپوشانهم یحقوق شهروند یهااز مصداق یاریگذاشته که با بس

 میها به شهروندان و ترسآن یرساندر کنار عدم اطالع باشندیآن م تیمؤظف به رعا هایکه شهردار یحقوق شهروند
در زمره  یحقوق شهروند تینسبت به رعا هایو پاسخگوساختن شهردار یگرمطالبه ورمتناسب به منظ یاجراهاضمانت
جستار حاضر قصد و تالش بر آن  یاوصاف، در ط نی. با اندیآیبه حساب م نهیزم نیدر ا ینیتقن یهایکاست نیمهمتر

نهاد  تیظرف یابیو ارز نییبه تب یحقوق شهروند تیرعا نهیدر زم هایشهردار یقانون فیحوزه تکال یاست تا با بررس
 اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.   یدر راستا ادشدهی

 

 .یمدن تیمسئول ،یحقوق بشر، شهردار ،یشهروند، حقوق شهروند یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 واحد مرودشت یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد حقوق عموم - 1
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 مقدمه  -1

گردد که تنها به مناسبت عضویت در یک قلمداد می امعهبه عنوان مجموعه حقوق بنیادین متعلق به تابعان ج 1حقوق شهروندی

 کند.یک جامعه تسری پیدا می در جامعه، فارغ از عواملی چون رنگ، نژاد، جنسیت، مذهب به همه شهروندان
وع گفتمان حقوق شهروندی در بیشتر جوامع، نهادهای بسیاری در حوزه اجرا و توسعه حقوق شهروندی امروزه با عنایت به شی

ها قرار دارند که از جایگاه مهمی در عرصه احترام و اجرای حقوق شهروندی کنند؛ در این میان شهرداریمبادرت به کنشگری می
 باشند.برخوردار می

رسانی همگانی دارند از ظرفیت باالیی در ی که در حوزه مدیریت امور شهری و خدمتها به خاطر صالحیتدر حقیقت، شهرداری
ها به عنوان خطِ مقدم اجرای تر، شهرداریباشند؛ به عبارتی روشنراستای احترام، اجرا و توسعه حقوق شهروندی نیز برخوردار می

هایی که به عهده دارند، اجرای حقوق تا در اجرای مسئولیتآیند که این توانایی را دارند حقوق شهروندی در جوامع به شمار می
 شهروندان را در اولویت امور قرار دهند.

)با لحاظ اصالحات بعدی( و برخی از مقررات دیگر وظایفی را برای  1330ها در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری
تر، شوند؛ به عبارتی روشنی از حقوق شهروندی شناخته میهایها به عنوان مصداقها برشمرده که بسیاری از آنشهرداری
چه به طور مناسبی مشمول باشند که چنانها وظایف مهمی را در راستای اجرای حقوق شهروندی برخوردار میشهرداری

ی قانونگذاری به شود. البته مهمترین کاستسیاستگذاری و اجرا قرار بگیرد، رعایت حقوق شهروندی افراد تا حدود باالیی حفظ می
 اجراهای مستقل و متناسب است.ها، عدم ترسیم ضمانتمنظور تضمین اجرای حقوق شهروندی توسط شهرداری

الش شده است تا با های توصیفی و تحلیلی استوار شده است؛ در این خصوص، تمطالعه پایهروش انجام این تحقیق بر 

 3نورمگز، 2ایران،های اطالعاتی مثل مگدر پایگاه «هاولیت شهرداریمسئ» و «حقوق شهروندی»مثل  جستجوی مفاهیم کلیدی

 به بررسی و ارزیابی منابع مرتبط با موضوع جستار جاری مبادرت شود.  5نتو علم 4پرتال جامع علوم انسانی

با این مراتب، در طی این جستار تالش بر آن است تا در گام نخست به تبیین مفهوم و قلمروی حقوق شهروندی پرداخته و 
، درک و مسئولیت نهادهای یادشده ها در زمینه اجرای حقوق شهروندیشهرداری تکالیفمتعاقب بر آن، با بررسی و ارزیابی دامنه 

 حقوق شهروندی در جامعه کسب شود. احترام و توسعه اجرای در مسیر هاشهرداریمناسبی از ظرفیت 
 

 های آنو جلوه ، مرزبندیحقوق شهروندی -2
مرزبندی آن از به به منظور کسب شناخت مناسب از اصطالح حقوق شهروندی، ابتدا آن را تعریف نموده و متعاقب بر آن، 

 شود.حقوق شهروندی مبادرت میهای حقوق بشر پرداخته و سرانجام نیز به تبیین و بررسی مصداق
 

 تعریف -2-1
های تشکیل شده است؛ در این خصوص، با مراجعه به فرهنگ واژه« شهروندی»و « حقوق»حقوق شهروندی از دو واژه 

ها، سلطنت و تسلط ها، وظایف، تکالیف، مواجب، شهریهها، بهرهها، حصهها، درستیراستی معنای ها درجمع حقفارسی، حقوق 
( همچنین شهروند نیز به 096: ص 1387 )معیناستقاللی و یا قراردادی و غیر قراردادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء آمده است. 

صدری )است. مدنظر قرار گرفته  شود،آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار میکسی که اهل یک شهر یا کشور به شمار می معنای
ای از حقوق و امتیازهایی که در عبارت است از مجموعهشهروندی  حقوقدر اصطالح،  (800و  803: ص 1381ن افشار و دیگرا

سازی زمینه رشد نمودن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در راستای فراهمنظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظ
 (9ص  :1398یرج و دیگران گیرد. )احمدی اها تعلق میشخصیّت فردی و اجتماعی آن

مشتمل بر عناصر مدنی مثل حاکمیت قانون، عناصر  7نظر مارشالباشد که از نقطهیک مفهوم گسترده می حقوق شهروندی
  (O'Neill and Zinga 2008, p 327)سیاسی مثل حق رأی دادن و عناصر اجتماعی است. 

لقد کرمنا »عبارت در دین مبین اسالم نیز رعایت حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است؛ در این خصوص گفته شده است، 
به این موضوع توجّه نشان داده است. در گفتار و سنّت پیامبر اکرم )ص( و کردار ائمه اطهار نیز احترام و رعایت چنین « آدمبنی

حقوق شهروندی موهبتی )ره( امام خمینی  نظرنقطهاز همچنین ( 01: ص 1371است. )عطوف حقوقی در کانون توجّه قرار گرفته 

                                                           
1 . Citizenship Rights. 
2 . https://www.magiran.com/ 
3 . https://www.noormags.ir/ 
4 . http://ensani.ir/fa 
5 . https://elmnet.ir/ 
6 . Marshal. 
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. )شادمانی تواند در کیفیت و کمیت آن اثرگذار باشدهای بشری نمیباشد که هیچ مقامی حقّ سلب آن را ندارد و تفاوتالهی می
 (11ص  :1390

ناظر بر انواع حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، ، حقوق شهروندی توان در تعریف حقوق شهروندی چنین گفتبا این ترتیب می
باشند. ار این حیث تفاوتی اقتصادی و فرهنگی است که تمامی شهروندان تنها به مناسبت عضویت در یک جامعه از آن برخوردار می

یک جامعه به عنوان شهروند  که درکند که شهروندان از چه قوم، مذهب، جنسیت، طبقه اقتصادی و غیره باشند بلکه همیننمی
شناخته شوند کافی برای برخورداری از حقوق شهروندی است. در مورد این موضوع که چه طیفی از حقوق در قلمروی حقوق 

آید؛ منظور آن است که حقوق مذکور تابعی از گیرند باید متذکر شد که این موضوع یک امر نسبی به شمار میشهروندی قرار می

کنند با قلمروی حقوقی به شهروندان خود اعطاء می 1های رفاهنی و مکانی است؛ به طور مثال، دامنه حقوقی که دولتمتغیرهای زما

 شناسند از یکدیگر متمایز است.برای شهروندان خود به رسمیّت می 2خواههای تمامیتکه دولت

 

 مرزبندی آن از حقوق بشر -2-2
پرداخته الزم است تا در مورد اصطالح حقوق بشر شناخت الزم  3از حقوق بشرکه به مرزبندی حقوق شهروندی پیش از آن

شده توسط کمیساریای عالی ترین تعریف ارائهکند اما مطابق با شایعاگرچه تعریف حقوق بشر کمی سخت جلوه میکسب شود؛ 

مردم مشمول آن هستند فارغ از های اساسی که همه حقوق و آزادی حقوق بشر عبارت است از 4حقوق بشر سازمان ملل متحد،

 (Moriarty and Massa 2012, p 1) ها. و یا سایر وضعیت تابعیت، جنس، ملّیت یا ریشه قومی، نژاد، مذهب، زبان
ای از حقوقی است که هر فردی ممکن است مطالبه کند فارغ از مجموعهر، حقوق بشر نیازها و تبنا به یک تعریف خالصه

   (Reichert, 2011, p 2) سکونت دارد.که در چه جایی آن

که کند بدون توجّه به اینسری حقوق بنیادین افراد را احصاء میشود، حقوق بشر یکهمانطور که در تعریف باال مشاهده می
، عنصر ترتیب، در تسری حقوق بشر به افراد برخالف حقوق شهروندیدولتی قرار دارند؛ بدین افراد ساکن و یا در ذیل تابعیت چه

 کند. مکان موضوعیت پیدا نمی
در این خصوص گفته شده است، انسان فارغ از مواردی مثل تابعیت و ملّیت از حقوقی مثل حقّ حیات برخوردار به عالوه 

های مختلف یکسان است و محدود به قلمروی خاصی نیست که از آن به ها و مکانها در زمانباشد که برای تمامی انسانمی
هایی نظیر تابعیت و ملّیت شهروندان دارد. شود در حالی که حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با مقولهحقوق بشر یاد میعنوان 

 (110و  110ص  :1393)روشن و دیگران 
توان قلمروی حقوق بشر و حقوق شهروندی را از یکدیگر متمایز دانست بلکه فارغ از متغیر مکانی، دو دسته با این مراتب، نمی

پوشانی دارند منتها این موضوع که کشورهای مختلف تا چه اندازه در تعیین حقوق با یکدیگر همکم و بیش ز حقوق یادشده ا
تر، ممکن است که در یک کشور تمامی حقوق بشر شهروندی به حقوق بشر توجّه به عمل آورند محلّ چالش است؛ به بیانی روشن

پوشانی کامل باشد در صورتی که در کشوری دیگر ممکن است تنها برخی از ی شود همبه عنوان حقوق شهروندان آن کشور شناسای
 پوشانی ناقص باشد.های حقوق بشر به عنوان حقوق شهروندی شناسایی شود و هممصداق
 

 های حقوق شهروندیجلوه -2-3
، در این خصوص آن معرفی شوند؛های الزم است تا برخی از مهمترین مصداق برای آشنایی بیشتر با قلمروی حقوق شهروندی

 شوند.های حقوق مذکور به ترتیب زیر احصاء و بررسی میمهمترین جلوه
 

 حقوق مدنی و سیاسی -2-3-1
های متعددی نیز برخوردار دهند که از جلوهحقوق شهروندی را تشکیل می در زمره مهمترین انواع 0حقوق مدنی و سیاسی

 (Van Deth, Montero et al. 2007,1)کند. است، حقوق مدنی از آزادی افراد محافظت میباره گفته شده در اینباشند؛ می
مطابق درضمن، ( Berg, Geyer et al. 2002, p 1)حقوق سیاسی نیز به معنای حقّ رأی دادن و مشارکت سیاسی آمده است. 

حق حیات، منع توان به حقوق مدنی و سیاسی می هایمصداق زمرهدر المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 16تا  7با مواد 
شکنجه، منع بردگی، حق امنیت شخصی، حق آزادگی تردد و اقامت، منع اخراج خودسرانه از کشور، حق برابر در محاکمه و دادرسی 

                                                           
1 . Welfare states. 
2 . Totalitarian states. 
3 . Human rights. 
4. The United Nations High Commissioner for Human Rights. 
5 . Civil and political rights. 
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ها اشاره ق اقلیتآمیز، حق مشارکت در انتخابات و حقوعادالنه، اندیشه و بیان و آزادی مذهب، منع تبلیغ جنگ، حق تجمع مسالمت
 ( 80: ص 1380نمود. )توحیدی 

 

 یقتصادی و رفاهحقوق ا -2-3-2
دهد؛ در این خصوص، تمامی شهروندان حق دارند که از تشکیل می یدر زمره انواع حقوق شهروندی را حقوق اقتصادی و رفاه

های مسکن، شغل، مواد زندگی خود از جمله در حوزهرفاه اولیه برخوردار باشند و از منظر اقتصادی، توانایی تأمین نیازهای اساسی 
 غذایی، پوشاک، سالمت و بهداشت را داشته باشند.

 

 فرهنگی حقوق  -2-3-3
 تحصیالتسواد و  برخورداری از در این خصوص، حقدهد؛ یکی دیگر از اقسام حقوق شهروندی را حقوق فرهنگی تشکیل می

 آید.به عنوان زیربنای حقوق شهروندی در میان حقوق فرهنگی شهروندان به شمار می
 های حقوق شهروندی عبارتند از:برخی از مهمترین مصداق

الف( مصادیق حقوق اصلی فرهنگی شهروندی: این دسته از حقوق مشتمل بر حق بر مالکیت معنوی، آزادی مذهب، مشارکت 
 فرهنگی و ارتقای علمی است.

دانه به اطالعات ازآ این دسته از حقوق مشتمل بر آزادی بیان و حقّ دسترسی :یشهروند یفرهنگ تبعی حقوق قیمصادب( 
 (111: ص 1398ی و خزایی مهرآباد ییطباطبا یرباقریماست. )
 

 حقوق بهداشتی و سالمتی -2-3-4
مذکور تضمین سالمت آحاد شهروندان و در زمره اقسام مهم حقوق شهروندی، حقوق بهداشتی و سالمتی است؛ هدف حقوق 

ترتیب، شهروندان حق برخورداری از امکانات الزم به منظور حفظ سالمتی و بهداشت خود را محیط زیست پیرامون است؛ بدین
 نشود.ای باشد که منجر به آلودگی و آسیب به سالمت شهروندان گونهدارند. عالوه بر آن، بهداشت محیط زیست پیرامون باید به

 

 ها در حوزه حقوق شهروندیشهرداری مداخلهقلمروی  -3
نماید، ها را مؤظف به مداخله در زمینه اجرای حقوق شهروندی میهای قانونی که شهرداریگمان یکی از مهمترین ظرفیتبی

ها صای تکلیف شهرداریباشد؛ این ماده قانونی که در مقام احمی)با لحاظ اصالحات بعدی(  1330ها قانون شهرداری 00ماده 
تر، مطابق با ماده قانونی یادشده، تکالیف باشد اجرای حقوق شهروندی را نیز مشمول توجّه قرار داده است. به بیانی روشنمی

ها را از یکدیگر جدا دانست. البته این موضوع به توان آنتنیده هستند که نمیها و اجرای حقوق شهروندی دو مفهوم درهمشهرداری
با این اوصاف،  باشد.ها در حوزه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی به شهروندان جامعه میخاطر نقش ماهیتی شهرداری

شود؛ ها در زمینه رعایت انواع حقوق شهروندی مبادرت میهای تقنینی شهرداریدر طی این فراز به بحث و بررسی در مورد ظرفیت
ها در راستای رعایت حقوق شهروندی تعیین نموده تمامی تکالیفی که قانونگذار برای شهرداری شود تادر این خصوص، تالش می
ها به در زمره تکالیف قانونی شهرداری هریک از انواع حقوق شهروندی که اجرای آندر این راستا،  است احصاء و بررسی شوند.

 شود.آید به ترتیب زیر معرفی و بررسی میشمار می
 

 بهداشتی و سالمتی شهروندان حقوق -3-1
ها در حوزه اجرای حقوق شهروندی به رعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان ارتباط یکی از مهمترین تکالیف شهرداری

به این )با لحاظ اصالحات بعدی(  1330ها قانون شهرداری 00کند؛ در این خصوص، قانونگذار در بندهای متعددی از ماده پیدا می
به  گفتهقانون پیش 00ماده  134 11،3 10،2 10،1 13،3 7،2 0،1 ،3 بندهایترتیب، در شان داده است؛ بدینمهم اهتمام نرسالت 

                                                           

واکسن و  حیو تلق یکوبآبله در یبا مؤسسات وزارت بهدار یمساع کیشهر و تشر نیمراقبت در امور بهداشت ساکن»با بند یادشده:  . مطابق1
 «.هیامراض سار از یریجلوگ یبرا رهیغ

مانند نوانخانه و پرورشگاه  یفرهنگ و یو تعاون یمؤسسات بهداشت سیو تأس یاجبار ماتیقانون تعل 8ماده  1تبصره  یاجرا». طبق بند مذکور:  1
 ...». و مارستانیو ت رخوارگاهیش و هیامراض سار مارستانیب و درمانگاه مانیتی
 «.هاآن حمل اموات و مراقبت در انتظام امور لیوسا هیغسالخانه و گورستان و ته جادیا». وفق بند یادشده:  3
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در این خصوص، اجرای  ؛ها تصریح و تمرکز صورت گرفته استرعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان توسط شهرداری
های ها و حمامها، مستراحها، غسالخانهها، تیمارستانگاهها، درمانتکالیفی مثل احداث مراکز بهداشتی و سالمتی از قبیل بیمارستان

 شده است. گذاشتهها عمومی به عهده شهرداری
در این بهداشت و سالمت شهروندان نیز نموده است؛ رسالت نظارتی در حوزه  برخوردار ازها را رداریه، قانونگذار شدر این میان

ها در کانون گورستان ا وهها، غسالخانهها، گرمابهزمینه، نظارت بر رعایت بهداشت شهروندان و وضعیت بهداشتی موجود در کارخانه
ن عدم رعایت نظامات ها در قبال هرگونه عدم رعایت بهداشت شهروندان و همچنیتوجّه قرار گرفته است. بنابراین شهرداری

 باشند.از مسئولیت برخوردار می هاگورستان و هاها، غسالخانهها، گرمابهکارخانهبهداشتی در اماکنی مثل 
حفظ بهداشت و سالمتی شهروندان به مدیریت پسماندها ارتباط پیدا  عرصه ها درهای مهم شهردارییکی دیگر از رسالت

مدیریت پسماندها )غیر از صنعتی و ویژه( در شهرها به ، 1383قانون مدیریت پسماندها  60طبق ماده  کند؛ در این خصوص،می
تواند منجر به تولید آلودگی و ورود آسیب به بهداشت باشد. بدیهی است که عدم مدیریت صحیح پسماندها میها میعهده شهرداری

ه موقع پسماندها به خصوص پسماندهای خانگی برخوردار آوری بعدم دقت کافی در جمع و سالمت شهروندان گردد؛ به طور مثال،
  های جدی را متوجّه سالمت شهروندان کند.تواند آسیبمی 7از شیرابه

ها توسط ها مؤظف هستند تا در قبال هرگونه نشر آلودگی پسماندها ناشی از انتقال و خرید و فروش آنعالوه بر آن، شهرداری
باشند تدابیر الزم را به عمل آورند؛ این موضوع که ناشی از رسالت قانونی شهرداری در حوزه میگردی مشغول افرادی که به زباله

 7تواند منجر به جابجایی آلودگیباشد از اهمیّت باالیی برخوردار است؛ چرا که حمل غیربهداشتی پسماندها میمدیریت پسماندها می

 در مناطق مختلف شهری شود. 
به بحث پیشگیری  شهروندان یو سالمت یحقوق بهداشتها در حوزه اجرای ر تعیین تکالیف شهرداریقانونگذار د با این همه،

ها هرداری( ش)با لحاظ اصالحات بعدی 1330ها قانون شهرداری 10نیز توجّه نشان داده است؛ در این خصوص، به موجب بند 
ها وظیفه دارند تا در اند. بنابراین شهرداریحیوانی( شناخته شدههای واگیردار )اعم از انسانی و از شیوع بیماریمؤظف به پیشگیری 

های واگیردار جلوگیری به عمل راستای حفظ و پاسداری از سالمت همگانی شهروندان، ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا از شیوع بیماری

از وصف  198ضر که بیماری کوید آمده و خطری متوجّه سالمتی شهروندان ایجاد نشود. این موضوع به ویژه در شرایط حا

ارزیابی  ،ترتیب، یکی از مطالبات حقوق شهروندیباشد؛ بدینای نیز برخوردار میجهانی برخوردار است از اهمیّت ویژه 9گیریهمه

های باشد. رسالتی که طبق قانون به عهده تمامی شهرداریمی 19ها در راستای پیشگیری از بیماری کوید عملکرد شهرداری
کننده و تواند در اشکال متنّوعی از جمله در زمینه تولید و توزیع مواد ضدعفونیای میاجرای چنین وظیفه .استسراسر کشور 

 های تنفسی به میزان مناسب و رایگان در میان آحاد شهروندان عملیاتی شود.ماسک
ها مؤظف به جلوگیری از شهرداری (یبعد)با لحاظ اصالحات  1330 هایقانون شهردار 00ماده  3همچنین به موجب بند 
ها باید با نظارت و پایشی که در سطح شهرها در میان ترتیب، شهردارید؛ بدیننباشها مینمودن آنفروش اجناس فاسد و معدوم

کننده قرار بگیرد شناسایی کنند و مانع که در اختیار مصرفدهند هرگونه جنس فاسدی را قبل از آنکنندگان اجناس انجام میتوزیع
 از ایراد آسیب به سالمتی شهروندان شوند. 

                                                                                                                                                            
و  یو دامپزشک یبهدار وزارت به هایماریگونه ب نیو اعالم ا یوانیو ح یانسان هیامراض سار وعیاز ش یریجلوگ». برحسب بند مذکور:  1

 بوده هیکه مبتال به امراض سار یواناتیو معالجه و دفع ح هیمبتال به امراض سار مارانیب ها و دور نگاه داشتنبروز آن مجاور هنگام یهایشهردار
 «.هستند در شهر بالصاحب و مضر ایو 
مخالف اصول  ای نیساکن یاز انحاء موجب بروز مزاحمت برا یاماکن که به نحو هیکل سیو تأس جادیاز ا یریجلوگ». برحسب بند مذکور:  1

از  نیها و همچنو دکان هارگاهیو تعم یعموم گاراژهای – هاکارگاه –ها کارخانه سیمکلف است از تأس یشهردار بهداشت در شهرهاست.
مزاحمت و سر و صدا  جادیکه ا ییهاتمام مشاغل و کسب یو به طور کل یو مراکز دامدار انیچهارپااصطبل و سازندیکه مواد محترقه م یمراکز
 ...« کند یریجلوگ دیحشرات و جانوران نماتجمع ایعفونت و  ایدود  دیتول ایکند 

 «.یعموم و مستراح و حمام خانهیرختشو لیمحل از قب ازیمورد ن یهاداث بناها و ساختماناح». مطابق با بند مذکور:  3

و  صاحبیاطفال ب ینگاهدار و هاگرمابه یزگیها و مراقبت در پاکبهداشت در کارخانه طیاهتمام در مراعات شرا». طبق بند یادشده:  0
 «.یسرراه

 هایاریو ده هایها به عهده شهردارآن میحر ودر شهرها و روستاها ژهیو و یاز صنعت ریپسماندها غ هیکل ییاجرا تیریمد». طبق ماده مذکور:  0
 عهدهبه ژهیو و یصنعت یپسماندها ییاجرا تیری. مدباشدیم هایبه عهده بخشدار هایاریده و هایشهردار فیو در خارج از حوزه و وظا

 «.... خواهد بود هایو بخشدار هایاریده ها،یشهردار به عهده یآن به پسماند عاد لیخواهد بود. درصورت تبد دکنندهیتول

 (؛ خبرگزاری تسنیم.13/0/1396) کندیم دیسالمت شهر سمنان را تهد یخانگ یپسماندها رابهیش. برای کسب اطالعات بیشتر، ر.ک:  7
گیری جهانی برخوردار از همه Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 19. این موضوع یه ویژه در مقطع کنونی که بیماری کوید 6

تواند منجر به جابجایی و شیوع بیشتر گردی میامر زبالهها در ؛ چرا که عدم کنشگری به موقع شهرداریباشدمی دارای اهمیّت حیاتی نیزاست 
 ویروس مذکور شود.

8 . Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

9 . Pandemic. 
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ها در حوزه رعایت بهداشت و سالمت شهروندان به جلوگیری از های پیشگیرانه شهرداریبه عالوه، یکی دیگر از رسالت
)با لحاظ  1330ها قانون شهرداری 00ماده  10باشد؛ در این راستا، به موجب بند تأسیس اماکن مخالف با بهداشت در شهرها می

را  حشرات و جانوران تجمع ایعفونت و  ،که دود ییهاتمام مشاغل و کسب از تأسیسها وظیفه دارند تا شهرداریاصالحات بعدی( 
اشت اجرای رسالت یادشده به صورت صحیح از نقش مهمی در حفظ سالمت و بهد خودداری به عمل آورند. آورندبه وجود می

ها یا عفونت تولیدشده از ناحیه برخی از کسب و کارها بر کسی شهروندان برخوردار است؛ چرا که پیامدهای سوء ناشی از آالینده
 پوشیده نیست.

ها مؤظف هستند نهایت اهتمام و کنشگری را در زمینه حفظ سالمت شهروندان به عمل آورند؛ این در مجموع، شهرداری
های سازی ساختمانایمن شود و گاهی نیز باها انجام میحفظ بهداشت همگانی و جلوگیری از شیوع بیماریموضوع گاهی از طریق 

های غیر ایمن و پرخطر رسالت دیگری از شهرداری در حوزه حراست از حقّ سالمت شهروندان به رفع خطر از ساختمان .شهری

تر، به بیانی روشن شود.تهدید جدی بر سالمت شهروندان شناخته می شهری به عنوان 1های پرخطرآید. امروزه ساختمانشمار می

در قانونگذار ؛ در این راستا، باشند که هر لحظه امکان دارد بر سر شهروندان آوار شودهای پر خطر چنان بمب ساعتی میساختمان

های غیر ایمن و پرخطر را خطر از ساختمانسازی و رفع رسالت ایمن (ی)با لحاظ اصالحات بعد 1330 هایقانون شهردار 102بند 

 به عهده شهرداری گذاشته است.
ای برخوردار ها در زمینه رعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان از نقش برجستهدر پایان این بحث باید گفت، شهرداری

ظارت بر بهداشت و سالمت های پیشگیری، کنشگری و نباشند در حوزهها مؤظف میباشند؛ در این خصوص، شهرداریمی
صورت، شهروندان تمامی توان خود را به کارگرفته و حفاظت از بهداشت و سالمت ایشان را در اولویت قرار دهند؛ زیرا در غیر این

 قانونی قرار بگیرند.  پیامدهایها باید در قبال عدم رعایت حقوق شهروندان در مقام پاسخگویی برآمده و مشمول شهرداری
 

 حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان -3-2
باشد؛ رعایت حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان میحقوق شهروندی، ها در زمینه های قانونی شهردارییکی دیگر از رسالت

 (اصالحات بعدی)با لحاظ  1330ها قانون شهرداری 00ماده  108 11،6 19،7 18،0 11،0 6،3در این خصوص، قانونگذار در بندهای 
 های تصریح نموده است.بر رعایت این نوع از حقوق شهروندان از ناحیه شهرداری

ها نموده است؛ برخی متوجّه شهرداری شهروندان یو رفاه یحقوق اقتصادقانونگذار طیف متنّوعی از تکالیف را در حوزه رعایت 
اند تا از تضییع حقوق شهروندان ها مؤظف شدهیباشند؛ منظور آن است که شهرداراز این تکالیف از جنبه نظارتی برخوردار می

)با لحاظ اصالحات بعدی( یکی از  1330ها قانون شهرداری 00ماده  11جلوگیری به عمل آورند؛ به طور مثال، به موجب بند 
 شناسایی شده است. هااسینظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقتکالیف شهرداری دائر بر 

باشند تا در زمینه تأمین نیازهای اساسی و رفاه اولیه شهروندان تمامی تالش خود را به مؤظف می هاعالوه بر آن، شهرداری
به  متیارزان ق یهاخانه احداثها، ، یکی از مهمترین وظایف شهرداریمیانهای مصرّح را انجام دهند؛ در این عمل آورند و اقدام

این موضوع با توجّه به مشکل تهیه  ی است.در حدود مقدورات مال شهر و نظائر آن نیبضاعت ساکنیاشخاص بسکونت  منظور
                                                           

زا در سطح شهر منصرف  بیو آس Risky buildingsپرخطر  یبه بناها ردیگ یشهروندان قرار م یکه فرارو یمهم یها یاز نگران یکی. »1
اقدام  چیزابودن آن ه بیپرخطر و آس رغمیبناها وجود دارند که عل نیاز ا یتعداد  م،یکن یخود مالحظه م رامونیشود؛ همانطور که در پ یم

 نیاست؛ بد دهیشیرا اند یداتی، خوشبختانه قانونگذار تمه Casesنوع موارد  نیدر ا .ردیپذ یآن ها صورت نم نیمالک ایمالک  یاز سو یمؤثر
به نقل از: مشکات، سید مصطفی «. تقلمداد گشته اس تیحائز مسئول رینهاد اخ ،یقانون شهردار 00ماده  10به موجب بند  ب،یترت

 (.ELAWT)المللی ، پایگاه نخبگان حقوقی بین)پرخطر( یدر آستانه خراب یرفع خطر از بناها(؛10/10/1398)
 شکسته و خطرناک و یوارهایرفع خطر از بناها و و د نیو همچن قیو حر لیحفظ شهر از خطر س یمؤثر و اقدام الزم برا ریاتخاذ تداب». 1

 یمجاور معابر عموم یساختمانها یهادر بالکنها و جلو اتاق اءیاز گذاشتن هر نوع اش یریو جلوگ یواقع در معابر عموم یهاها و چالهپوشاندن چاه
 «.خسارت مردم باشد ایکه باعث زحمت  ییهااز نصب ناودان یریاست و جلوگ نیعابر یا موجب خطر براهنآ افتادن که

 «.یشهردار هیاشخاص عل یبر اشخاص و دفاع از دعاو یمنقول شهر و اقامه دعو ریمنقول و غ ییکردن داراحفظ و اداره». طبق بند مذکور: 3
 «.هااسینظارت و مراقبت در صحت اوزان و مق». طبق بند یادشده: 0
 یهامحل نییو تع یعموم حتاجیما ریو تره بار و سا وهیو فروش ارزاق و م دیخر یبرا یعموم یهادانیم نییو تع جادای». مطابق با بند مذکور: 0

 «.هیط نقلیمخصوص توقف وسا

اجرای آن پس از تصویب انجمن نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و تهیه و تدوین آیین». وفق بند مذکور: 7
 «.شهر

. باغ  دانیرخت شورخانه. مستراح. گرمابه. کشتارگاه. گورستان ـ م لیاز قب ازیمورد ن یاحداث بناها و ساختمان ها». مطابق با بند یادشده: 6
جهت  متیارزان ق یهاهخان یهاو ساختمان میمجالس و مراسم ترح یمخصوص برگذار یهاطاالرها و محل نییکودکان و احداث و تع

 «.یدر حدود مقدورات مال آنشهر و نظائر  نیبضاعت ساکن یاشخاص ب

از سنگ،  نیطرف یاهو انهار و جدول یعموم یهامعابر و کوچه یروهاادهیروها و پو آسفالت کردن سواره هاابانیساختن خ». طبق بند یادشده: 8
 «.هر محل یشهردار نهیبه هز آسفالت و امثال آن
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اند تا در رفع ای که دارند ملزم شدهها در حدود بودجهترتیب، شهرداریکند؛ بدینمسکن در مقطع کنونی بسیار با اهمیّت جلوه می
مورد تأمین نیازهای اساسی در زمینه خوراک  در باشند اقدام کنند.نیاز مسکن شهروندانی که از توانایی مالی الزم برخوردار نمی

)با لحاظ اصالحات  1330 هایقانون شهردار 00ماده  19سان، به موجب بند شهروندان نیز تعیین تکلیف صورت گرفته است؛ بدین
انجام مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر  ،فراوانی های الزم را به منظورها وظیفه دارند تا اقدامشهرداری (یبعد

ها وظیفه دارند تا گونه کاستی در ارائه نان و گوشت به شهروندان قابل قبول نیست؛ زیرا طبق قانون، شهرداریدهند. از این رو، هیچ
 نان و گوشت با کیفیت مناسب را به طور فراوان در اختیار شهروندان قرار دهند.

شود بلکه تمامی مایحتاج رداری تنها منصرف به تأمین نان و گوشت به صورت فراوان و با کیفیت مناسب نمیالبته رسالت شه
ها )با لحاظ اصالحات قانون شهرداری 00ماده  3گیرد؛ در این خصوص، قانونگذار به موجب حکم کلّی که در بند عمومی را دربرمی

در دسترس  ارزان و فراوانرا به صورت  عمومی خواربار و مواد مورد احتیاجتا  کرده استها را مؤظف بعدی( ذکر نموده شهرداری
 شهروندان قرار دهند.

های دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است؛ در این خصوص، افزون بر موارد مذکور، تأمین وسایل رفاهی شهروندان در زمینه
احداث و  ،باغ کودکانهای تفریحی برای شهروندان اقدام کنند؛ در این میان، احداث ها وظیفه دارند تا به احداث مکانشهرداری

)با لحاظ  1330 هایقانون شهردار 00ماده  11قابل اشاره است که در بند  مجالس یمخصوص برگذار یهاطاالرها و محل نییتع
و  وهیو فروش ارزاق و م دیخر یبرا یعموم یهادانیم نییو تع جادیابه آن تصریح به عمل آمده است. همچنین  (یاصالحات بعد

و آسفالت کردن  هاابانیساختن خبه همراه  هینقل طیمخصوص توقف وسا یهامحل نییو تع یعموم حتاجیما ریبار و ساتره
هر  یشهردار نهیبه هزاز سنگ، آسفالت و امثال آن  نیطرف یهاانهار و جدول ی،عموم یهاکوچه ،معابر یروهاادهیپ ،روهاسواره
 اند. گفته مشمول توجّه قرار گرفتهقانون پیش 10و  18نیز به ترتیب در بندهای  محل

ها را مؤظف به اداره اموال عمومی نیز نموده است و رسالت پاسداری از این دسته از اموال را به عهده نهاد قانونگذار، شهرداری
کنندگان از استفادهبه اقامه دعوا بر سوءیف دارند تا در مقام حفظ اموال یادشده ها تکلترتیب، شهرداریبدینمذکور قرار داده است؛ 

ها به نحو مناسبی در تأمین حقوق اقتصادی و رفاهی چه شهرداریبندی باید گفت، چناندر مقام جمع اقدام کنند. نیز اموال مذکور
 شود.میایجاد  حداقلی برای شهرونداننان حاصل نمود که نوعی رفاه یتوان اطمشهروندان کنشگری کنند می

 

 حقوق فرهنگی شهروندان -3-3
 کند.ها در زمینه حقوق شهروندان به رعایت حقوق فرهنگی شهروندان ارتباط پیدا میهای تقنینی شهرداریدر زمره رسالت

به رعایت آن  ها در زمینه حقوق فرهنگی شهروندان ملزمتوسعه آموزش همگانی مهمترین رسالتی است که شهرداری
ذکر شده است در زمره  (ی)با لحاظ اصالحات بعد 1330 هایقانون شهردار 00ماده  0باشند. این موضوع که در بند می

تواند بر نرخ باشند. توسعه آموزش همگانی میها مؤظف به رعایت و اجرای آن میآید که شهرداریهای کالنی به شمار میسیاست
و آگاهی الزم برخوردار باشند کمتر در دام  جامعه تأثیر بگذارد؛ زیرا زمانی که شهروندان از آموزش ها دربسیاری از بزهکاری

روابط میان تواند سطح فرهنگی جامعه را باال ببرد و در نتیجه، شوند. توسعه آموزش همگانی میهای بزهکاری گرفتار میسازمان
)با لحاظ  1330 هایقانون شهردار 00ماده  71به موجب بند به عالوه،   د.آحاد جامعه از کیفیت و سالمت بیشتری برخوردار شو

ها شهرداریبه عهده  هاو کودکستان یسوادیهای مبارزه با بکالس ها،هکتابخانتأسیس مؤسسات فرهنگی مثل  (یاصالحات بعد
اند که زمره مهمترین تدابیری شناخته شدهسوادی در بنابراین ارتقای سطح آگاهی همگانی و مبارزه با بی گذاشته شده است.

 باشند.ها در راستای رعایت حقوق فرهنگی شهروندان میها مؤظف به تمهید آنشهرداری
ها را در زمینه رعایت حقوق رسالت دیگر شهرداری و همکاری با نهادهای ذیصالح فرهنگی یفرهنگ راثیاز م پاسداری

)با لحاظ اصالحات  1330 هایقانون شهردار 00ماده  11دهد؛ در این خصوص، به موجب بند فرهنگی شهروندان تشکیل می
در زمره وظایف  مساجد و غیره ،های عمومیساختمان ،آثار باستانی شهر ،( تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیهیبعد

در حوزه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات ها با عنایت به جایگاهی که در واقع، شهرداری ها شناسایی شده است.شهرداری
ها( به عمل عمومی دارند وظیفه دارند تا حفاظت الزم را در مورد اماکن فرهنگی به عنوان میراث مشترک شهروندان )در همه زمان

ی متعلق به آحاد ترتیب، از این منظر شهروندان نباید از این موضوع واهمه داشته باشند که تأسیسات و ابنیه فرهنگآورند؛ بدین
 جامعه مشمول تعدی قرار بگیرد. 

                                                           

 تیقانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حما 8ماده  کیجرای تبصره ا». به موجب بند یادشده: 1
ان و باغ و کودکست یسوادیو بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالسهای مبارزه با ب مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه

و  یآهنگ شیهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پکودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و
 «.کار یخانه و مدرسه و اردو یکمک به انجمن ها
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 00ماده  16به موجب بند باشند؛ در این خصوص، در میان شهروندان نیز برخوردار می سازیها از ظرفیت فرهنگشهرداری
ترتیب، ها گذاشته است؛ بدینبه عهده شهرداریشهر  زیباییحفظ رسالت  (ی)با لحاظ اصالحات بعد 1330 هایقانون شهردار

تواند از سازی را نیز در دستور کار قرار دهند. این موضوع میها این امکان را دارند تا دراستای زیباسازی شهری، فرهنگشهرداری
 های زیبا در سطح شهرها انجام شود.طریق انتشار موازین فرهنگی مناسب )مثل رعایت حق تقدم در رانندگی( در قالب طرح

در کانون توجّه قرار دهند؛ نیز سازی را توانند در راستای رسالت زیباسازی شهرها، فرهنگرداری میتر، شهبه عبارتی روشن
 پذیر است.نیز امکانو سبک زندگی مناسب ربوط به زیباسازی شهری، ترویج شعائر فرهنگی م ترتیب، از محل بودجهبدین

ها در زمینه رعایت حقوق فرهنگی شهروندان است شهرداریچه پیش از هر امری الزم در پایان این بحث باید متذکر شد، آن
ها نه تنها باید به رسانی در مورد حقوق شهروندان ایشان است؛ منظور آن است که شهرداریبه آن توجّه کنند آموزش و آگاهی

 ی را به شهروندانه حقوق فرهنگی شهروندان عمل کنند بلکه همچنین مؤظف هستند تا این آگاهنوظایف قانونی مصرّح در زمی
ها چه وظایفی در این خصوص شهرداریدر مقابل، شهروندی برخوردار هستند و  قبدهند که هریک از ایشان از چه حقو انتقال
  1دارند.

 

 شهروندان عدالت و امنیتحقوق  -3-4
ها آید که شهرداریر میحقوق شهروندی به شماانواع شهروندان در زمره  حقوق مربوط به عدالت )عدم تبعیض( و امنیتتأمین 

ها در رعایت حقوق شهروندی نباید میان شهروندان تبعیضی قائل باشند؛ منظور آن است که شهرداریمؤظف به رعایت آن می
ها باید تمامی شوند بلکه در عمل به وظایف قانونی، عدالت را در توزیع حقوق شهرندان رعایت کنند. عالوه بر آن، شهرداری

 های الزم را در این زمینه انجام دهند.در تأمین احساس امنیت شهروندان به کار گیرند و اقدامکوشش خود را 
مندی از تمامی امکانات شهری را برای تمامی شهروندان فارغ از باشند زمینه بهرهها مؤظف میبر این اساس، شهرداری
ها برخی از طور باشد که شهرداریبنابراین نباید این ند.ایشان به طور مساوی برقرار کن و اقتصادی عواملی از قبیل طبقه اجتماعی

ها مناطق شهری )در اصطالح مناطقی با عناوین شمال شهر یا باالی شهر( و ساکنان آن را بیشتر از سایر مناطق و ساکنان آن
د. این در نقطه مقابل توزیع عادالنه امکانات و خدمات رنراهم آوها فرا برای آنتری داده و امکانات بهتر و با کیفیت مدنظر قرار

 شود.شهری و حقّ عدالت شهروندان قلمداد می
برخوردار است؛ در این خصوص، ترمیم بافت فرسوده  همیشهرداری از صالحیت م ،در رابطه با تأمین امنیت شهروندان

 به منظور مبارزه با بزهکاری و تأمین امنیت شهروندان قابل اشاره است.  1شهری
های فرسوده به در این زمینه، بافت 3اند؛خیز و ایجاد ناامنی تبدیل شدههای جرمهای فرسوده شهری به کانونامروزه، بافت

 ایی و محرومیت بوده و همین عوامل، اینخاطر شرایط کالبدی و همچنین فقدان دسترسی به وسایل و امکانات شهری دچار نارس
قسمت از مناطق شهری را به عنوان بسترهای مناسبی جهت ارتکاب اَشکال مختلف بزهکاری به ویژه خرید، فروش و استعمال 

 های فرسوده، فرصت ارتکاب بزهکاری در چنین مناطقی راها در بافتمواد مخدر تبدیل نموده است؛ به طور مثال، وجود مخروبه
تواند به عنوان عاملی بالقوه جهت جذب نوجوانان و برد. همچنین، کمبود مناطق تفریحی و سرگرمی در چنین مناطقی میباال می

  عمل کند.ی بزهکارانه اهجوانان به سازمان
شهری  فرسوده یهابافت یو نوساز یبهساز اء،یاحوظیفه خود دائر بر نحو مناسبی به ها به چه شهرداریبا این اوصاف، چنان

همچنین  اند. های بزهکارانه را به طور قابل توجّهی کاهش داده و به رعایت حقّ امنیت شهروندان نیز عمل نمودهاقدام کنند فرصت
)با لحاظ  1330ها قانون شهرداری 00روشنایی معابر، تأسیس امکان آموزشی، فرهنگی و تفریحی که به موجب بندهای ماده 

گردند که از آید به عنوان عوامل پیشگیرانه در قبال بزهکاری قلمداد میها به شمار میر زمره وظایف شهرداریاصالحات بعدی( د

                                                           

گیرد و این آگاهی دارای ها درنظرمیبرای آنباره گفته شده است، آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه . در این1
های مختلفی از قبیل آگاهی اجتماعی، آگاهی فرهنگی و غیره است. آگاهی شهروندان به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و جنبه

شود که شهروندی باعث میها است. همچنین آگاهی از حقوق شهرداری در قبال شهروندان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای تکالیف آن
 .(8: ص 1390جعفری، مشارکت شهروندان در امور شهری مثمرثمرتر باشد. به نقل از: 

فرسوده و  یهابافت: «1389ی فرسوده و ناکارآمد شهر یهابافت یو نوساز یبهساز اء،یاز اح تیحما قانون 1ماده « الف»بند  . مطابق با1
مستحدثات،  ه،یابن ،یربنائیز ،یروبنائ ساتیگذشته عناصر متشکله آن اعم از تاس انیسال یاز شهر است که در ط ی: مناطقیناکارآمد شهر

 «.برندیم جرن یو کالبد یفرهنگ ،یاجتماع ،یشده و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصاد یو ناکارآمد یدچار فرسودگ ها،یو دسترس هاابانیخ

اماکن را  نیعنوان کرد بلکه ا یعیبالقوه در صورت بروز حوادث طب یفرسوده را نه تنها خطر یوجود بافت ها یشناس اجتماع بیآس کی. »3
 حیتصر یو...  مناطق را دچار خدشه کند نیتواند فرهنگ ساکنان ا یکرد که م فیتوص یاجتماع یها یبزهکار شیجهت افزا یمناسب یفضا

بزهکاران در  تیموفق یاصل لیدال ینینچنیا یاز منازل و موارد یو کوچه ها، مخروبه بودن بعض ها ابانیخلوت بودن معابر، خ ای کیکرد: تار
و فروش مواد مخدر و مصرف آن، تمرکز  دیفرسوده را برشمرد و گفت: خر یدر بافت ها یاجتماع یها بیآس یبرخ یابهر ارتکاب جرم است.
«.  گونه مراکز داشته باشند نیتوجه خاص به ا یمتول یشود نهادها یخانمان در منازل مخروبه باعث م یو اسکان افراد ب انیمعتادان و قاچاقچ

 . 0987(؛ روزنامه ایران، شماره 11/10/1390« )اندازدیجان، مال و فرهنگ مردم را به خطر م تیفرسوده امن یهابافت»به نقل از: 
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کارکرد ایجاد امنیت برای شهروندان نیز برخوردار می باشند؛ به طور مثال، روشنایی معابر در زمره یکی از عوامل پیشگیرانه وضعی 
در پایان این بحث باید خاطرنشان نمود،  دهد.از جرایم مثل سرقت را کاهش میآید که فرصت ارتکاب برخی به شمار می

باشند؛ در این خصوص، ای در راستای حفظ امنیت شهروندان از طریق مقابله با بزهکاری برخوردار میها از نقش برجستهشهرداری
سطح  ه هدف حفظ و ارتقای امنیت شهروندان درها به تکالیف مصرّح قانونی به نحو مناسبی عمل کنند نیل بچه شهرداریچنان

 خواهد بود.دسترس در  مناسبی
 

 به اطالعات  شهروندان شفافیت اسنادی و دسترسی آزادانهحقوق  -3-5
 تیشفافها مؤظف به حفظ و رعایت آن هستند ایجاد بستر مناسب به منظور یکی دیگر از انواع حقوق شهروندی که شهرداری

 هایی که توسط نهادهامنظور از شفافیت اسنادی آن است که تمامی تصمیم است. به اطالعات شهروندان آزادانه یو دسترس یاسناد
شود منطبق بر مقررات انجام شده و تمامی اسناد اطالعات مربوط به راحتی در دسترس عمومی و دولتی اتخاذ می تمؤسسا و

هایی که به شوند و خواه آنهای مقامات و نهادهای دولتی متأثر میها و تصمیمهایی که از این اقدامشهروندان قرار بگیرد؛ خواه آن
شفافیت اسنادی و دسترسی  (111: ص 1391ها نیستند. )زندیه و ساالرسروری عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیم

 تیشفافآید که از کارکردی ضدّ فساد نیز برخوردار است؛ در واقع، آزادانه به اطالعات در زمره حقوق مهم شهروندان به شمار می
هر میزان شفافیت و امکان دسترسی آزادانه به  ب،یترتنیبدای وارونه دارد؛ با فساد رابطه آزادانه به اطالعات یو دسترس یاسناد

 کند.کاهش پیدا میاطالعات برای شهروندان بیشتر مهیا باشد، امکان رخنه فساد در نظام اداری و مالی 
ها و قراردادهای متعددی را با جایی که شهرداری در راستای مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی پیمانبنابراین از آن
در را فراهم کنند؛ آزادانه به اطالعات  یو دسترس یاسناد تیشفافکنند ضروری است تا های قراردادی منعقد میپیمانکاران و طرف

مجاز هستند تا پس از تصویب انجمن  (ی)با لحاظ اصالحات بعد 1330 هایقانون شهردار 00ماده  91ص، به موجب بند این خصو
اگرچه  شهر به خرید و فروش، اجاره و مقاطعه در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت سایر شرایط مصرّح اقدام کنند.

انجمن شهر و رعایت صرفه و صالح و مطابق با اصول مزایده و مناقصه به شر باشند تا بعد از تصویب ها مؤظف میشهرداری
 تیشفافسلب حق  موجود در قانون محاسبات عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص از جمله پیمانکاران کنند اما این به معنای

ها به عنوان متولی برخی از امور شهروندان الزم داریباشد بلکه شهراز ناحیه شهروندان نمی آزادانه به اطالعات یو دسترس یاسناد
مواد در حال حاضر، مطابق با  بگذارند.است تا با رعایت اصول شفافیت و دسترسی آزادانه به اطالعات به حقوق شهروندان احترام 

آزادی اطالعات، دسترسی به به ترتیب ها ملزم هستند تا ، شهرداری1386قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  90و 03 1،1
در امور مالی خود از جمله قراردادهایی که منعقد باشند تا یترتیب، شهرداری مؤظف ماطالعات و شفافیت را رعایت کنند؛ بدین

شده( را توسط آحاد بندیربوط )به استثنای اطالعات طبقهاطالعات م زمینه دسترسی به ت را رعایت کنند وکنند اصل شفافیمی
شهرداری در سراسر کشور به سامانه انتشار و دسترسی  300وظایف مورد بحث، تاکنون بالغ بر  راستای انجامدر عه فراهم کنند. جام

به  یاطالعات، دسترس این سامانه از نقش مهمی در مسیر رعایت حقوق شهروندان در زمینه آزادی 0آزاد به اطالعات پیوستند؛
ها در سطح کشور به سامانه مذکور با این وجود، ضروری است تا هرچه زودتر تمامی شهرداری ؛برخوردار هستند تیاطالعات و شفاف

 بپیوندند و زمینه تأمین حقوق شهروندان را تسهیل کنند.
 

 هاتوسط شهرداری رعایت حقوق شهروندان ناظر بر اجراهایضمانت  -4
وبت آن است تا مشخّص نها در زمینه اجرای حقوق شهروندان به دقت بحث و بررسی شد حال که ظرفیت شهرداریپس از آن

آشکار است که تنها  گیرند.اجراهای قانونی قرار میها به وظایف مذکور عمل نکنند مشمول چه ضمانتچه شهرداریگردد چنان
اجراهای متناسبی را برای نقض ر ضمانتذال بود که قانونگتوان امیدوار به اجرای حقوق شهروندی از ناحیه نهادهای مسئوزمانی می

اجراهای تر، ترسیم ضمانتبه بیانی روشن عملکرد و تکالیف راجع به حقوق شهروندی از ناحیه نهادهای مربوط مقرّر نموده باشد.

                                                           
شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجام معامالت ». به موجب ماده مذکور: 1

 «.صالح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی انجمن شهر با رعایت
را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطالعات  یبه اطالعات عموم یحق دسترس یرانیهر شخص ا». برحسب ماده یادشده:  1

 «.بود و مقررات مربوط خواهد نیها تابع قوانانتشار آن ای یعموم
مردم قرار  یدر دسترس ضیقانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبع نیمکلفند اطالعات موضوع ا یمؤسسات عموم». طبق ماده مذکور:  3

 «.دهند
و  ینفع عموم یباشد، در راستا یم یبندطبقه یکه اطالعات دارا یجز در موارد دیبا یاز مؤسسات عموم کهری»ق با ماده یادشده: . مطاب 0

 یو حت یاانهی( خود را با استفاده از امکانات راالنیشامل عملکرد و ترازنامه )ب یدست کم به طور ساالنه اطالعات عموم یحقوق شهروند
 دهد لیتحو نهیباشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هز ریواند شامل موارد زتیم لهکتاب راهنما که از جم کیاالمکان در 

.»...  

 (؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(.18/3/1399) آزاد به اطالعات یبه سامانه انتشار و دسترس یشهردار 310از شیب وستنیپ. به نقل از:  0
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؛ از دنبال کنندر این حوزه درا شود تا نهادهای مسئول در زمینه رعایت حقوق شهروندی جدیت بیشتری قانونی متناسب باعث می
گیری، کنند. این مطالبهشهروندان نیز به سهولت و شفافیت امکان مطالبه حقوق خود را از نهادهای مسئول پیدا میسوی دیگر، 

 پاسخگوسازی نهادهای مسئول در زمینه رعایت حقوق شهروندی را در پی دارد.
اجرای مستقلی در زمینه عدم رعایت حقوق د مشخّص گردید ضمانتدر این خصوص، با بررسی که در مقررات کنونی انجام ش

ترتیب، در حال حاضر مشخّص نشده است که در صورت عدم ها هنوز شناسایی نشده است؛ بدینشهروندی از ناحیه شهرداری
البته طبیعی  شود.اجراهایی بر چه اشخاصی بار میها در حوزه رعایت حقوق شهروندی، چه نوع ضمانترعایت وظایف شهرداری

موازین  با التفات بهچه عدم رعایت وظایف یادشده منجر به ورود خسارت به شهروندان شود، امکان پیگیری موضوع است که چنان
ها بار شهرداریها وجود دارد. البته این یک حکم کلّی است که برای تمامی رفتارهای زیانکلّی ناظر بر مسئولیت مدنی شهرداری

 اجراهای مستقل و متناسبی مقرّر شود.که بهتر آن است تا در حوزه رعایت حقوق شهروندی، ضمانتکند حال آنیدا میموضوعیت پ
ها و کارمندان آن در حوزه عدم رعایت حقوق با این مراتب، مطابق با قواعد کلّی به بررسی و تبیین مسئولیت مدنی شهرداری

 شود.شهروندی به ترتیب زیر پرداخته می
 

 کارمندان شهرداری -4-1
ه خسارتی را به دیگری وارد به مناسبت انجام وظیف چهچنان کارمندان شهرداری 1طبق قواعد کلّی ناظر بر مسئولیت مدنی،

این  بنابراین ؛شوندانجام شود برخوردار از مسئولیت مدنی شناخته میاحتیاطی بیکه به صورت عمدی یا بر اثر کنند اعم از آن
مستند به  بارزیانرفتار  ر نشسته باشد و سپسبادر وهله نخست، خسارتی به  شود کهمی مترتبمسئولیت تنها زمانی بر رفتار ایشان 

کند؛ از بار در زمینه نقض حقوق شهروندی نیز موضوعیت پیدا میاین قاعده کلّی در مورد ارتکاب رفتار زیان ها بوده باشد.عمل آن
نقض حقوق مذکور منتج به مسئولیت نشده بلکه باید خسارتی تولید شود و این خسارت نیز مستند به عمل کارمند  این رو، صرف

 شهرداری باشد.
 

 شهرداری -4-2
یعنی  دهها نه تنها در حوزه عدم رعایت حقوق شهروندی بلکه در یک فضای گستردر خصوص مسئولیت مدنی شهرداری

ای در این خصوص گفته شده است، مقررات جاری حمایت کافی و شایسته، حکم روشنی هنوز مقرّر نشده است؛ ارتکاب رفتار زیانبار
دیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم دیده در قبال مسئولیت مدنی شهرداری به عمل نیاورده است و به زیانرا از زیان

)مؤسسه عمومی غیر دولتی( را امری استثنایی و دارای قیود بسیاری دانسته است. کند و مسئولیت مدنی شهرداری زیان را اعطاء می
ها و در پایان این بحث باید متذکر شد، صرف نقض حقوق شهروندی از ناحیه شهرداری (111: ص 1390روایی رحیمی سکه)

شود که صورتی بر رفتار ایشان بار می ها منجر به تحقق مسئولیت مدنی ایشان نشده بلکه مسئولیت مذکور تنها درکارمندان آن
ها تبیین نموده است موجود باشند. این موضوع در ها و کارمندان آنقیود کلّی که قانونگذار برای تحقق مسئولیت مدنی شهرداری

اندیشی سریع آید که نیاز به اتخاذ چارههای قانونگذاری در زمینه پاسداری از حقوق شهروندی به شمار میزمره مهمترین کاستی
 دارد.

 

 گیرینتیجه
ای در راستای رعایت هایی که در این جستار انجام شد مشخّص گردید شهرداری از ظرفیت قانونی گستردههاو بررسیبا مطالعه

)با لحاظ اصالحات بعدی( و  1330ها باشند؛ در این خصوص، قانونگذار در قانون شهرداریو توسعه حقوق شهروندی برخوردار می
شده به عنوان برخی از مقررات دیگر به تعیین وظایف نهاد مذکور به شرحی پرداخته است که بسیاری از وظایف تصریح

ها مؤظف هستند طیف متنّوعی از حقوق شهروندی را در ترتیب، شهرداریشوند؛ بدینهایی از حقوق شهروندی شناخته میمصداق
و حقوق شفافیت اسنادی و  تیحقوق عدالت و امنی، حقوق فرهنگی، و رفاه یحقوق اقتصادابعاد حقوق بهداشتی و سالمتی، 

ای در تأمین حقوق شهروندی برخوردار ها از جایگاه برجستهبنابراین شهرداری دسترسی آزادانه به اطالعات را رعایت کنند.
باشند که بستر مناسبی را برای عی برخوردار میتنّوها تعیین نموده است از چنان باشند؛ در واقع، تکالیفی که قانونگذار برای آنمی

چه به درستی به تکالیف قانونی خود عمل ها چنانآورد؛ در این خصوص، شهرداریحفظ و توسعه رعایت حقوق شهروندی پدید می

                                                           
ها که به و مؤسسات وابسته به آن هایارمندان دولت و شهردارک »دارد: مقرّر می 1339قانون مسئولیت مدنی  11خصوص، ماده  در این.  1

هر گاه  یول باشندیوارده م خسارت شخصاً مسئول جبران ندیوارد نمابه اشخاص یخسارات یاطیاحتیب جهیدر نت ایعمداً  فهیوظ مناسبت انجام
 اداره صورت جبران خسارت بر عهده نیمزبور باشد در ا مؤسسات ایادارات و  لیوسا نقص خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به

مل طبق قانون به ع یمنافع اجتماع نیتأم یبرا ضرورت حسبکه بر یدولت هر گاه اقدامات تیدر مورد اعمال حاکم یمؤسسه مربوطه است ول ای
 «.به پرداخت خسارات نخواهد بود مجبور شود دولت یگریو موجب ضرر د دیآ
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االیی از شیوع شوند بلکه محیط شهری نیز تا حدود بدر تأمین نیازهای اساسی خود با چالش مواجه نمیکنند نه تنها شهروندان 
 ماند.در امان میهای اجتماعی ها و آسیبجرایم، انحرف

اجرای مستقل و متناسبی را به منظور رعایت حقوق شهروندی مقرّر ننموده است؛ این موضوع با این اوصاف، قانونگذار ضمانت
در مسیر رعایت و توسعه حقوق  ها راآید که امکان پاسخگوساختن شهرداریبه عنوان مهمترین کاستی تقنینی به شمار می

به هر روی، انتظار بر آن است تا قانونگذار در وهله نخست، با ارتقای سطح آموزش و  کند.شهروندی از ناحیه شهروندان سلب می
ن آگاهی همگانی شهروندان، ایشان را با قلمروی حقوق شهروندی که از آن برخوردار هستند آشنا ساخته و در وهله بعدی، با تعیی

ها را به طور مناسبی پاسخ داده و در نتیجه، هرگونه نقض حقوق شهروندی توسط شهردایاجراهای مستقل و متناسب، ضمانت
 رعایت چنین حقوقی به طرز قابل توجّهی باال ببرد.  زمینهها را در سطح پاسخگویی شهرداری

 

 منابع
در فقه و نظام  یشهروند یحقوق فرد گاهیجا(؛ 1398) میمر ی،بجستان ییآقا و دمحمّ، مقدم یروحانافشار؛  رج،یا یاحمد .1

 .11تا  6، ص13شماره  ،یفصلنامه حقوق پزشک ،رانیا یحقوق

 .0987شماره  ران،ی(؛ روزنامه ا11/10/1390« )اندازدیجان، مال و فرهنگ مردم را به خطر م تیفرسوده امن یهابافت .1

 یاسالم یجمهور ی(؛ خبرگزار18/3/1399آزاد به اطالعات ) یبه سامانه انتشار و دسترس یشهردار 310از شیب وستنیپ .3
 (.رنای)ا

 .90تا  66، ص 08، شماره نشریه رواق اندیشه، حقوق بشر و تحوالت آن در جهان معاصر(؛ 1380توحیدی، احمدرضا ) .0

، شماره شباک هینشر ،یشهر تیریتقاء مدار یو مشارکت شهروندان در راستا ی(؛ نقش حقوق شهروند1390) هیعط ،یجعفر .0
 .9تا  1، ص 10

نشریه مدیریت شهری ، شهروندان یهادر جبران خسارت یشهردار یمدن تیمسئول یمبان(؛ 1390روایی، محمّد )رحیمی سکه .7
 .110تا  96، ص 10، شماره نوین

نشریه ، سیآن در مناسبات پل گاهیو جا نهیشیپ ،یحقوق شهروند ؛(1393) نیحس ،یاحمداری و رضا راوند،ید؛ بروشن، محمّ .6
 .138تا  111، ص 30، شماره بصیرت و تربیت اسالمی

، شماره نشریه گنجینه اسناد، آزاد به اطالعات یو حق دسترس یاسناد تیشفاف(؛ 1391زندیه، حسن و ساالرسروری، حسن ) .8
 .130تا  116، ص 89

 9، ص 0، شماره فصلنامه مطالعاتی صیانتی از حقوق زنان، )ره( ینیاز منظر امام خم یحقوق شهروند(؛ 1390شادمانی، مهدیه ) .9
 .11تا 

 .میتسن یخبرگزار(؛ 13/0/1396) کندیم دیسالمت شهر سمنان را تهد یخانگ یپسماندها رابهیش .10

انتشارات وزارت ، سازمان چاپ و فرهنگ معاصر فارسی(؛ 1381صدری افشار، غالمحسین؛ حکمی، نسرین و حکمی، نسترن ) .11
 فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ سوم، تهران.

 . 10، شماره نشریه راه مردم(؛ نخستین پیام حقوق شهروندی در ایران، 1371عطوف، حسین ) .11
 ینخبگان حقوق گاهیپا)پرخطر(،  یدر آستانه خراب ی(؛رفع خطر از بناها10/10/1398) یمصطف دیمشکات، س .13

 ( ELAWT)یالمللنیب

 ، انتشارات آدنا، کتاب راه نو، جلد اول، چاپ چهارم، تهران.فرهنگ معین(؛ 1387د )معین، محمّ .10

نشریه ی، از نگاه فقه یشهروند یحقوق فرهنگ(؛ 1398سادات و خزایی، احمدرضا )ی، فاطمهمهرآباد ییطباطبا یرباقریم .10
 .119تا  107، ص 31، شماره اخالق زیستی

16. Reichert, E. (2011). Social Work and Human Rights: A Foundation for Policy and 
Practice, Columbia University Press. 

17. Moriarty, B. and E. Massa (2012). Human Rights Law, OUP Oxford. 
18. O'Neill, T. and D. Zinga (2008). Children's Rights: Multidisciplinary Approaches to 

Participation and Protection, University of Toronto Press. 
19. Van Deth, J. W., et al. (2007). Citizenship and Involvement in European Democracies: 

A Comparative Analysis, Taylor & Francis. 
i. Berg, M., et al. (2002). Two Cultures of Rights: The Quest for Inclusion and 

Participation in Modern America and Germany, Cambridge University Press. 

 

 

 

 



 

44 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
2 

ی: 
یاپ

)پ
11

ن 
ستا

تاب
 ،)

19
33

ک
د ی

جل
 ،

 

The capacity of municipalities to develop the implementation of 

citizenship rights 
 

 
Abstract 
All citizens have a set of rights due to join the urban community, including a wide range of civil, 

economic, welfare, cultural, justice, and security rights. In this regard, various institutions are 

taking part to respect and develop these rights. Among them, municipalities have a high capacity 

to implement citizenship rights due to their position in the field of urban affairs management and 

public service delivery. In this regard, the legislator in the Municipal Law and some other laws 

has assigned responsibilities to municipalities that overlap with many examples of citizenship 

rights. However, the lack of specification and codification of those citizenship rights that 

municipalities are required to comply with, along with not informing them to citizens and 

drawing up appropriate legal enforcemens to hold municipalities accountable for respecting 

citizenship rights are the most important legislative shortcomings in this area.  Thus, during the 

present study, the intention and effort are to examine and evaluate the capacity of the 

municipalities in order to pay attention to the citizenship rights by examining the legal duties of 

the municipalities in the field of observing the citizenship rights. 

 

Keywords: Citizen, citizenship rights, human rights, municipality, public responsibility. 
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 یده ـچک
 

، کاهش و شینی و افزایش تراکم جمعیتیای تأثیرگذار بر حیات شهرها با گسترش شهرنبه عنوان مؤلفهکیفیت سرزندگی 
ارتباط  ایجاد و افزایش جلوگیری از نتایج مخرب این امر، انجام اقداماتی در جهت گیری داشته است. در راستایافول چشم

که به منظور تقویت روح می است. واحدهای همسایگی لزاای دارد، امیان ساکنان و فضاهایی که برای آنان اهمیت ویژه
نیاز به تأمین و ارتقاء این کیفیت حیاتی دارند.  اند، بیش از هر فضای دیگری،همسایگی و ارتباطات اجتماعی تأسیس شده

ا الحاق ب ،رویکردی نوین است که با استفاده از مزایای حضور طبیعت در زندگی روزمره سعی دارد ،رویکرد بایوفیلیک
 ؛های مطلوب در فضا ایجاد کرده و با تقویت پیوند عاطفی میان افراد جامعه و مکانهای شهری، ویژگیطبیعت در محیط

 –به ارمغان آورد. در این مقاله بر اساس ماهیت توصیفی  جنبش، تحرک و سرزندگی را در فضاهای مختلف شهری
یدانی، تهیه و های مناخت و تحلیل نمونه مطالعاتی از طریق برداشتبه ش ،مفاهیم مرتبط با پژوهش شریحتحلیلی، ضمن ت

مبتنی بر رویکرد در انتها اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده  .شودمیتحلیل یکپارچه و تفسیر آن پرداخته  تدوین نقشه
 ارائه خواهد شد.های کیفی و راهکارها و مصادیق عملی در قالب معرفی مؤلفهبایوفیلیک 

 

 

 ایوفیلیک، طراحی شهریواحد همسایگی، رویکرد بسرزندگی،  یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
ها، باعث شده است تا فضاهای شهری های ایجاد شده ناشی از آنافزایش تراکم جمعیتی شهرها و تنشگسترش شهرنشینی، 

آورند که نتیجه آن و شهروندان با مشکالت بسیاری دست به گریبان باشند. این مشکالت کاهش کیفیت محیطی را به وجود می
است. شهرها به منظور برطرف کردن نیازهای مختلف شهروندان به زوال سرزندگی، پویایی و افول سطح روابط اجتماعی در شهرها 

ها نیازهای روحی، اجتماعی و فرهنگی آن اند، در نتیجه باید فضاهایی را در خود جای داده باشند که بتوانند پاسخگویوجود آمده
آن بتواند آسایش روانی شهروندان را  د. فضاهایی که بیشترین ارتباط و تعامل را بین انسان و محیط ایجاد کرده و سرزندگینباش

 تأمین نماید.
تأمین سرزندگی شود. ای تأثیرگذار بر حیات شهرها و همچنین کیفیت زندگی شهروندان شناخته میسرزندگی به عنوان مؤلفه

همیت استه از اخورد که خود برخشهری به مثابه یک آرمان مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی به چشم می
 (.7033:09 )گلکار، به مثابه یک هدف و یک وسیله است سرزندگی توأما

سرزندگی را به دنبال خواهد داشت که نتیجه  کاهش ،توجهی به فضاهایی که ساکنان بصورت مداوم با آن در تماس هستندبی
فضاها هستند که در گذشته مملو از  ای از اینق و حس مکان است. محالت و واحدهای همسایگی نمونهلّآن از بین رفتن رنگ تع

آور تبدیل روح و کسالتهایی بیشدند اما امروزه به محیطانگیز شناخته میاند و به عنوان فضایی خاطرههویت جمعی و شادابی بوده
ساکنان و فضاهایی اند. برای جلوگیری از نتایج مخرب کاهش سرزندگی، انجام اقداماتی در راستای ایجاد و ارتقاء ارتباط میان شده

 باشد.ای دارد، الزامی میکه برای آنان اهمیت ویژه
دهد و تواند به سرزندگی و حیات محیط کمک کند، استفاده از گیاهان حس نزدیکی میطبیعت یکی از عناصری است که می

(. حضور طبیعت و گیاهان همواره کاهش استرس و ارتقاء خلق 7091 دل و سادات،طلوعکند )طاهرعناصر فضا را به هم نزدیک می
تواند با تقویت پیوند عاطفی میان افراد جامعه و مکان؛ جنبش، مثبت و مزایای اجتماعی بسیاری به دنبال داشته است و میو خوی 

ریزی شهری در جهت احی و برنامهتحرک و سرزندگی را به ارمغان آورد. در مواجهه با مشکالت شهری استفاده از طبیعت در طر
 تأمین رفاه ساکنان، ایجاد کیفیت محیطی مطلوب و همچنین حفظ سالمت محیط زیست ضروری است.

ورزد و ، رویکردی است که بر همین امر داللت دارد و بر ضرورت حضور طبیعت در زندگی روزمره تأکید می7بایوفیلیک رویکرد
-تا بتواند از طریق ایجاد ویژگی کندهای شهری، محیط را برای حضور مؤثر شهروندان آماده با الحاق طبیعت در محیطسعی دارد 

، وابستگی انسان به 2رویکرد بایوفیلیک برگرفته از واژه بایوفیلیا های مطلوب در فضا؛ پاسخگوی مناسبی به نیاز شهروندان باشد.
به ارتباط با طبیعت وابسته  یک زندگی و هستی منسجم، کامالًکند که انسان برای جستجوی و ادعا میکند طبیعت را بیان می

(. این رویکرد یک ویژگی جدید و درحال ظهور در شهرسازی است که مشارکت و تعامل با Kellert & Wilson, 1993است )
های طبیعی در سیستم کند، که به ترتیب: ایجادطبیعت در شهرها، جنبه کلیدی آن است. شهرسازی بایوفیلیک دو جنبه را دنبال می

باشد. شهرسازی بایوفیلیک راهی ها و فضاهای شهری میهای طبیعی در بین ساختمانها و ایجاد سیستمآن ها و نمایساختمان
 (.Newman, 2014برای ایجاد شهرهای سبز، جذاب و کارآمد است )

اصول طراحی شهری بایوفیلیک به عنوان راهکاری مناسب در جهت ایجاد  اضر تالش شده است با معرفیدر پژوهش ح
. بر این اساس با توجه به مطالب گفته شده و همچنین بررسی فضا، محیطی سرزنده به ارمغان آورده شودهای مطلوب در ویژگی

های تأثیرگذار یابی به مؤلفههدف اصلی پژوهش دست؛ مطالعاتیو شناخت و تحلیل نمونه  چارچوب نظری پژوهش، پیشینه پژوهش
 .استدر محله شهرک آزمایش منطقه دو شهر تهران واقع و اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک، 

 

 پژوهشاجرای روش  -2
احد باشد که در جهت دستیابی به اصول طراحی ومیتحلیلی  ـو بر اساس ماهیت توصیفی پژوهش حاضر از نوع کاربردی 

محدوده و تحلیل  مرتبط با پژوهش، به بررسی، توصیف و تفسیر مفاهیم رویکرد بایوفیلیک، ضمن بیانهمسایگی سرزنده مبتنی بر 
پردازد. در این راستا گردآوری اطالعات بر اساس مطالعه اسنادی و میاز طریق تهیه و تدوین نقشه تحلیل یکپارچه مطالعاتی 

، ها از طریق مطالعه اسناد فرادستبررسی نمونه مطالعاتی، ت. در خصوص درک و شناخت الزم ازصورت خواهد گرفای کتابخانه
 تحقیقات و مشاهدات میدانی انجام خواهد شد.
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 مروری بر پیشینه تحقیق -3
اند. در های محیطی پرداختهموضوع طراحی شهری بایوفیلیک و تأثیرات آن بر کیفیتتاکنون مطالعات اندکی به طور ویژه به 

 گیرند، اشاره شده است.ها به تحقیقاتی که پیرامون مسئله پژوهش حاضر را نیز در بر میاین بخش عالوه بر آن
« 2ریزی شهریطراحی و برنامه ؛ الحاق طبیعت درشهرهای بایوفیلیک»در کتاب خود تحت عنوان  7تیموتی بیتلیپروفسور . 7

ند. بیتلی زایش کیفیت زندگی ساکنان ایجاد کد شرایط بهتری برای افتوانداند که میمی را دارای مزایای مؤثری بایوفیلیکرویکرد 
ریان آب، ها؛ مناطق سبز فراوان، وجود جکند که از جمله آنهای کلیدی محله بایوفیلیک اشاره میدر این کتاب به شرایط و ویژگی

 است.شده نیز پرداخته  یباشد. همچنین در این کتاب به نگرش و دانش بایوفیلیک در طراحی شهرروهای سبز و ... میپیاده
های عامل ایجاد سرزندگی فضاهای مؤلفه»ای با عنوان محمد صادق طاهر طلوع دل و سیده اشرف سادات در مقاله. 2
د. در نپردازهای مؤثر بر سرزندگی میپردازان به تشریح مؤلفهمندی از نظرات نظریهت و بهرهبا استفاده از گردآوری اطالعا« زیستی

محیطی معرفی این مقاله عواملی همچون همسازی با طبیعت، جذابیت بصری و آسایش اقلیمی به عنوان زیرمجموعه مؤلفه زیست
 روحی و روانی آن تأکید شده است.اند. همچنین بر نقش گیاهان و آبنما بر سیمای ظاهری و جنبه شده

های شهری بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب، نوشته احیاء رودخانه»ای تحت عنوان . مقاله0
مرتضی میرغالمی، لیال مدقالچی، امیر شکیبامنش و پریسا قبادی؛ ضمن معرفی طراحی بایوفیلیک به عنوان رویکرد جدید مطرح 

تر با طبیعت و ایجاد ها به ارتباط نزدیکانسان ،کند که بر اساس مفهوم بایوفیلیکهری، به این مسئله اشاره میدر طراحی ش
شهرهایی که حساسیت بیشتری نسبت به سیستم طبیعی دارند، خصوصا در ایران، نیازمندند. همچنین در ادامه از فواید شهرسازی 

انگیز،  بهبود سالمت جسمی و روحی، تشویق به به افزایش تنوع زیستی شهرها، ایجاد آسایش و ایجاد محیط دل ،بایوفیلیک
 تر، قدردانی و درک ارزش و اهمیت طبیعت و ... اشاره شده است.ارتباطات اجتماعی وسیع

نوشته احسان « های مسکونینگرش بیوفیلیک رویکردی در ارتقاء سطح کیفی محیط زندگی ساکنان مجتمع». در مقاله 0
بیطرف، فرح حبیب و حسین ذبیحی؛ معماری بایوفیلیک به عنوان کوششی دقیق برای فهم و درک نیاز ذاتی بشر در جهت پیوند با 

هایی که بتوانند کیفیت زندگی انسان را افزایش دهند و محیطی متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی و دنیای طبیعی و خلق محیط
اسی ایجاد کند، معرفی شده است. در این مقاله بر اساس تحلیل، توصیف و تفسیر مطالب به بررسی و بیان مفاهیم طراحی شنروان

 بایوفیلیک، رویکردها و اهمیت آن پرداخته شده است.
به توصیف و تبیین « نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری»دکتر کوروش گلکار در مقاله خود با عنوان . 3

ای از اقدامات سرزندگی شهری پرداخته است. در این مقاله در پاسخ به چگونگی خلق سرزندگی شهری، آن را محصول زنجیره
محور دانسته است. همچنین نقش شهروندان در آفرینش کیفیت سرزندگی در شهر نقش اساسی یاد شده منطقی، هماهنگ و برنامه 

 گیری آن است.وند در فرآیند شکلدهنده تعامل میان شهر و شهراست که نشان

 

 چارچوب نظری پژوهش -4

 واحد همسایگی -4-1
جویی برای هویت بخشیدن به نظام شهری و مواجهه با مشکالت اجتماعی، نظام واحد میالدی در پی چاره 79از اواسط قرن 

توان از کپارچه، واحد همسایگی را میریزان و با ملحوظ داشتن شهر به عنوان یک کل یهمسایگی معرفی شد. از دیدگاه برنامه
 (. 7031 اجزاء اصلی سلسله مراتب شهری دانست )اردشیری و انصاری،

کند و به منظور تقویت روح همسایگی و ارتباطات اجتماعی و تأمین واحد همسایگی خدمات اساسی اجتماع محلی را تأمین می
ی شهرهای کوچک را در سطح شهرهای بزرگ برقرار سازد. های شهری و اجتماعایمنی تأسیس شده است تا کیفیت محیط

بنابراین، واحد همسایگی، یک مجتمع زیستی یکپارچه طراحی شده در سطح شهر است که کوچکترین جزء اجتماع اسکان یافته 
ی و اندازه آن معادل محدوده تحت پوشش یک مدرسه ابتدایی است و از امکانات یک مرکز مذهب دهد.شهری را تشکیل می

 (.7032:10 تعدادی مغازه برای تهیه مایحتاج روزمره و زمین بازی کودکان برخوردار است )سعیدنیا،
 033 – 133کند: واحد همسایگی کالبد سکونت و اشتغال ، مفهوم آن را چنین بیان مییبی در تعریف واحد همسایگیدکتر حب

متر است که با عنصر شاخص بوستان کودک مشخص و بر پایه چگونگی  223 – 233ا دامنه نوسان شعاع دسترسی خانوار و ب
ای از گردد. هر واحد همسایگی به وسیله راسته پیاده مرکزی و شبکه سواره درون محلهاش متشکل میدسترسی به عنصر شاخص

 (.7031 گردد )حبیبی و مسائلی،سایر واحدهای همسایگی مجاور جدا و مستقل می
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انگیزه پری از مطرح کردن واحد تعریف شد.  7توسط کالرنس پری 7920اولین بار در سال  "همسایگی واحد"اصطالح 
همسایگی تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی آمریکا بود که به صورت تهدید آمیزی دچار ضعف شده بود. وی اعتقاد داشت 

توان اذعان داشت میدر واقع (. 7019 ع زندگی باشند )پاکزاد،توانند محرک آن نومی ،ها منصفانه و دقیق تهیه شوندکه اگر طرح
 (. Rohe, 2009ای برای پرداختن به مشکالت اجتماعی معرفی کرد )پری فرمول واحد همسایگی خود را به عنوان وسیلهکالرنس 

های عهده داشتن نقشهمسایگی با بر  هایاگرچه در ایران این اصطالح فاقد مفهوم روشن و آشناست اما بر خالف آن واحد
ی هادهی به اجتماعات محلی، توسعه تعامالت اجتماعی و هویت بخشی به محیطکلیدی مانند: ارزش بخشیدن به محالت، شکل

 (.7092 ای در شهرسازی غرب پیدا کنند )ثقه االسالمی و امین زاده،اند جایگاه ویژهشهری، توانسته
 

 سرزندگی -4-2
 Vitalityو  Livability ،Liveliness ل گوناگونی در غرب وجود دارد که عمدتاً حول مفهوم برای مفهوم سرزندگی، معاد

را توانایی زیست پذیری و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب و لغت  Livabilityدر لغت نامه شهرسازی،  2باشد. رابرت کوانمی
Vitality را شعار شهرها و مراکز شهری موفق می( داندCowan, 2005.) 

، رئیس کمیسیون معماری و محیط مصنوع انگلستان، معتقد است برای ارجاع به سرزندگی باید از واژه کیفیت 0جان روس
 آن طور که مردم از فضای شهری ادراک و تجربه  ،کند: کیفیت زندگیزندگی استفاده کرد. وی سرزندگی را چنین تعریف می

 .(7031:13 کنند )گلکار،می
رن پنجم پیش از میالد هدف از ایجاد شهر را تأمین نشاط و خوشبختی شهروندان معرفی کرده است. این گفته سقراط در ق

دهد. بر مبنای چنین دیدگاهی را به خوبی نشان می "نشاط و سرزندگی"و  "شهر"و مستحکم میان دو مفهوم  سقراط رابطه دیرین
 .(7031 گردد )گلکار،شادی، نشاط و سرزندگی تلقی میشهر به مثابه دستگاه، وسیله یا مرکبی برای نیل به 

و شهر خواهد شد و بر  فضاافزایش کیفیت سرزندگی و تشویق مردم به حضور بیشتر در فضاهای شهری موجب بهبود و ارتقاء 
مکان را در  ق بهتوان حس تعلّای که از طریق تقویت سرزندگی میسالمت اجتماع شهروندان نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ به گونه

شهروندان افزایش داده و از حضور مردم در فضاهای شهری به نحوی مطلوب در جهت تحقق اهداف بلند مدت شهر استفاده نمود. 
های مطرح در حوزه شهرسازی ترین پارادایمبنابراین ضرورت تقویت سرزندگی فضاها و بعضاً محالت شهری به عنوان یکی از مهم

 (.7090 پور و گریوانی، جمعهگردد )لطیفی، ظاهر می
سرزندگی کیفیتی است که در تعامل شهر و شهروند شکل خواهد گرفت؛ بنابراین در آفرینش این کیفیت در شهر، نقش 
مشارکت شهروندان، نقش جوهری است. تعمیق تجربه حسی شهروندان از فضاهای شهری و امکان مداخله و شخصی کردن 

 (.21-7033:23 های اساسی در این مورد است )گلکار،شود از جمله گامق نام برده میتعلّ فضاها، که از آن به عنوان رنگ
 

 بایوفیلیک -4-3
در فرمی است که  Bioباشد. واژه تشکیل شده است، می Philiaو  Bioاز دو جزء که واژه بایوفیلیا ک برگرفته از یبایوفیل
جذابیت و  Philiaشود. واژه ها مربوط میکه به چیزهای زنده یا زندگی انسانشود ها و قیدهایی استفاده می، صفتهاابتدای اسم

ها و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست دارند. در نتیجه ها و فعالیتاحساس مثبتی است که مردم نسبت به عادت
Biophilic (.7093 بت به موجودات زنده است )میرغالمی و دیگران،ها نسهمان احساس مثبت انسان 

 معنی است که انسان نیاز بیولوژیکی برای ارتباط با طبیعت در سطوح مختلف فیزیکی، روحی و اجتماعی این مفهوم بایوفیلیا به
 (.Terrapin Bright Green, 2012وری و روابط اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود )دارد و این ارتباط بر سالمت شخص، بهره

جدید و در حال ظهور در شهرسازی است که مشارکت و تعامل با طبیعت در شهرها، جنبه رویکرد بایوفیلیک یک ویژگی 
(. تلفیق رویکرد بایوفیلیک در طراحی به معنی شناسایی نیازهای ذاتی انسان برای برقراری Newman, 2014کلیدی آن است )

هایی که واقعا بتوانند کیفیت زندگی را بهبود محیط های طراحی پایدار جهانی است، برای خلقارتباط با طبیعت، همراه با استراتژی
انسان و برای ایجاد ارتباط بین مردم و  احی به منظور افزایش سالمت و رفاه(. این نوع طرStewart-Pollack, 2006ببخشند )

ها و دیگر تمانای است که در ساخهای طراحی بایوفیلیک به گونهگیرد. استراتژیهای ساخته شده صورت میطبیعت در محیط
 های انسان ساخت، سالمت جسمی و روانی مردم از طریق فراهم نمودن ارتباط مثبت با طبیعت پرورش یابد محیط

(Kellert, 2012.) 
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تواند در طور مثال طراحی شهری بایوفیلیک میه های متفاوتی بکار برده شود. بتواند در مقیاسطراحی شهری بایوفیلیک می
، مقیاسی که در آن زندگی روزمره در جریان است. برای داشتن محله بایوفیلیک دو رویکرد مورد استفاده قرار سطح محله رخ دهد

 :(2377 )بیتلی، گیردمی
یابی بهتر در اطراف مناطقی که از لحاظ تنوع زیستی توانند در راستای موقعیتمحالت جدید می. ساخت محالت جدید: 1

توانند به منظور تسهیل دسترسی عابر پیاده به مناطق طبیعی و همچنین داشتن سبک زندگی ها میغنی هستند پیکربندی شوند، آن
 به فضای باز، طراحی گردند. متمایل
جایگزینی  های طراحی شهری بایوفیلیک همچون:توانند از طریق تکنیکمحالت موجود نیز می احیاء محالت موجود:. 2

ها و استفاده بهینه از نور روز، سازی برای گیاهان، حفاظت از چمنپوشش گیاهی، محوطهها و سطوح سخت با درختان و پارکینگ
 احیاء شوند.

های اساسی و کلیدی آن به درستی شناخته شوند، دو نمونه در راستای طراحی و شناسایی محالت بایوفیلیک الزم است ویژگی
 اند از: های اصلی محالت عبارتاز ویژگی

  ها و گسترش فضای سبز:اتومبیل. محدود کننده 1
-رساند و محیطی امن برای پیادهها را به حداقل میمحالت بایوفیلیک طراحی و شکل شهری مشترکی دارند که تأثیر اتومبیل

کند. مسیرهای پیاده، فضاهای محلی بدون اتومبیل، مسیرهایی که محله را به های دیگر در فضای باز ایجاد میروی و فعالیت
آیند که از محدود های مهمی به شمار میکنند و همچنین حضور بیشتر طبیعت، همگی ویژگیبزرگ فضای سبز متصل می شبکه

 شود. ها در محالت بایوفیلیک، حاصل میشدن اتومبیل
 های سالم و بایوفیلیک:. ساختمان2

ها در محالت ضروری است. بخش وجود آنهای سالم و بایوفیلیک است که های محالت بایوفیلیک، ساختماناز دیگر ویژگی
تواند مزایای بسیاری به همراه ها میافتد که بایوفیلیک بودن آنها اتفاق میها و خانهای از زندگی و کار روزانه در ساختمانعمده

انه شرایطی را برای زندگی توانند از طریق طراحی دقیق و آگاهها میها و آپارتمانها، مدارس، دفاتر، خانهداشته باشد. بیمارستان
 .(2377 )بیتلی، تر ایجاد کنندتر و سازندهشادتر، سالم

(. به طور 2373 هدف مشترک محالت سبز، داشتن یک محیط سالم، رفاه شهروندان و اقتصاد محکم است )دوست و بویسن،
مع و گسترده با طراحی و تحوالت محالت کند که اگر رویکرد بایوفیلیک به طور جاهای صورت گرفته ثابت میکلی تجارب پروژه

 (.Kellert et al., 2008تواند کیفیت زندگی را افزایش دهد و همچنین باعث تحرک و پویایی در محالت شود )ادغام شود، می
طراحی های تواند نیازهای ذاتی انسان برای برقراری ارتباط با طبیعت را شناسایی و آن را با استراتژیمیرویکرد بایوفیلیک 

هایی خلق شوند تا بتوانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند. با توجه شود تا محیطشهری پایدار و جهانی تلفیق کند. این راه باعث می
شود، بر این اساس الحاق رویکرد بایوفیلیک در ای از کیفیت زندگی شناخته میبه این که کیفیت سرزندگی به عنوان زیرمجموعه

 از این رویکرد، طبیعت الهام بخش به سوی تأمین و افزایش سرزندگی شهری نیز خواهد بود. با استفاده  طراحی شهری گامی
تواند فضای شهری کارآمد، جذاب، سالم، ترمیم شده، یکپارچه و ایمن و همچنین محیطی آرامش بخش ارائه دهد )بهزادزاده می

هایی مشخص، تأمین نمایند. زندگی را در محالت شهری از طریق شاخصتواند سربایوفیلیک میرویکرد  (.7093 حقیقی و فنائی،
 اند.معرفی شده( 7های اصلی رویکرد بایوفیلیک که به دستیابی کیفیت سرزندگی منجر خواهد شد در نمودار )شاخص
 

 
 های دستیابی به کیفیت سرزندگی از طریق رویکرد بایوفیلیکشاخص -1نمودار

 (1931 فنائی،)مأخذ: بهزادزاده حقیقی و 
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 نمونه مطالعاتی -5
های نظام مدیریت شهری در کالنشهر تهران و مواجهه با رشد روزافزون جمعیت، تأمین نشاط و سرزندگی به یکی از دغدغه

تبدیل شده است. چراکه سرزندگی بعدی حیاتی است که فضاهای شهری جهت جذب شهروندان بدان نیاز دارند. به همین منظور 
ای از کالنشهر تهران انتخاب گردیده است. منطقه دو، واقع در شمال شهر تهران با وجود داشتن امنیت و مطالعاتی محدودهنمونه 

 بت به سایر مناطق، از این قاعده مستثنی نیست. سخدمات محلی مطلوب ن
های مناسب همچون اختهای بایر و زیرسمنطقه دو شهر تهران، با داشتن زمین 0محله شهرک آزمایش واقع در ناحیه 

سازی رویکرد ها و منابع آبی مطلوب، فرصت مناسبی را در راستای طراحی واحد همسایگی سرزنده و پیادهدسترسی به قنات
 گذارد. بایوفیلیک در اختیار می

ای بایر هبخش اصلی مطالعات نمونه موردی پژوهش حاضر شامل حوزه راهبردی است. حوزه راهبردی بر اساس موقعیت زمین
 ها تعیین و انتخاب شده است. های اصلی و تأثیرگذار بر آنهای شاخص و دسترسیکاربری ،موجود در محله شهرک آزمایش

از شمال به بزرگراه حکیم، از جنوب به بزرگراه  شود. این حوزهنیمی از محله شهرک آزمایش را شامل می حوزه راهبردی منتخب
از نمونه عناصر  شود.ان سرسبز شمالی و خیابان مطهری و از غرب به بزرگراه یادگار امام منتهی میاز شرق به خیاب جالل آل احمد،

های سرسبز، نارون و ایثار، دانشگاه توان به مرکز خرید پردیسان، مسجد جامع امیرالمومنین، بوستانشاخص در حوزه راهبردی می
 تهران، فرهنگسرای مرزداران، مجموعه شهربانو اشاره کرد. علمی کاربردی عالمه طبرسی، دانشگاه فرهنگیان نسیبه 

نفر،  9011است، که از این تعداد بوده نفر  79331، جمعیت محدوده مورد مطالعه 7093اساس آمار جمعیتی سرشماری سال  بر
بوده و  1021دهند. تعداد خانوار در این محدوده درصد را زنان تشکیل می 9/33نفر، معادل  9197درصد را مردان و  7/09معادل 

نفر در  09/701باشد، تراکم جمعیت هکتار می 1/703باشد. با در نظر گرفتن مساحت حوزه راهبردی که برابر می 0بعد خانوار آن 
 هکتار است. 

 (www.tehran.map.irمحدوده مورد مطالعه )مأخذ: موقعیت  -1شکل 

 

 های پژوهش یافته -5-1
بندی کاربری زمین، نظام حرکت دسترسی و نظام استخواننظامهای مختلف محدوده مورد مطالعه همچون: این بخش نظامدر 

تحلیل و بررسی شده است و ( 7093در سال نگارندگان  های میدانیبر اساس تحقیقات و برداشت) ، در قالب نقشهفضاهای همگانی
 گردیده است.  تدوین و تفسیر نقشه تحلیل یکپارچهسپس در جهت تحلیل همه جانبه نمونه مطالعاتی، 

باشد پس از های موجود در محدوده، مسکونی می( مشخص است، غالب کاربری7طور که در نقشه کاربری اراضی )نقشه همان
دهند. با وجود غالب سبز به ترتیب بیشترین تعداد کاربری در این محدوده را تشکیل میآن کاربری بایر، تجاری، آموزشی و فضای 

توانند بر مؤلفه سرزندگی تأثیر داشته باشند، در این حوزه آنچنان که هایی مانند مسکونی، تجاری و فضای سبز که میبودن کاربری
 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند میی بر این مؤلفه داشتهشود. از عواملی که تأثیرات منفباید نشاط و سرزندگی یافت نمی

 کمبود فضاهای فرهنگی -7
 آرایی و فضاسازی نامناسب و عدم وجود امکاناتی متناسب با محیط در فضاهای سبز موجودمحوطه -2
مطلوب پراکندگی نامتناسب کاربری تجاری در حوزه مورد مطالعه و عدم فضاسازی مناسب در راستای ایجاد کارکرد  -0

 راستای تجاری ) راسته تجاری بلوار مرزداران(
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آورده  (0)نقشه  ای است، در نقشه تحلیل یکپارچههای بعد ماهوی و رویههای پژوهش که شامل بررسی دیگر نظامدیگر یافته
تر محدوده مطالعاتی و شود که باعث شناخت دقیقشده است. در این نقشه به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پرداخته می

 ارائه اصول طراحانه منطبق با بستر خواهد شد.

  نقشه حرکت و دسترسی حوزه راهبردی
دهد که محدوده مورد مطالعه، نشان می ( 2)نقشه 

از جهت دسترسی و قرارگیری بین سه بزرگراه 
اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار است. وجود 

های اصلی درجه یک و درجه دو همچون شریان
 بلوار مرزداران، بلوار جانبازان و غیره به عنوان ارتباط

ها عمل کرده و دهنده مرکز محدوده با بزرگراه
های اصلی را سیرهای فرعی نیز ارتباط این شریانم

 با بافت مسکونی ممکن 
. رعایت سلسله مراتب دسترسی در محدوده سازدمی

افزون بر تسهیل در حرکت وسایل نقلیه، ایمنی 
 ساکنان را نیز تأمین کرده است.

در محدوده مورد مطالعه، مبلمان شهری از 
ر یکسان های استراحت بطوها و مکانجمله نیمکت

 ها اند و تنها در بوستانپراکنده نشده
ها استفاده نمود. اگرچه در برخی توان از آنمی

ها نیز از جمله بوستان ایثار و نارون، کمبود و بوستان
-یا جانمایی نامناسب مبلمان شهری به چشم می

به دلیل پوشش گیاهی نامناسب و عدم خورد. 
ها و سایر بوستاناستفاده از سایبان و آالچیق در 

اندازی مطلوب در محدوده فضاهای همگانی سایه
شود و به تبع آن آسایش اقلیمی نیز تأمین دیده نمی

فضاهای همگانی در این محدوده شامل گردد. نمی
ها و فضای سبز، مرکز خرید، فرهنگسرا و بوستان

سرای محله است که به عنوان نشانه اصلی شناخته 
  شوندمی

روهای محدوده با وجود داشتن پیاده .(0 )نقشه
آرایی و رض مناسب و کافی، به درستی محوطهع

است  اند و این موضوع باعث شدهفضاسازی نشده
ها مورد سیکلتتا به عنوان محل پارک موتور

 استفاده قرار گیرد. 
آرایی و فضاسازی، ، محوطهشهریمبلمان 

د که بر آیناندازی و غیره از مواردی به شمار میسایه
سرزندگی فضاهای همگانی تأثیر بسزایی دارند. 
مطلوبیت هر یک از موارد ذکر شده باعث جذب 
ساکنان به فضاهای همگانی شده و محیط مناسبی 
را برای ایجاد تعامالت اجتماعی و گذران اوقات 

توان اذعان داشت . در نتیجه میکندمیفراغت مهیا 
ه مطالعاتی از که عدم مطلوبیت این موارد در محدود

املی است که باعث افول سرزندگی و عو
 ت.حضورپذیری فضاها شده اس

 

 حوزه راهبردی ،کاربری اراضی -1نقشه 

 

 حوزه راهبردی ،و دسترسی حرکت -2نقشه 

 
 م همگانی، حوزه راهبردیبندی نظااستخوان -9نقشه 
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 یکپارچه تحلیل  -5-2

 ،در راستای شناخت و تحلیل همه جانبه از وضعیت کنونی محدوده های میدانی،شها و پیمایبر اساس اسناد فرادست و برداشت
ه نمونه دهد کگذارد، نشان میاطالعاتی که نقشه تحلیل یکپارچه در اختیار ما می تدوین و تفسیر شده است.تحلیل یکپارچه  نقشه

 :به شرح زیر است نقاط ضعفدارد. این  ضعیفی عملکرد مطالعاتی در مواردی
 روهانورپردازی نامناسب پیاده -

 توسعه مراکز تجاری بدون صرفه -
فضباهای سببز،   پوشش گیاهی نامناسبب   -

سبایش  آنبود ، محدود تنوع پوشش گیاهی
   اقلیمی

 کیفیبببت، نببببود فضببباهای همگبببانی با  -
فضاسبازی فضباهای    آرایی ومحوطهعدم 

 همگانی
هبای فرهنگبی، تفریحبی و    کباربری  نبود -

عببدم هببای جبباذب( و فراغتببی )کبباربری
پراکندگی متناسب کاربری خرد خدماتی و 

 تجاری

محببدود بببودن سیسببتم حمببل و نقببل     -
عمببومی، عببدم سبباماندهی تجهیببزات    

 ها و کمبود پارکینگ عمومیایستگاه

 
 تحلیل یکپارچه، حوزه راهبردی -4نقشه 

این موارد از جمله عواملی هستند که به طور جدی بر کیفیت سرزندگی، تعامالت اجتماعی و میزان حضورپذیری ساکنان و 
فضاهای موجود،  توجهی بهاند. با ادامه یافتن شرایط حاضر و بیدیگر شهروندان در فضاهای همگانی محدوده، تأثیراتی منفی داشته

توانند در آینده باعث از بین رفتن حس تعلّق و کاهش کیفیت زندگی شود. همچنین از دیگر اثرات و نتایج منفی این مشکالت می
ای و کاهش ایمنی و های حاشیهها، مشکالت رفت و آمد، افزایش ترافیک و پارکینگتوان به گسترش آلودگیاین نقاط ضعف می

 امنیت اشاره کرد.
سازد تا با های موجود در محدوده، این امکان را مهیا میاگرچه نمونه مطالعاتی دارای نقاط ضعف بسیاری است، اما پتانسیل

در ها پتانسیلاین  ای ازهای آتی به نقاط قوت تبدیل نمود. نمونهریزی دقیق و کارآمد، بتوان این نقاط را در سالطراحی و برنامه
 شده است. شرح داده (2)نمودار 

 
 حوزه راهبردی موجود در هایها و پتانسیلچالش -2نمودار 
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 اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک -6
به بستر طرح در  آنچه در چارچوب نظری پژوهش گفته شد و شناخت و تحلیل به دست آمده از نمونه مطالعاتی، با توجهبر اساس 

های کیفی و راهکارها و مصادیق راستای طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک، اصولی در قالب اهداف، مؤلفه
 تشریح گردیده است. (0)عملی تعیین و تدوین شده است که در نمودار 

 

 
 فیلیکاصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایو -9نمودار 
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 گیرینتیجه -7
توجهی نیازهای ساکنان است که امروزه در اثر بی از نمونهتأمین کیفیت سرزندگی، به عنوان یکی از ابعاد اساسی حیات شهر، 

هایی در راستای ارتقاء شود تا راهکاربه فضاهای شهری به دست فراموشی سپرده شده است. در بسیاری از شهرهای دنیا تالش می
دهنده اهمیت وجود کیفیت سرزندگی است. با توجه به اینکه سرزندگی و افزایش تعامل شهر و شهروند اعمال گردد، که خود نشان

 آنهستند و با ادراک خود از فضاهای شهری سرزنده بودن یا نبودن  ای اصلی و تأثیرگذار، مؤلفهساکنان در ایجاد این کیفیت حیاتی
 ها در تماس و ارتباط هستند، در اولویت قرار با آن به طور روزانه شهروندان تأمین سرزندگی فضاهایی کهکنند، تعیین می را

 توان به فضاهای عمومی، محالت و واحدهای همسایگی اشاره کرد.می هاجمله این مکاناز  گیرد.می
صدد ایجاد جامعه محلی ی همسایگی، به عنوان فضایی که در انجام اقداماتی در راستای تأمین کیفیت سرزندگی در واحدها

ها بتوان هایی را مهیا سازد تا از طریق آنتواند قابلیتاند، میطراحی و تأسیس شده ،منسجم و محیطی مناسب برای زندگی مطلوب
تنها یک واحد فیزیکی نیستند،  را تسریع بخشید. واحدهای همسایگی قراری ارتباط میان ساکنان و فضاروند ایجاد سرزندگی و بر

کننده هویت جامعه محلی، تواند تقویتشوند. سرزنده بودن این واحدها میفضایی شناخته می –بلکه به عنوان یک الگوی اجتماعی 
 ساکنین باشند.و حس تعلّق  ارتقاء دهنده تعامالت اجتماعی، آسایش روانی و اجتماعیکننده تأمین

تا بتوان به واسطه آن به واحدهای همسایگی سرزنده  شودمیراهکاری نوین معرفی ایوفیلیک به عنوان ویکرد بدر این مقاله، ر
از الحاق طبیعت در فضاهای شهری و ایجاد ارتباط انسان با محیط  گیریبهرهدست یافت. با توجه به اینکه رویکرد بایوفیلیک، با 

ط زندگی سالم، افزایش احساس آرامش و دیگر مزایای فردی، اجتماعی و طبیعی، مزایایی همچون غلبه با انزوای اجتماعی، محی
مناسبی را برای طراحی و داشتن واحدهای همسایگی  تواند زمینهگذارد؛ استفاده از این رویکرد میزیست محیطی را در اختیار ما می
 زتر باشد.تواند گامی به سمت ایجاد فضاهای شهری بهتر و سبسرزنده مهیا کند و همچنین می

از جمله محالتی است که کیفیت به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش،  منطقه دو شهر تهرانواقع در محله شهرک آزمایش 
. گیری داشته و نیازمند اقداماتی در راستای ایجاد و ارتقاء این کیفیت حیاتی استسرزندگی در فضاهای مختلف آن کاهش چشم

های بایر به عنوان ها، منابع آبی مطلوب و زمینهایی مناسب همچون قناتشرایط و زیرساخت مندی ازبا بهره همچنین این محله
 آورد. سازی رویکرد بایوفیلیک فراهم میفرصتی در راستای توسعه بیشتر، بستری مناسب جهت پیاده

در فضاهای شهری بخصوص در  پژوهش حاضر تالش داشته است با توجه به اهمیت کیفیت سرزندگی و لزوم وجود آن
محالت و واحدهای همسایگی و همچنین لزوم ایجاد ارتباط انسان با طبیعت و استفاده از طبیعت در زندگی روزمره ساکنان؛ با 

وقعیتی را به ماصولی مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک ارائه دهد تا موجود در محله شهرک آزمایش،  هایو پتانسیل هااز فرصت استفاده
  .ندگی را در این محدوده ارتقاء دادسرز وجود آورد که بتوان

با توجه به نقش جوهری شهروندان در تأمین  طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک،عملکرد اصول 
تقاء کیفیت زندگی، ار مواردی از جمله:، این اصولها خواهد بود. بدین ترتیب در راستای تأمین نیازهای آن کیفیت سرزندگی،

در تدوین این اهداف سعی شده است کند. معرفی می را به عنوان اهداف اصلی خود همسازی با طبیعت و تأمین ایمنی و امنیت
های دستیابی شاخص ارکت ساکنین و سالمتی کههایی همچون: تماس با طبیعت، ایمنی و امنیت، تعامالت اجتماعی، مششاخص

ت طراحی، ایجاد فضاهای باشند، در نظر گرفته شود. استفاده از طبیعت در جزئیایطریق رویکرد بایوفیلیک مبه کیفیت سرزندگی از 
آرایی و فضاسازی مناسب، تشویق به حضور بیشتر ساکنان در فضا، کیفیت، ارتقاء کیفی فضاهای موجود از طریق محوطههمگانی با

در طراحی؛ از نمونه  در نظر گرفتن نقش ساکنان به عنوان عنصر کلیدی و تلفهای مخدر مدیریت فضا هاآنمندی از مشارکت بهره
 اند.ها تهیه و تدوین گشتهمواردی هستند که راهکارها و مصادیق عملی بر پایه آن
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1611 تابستان(، 11)پیاپی:  2 ، شمارهسال سوم

 

 ها و جایگزینی درآمدهای پایدار کمبود منابع مالی در شهرداری

     

 *2رضا شهری، 1مهدی راغب
 13/13/99: تاریخ دریافت 

 10/11/99: تاریخ پذیرش
 

  73717کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 خدمات به انجام مامور قانون حکم به و بوده مستقل حقوقی شخصیت واجد که است یردولتیغ عمومی نهادی شهرداری
پیش روی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی مورد نیاز با داشتن دو  هایچالش ترینمهمیکی از  است. شده عمومی

 هایزیرساختخصیصه تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار، برای ارائه خدمات و ایجاد 
 و عملیاتی یبودجه قسمت دو به هاشهرداری بودجه تفکیک استراتژیک، هایفعالیت حفظ برای مؤثر راهی. شهری است

، به منابع یاستداللتوصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه  صورتبهروش تحقیق . است استراتژیک یبودجه
علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار ، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. ایکتابخانهو متون معتبر 

کسب درآمد از منابع پایدار در  روازاین، باشدمیشهری پایدار، اما درآمدهای شهرداری ناپایدار  هایهزینهکه  باشدمیاین 
 گرددمیو سبب  شودمیدر مدیریت امور شهری  هاآنشدن نقش  مفیدترو  ترفعالو  هاشهرداریطول زمان موجب تقویت 

 .مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند گوییپاسخ

 

 

 .هاشهرداری، ریزیبرنامهمنابع مالی، درآمدهای پایدار،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 کارشناس مدیریت دولتی، کارشناس امور مالی شهرداری خوی، خوی، ایران. -3
 arch.rezashahri@com )نویسنده مسئول( کارشناس ارشد مهندسی معماری، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی، خوی، ایران. -2
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 مقدمه  -1
 آن در که مالی جامع یک برنامه است: شده تعریف شرح این به ایران هایشهرداری مالی نامهآیین طبق شهرداری بودجه

 درآمدهای و مخارج میزان و مبلغ بینیپیش با همراه انجام شود، مالی سال طی در باید که اقداماتی و هافعالیت و خدمات کلیه

قانون  71. طبق ماده اجراست قابل انجمن)شورای( شهر تصویب از پس و شودمی بینیپیش هاآن هزینه تأمین برای الزم
دارد و کلیه  غیرانتفاعیاست و با توجه به ماهیت عمومی آن، عملکرد  غیردولتیعمومی و  ایموسسه، شهرداری، هاشهرداری

در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد  هاشهرداریصراً باید به مصرف همان شهر برسد. آنچه تمامی درآمدهای شهرداری منح
و رشـد  یاقتصـاد یعتوسـعه سـر و منسجم است که منجر به کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری شود. یافتهنظامساختاری 

را دچار مشـکل کرده اسـت.   هاشهرداری یشـهر برایریـت مد یـنو تخصـص، و کمبـود زم یناکافـ هایزیرساخت یت،جمع
 یـنجهـت تأم یـدارپا کسـب درآمد باشدمیجهـان مـورد بحـث و تمرکـز ی کـه در اکثـر شـهرها یاز مسـائل مهمـ یـنهمچن

 یرا با مشـکالت مال یـهردارش یـدار،ناپای به درآمدها هاشهرداریاز  یاریبسـ ازحدیشب یاتکا اسـت. یخدمـات شـهر ینـههز
ها در قالب نظام کالن مدی شهرداریآفقدان نگرش جامع به منابع در (.3192:3است)دانش جعفری و همکاران،  مواجه سـاخته

بخش درآمدی  باعث شده هااجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری و اقتصادی کشور، تغییرات و مداخالت موردی
های قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید محدود شدن عرصه گیرد.ناپایداری قرار  شهرداری در وضعیت

ادامه این وضعیت آثار و تبعات  کهنحویبه ،شهری و فروش تراکم مازاد شده است یوسازهاساختبخش درآمدی شهرداری به 
از تأسیس بلدیه در سال  برای مدیریت شهری ایجاد نموده است.های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را نامطلوب و هزینه

شهری، قوانینی وضع گردید اما  هایهزینههر چند در زمینه تأمین  3119)ش( تا تصویب قانون جدید شهرداری در سال 3221
کمک های دولت بود.  بر روی هاآنرا شامل نمی شد و بیشتر اتکای  هاشهرداریدرصد زیادی از بودجه  هاآندرآمد حاصل از 

قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه، قانون تعیین مقبره نادر شاه، قانون مالیات مستقالت و... که در مجلس شورای ملی وقت به 
موضعی  صورتبهوجود نداشته و دولت  هاشهرداریتصویب رسیدند، مبین آن است که ضوابط ثابت و مستمر برای تأمین درآمد 

بخشی از این نیاز را از طریق مالیات های  هاشهرداری (.3121نموده است)مهندسین مشاور هامونپاد،  هاآنکالت سعی در حل مش
محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی تواند تمام نیازهای 

به بازارهای مالی و مشارکت با بخش  هاشهرداریروی آوردن  روازاینپوشش دهند. را  هاشهرداریسرمایه گذاری و عمرانی 
(. متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی 3122:220خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر می رسد)آبگون؛ 

تاکنون قادر به بهره گیری مناسب از  هاشهرداریزه، بازارهای مالی از یک سو و فقدان بیتر مناسب نهادی و قانونی الزم در این حو
ی کشور، بررسی تجارب هاشهرداریامکانات بازارهای مالی نبوده اند. با توجه به جوان بودن تجربه استفاده از بازارهای مالی در 

 (.3122:333 ی سایر کشورها در این حوزه می تواند راهنما و راهگشا باشد) نصر اصفهانی و همکاران،هاشهرداری
 

 روش تحقیق -2
، ایکتابخانهتوصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استاللی، به منابع و متون معتبر  صورتبهروش تحقیق 

می ساختار درآمدی پایدار در این راستا به بررسی و شناخت علاستنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است، که 
امه های توسعه ای کشور و شهری مختلف کشور و با بهره گیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین حقوقی، برنهای شهرداری
 های موجود در شهرها پرداخته شده است.پتانسیل
 

 پیشینه پژوهش -3
قانون بودجه سال  32تبصره « ب» . در بندگرددمیباز  3112سابقه قانونی مربوط به الیحه درآمد پایدار به قانون بودجه سال 

(. در این زمینه 3191، هاشهرداریماه شد)مالیه  1ی کشور حداکثر ظرف هاشهرداریدولت مکلف به ارائه الیحه خودکفایی  3112
درآمد پایدار  یواکاو(، در پژوهشی به 3191اسدپور). شودمیست که به مواردی از آن اشاره پژوهش های متعددی انجام شده ا

(، در 3123شرزه ای و همکاران)پرداخته است.  عباس در شهر بندر یمطالعه موردی با رویکرد توسعه پایدار شهر هاشهرداری
ی سایر کشورها هاشهردارینشان داده اند که در  پژوهشی مشابه، تحت عنوان اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری کشور

(، در پژوهشی 3192خان محمدی و همکاران) استفاده از منابعی همچون دریافت عوارض و مالیات های محلی، در صدر قرار دارد.
(، به 3191حسینی اصل)، پرداخته اند. تهران( یشهرداری: )مطالعه موردیشهردار یفو وظا یمنابع درآمد ینرابطه ب یبررسبه 

 ینب یدار یرابطه معن یانگرب یقتحق ینااشاره داشته است.  هاشهرداری یدارپا یدرآمدها ارزش افزوده، بر بر یاتمال یرتأث یبررس
 هاشهرداری یجار هایهزینهمنابع، و  و نسبت کل درآمد یدار،پاد بر ارزش افزوده با نسبت درآم یاتاز مال یناش یسهم درآمد
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 یعشوند و باعث توز یم یتهدا یداریبه سمت پا یداریاز ناپا یطوالنیان پس از سال هاشهرداری یمنابع درآمد یجهنت . درباشدمی
بر ارزش افزوده( جهت اداره مطلوب شهرها و ارائه  یاتدولت)اخذ مال یعمومی هر شهرستان و منابع درآمدها یعادالنه درآمدها

 پایدار درآمدهای منابع به بررسی(، 3191حاجی لو و همکاران؛) شوند. یم یعمرانی پروژها یتخدمات مناسب به شهروندان و هدا

(، به بررسی تطبیقی منابع درآمدی 3193(، وصالی آذر شربیانی)شرقی آذربایجان استان شبستر مطالعه: شهر )موردهاشهرداری
(، نیز در این راستا به بررسی منابع درآمدی و راهکارهای 3193خیاوی)اکبری و حمیدزاده در ایران و جهان و همچنین  هاشهرداری

(، در مقاله راه های 3191عباسی کشکولی و باقری کشکولی) افزایش آن در شهرداری اهر به روش تحلیلی سوات، پرداخته اند.
 یگانگیدیریت مطلوب اشاره کرده اند. ی کشور نیز به ساختار درآمدی، درآمدهای پایدار و مهاشهرداریتأمین درآمد پایدار برای 

(، 3122حسن زاده و خسرو شاهی) .می کند تأکید زمینه این در شهری توسعه آژانس های پر اهمیت نقش به (،3191دستگردی)
پیشنهاد کردند که شامل  هاشهرداریی کالن شهرها، الگویی را برای تأمین هاشهرداریدر مقاله الگوی تأمین مالی کارآمد برای 

، عوارض بر هاآنمالیات محلی بر زمین ها و مستغالت)عوارض نوسازی، عوارش سطح شهر، عوارض بر جداسازی زمین ها و ساختم
 بودن، ادامه دار و پایستگی اصل شش الگو، ارائه برای (،3193همکاران) و هاشمی. باشدمیمین ها و امالک رها شده و...( ز

 را محیطی توسعه با همبستگی و اقتصادی توسعه با همبستگی اجتماعی، توسعه با همبستگی شهری، حکمروایی بودن، منعطف

 و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان هاشهرداریپایداری درآمد به (، 3129بصیری پارسا و اکبری) .است کرده معرفی
های مورد نظر درآمد شهرداری همدان متکی بر  نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که همواره در طی سالپرداخته اند. 

ترین سهم درآمدی مربوط به پروانه های ساختمانی و تراکم و تفکیک عوارض ساخت و ساز و مسکن بوده است. از این بین بیش
بنابراین ناپایداری . کند که جزء درآمدهای ناپایدار بوده و با رکود و رونق در بخش مسکن این درآمد نیز تغییر می باشدمیاراضی 

 نوین منابع سیربر(، در 3192و هداوند) آل اسحاق .درآمدها شرایط دستیابی به توسعه شهری پایدار را نامساعد تر می نماید
 به لتدو ظایفو ازاه واگذاری برخی همر به یشهر جمعیت شد سریعر، به این موارد اشاره داشته اند که ها داریشهر یمددرآ

افزایش شدید نیازهای مالی موجب  د(،شوار گذواها  داریشهر نیز به یبیشتر ظایفو هینددر آ رود میر نتظاا ها)که داریشهر
 یمددرآ یگر منابعد و یمرکز لتدو از نتقالیا هجوو ،محلی یها تمالیا طریقرا از ها زنیا یناز اشده است. بخشی  هاشهرداری

از  .هندد پوششرا ها  داریشهر نیاعمر و اریگذتمام نیازهای سرمایه نند اتو نمی یمددرآ منابع ینا ماا کنند. می آوردهبر  نشا
دند. ولی متأسفانه به علت اقتصاد بو یجدید منابع یافتن لنباد بهز نیارد مو مالی منابع تأمین ایها بر داریند شهررو یندر ا و،ینرا

با بخش کت رمشا و مالی یهازاربا ها به داریشهراز روی آوردن  مانع مسأله ینا لیوند دنبو موفق انچند ان،یرا ربیماو  ضعیف
 یها مانعو  ها منبع ،هاروش  سیربر(، به 3192قلی پور، درویش زاده و پیران نژاد)خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد. 

  یها مانعو  ها منبع ،هاروش  هشوپژ یندر ا، پرداخته اند. میه(ارو داریشهر: ردیمو مطالعهی)شهر ارپاید مددرآ به ستیابید
 به. شد ئهارا مدهادرآ عنو ینا یشافزا ایبر هاییدپیشنها و دندـش اییـشناس ارومیه داریهرـشدر  پایدار یدهاـمدرآ هـب تیابیـسد

 بسته ندابتو که یابد می ستد ارپاید یمدهادرآ از بیـمناس طحـس هـب انیـمز ارومیه داریهرـش که تـباید گف خالصه رطو
 .  هدد ارقر توجه نکانورا در  هشوپژ یندر ا هشد ئهارا دیپیشنها
 

 مبانی نظری و یافته های تحقیق -4

 هاشهرداری -4-1
است و در چارچوب قوانین ایالتی یا ملی تشکیل  غیردولتیشهرداری به عنوان نهاد اجرایی حکومت محلی، سازمان عمومی و 

در کشورهای مختلف، متفاوت است. اما به . این خدمات باشدمیو مسئول اداره خدمات عمومی در محدوده ای تعریف شده  شودمی
شهری، حمل و نقل عمومی، محافظت از آتش و سایر  ریزیبرنامهموظف به ارائه این خدمات هستند.  هاشهرداریطور معمول 

ن میوه و ، اداره بازارهای عمومی و میادیهاآنبالیا، تأمین فضای سبز، تأمین پاکیزگی، زیباسازی فضای عمومی، اداره امور آرامست
تره بار، تأمین خدمات فرهنگی و فراغتی، جذب توریست، ارائه خدمات انتظامی شهری و رانندگی، ارائه خدمات رفاهی و تأمین 

، تأسیسات و هاآناجتماعی، ارائه خدمات زیست محیطی و بهداشتی، تسهیل سرمایه گذاری تجاری و صنعتی، تأمین ساختم
، ساخت پل ها، کانال ها، پارکینگ ها، پایانه ها، سردخانه ها و انبارها، هاآنأمین نور خیابتجهیزات شهری)ساخت، نگهداری و ت

 هاآندر بین سازم هاشهرداریتأمین آب، برق، گاز، سوخت، فاضالب و..(. در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظایف 
را به پنچ گروه  هاشهرداری. بر همین اساس می توان وظایف محل متعددی توزیع شده است غیردولتیو شرکت های دولتی و 

 تقسیم بندی کرد:
، اعالم نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری، اعالم نظر هاآنمانند ساخت خیابان، راه ها، مید: وظایف عمرانیالف( 

نقشه ساختمانی از اعضا سازمان نظام  در خصوص نقشه های تفکیکی، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و الزام به پذیرش
 مهندسی.
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: ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و هموار کردن راه ها و مجاری آب، تعیین محل هایی وظایف خدماتیب( 
مخصوص برای تخلیه زباله، نخاله و فضوالت ساختمانی، ساخت غسالخانه و گورستان، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، 

 تعمیر تونل های شهری.نگهداری و 
یی که در هاآن، صدور پروانه ساختمان، نظارت بر تمامی ساختم311اجرا آرا کمیسیون ماده : وظایف نظارتی و حفاظتیج( 

، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، بر پا کردن دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی شودمیشهر ایجاد 
 ه شهرداری و حفظ فضای سبز.اشخاص علی

ی مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، بوستان و جلوگیری هاآنساخت بناها و ساختم: وظایف رفاهید( 
 از سد معابر عمومی.

ارزش بودجه شهرداری، عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن، سایر عوارض شهرداری در تعیین : مدیریت منابعه( 
 (.3191)برجعلی نوسی، هاآنمعامالتی ساختم

 

 ریزیبرنامه -4-2
 هزینه از جدا را هاآنو  داده تخصیص مناسب مالی منابع استراتژیک، هایفعالیت برای خود بودجه در باید ها شهرداری

 و نظام استراتژیک ریزی برنامه نظام بین توان می شهرداری بندی بودجه نوین نظام از استفاده با .کنند مدیریت خود جاری های
 طور به و عملیاتی( استراتژیک به دو بودجه ها شهرداری بودجه دوگانه)تفکیک بودجه تدوین و با نمود برقرار ارتباط بندی بودجه

حاضر  حالکرد. در  جلوگیری استراتژیک فعالیت در عملیاتی فعالیت رخنه از و داد اختصاص استراتژیک فعالیت برای را منابع مؤثر
 برنامه چارچوب با تطابقی که است و عمرانی جاری بخش دو شامل سنتی شیوه به کشور هایشهرداری بودجه تدوین فرایند

 برنامه سازی در پیاده اند، نموده استراتژیک برنامه تدوین به اقدام که کشور نیز های ی شهردار از بعضی لذا ندارد، استراتژیک

به  را اولویت که هستند استراتژیک هایفعالیت این شهری، استراتژیک برنامه زیرا در اجرای اند، شده مواجه شکست با استراتژیک
 استراتژیک، هایفعالیت حفظ برای مؤثر راهی. کنند می مواجه اختالل با را استراتژیک برنامه و اجرای دهند می عملیاتی فعالیت

 (.3190و رسولی منش،  است)شیره پزآرانی استراتژیک یبودجه و عملیاتی یبودجه قسمت دو به ها شهرداری یبودجه تفکیک
 

 هاشهرداریکمبود منابع مالی  -4-3
  چالش ها در این زمینه را می توان این گونه بیان کرد: ترینمهم

سازد. همچنین مییکی از مشکالت نظام شهری در ایران سیستم مدیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل مواجه  -
عنوان نقاط ضعف  گویی وجود دارد. آنچه بهمداری، مشارکت طلبی و پاسخهایی چون شفافیت، قانوندر مدیریت جامع شهری مؤلفه

 .ها استزا بودن برنامههایی چون تمرکزگرایی و برونوجود ویژگی ،شوددر سیستم مدیریت شهری در ایران دیده می
 ؛هاشهرداریشهرداری به دولت و نبود استقالل همه جانبه در امور مدیریتی بحث تمرکز و وابستگی   -

 عدم دسترسی به بازار های مالی و عدم توسعه یافتگی این بازارها؛  -

 به روز نبودن قوانین و مقررات؛  -

 تمرکزگرایی در امور اجرایی و منافع؛  -

 (.3193)فالحی، نبود درآمدهای پایدار؛  -

 هایهزینهدرصد از همه  11از سوی هیئت دولت،  هاشهرداریبه تصویب الیحه درآمدهای پایدار روی هم رفته با نگاه 
درصد از راه منابع و دارایی های شهرداری از بخش مشارکت و سرمایه  11درصد از سوی دولت و  11شهرداری از سوی مردم، 

 (.3191:21صول به آن حرکت نمایند)حاتمی، باید در جهت و هاشهرداریگذاری فراهم شود و این نقطه هدفی است که 
 

 درآمدهای پایدار شهرداری -4-4
آن دسته از درآمدهای شهرداری هستند که از خصایص تداوم پذیری)دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسان 

رج آن گسترش یابد تا از مضیقه مالی شدید نمی شوند(، انعطاف پذیری)پایه درآمدی در طی زمان رشد یابد و همراه با گسترش مخا
اجتناب شود( و مطلوب بودن)کسب درآمد از محل مربوطه موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری بوده و موجب لطمه زدن به 

های  ریزیبرنامهساختارهای زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهر نشود( برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان 
 هایهزینهوجوه پایداری شهری، دستیابی به الگوی پایدار منابع اقتصادی برای تأمین  ترینمهمزم را تعریف کرد. از اجرایی ال

توسعه ای شهر و همچنین خدمات رفاهی  هایزیرساختجاری و عمرانی مورد نیاز شهر است که امکان سرمایه گذاری در نظام 
 (.3191مورد نیاز را فراهم می آورد)حسن زاده، 
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دارند  هاشهرداریروشن مسی سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی  هاشهرداریبررسی منابع درآمدی 
باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای  هاشهرداریبنابراین درآمد 

به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد. به گونه ای که مناسب ترین منبع درآمدی  هاشهرداریدی خود را در ردیف های درآم
در حوزه اقتصاد شهری می توان کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادی منابع دانست، که زیر بنای رشد اقتصادی را برای همه 

مد، ساختار سازمانی مناسب، آموزش تخصصی و حرفه ای مدیران، فراهم می سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآ هاشهرداری
ها و دستور کارهای اجرایی در حوزه درآمدی می تواند سبب کارآمدی این نظام  نامهآیینایجاد و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و 

شهروندان ناشی از فقدان منابع  (. اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به3127:03گردد)رزازیان؛ 
ارائه کردند.  هاشهرداریمالی است. صاحب نظران مسائل مالیه عمومی معیارها و راه کارهای متفاوتی برای تأمین منابع درآمدی 

را مالیات و عوارض و بعد از آن کمک های دولتی در  هاشهرداریمنابع مالی  ترینمهمتجارب کشورهای مختلف نشان می دهد 
قالب بودجه های جاری حکومت های محلی و تاسیسات و تجهیزات محلی و در نهایت وام دهی تشکیل می دهد)آیت الهی، 

مجموعه ای از فروش کاال و خدمات شهری، انواع مالیات و عوارض و  هاشهرداری(. همچنین ترکیب بهینه منابع مالی 3127
کشور هم نمی تواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش حاکم بر   یهاشهرداریکمک های مالی دولت مرکزی است. وضعیت 

دست یابی به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به درآمدهای پایدار و فاصله گرفتن از درآمد های ناپایدار حرکت 
ی غیر منقول اعم از واحدهای صنعتی، در نهایت مالیات وضع عوارض بر امالک و دارائی ها (.3122نماید)موسوی و همکاران، 

ی ایران می هاشهرداریباشد و  هاشهرداریمسکونی، تجاری، تفریحی، زمین و جزء این ها می تواند منبع درآمدی مناسبی برای 
اده توانند با استفاده از تجارب سایر کشورها در جهت چگونگی وصول این منبع درآمدی در جهت تأمین منابع جدید درآمدی استف

ی به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق هاشهرداریمالی  نامهآیین( 29ماده) -2(. ماده 3121کنند)جمشیدزاده زیازی؛ 
 (:3191ی کشور، هاشهرداریگردید)طرح درآمدهای پایدار 

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی؛  -

 درآمدهای ناشی از خدمات؛  -

 پرداخت های دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیر ساخت ها؛  -

 درآمد ناشی از مالیات ها و عوارض توأم با مالیات؛  -

 درآمد حاصل از جرائم و تخلفات؛  -

 واگذاری دارائی های مالی و سرمایه ای و سایر منابع از جمله تسهیالت؛  -

 درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری؛  -

 ؛گرددمیکمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهای که به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین   -

می توانند از ابزارهای تأمین مالی اعم از تسهیالت منابع داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، سرمایه  هاشهرداری :1تبصره

شهری و اجرای طرح های توسعه مدیریت  هایزیرساختگذاری خارجی)فاینانس(، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه 
 شهری با اولویت حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

مالی و  می توانند برای اجرای پروژه های مدیریت شهری از روش های اجرائی مناسب از قبیل منابع هاشهرداری :2تبصره

(، طرح و ساخت کلید در BOO(، تأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری)BOTساخت و بهره برداری و واگذاری)
(، احیاء و بهره برداری و BLT(، ساخت و اجاره و واگذاری)BOOT(، ساخت و بهره برداری و مالکیت و واگذاری)EPCدست)
تضمین های کافی،  بینیپیش(، با PPP(، مشارکت بخش عمومی و خصوصی)BLOبرداری)(، ساخت و اجاره و بهره ROTانتقال)

و دهیاری های کشور( به تصویب هیأت دولت خواهد  هایشهردارمعامالتی که به پیشنهاد وزارت کشور)سازمان  نامهآیینبر اساس 
 رسید اقدام نمایند.

 

 دستیابی به درآمدهای پایدار  -4-5
و شهری در نشت رسمی با اعضای شورای  هاآندر مراکز است هاشهرداریپایدار و سایر منابع مالی  طرح جامع درآمدهای

 به تصویب رسید که اهداف زیر را دنبال می کند:  3121اسالمی شهرها در سال 
 ایجاد هدفمندی در اقدامات شهرداری برای اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری؛  -

 هدف تسهیل پیشبرد سیاست های توسعه شهری؛ سیاست گذاری درآمدی با  -

 ایجاد پایداری و عدالت در تأمین منابع درآمدی شهرداری؛  -

 بر این اساس درآمدهای پایدار آن دسته از درآمدهای شهرداری که از خصایص زیر برخور دارند:

 نشوند.: یعنی دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید تداوم پذیری  -
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: یعنی کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی، مطلوب بودن  -

 کالبدی، اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد.

: یعنی کسب درآمدی که در طی زمان بزرگ شود و همپای با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقه انعطاف پذیر بودن  -

 (.3121)شرزه ای و قطمیری؛ های اجرایی الزم را تعریف کرد ریزیبرنامهجتناب شود و برای وصول آن بتوان مالی ا

 ها از محل درآمدهای محلی دروندرصد از منابع مالی شهرداری 93شود که بدانیم بیش از اهمیت موضوع زمانی روشن می
در شهرهای ما برای تأمین منابع مالی هر  درصد است. 3کمتر از  های بالعوض دولتیشود و وابستگی به کمکشهرها تامین می

آن چه از منابع طبیعی و غیر طبیعی که متعلق به آیندگان است به پول تبدیل گردیده و با آن، نگه داشتن شهرها در وضعیت کنونی 
و سرانه ها زیر پا  شودمیر داده امکان پذیر شده است. در شهرها، حریم ها و فضای سبز به فروش می رسد، کاربری ها تغیی

. همه این موارد در واقع زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و دست درازی به منافع نسل های آینده است. در زیر به شودمیگذاشته 
 :شودمیست و گریبان گیر شهرها شده است، اشاره هاشهرداریبرخی از مشکالت و معضالتی که ناشی از مشکالت مالی 

  ازاد تراکم و تأثیر آن بر سیستم های شهری، میزان و نوع ارائه خدمات، شبکه ارتباطی، تراکم جمعیت و کاهش فضای فروش م
 عمومی و باز را به دنبال دارد.

   نوع و میزان گرفتن عوارض خارج شودمیفشارهای بیش از حدی که در ساخت و سازها برای کسب درآمد به شهروندان وارد ،
 (.3123تغییر نگرش فرهنگی مردم درباره شهرداری شده است)مقیمی،  از قاعده، باعث

   در حریم و حاشیه محدوده ای شهرها، در نقاطی که بخشداری ها اقدام به صدور پروانه ساختمانی می کند، عالوه بر اینکه
دنبال خواهد داشت. باید توجه ، توسعه ی قارچ گونه شهر را به شودمیزمینه ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مهندسی فراهم 

و منجر به پیدایش مشکالت پر شمار  شودمیداشت که به احتمال زیاد این مناطق در آینده نزدیک به محدوده ی شهری اضافه 
برای مدیریت شهری خواهد شد، زیرا شهرداری مجبور به ارائه خدمات در کاربری های شکل گرفته خواهد شد. ارائه خدماتی که نه 

 .شودمیی نیز هایهزینههیچ درآمدی برای شهرداری نداشته بلکه شهرداری نیز با دادن خدمات شهری مجبور به صرف  تنها

   تأخیر در ارائه طرح های مطالعاتی و اجرایی به ویژه تأخیر در ارائه طرح تفصیلی که به متوقف ماندن بسیاری از پروژه های
 نیز به دنبال دارد. عمرانی انجامیده و نارضایتی شهروندان را

  های بیش از اندازه ی درآمد تفکیک اراضی در مناطق حاشیه ای شهرها در بلند مدت باعث از میان رفتن زمینه های  بینیپیش
 کشاورزی، باغ ها، فضای سبز و منابع تولید اکسیژن شهر خواهد شد.

 

 طریق درآمد های پایداراز  هاشهرداریطرح های پیشنهادی برای افزایش منابع مالی  -4-6
استفاده مناسب و صحیح از امالک و مستغالت شهرداری از طریق ساماندهی بازارهای هفتگی و  -4-6-1

 ....؛
شهرداری می تواند از طریق نمایشگاه های هفتگی، ماهانه، فصلی و مناسبتی و... را برگزار کند و با فراخوان از کشاورزان و 

 نری اقدام به برپایی نمایشگاه های دائمی و موقت و همچنین جشنواره های فصلی نماید. صنعت گران عرصه فرهنگی و ه
 

 مدیریت پسماند -4-6-2
برای پایداری و کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی که بر اساس 

ظرفیت های موجود تدوین می شوند. در ایران با توجه به شرایط اقتصادی، مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و 
اجتماعی و زیست محیطی شهرهای مختلف می توان از شیوه های ترکیبی پسمان سوزی، کمپوست، بازیافت کاغذ، پالستیک، 

می تواند با یک مدیریت استراتژیکی شیشه و فلز و دفن بهداشتی با رعایت استاندارد های الزم استفاده کرد. این روش ها در نهایت 
شهری را کم و درآمد زایی مناسبی  هایهزینهنه تنها کشور را از مشکالت زیست محیطی برای نسل های آینده نجات دهد بلکه 

 برای این مدیران داشته باشد تا بتوانند در مسایل مهم دیگر شهری برای رفاه و سالمتی شهروندان هزینه کنند.
 

 اندازی کارگاه تولید سنگ فرش، بلوک سیمانی، قطعات بتنی درجا و موزائیک و... راه -4-6-3
 به ارمغان می آورند عبارتند از: هاشهرداریمزایایی که این طرح برای 

 فروش مازاد تولید به مصرف کنندگان در سطح شهر بدون کرایه حمل؛  -

 ی اطراف؛هاشهرداریفروش محصوالت به   -

 استفاده محصوالت تولیدی در مصارف داخلی شهر و اشتغال زایی؛   -
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 ارائه زمین به سرمایه گذاران -4-6-4
می توانند با ارائه زمین به سرمایه گذاران و اصناف درون شهری برای راه اندازی فضای بازی کودک در کنار  هاشهرداری

 تی و... اقدام نمایند.پارک های شهری و نصب دکه های فروش مواد غذایی، مطبوعا
 

 زیسا خصوصی -4-6-5
 نمی 00ل ـصا معا راتمقر لمشموو شوند  می یبند طبقه لتیدوغیر عمومی یهادنهاو جز نقانو طبق گرچهاها  داریشهر

تأکید رد مو را  یـخصوص بخش ها به داریشهر یفعالیت ها اریگذوا ورتضر ندکهد دارجوو دیمتعد دیقتصاا الیلد لیو ،باشند
 د.ـباش یشهر تخدما ایبر مالی منابع تأمین در مثبتد یکررو یک نداتو می مسأله ینا هد.د میار قر

 

 کشت گیاهان دارویی و درختان مثمر در پارک ها و محوطه های فضای سبز-4-6-6
صرفه جویی های عمده در کشت گیاهان دارویی مثل اسطوخودوس، رزماری، افسنطین که ارزش تجاری باالیی دارد باعث 

نگهداری، آبیاری، کود و سم در میادین و پارک ها و از طرفی شهرداری می تواند از طریق برداشت و فروش این نوع  هایهزینه
گیاهان به درآمد زایی پایداری دست پیدا کند. به طور مثال شهرداری فردوس به جای کاشت درختان غیر مثمر در میادین و بزرگراه 

تن زیتون  32تا 9به کاشت درخت زیتون که میوه اش چندان برای مردم و رهگذران مطلوبیتی ندارد پرداخته است و ساالنه بین ها، 
از سطح شهر برداشت می کند. یعنی با همان آب، کود و کارگر و با تأمین همان میزان فضای سبز برای شهرداری درآمد زایی کرده 

 است.
 

 اراندشهر کمشتر وقصند -4-6-7
 تتأسیسا دراری زـگ رمایهـس ایرـب یـمحلدولت های  به هستندکه لتیدو ( مؤسساتیMfdsصندوق های توسعه شهرداری)

 دهند. می وام  یر بناییز
 

 ی با پتانسیل باالی توریستی و گردشگری شهریهاآنتوسعه مک -4-6-8
جهت برآورده کردن انتظارات بازدید کنندگان گردشگری نه فقط یک استراتژی برای فراهم کردن یک محصول رقابتی در 

است، بلکه یک روند توسعه خود شهر و فراهم نمودن هر چه بیشتر و بهتر زیر ساخت ها و به وجود آوردن موقعیت ها برای مدیران 
تبدیل شوند یی که پتانسیل خوبی دارند تا به قطب توریستی گردشگری هاآنشهرداری می تواند مک شهری و ساکنان منطقه است.

 محسوب شوند، اقدام کنند: هاشهرداریو جزء درآمدهای پایدار 
 شهر برای جذب توریست؛ هایزیرساختتهیه  -

 احداث موزه های آثار باستانی در کنار بناهای تاریخی؛  -

 بازسازی و توسعه کاروانسراهای شهری و بازارهای محلی؛  -

 توسعه شهر زیر زمینی؛  -

 (.3191در سطح شهر و تأمین منابع مالی؛)مسلم پور، ساخت تاالر های پذیرایی  -

 

 هاآنو اخذ درآمدهای پایدار از لزوم توجه به زیبایی شناسی و زیبا سازی منظر شهری  -4-6-9
 وجهی است. چند و پویا امری الزاما است، شهری محیط با انسان تعامل حاصل که شهری منظر و فضا زیبایی و ادراک

 انسانی های انگیزه بر شهری مبتنی منظر ادراک است. پیچیده و متعدد شهری منظر ادراک در درگیر سازکارهای و عوامل بررسی
 شهر معنایی و ذهنی تجسم تا شناختی و زیبایی کالبدی منظر چون مختلفی سطوح در که است محیطی های ویژگی بر مبتنی و

 است ابزاری آن، و مناظر فضاها شهر، با شهروندان ارتباطی اجزای ترین اصلی از یکی عنوان به شهری مبلمان گیرد. می شکل

 ادراک نماید. می ایفا مؤثری نقش ساکنان رضایت در احساس ایجاد آن تبع به و شهر فضای زیباسازی در نیاز، رفع بر عالوه که
 ادراک از مستقل و عینی پدیده یک کیفیت زیبایی، که این یعنی شودمی تلقی ذهنی امری حدودی دردیدگاه مردمی نیز تا زیبایی

 یک شعر، یک بنا، یک طبیعی، ی منظره یک مثل عینی وجود یک به دریابنده فرد سوی از که است ارزشی نیست بلکه آن
و  ادراک دارد. در بستگی فرد ی عقیده به است زشت چیزی چه و زیباست چیزی چه که این . بنابراینشودمی اضافه... و موسیقی
و تنوع و ازدحام  تناسبات نظم، ریتم، چون هم کالبدی متداول و معمول معیارهای بر عالوه شهری، منظر و محیط زیبایی ارزیابی

 جمله از که دارند دخالت زیبایی سنجش در معنایی ادراکات چون هم زیادی و معیارهای و محیط ساکت و آرام بخش و... عوامل
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با توجه به  (.3191کرد)شهری و زمانی،  طبیعت و.. اشاره حضور و اجتماعی حیات و خاطراتو  انگیزی خاطره به توان می هاآن ی
هزینه  هاآنحجم عظیم عملیات عمرانی مربوط به روسازی راه، هر ساله بودجه کالنی در راستای ساخت معابر شهر و حفظ کیفیت 

اولیه، بدون در نظر  هایهزینهتالش مسئولین به سوی کاهش پروژه  هایهزینه. در این راستا، در صورتی که در برآورد شودمی
فاز بهره برداری پروژه و چرخه عمر آن باشد، ممکن است گزینه ای برای اجرا یا تعمیر و نگهداری انتخاب شود  هایهزینهگرفتن 

در  .شودمیخدمت رسانی راه در طول عمر  هاشهرداریکه عمالً از نظر اقتصادی گزینه مناسبی نیست و موجب هدر رفتن منابع 
این راستا، یکی از روش های متداول انتخاب گزینه مناسب روسازی، در جلوگیری از اتالف منابع، استفاده از تحلیل هزینه چرخه 
عمر برای ارزیابی گزینه های مختلف پیش رو است. به این مفهوم که انتخاب یک گزینه ممکن است به دلیل عدم تأمین کیفیت 

ر، هزینه اولیه کمتری را برای کارفرما به دنبال داشته باشد، اما در طول مدت عملکرد پروژه نیاز به تعمیرات پی در پی، انسداد باالت
بسیاری از پارامترهای  راه، هزینه باالتر جهت تعمیرات و عواملی از این دست در نهایت هزینه بیشتری را به کارفرما تحمیل کند.

سطوحی از عدم قطعیت را با خود به دنبال دارند با این وجود نه تنها در پروژه های روسازی راه و معابر  ICCAمورد استفاده در 
 (.3191شهری، بلکه در سایر پروژه های عمرانی رویکرد قطعی به علت سهولت رواج بیشتری دارد)گلصنملو و همکاران؛ 

 

 گیرینتیجه -5
 انجام شود، مالی سال طی در باید که اقداماتی و هافعالیت و خدمات کلیه آن در که مالی جامع یک برنامه شهرداری بودجه

 تصویب از پس و شودمی بینیپیش هاآن هزینه تأمین برای الزم درآمدهای و مخارج میزان و مبلغ بینیپیش با همراه

کمبود منابع درآمدی مورد نیاز با داشتن پیش روی مدیران شهری  هایچالش ترینمهمیکی از . اجراست قابل انجمن)شورای( شهر
شهری  هایزیرساختدو خصیصه تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار، برای ارائه خدمات و ایجاد 

 یبودجه و عملیاتی یبودجه قسمت دو به ها شهرداری یبودجه تفکیک استراتژیک، هایفعالیت حفظ برای مؤثر راهی. است
درآمدهای ناشی از عوارض درآمدهای شهرداری که همواه با کمبود منابع مالی مواجه بوده است عبارتند از:  .است استراتژیک

پرداخت های دولت بابت جبران بخشی از هزینه خدمات عمومی و توسعه زیر  درآمدهای ناشی از خدمات؛ عمومی و اختصاصی؛
واگذاری دارائی های مالی و سرمایه  درآمد حاصل از جرائم و تخلفات؛ وارض توأم با مالیات؛درآمد ناشی از مالیات ها و ع ساخت ها؛

کمک های اشخاص حقیقی و  درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه گذاری؛ ای و سایر منابع از جمله تسهیالت؛
علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار این . گرددمیحقوقی و سایر درآمدهای که به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین 

کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان  روازاین، باشدمیشهری پایدار، اما درآمد های شهرداری ناپایدار  هایهزینهکه  باشدمی

آن جایی که درآمدهای پایدار از . شودمیدر مدیریت امور شهری  هاآنشدن نقش  مفیدترو  ترفعالو  هاشهرداریموجب تقویت 

مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصاد است و همچنین توسعه پایدار در اقتصاد بستگی بسیار شدیدی به چگونگی استفاده از امکانات 
این  و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از هوا، آب، فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد،

درآمدهای پایدار باید دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشند. با توجه به بررسی های به عمل آمده 
برای تحقق درآمد سالیانه خود در  هاشهرداریالزم است  روازاینمنابع درآمدی حاصله از ویژگی  ناپایدار بودن برخوردار می باشند، 

از منابع مالی پایدار اقدام نمایند. با توجه به این که درآمد های پایدار از یک استقرار نسبی برخوردارند، الزم  راستای کسب درآمد
به عنوان یک نهاد عمومی که مسئولیت مدیریت و اداره شهرها را بر عهده دارند با استفاده از تجارب سایر  هاشهرداریاست 

تأمین درآمد از منابع ناپایدار کم و با افزایش سهم درآمدهای پایدار در اقالم درآمدی  کشورهای توسعه یافته وابستگی خود را به
خود به ارائه خدمات در سطح شهر بپردازد در غیر این صورت در دراز مدت با زیادی عدیده ای در مدیریت شهری مواجه خواهند 

 هاشهرداریتا حدودی می تواند درآمدهای پایداری برای بود. با توجه به بررسی های صورت گرفته اعمال راهکارهای مطرح شده 
 که است جاری و عمرانی بخش دو شامل سنتی شیوه به کشور هایشهرداری بودجه تدوین حاضر فرایند در حال ایجاد کند.

 دو به ها شهرداری یبودجه تفکیک استراتژیک، هایفعالیت حفظ برای مؤثر ندارد، راهی استراتژیک برنامه چارچوب با تطابقی

از  قبل که چهآن  ،ها داریشهردر  یمددرآ نوین منابعاز  دهستفاا ایبر است. استراتژیک یبودجه و عملیاتی یبودجه قسمت
 منابع است.ین از ا دهستفاا ایبر مناسب زیسا بستر ،باشد ت میـهمیا ایزـح یمددرآ منابع دنکر همافر
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 منابع
 

)مشکالت و راهکارها(، هاشهرداریی محلی فرانسه، همایش مالیه هاآن(، منابع مالی سازم3127آیت اللهی، علیرضا؛) .3
 معاونت مالی و اداری، تهران: انتشارات شهرداری. 

(، بررسی تطبیقی شیوه تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی، سومین همایش مالیه شهرداری با 3122آبگون، امید؛) .2
 بررسی مشکالت و راهکارها.رویکرد 

در شهر  یمطالعه موردی با رویکرد توسعه پایدار شهر هاشهرداریدرآمد پایدار  یواکاو(، 3191اسدپور، احمدعلی؛) .1
 .332 -97، صص 01، فصلنامه مدیریت شهری، شماره بندرعباس

، 1شریه تحقیقات حقوقی آزاد، دوره ، نها داریشهر یمددرآ نوین منابع سیربر(، 3192آل اسحاق، پریسا؛ هداوند، مهدی؛) .0
 .22 -3، صص 22شماره 

(، بررسی منابع درآمدی و راهکارهای افزایش آن در شهرداری اهر به 3193اکبری، مصطفی؛ حمیدزاده خیاوی، سهیال؛) .3
 آلمان. -روش تحلیلی سوات، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین

مجله علمی پژوهش مدیریت و ، و لزوم ایجاد درآمدهای پایدار هاشهرداری منابع درآمدی(، 3191)برجعلی نوسی، مریم؛ .1
 .3مطالعات اجتماعی، شماره 

، تهران، و توسعه شهری پایدار: مطالعه موردی شهر همدان هاشهرداریپایداری درآمد (، 3129بصیری پارسا و اکبری) .7
 .نخستین همایش توسعه شهری پایدار

، هاشهرداریی جنوب آسیا، مجله هاشهرداریمنبع درآمد  ترینمهم(، مالیات بر دارایی، 3121جمشیدزاده زیازی، ابراهیم؛) .2
 .13دوره جدید، سال سوم، شماره 

، تهران، هاشهرداری(، خصوصی سازی خدمات شهری روشی پایدار در تامین مالی 3192جعفری، دانش؛ کریمی، سمانه؛) .9
 لیه ی شهری.اولین همایش ما

 .21 -21، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره نهم، صص هاشهرداری(، مشکالت و مسائل نظام مالی 3191حاتمی، بهرام؛) .31
 آذربایجان استان شبستر مطالعه: شهر )موردهاشهرداری پایدار درآمدهای منابع بررسی(، 3191حاجی لو و همکاران؛) .33

 .22-3(، صص 21)پیاپی 3شماره (، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شرقی
فصلنامه مطالعات ، هاشهرداری یدارپا یدرآمدها ارزش افزوده، بر بر یاتمال یرتأث یبررس(، 3191حسینی اصل، سیدعلی؛) .32

 .212 -329، 1، شماره 1ی، دوره و حسابدار یریتمد
ی کالن شهرها)مطالعه موردی: هاشهرداری(، الگوی تأمین مالی کارآمد برای 3122حسن زاده، علی؛ خسروشاهی، پرویز؛) .31

 شهرداری تهران(، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، همایش مالیه شهرداری.

 .3(، گزارش خالصه مدیریتی شهرداری تهران، ص3191حسن زاده، فرهاد؛) .30

 یفو وظا یآمدمنابع در ینرابطه ب یبررس(، 3192خان محمدی، محمدحامد؛ خوشکار، فرزین؛ سعادت آگاه، فروه؛) .33
، صص 31، جلد دوم، شماره 2یریت، دوره و مد یفصلنامه چشم انداز حسابدار، تهران( یشهرداری )مطالعه موردیشهردار

71- 22 . 
 یدرآمـد منابع مالی و یداریپا یابیارز(، 3192؛)سـمانه ی،اسـبوئیمـی جعفـر، کر ی،داود، باباجانـ ی،دانـش جعفـر .31

 شـماره هفتم. ی،شـهریریت تهران، فصلنامه اقتصـاد و مد یشـهردار
(، کارایی بخشی نظام تشخیص و وصول درآمد، همایش مالیه شهرداری)مشکالت و راهکارها(، 3127رزازیان، محسن؛) .37

 معاونت مالی و اداری، تهران: انتشارات شهرداری. 

در منظر شهری، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی  (، بررسی زیبایی شناسی و ادراک3191شهری، رضا؛ زمانی، حیدر؛) .32
 در عمران، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.

 ی کشور.هاشهرداری(، پروژه اصالح و تأمین منابع درآمدی 3123شرزه ای، غالمعلی؛ مجتهد، احمد؛) .39

)مطالعه موردی: هاشهرداریع مالی (، مطالعه روش های تأمین مناب3121شرزه ای، غالمعلی؛ قطمیری، محمدعلی؛) .21
 ساختار مناطق مالی شهرداری شیراز(، مجموعه مقاالت همایش مدیریت فضای شهری.

بر اساس  هاشهرداری(، ارتقای کارایی نظام بودجه بندی 3190شیره پزآرانی، علی اصغر؛ رسولی منش، سید مصطفی؛) .23
با رویکرد  هاشهرداریموعه مقاالت سومین همایش مالیه برنامه استرتژیک شهر)تجربه ای در شهرداری نیاسر(، مج

 بررسی مشکالت و راه کارها.

 .031(، مجلس شورای اسالمی، دوره دهم، سال اول، شماره 3191ی کشور؛)هاشهرداریطرح درآمد پایدار  .22
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ی کشور، هاشهرداری(، راه های تأمین درآمد پایدار برای 3191عباسی کشکولی، محمد علی؛ باقری کشکولی، علی؛) .21
 .92، سال دهم، شماره هاشهردارینشریه 

، تهران: مرور سیاست، شبکه مطالعات 2211219(، بررسی درآمدهای پایدار در ایران، شماره مسلسل: 3193فالحی، بهاره؛) .20
 سیاست گذاری عمومی، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری.

 ستیابید یها مانعو  ها منبع ،هاروش  سیربر(، 3192یران نژاد، علی؛)قلی پور، رحمت اله؛ درویش زاده، محمدمهدی؛ پ .23
 . 372 -331، صص 3، شماره 33، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره میه(ارو داریشهر: ردیمو مطالعهی)شهر ارپاید مددرآ به

در مدیریت  (LCCA(، نقش تحلیل هزنه چرخه عمر)3191گلصنملو، ابراهیم خلیل؛ علی نژاد، توحید؛ شهری، رضا) .21
 روسازی معابر در شهرستان خوی، سومین کنفرانس ساالنه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز.

ی کشور، معاونت پژوهش های اقتصادی، دفتر مطالعات هاشهرداری(، بررسی طرح درآمد پایدار 3127؛)هاشهرداریمالیه  .27
 .211وضوعی ، کد م33013اقتنصاد بخش عمومی، شماره مسلسل 

، تهران: انتشارات سازمان هاشهرداری هایهزینه(، شیوه های افزایش درآمد و کاهش 3121مهندسین مشاور هامونپاد؛) .22
 و دهیاری های کشور. هاشهرداری

(، استراتژی 3122موسوی، میرنجف؛ باقری کشکولی، علی؛ سعیدآبادی، رشید؛ حسینی امینی، حسن؛ قنبری، ابوالفضل؛) .29
ی شهرهای کوجک)مطالعه موردی شهرداری زارچ(، مجله علوم انسانی و هاشهرداریمندسازی افزایش درآمد های توان

 اجتماعی، دانشگاه تبریز.

، 01، شماره هاشهرداریو تدوین راهکارهای منابع مالی پایدار،  هاشهرداری(، تنگناهای مالی 3123مقیمی، محمدحسین؛) .11
 و دهیاری های کشور، وزارت کشور. هاشهرداریتهران: انتشارات سازمان 

و لزوم ایجاد درآمدهای پایدار، پنجمین کنگره بین  هاشهرداری(، واکاوی و بررسی منابع مالی 3191مسلم پور، عباس؛) .13
 المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

 -3122لکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و ناپایدار)(، تحلیل عم3122نصر اصفهانی، رضا؛ آخوندی، نادر؛) .12
 .330 -371( همراه با ارائه راهکار جدید، همایش مالیه شهرداری، صص 3173

 شهرها کالن مطلوب درآمدی نظام به دستیابی (، راهکارهای3193مهرداد؛) مظلومی، میثم، بصیرت، هاشمی، سیدمناف، .11

 با راهکارها) و مشکالت شهرداری، مالیه همایش پنجمین مقاالت مجموعهشهری،  پایدارتوسعه  تحقق جهتگیری با

 .تهران ،)مقاومتی اقتصاد رویکرد
در ایران و جهان، سومین کنفرانس ساالنه  هاشهرداری(، بررسی تطبیقی منابع درآمدی 3193وصالی آذر شربیانی، محمد؛) .10

 پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری.
 مجله ،هاشهرداری مالی منابع تأمین در شهری توسعه آژانس های نقش به نگاهی(، 3191؛)وحید دستگردی، یگانگی .13

 .32 -07 صص ،32 شماره شهر، اقتصاد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




	01- UDSJ- No 11- Cover
	02- UDSJ- No 11- Cover
	04- UDSJ- No 11- Vol 01- FullText
	00- UDSJ- No 11- Content- Vol 01
	01- UDSJ- No 11- Vol 01- 12567
	03- UDSJ- No 11- Vol 01- 53869
	05- UDSJ- No 11- Vol 01- 24009
	06- UDSJ- No 11- Vol 01- 69547
	07- UDSJ- No 11- Vol 01- 55737
	09- UDSJ- No 11- Vol 01- 75737

	06- UDSJ- No 11- Cover

