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شناسایی موانع مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در مدیریت شهری تهران: 

*یک تحلیل محتوای کیفی
 

 2سید حمید ابطحی ،  1ملیحه شیانی

 31/1/1400تاریخ پذیرش:                 12/9/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

کند.  شود و به ایجاد یک جامعۀ بهتر کمک می مشارکت در مدیریت شهری، موجب افزایش ادراک شهروندان از نیازهایشان می

نهاد و ...( با موانع اداری، تاریخی،  های مردم ها، سازمان اما، مشارکت اشخاص حقیقی )شهروندان( و حقوقی )اصناف، انجمن

رو است. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف شناسایی موانع مشارکت شهروندان تهرانی  تماعی و فرهنگی متعددی روبهاج

ساختاریافته با مشارکت های نیمهها با روش کیفی و مصاحبه انجام شد. پس از مروری بر منابع و تدوین چارچوبی مفهومی، داده

ها و علمی دانشگاه شورای شهر تهران، مدیران ارشد شهرداری تهران، اعضای هیئتگروه از افراد شامل اعضای سابق و فعلی  4

ها استفاده شد و معیار پایان نمونه گیری نظری و هدفمند برای انتخاب نمونهآوری شدند. نمونه کارشناسان شورای شهر جمع

افزار کنیک تحلیل محتوای کیفی و با کمک نرمها با تدست آمد. داده نفر به 30گیری اشباع نظری بود که بعد از مصاحبه با 

عنوان موانع  زیرمقوله به 7مقوله اصلی و  3های کیفی نشان داد  کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده 12ِی  ا کیودی مکس

یریت های مد محوری(، چالش مشارکت در مدیریت شهری وجود دارند که عبارتنداز: بافت شهر )ساختار شهری، ضعف محله

زدگی، ضعف قانون(.  قانونی )رویکرد منفی به مشارکت، سیاست -شهری )مدیریت ناکارآمد، تضاد منافع(، موانع سیاسی کالن

ِحاضر با توجه به افزایش سطح تحصیالت شهرنشینان و  ویژه درحال طورکلی، در صورت فراهم بودن بسترهای مشارکت به به

 شاهد حضور فعال ساکنین شهر در مدیریت شهری بود.توان  ها، می افزایش ضریب نفوذ رسانه

 ایران، تهران، شهرداری، مدیریت شهری، مشارکت، مطالعه کیفی.  واژگان کلیدی:
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Abstract 
Participation is a two-sided partnership between both legal and real people to perform an 

activity. The participation means participating in something or getting a piece of that. 

Participating literally means acting together, taking part in something, win a share of something 

and social counteract in a group Participating in city management, increases citizens perception 

on affairs about their issues and themselves and helps to create a better society and 

development. But the participation of real people (citizens) and legal people (crafts, guilds, 

humanism organizations and …) face a lot of official, historical, social and cultural obstacles in 

city management. Therefore, this study has been done with the goal to identify obstacles in 

Tehran’s citizens' participation. After a review on sources and developing a conceptual frame 

about participation in city management, semi-structured interview (deep) technic has been used 

for collecting data and interviewees have been located in 4 groups: former and present 

members of Islamic City Council of Tehran, Senior managers of Tehran Municipality, 

members of science committee in public universities and city councils' experts. In choosing 

former and present members of City Council of Tehran, Rey and Tajrish, it has been tried to 

have equal members of two of the major political orientation: Reformist party and Conservative 

party. In the choosing of the second group (former and present Senior managers of Tehran 

Municipality) top managers (former mayors, former and present deputies of the Municipality) 

have been interviewed and because they had experience in interacting with Islamic City 

Council and governmental and public institutions And the third group are people who are 

members of science committee of city management related fields and have had experience in 

researches and some had executive experiences, and at the end city councils expert that have 

had the experience to attend committees and council commissions have answered the questions 

of this study . For choosing the samples, targeted and theoretical sampling technic with the 

most diversity has been used.  Data have been analyzed and coded with qualitative content 

technique and Maxqda-12 applications. The result of analyzing the qualitative data showed 3 

main categories and 7 sub-categories as obstacles in participating in city management including 

the city texture (urban structure, neighborhood-base weakness), macro city management 

challenges (inefficient management, conflict of interests), legal-political obstacles (negative 

approach to participation, politicization, weakness of the law). Then the result of the study got 

adapted to the studies similar to this one and they had many similarities. Overall, if conditions 

for participation are provided, we could see strong presence of urban inhabitants in city 

management. 
Keywords: Iran, Tehran, municipality, urban management, Participation, qualitative study 
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 مقدمه و بیان مسئله
(. 1387پور،  ترین محصول بشریت است )شارع به بیانی پیچیدهشهر یک واقعیت پیچیده و 

توانند منشأ  های زیاد برای ساکنان، می شهرها اماکنی هستند که جدا از فراهم ساختن فرصت

محیطی و ... نیز باشند. مشارکت  گیری تهدیدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست شکل

سعه در مدیریت شهری است و فرایندی است که های اساسی اهداف تو شهروندان یکی از مؤلفه

(. 1397پور و حجتی،  کنند )شارع گیری را تجربه و تمرین می طی آن افراد، قدرت تصمیم

ها از توان مدیریت سنتی خارج و  شهرنشینی سبب بروز مشکالتی شده است که حل کردن آن

(. بسیاری از 1391ه، چشم زاده و فدایی ده مستلزم مشارکت شهروندان اجتماع است )حسین

گردد و طراحی و اجرای  ترین عضو جامعه بازمی مثابۀ اساسی ها به عدم مشارکت مردم به چالش

های مشارکتی مردم، امری بیهوده است )توکلی و  ای بدون توجه به نظر و دیدگاه هر برنامه

توکلی،  معنای توزیع مجدد قدرت است )احمدی و (. مشارکت شهروندان به1388میرزاپور، 

شود و به ایجاد  براین، موجب افزایش ادراک شهروندان از مسائل و نیازهایشان می (. عالوه1388

های افراد باهدف  یک جامعۀ بهتر کمک کرده و توانایی جامعه برای هماهنگ ساختن کنش

( و به 1385سازد )ساروخانی و امیرپناهی،  توسعه را تقویت و حکومتی بهتر را فراهم می

 ( 2004، 1)باوم کند ها و توسعۀ اجتماعی کمک می ها و شرکت ش روابط مردم با سازمانگستر

علل  نفع جمعیت شهری به وقوع پیوسته است. ازِتوجهی به از ابتدای دهۀ چهل، افزایش قابل

ویژه تهران  گذاری در شهرها به شهرها است. سرمایه مهم آن استقرار مناسبات نوین اقتصادی در

ه درآمدهای نفتی، به رشد شهرنشینی شتابانی منجر شد که همراه با توسعه نبوده است با اتکا ب

های  ِحاضر گرفتار مشکالتی مانند آلودگی شهرهای کشور درحال (. کالن1388)حسامیان، 

محیطی، کمبود آب آشامیدنی، فضای سبز ناکافی، کمبود مسکن و خدمات شهری  زیست

(. حل این مشکالت بر عهدۀ مدیریت 1391پور،  هستند )مدنینشینی  ناکارآمد و گسترش حاشیه

 شهری است که در صورت برخورداری از ماهیت دمکراتیک عملکرد بهتری خواهد داشت. 

رغم این  گذرد. به خورشیدی می 1286بیش از صدسال از تشکیل شهرداری تهران در سال 

کنندۀ  آن است که ساختار اداره رو است. واقعیت سابقه مشارکت ساکنین شهر با موانعی روبه

(. به بیانی، فرایند 1394شود )امانپور و همکاران،  ای اداره می صورت جزیره شهر تهران به کالن
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فرض مشارکت تعریف نشده است  شود، زیرا با پیش  ادارۀ امور بدون مشارکت دچار خللی نمی

شود.  ی تا ملی را شامل میهای دخیل متفاوت و از سطح محل و حیطۀ عملکردی و سطح دستگاه

شهری مثل  ویژه در جوامع شهری و آن هم در کالن با توجه به پیچیده شدن روابط انسانی به

منظور حضور و مشارکت مؤثر  شده و روشن، به ها و نهادهای رسمی تعریف تهران وجود شبکه

یطه عملکردی دهد ابهامات در جایگاه و ح مردم ضروری است. بررسی تحوالت قانونی نشان می

زمان با تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی گذارده شده است )قاسمی  آن هم

 (. 1380حامد، 

عنوان پایتخت که میزبان جمعیت بسیار باالیی است، نیازهای جدید و بسیار زیادی  تهران به

بال آن است تا دن دارد که مستلزم مشارکت شهروندان در مدیریت شهری است. این تحقیق به

 موانع تحقق مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در ادارۀ امور شهر تهران را شناسایی کند. 

 پیشینه تجربی
گرفته درزمینۀ مشارکت که غالباً بر  های صورت در این بخش، به بررسی چند مورد از پژوهش

 پردازیم. اند می روش کمّی انجام شده  خالف تحقیق حاضر به

تمرکززدایی را « حکومت محلی یا استراتژی توزیع قدرت سیاسی در ایران»اب قالیباف در کت

نژاد به بررسی میزان مشارکت در مدیریت  (. موسوی1392داند )قالیباف،  رفت می حل برون راه

پردازد. فرضیه وی آن است که وضعیت مشارکت مردم در ادارۀ امور شهر تهران  شهری می

هرداری به تحقیق پرداخته و در آخر به نتیجۀ مثبت رسیده مناسب است. وی در منطقۀ شش ش

(. قیصری 1387نژاد،  داند )موسوی های مناسب نهاد مذکور می است که دلیل آن را فعالیت

این « گیری حکومت محلی در شهر تهران بررسی شکل»( نیز در پژوهشی تحت عنوان 1390)

ن مستلزم افزایش اختیارات شورای کند که تحقق حکومت محلی در تهرا فرضیه را مطرح می

اسالمی شهر تهران است، ولی تعدد نهادهای دخیل و ابهامات قانونی موانع اصلی بر سر این راه 

شناسی  آسیب»ای تحت عنوان  ( در مقاله1387(. آخوندی و همکاران )1390هستند )قیصری، 

کنند که عدم  شهری بیان میهای مختلف مدیریت  ، با بررسی مدل«مدل ادارۀ امور شهر در ایران

های شوراهای شهر و نحوۀ انتخاب  ای زیرمجموعه ای و منطقه گیری شوراهای محله شکل

اعضای شورای شهر از نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهری ایران هستند )آخوندی و 
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( پژوهشی را باهدف سنجش میزان مشارکت 1392(. محمدی و همکاران )1387همکاران، 

در امور شهری و عوامل مؤثر بر آن در شهر سنندج انجام دادند که نتایج نشان داد  شهروندان

ها بیشتر  هرچه افراد از پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی باالتری برخوردار باشند، میزان مشارکت آن

( در تحقیقی باهدف 1396(. فخرایی و مرزی )1392است و برعکس )محمدی و همکاران، 

ارکت شهروندان و فاکتورهای مدیریت شهری نشان دادند که بُعد تمایل بین مش بررسی رابطه

ذهنی به مشارکت در مدیریت شهری باال و بستر مناسبی برای مشارکت در شهر تهران وجود 

کنند )فخرایی و مرزی،  دارد، اما در جنبۀ عینی مشارکت شهروندان از سطح حداقلی پیروی می

( در بررسی رابطه بین مشارکت و اعتماد به شهروندان 1984) 1(. دیفراوسیسکی و گیتلمن1396

کند، به  که فرد احساس کند کارکردهای نظام منافع او را تأمین نمی و نظام نشان دادند هنگامی

کارانه  اساس به سازوکارهای سازش گذاران و بر این  شود نه به سیاست افراد مجری نزدیک می

ایجاد فرهنگ سیاسی ـ اجتماعی متکی بر روابط جمعی شکل بیشتر بها داده و مانعی بر سر راه 

( در پژوهشی نشان داد که 2004) 2(. مارشال1984خواهد گرفت )دیفراوسیسکی و گیتلمن،

های  توانند مشارکت شهروندان را با ایجاد ساختارهای مشارکتی نظیر سازمان مدیران محلی می

ـ اقتصادی با سطح مشارکت رابطۀ عمیق داشت؛ براین، پایگاه اجتماعی  محلی باال برند. عالوه

های بین فردی  صورت که افراد داری پایگاه باالتر به منابع بیشتر دسترسی داشته، مهارت بدین

 (. 2004کنند )مارشال،  بهتر و تعامالت اجتماعی بیشتری را دارا بوده و بیشتر مشارکت می

 چارچوب نظری

، یکپارچه، چندگانه، چندبُعدی و چندفرهنگی که مشارکت فرایندی است اجتماعی، عمومی 

ها به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است )طالشی و عفتی،  هدفش تشویق تمام افراد و گروه

شناختی فرایندی است تعاملی و چندسویه که طرفین حاضر در آن از  (. مشارکتازنظر جامعه1388

( آلن بیرو معتقد است 1378آریانپور کاشانی، قدرت و نفوذ یکسان در آن امر برخوردار هستند. )

منزلۀ عمل متعهد )عمل مشارکت( و مشارکت در  شناسی باید میان مشارکت به از دید جامعه

حکم حالت یا وضع )امر شرکت کردن( تفاوت قائل شد. مشارکت در معنای نخست، شرکت 
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ارد و در معنای دوم، از تعلق شده نظر د کردن فعاالنه در گروه است و به فعالیت اجتماعی انجام

 (.1380دهد )بیرو،  گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می

صورت آگاهانه، داوطلبانه و گروهی با در  ای که افراد جامعه به یافته مشارکت فرایند سازمان 

شود، تعریف  نظر داشتن اهداف معین و مشخص که به سهیم شدن در منابع قدرت منجر می

های  ها، سازمان ها، گروه . نمود عینی چنین مشارکتی وجود نهادهای مشارکتی مانند انجمنشود می

 (.1370اند که مصداق بارز آن شوراهای شهر است )اوکلی و همکاران،  محلی و غیردولتی

های  ها و پروژه مشارکت دارای اصولی است که باید در فرایند مشارکت مردم در طرح

مرکز است؛  (. مشارکت دیدگاهی مردم1391ار گیرد )طالب و همکاران، ای موردِتوجه قر توسعه

چیزند. درگیرکنندۀ زنان و مردان است  دار همه صورت گروهی و جمعی عهده معنا که مردم به بدین

دهد تا همگانِ درگیر مشارکت بر سرنوشت خود اثرگذارند. درنتیجه خوداتکایی را  و اجازه می

معنای مشاوره، انتقال و مبادلۀ معرفت و دانش و ترتیباتی برابر  داقلی، بهدهد. در شکل ح افزایش می

براین، یکی از ارکان  و عادالنه باهدف سهیم شدن در منافع گوناگونی است که مطرح هستند. عالوه

 (.1388مهر و احمدرش،   شود )دانش اساسی در توسعۀ پایدار محسوب می

 ارۀ شهر به چند عامل بستگی دارد: ظرفیت مردم یک شهر برای مشارکت در اد

های عمدۀ  گیری بخش شدۀ مشترکی است که جهت فرهنگ سیاسی شهر: الگوهای پذیرفته -

کند.  فرهنگ سیاسی محیطی روانی را فراهم  مردم را نسبت به موضوعات سیاسی مشخص می

دودۀ آن صورت ها( در مح مشی های سیاسی )ازجمله ادارۀ امور و تعیین خط آورد که فعالیت می

گیرد. فرهنگ سیاسی دو جزء اصلی دارد: شناختی )اطالع و آگاهی( و عاطفی )احساسات و  می

شهرهای جهان  هیجانات مربوط به این موضوعات(. فرهنگ سیاسی حاکم بر جوامع و کالن

ساز مشارکت و برخی مانع بر سر راه آن هستند.  که برخی زمینه طوری متفاوت است، به

ن، دو عنصر که نقش اساسی در ایجاد فضای مساعد یا نامساعد برای مشارکت دارند، بِی دراین

گردد که  میزان اعتماد به مردم و میزان باور به اثرگذاری فرد هستند. عنصر اول به این باور باز می

توانند  مردم یک جامعه تا چه حد سایر مردم را قابل اعتماد دانسته و معتقدند همراه یکدیگر می

عالیت مشترک موفق داشته باشند. عنصر دوم مربوط به آن است که مردم تا چه حد باور دارند ف

توان این عنصر را  تواند در روند امور اثر بگذارند. می های فرد می که اعمال و دیدگاه

نفس سیاسی نیز نامید. دومین عامل، میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی  اعتمادبه
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گیری و فراگرد.  ت مدیریت مشارکتی به چند عامل وابسته است: ساختار، جهتاست. موفقی

گیری مدیران،  دهی یک فعالیت، جهت ها در ساختار سازمان معنا که اگر برخی ویژگی بدین

کارکنان و متصدیان فعالیت و فراگردهای مربوط به آن وجود داشته باشد، احتمال کامیابی 

 شوند: اختصار توضیح داده می بد. در ادامه سه عامل ذکرشده بهیا مدیریت مشارکتی افزایش می

گیری مدیریت  تری سازمان یابد، امکان بهره ساختار: هرچقدر یک فعالیت در اندازۀ کوچک -

 تر است. چهره شدنی به تر تماس چهره یابد. در واحدهای کوچک مشارکتی در آن افزایش می

کنندگان  های مشارکت است که به نگرش گیری: مشارکت یک فرایند اجتماعی جهت -

گیری دیدگاه مدیران ارشد، سبک و شیوۀ مورد قبول  بستگی دارد. ازجمله عوامل مؤثر در جهت

 گیری در افراد است. کنندگان و میزان آرزوی شرکت در تصمیم مدیران، خودکامه نبودن مشارکت

طور مثال،  گردد. به گیری بازمی خودِ فراگرد تصمیم فراگرد: سومین دسته از مقتضیات به  -

دارد. در فراگردهای  گیری را از میان برمی محرمانه بودن یک فعالیت، امکان مشارکت در تصمیم

های کارشناسی و تخصصی خاص است، اغلب  کامالً تخصصی و پیچیده نیز که مستلزم فعالیت

 (. 1379تبار،  شاهد عدم توفیق هستیم )علوی

هایی که منشأ  دو دسته نظریه مشارکت وجود دارد. دستۀ اول، نظریهبندی کلی،  در یک طبقه

های  گیرند. در ارتباط با مسئله مشارکت، طبق نظریه شناختی داشته و از نظرات وبر نشئت می جامعه

وبری، فرض بر این است که اگر مشارکت در حکم کنشی اجتماعی در نظر گرفته شود، این کنش 

ر جامعه است و تحت تأثیر عناصر گوناگون موجود در سیستم برخاسته از وجوه فرهنگی ه

شدت در رفتارشان  گیرد. بنابراین، برداشتی که کنشگران و افراد دارند، به فرهنگی جامعه قرار می

داشته و بر  شناختی های مشارکتی منشأ روان درزمینۀ مشارکت مؤثر خواهد بود. دستۀ دوم نظریه

جای اینکه حاصل  ها، بخش اعظم رفتار به ند. در این دسته از نظریهکن های رفتاری تأکید می جنبه

ها  معنا که پاداش این ها باشد، نتیجۀ سود و زیانی است که رفتارها در خود دارند. به باورها و گرایش

کنند. این  شود، ادامۀ رفتار را تعیین می و مجازاتی که در قبال انجام یک رفتار نصیب شخص می

ها مهم است که نظام اجتماعی چه مقدار تنبیه و یا تشویق در  کنند و برای آن عمل می افراد عقالنی

های مشارکت کردن یا مشارکت نکردن،  گیرد و با محاسبۀ هزینه ـ فایده ها در نظر می قبال رفتار آن

ای ه دنبال شکست برنامه ، مفهوم توسعۀ مشارکتی به1950گیرند. از اواخر دهۀ  تصمیم به اقدام می

اقتصادی مطرح شد. شکست این برنامه در دستیابی به اهداف خود، این تصور را تقویت کرد که 
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ها را فراهم کرده  ها، زمینۀ ناکامی آن های مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه فقدان مشارکت

ها  رابریهای توسعه بیش از آنکه در خدمت محرومان باشند به تشدید ناب ِدیگر، طرح است. ازسوی

صورت  های توسعه، مفهوم مشارکت به (. در واکنش به نارسایی در برنامه1392دامن زدند )طاعتی، 

عنوان زمینۀ اصلی توسعه  کنندۀ مشارکت مردم، به جدید موردِتوجه قرار گرفت و فرایندهای تقویت

ماندهی به امور (.  ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم سا1394وردی زاده و همکاران،  مطرح شدند )اله

کند. مفهومی که در  ریزی و هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می مربوط به برنامه

دلیل ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی، نهادهای متفاوتی را با  کشورهای مختلف به

مدل  :بندی کرد قهتوان آنها را به سه دسته کلی زیر طب طور کلی می الگوهای متفاوتی دربردارد؛ اما به

مدیر.  –شورایی )شهردار ضعیف(، مدل شورا  -مدل شهردار شورایی )شهردار قوی، -شهردار

گیری و  های اداره امور شهر )نظام مدیریت شهری ( بیانگر وجوه ارتباط بین نهاد تصمیممدل

هرها در های محلی و سازماندهی امور در این نهادهاست. با توجه به نقش ش اجرایی در سازمان

اجتماعی کشورها وظایف نوین مدیریت شهری در  -جهت افزایش رفاه و پویایی اقتصادی

 توسعه اقتصادی؛ (. برنامه ریزی استراتژیک؛1388چهارگروه طبقه بندی شده است)طالشی و عفتی،

 .پشتیبانی عمومی عرضه خدمات؛

 شناسی تحقیق روش
ها متنوع هستند. این  ن نگاه که زیست جهانروش کیفی انجام شد. روشی با ای تحقیق حاضر به 

های زیست و الگوهای زندگی  های تازه، رشد فردی شدن، شیوه تنوع را با تعابیر مهمی مثل ابهام

های اجتماعی،  های اجتماعی قدیمی در تنوع جدیدی از محیط و حل شدن نابرابری

(. 1397کنیم )فلیک،  ه میهای زندگی متفاوت مشاهد های زندگی و شیوه ها، سبک فرهنگ خرده

ها به مفاهیم  ها و آزمون آن جای شروع از نظریه های اجتماعی به برای مطالعۀ زمینه

که برخالف تصور موجود، این مفاهیم خود از دانش نظری  نیاز است. درحالی 1برانگیز حساسیت

شوند. میان  ن میها بر اساس مطالعات تجربی تدوی پیشینی متأثر هستند، اما در این روش، نظریه

کنندۀ روش است و نه  ها تناسب وجود دارد، زیرا موضوع مورد مطالعه تعیین ها و روش نظریه

برعکس. در این تحقیق نیز موضوع مورد مطالعه یعنی مشارکت در مدیریت شهری تهران بر 

                                                           
1 Sensitizing Concepts  
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شناسی  انتخاب روش تحقیق اثر ملموس گذاشته است. شناسایی موانع و مشکالت و آسیب

نوعی با آن در  کت در مدیریت شهری شهر تهران مستلزم کسب نظر از افرادی است که بهمشار

شود بر  شناسند. این مسئله سبب می اند و از زوایای گوناگون این موضوع را می تعامل بوده

های کمّی، موضوعات به متغیرهای منفرد تقلیل پیدا نکنند و میدان تحقیق  خالف روش

 های مصنوعی نباشد. محیط های معین و آزمایشگاه

شوندگان  ساختاریافته استفاده شد و مصاحبه ها از تکنیک مصاحبۀ نیمه آوری داده برای جمع

، «مدیران ارشد شهرداری تهران»، «اعضای سابق و وقت شورای شهر تهران»چهار گروه بودند: 

ها از  نتخاب نمونهبرای ا«. کارشناسان شورای شهر»و « های دولتی علمی دانشگاه اعضای هیئت»

گیری هدفمند برای گزینش  نمونهگیری هدفمند و نظری با حداکثر تنوع استفاده شد.  روش نمونه

های  گیری نظری برای تشخیص تعداد افراد، تعیین محل داده افراد مورد مصاحبه و نمونه

ختلف در حوزۀ پس از مطالعۀ منابع م موردِنیاز و یافتن مسیر پژوهش مورد استفاده  قرار گرفت.

ترین موانع مشارکت افراد  مدیریت شهری، سؤال اصلی زیر مطرح شد: به نظر شما اصلی

)حقیقی و حقوقی( در مدیریت شهری در شهر تهران چیست؟ در صورت لزوم از سؤاالت 

شوندگان و ایجاد  شد. جلب نظر مساعد مصاحبه پیگیری برای رسیدن به جزئیات استفاده می

شوندگان ازجمله مشغلۀ  های ذاتی مصاحبه نجام مصاحبه مدِنظر بود. ویژگیهماهنگی زمان ا

اداری اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران ارشد شهرداری برای مصاحبه و دشواری هماهنگی 

و ایجاد ارتباط از شرایط خاص تحقیق بود. برقراری تعامل دوسویه با افراد شرط اساسی به 

د. با آگاهی و کسب موافقت افراد، مصاحبه از طریق دستگاه ضبط ها بو سرانجام رسیدن مصاحبه

ای مالحظات از بیان مطالب سودمند  که برخی افراد بنا بر پاره ضبط شد و ازآنجایی صدا،

شد تا اگر نکاتی باقی مانده بود، بیان  کردند، در مرحلۀ آخر، دستگاه خاموش می خودداری می

ها تکرار شدند و به  یار اشباع نظری تعیین کردیم؛ هر زمان دادهکنند. تعداد افراد نمونه را با مع

دهد و تکراری هستند،  دست نمی ، اطالعات جدیدی به این نتیجه رسیدیم انجام بیشتر مصاحبه

نفر از نخبگان به اشباع نظری  30آوری اطالعات را متوقف کردیم. پس از مصاحبه با  جمع

گیری سعی طول انجامید. در زمان نمونه دقیقه به 60دود طور متوسط هر مصاحبه ح رسیدیم و به

دست آید. مشخصات  تری به تر و عمیق های جامع ها دارای حداکثر تنوع باشند تا داده شد نمونه

                      ( آمده است. 1کنندگان در جدول شماره ) دموگرافیک مشارکت
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 پژوهشکنندگان در . مشخصات دموگرافیک مشارکت1جدول 

 شغل تحصیالت سن جنسیت شماره

 عضو سابق شورای شهر دکتری ریاضیات 52 زن 1

 مدیر ارشد شهرداری  ارشد مدیریت شهری کارشناسی 36 مرد 2

 علمی دانشگاه هیئت ریزی شهری دکتری برنامه 60 مرد 3

 عضو سابق شورای شهر دکتری مهندسی عمران )دینامیک سازه( 54 مرد 4

 مدیر ارشد شهرداری ارشد علوم سیاسی رشناسیکا 61 مرد 5

 کارشناس شورای شهر کارشناسی 50 مرد 6

 عضو فعلی شورای شهر دکتری علوم سیاسی 52 مرد 7

 مدیر ارشد شهرداری  کاردانی نساجی 61 مرد 8

 کارشناس شورای شهر کارشناس مدیریت رسانه 53 مرد 9

 لی شورای شهرعضو فع ریزی شهری دکتری برنامه 55 مرد 10

 مدیر ارشد شهرداری  کارشناسی 78 مرد 11

 علمی دانشگاه هیئت شناسی دکتری جامعه 59 مرد 12

 عضو سابق شورای شهر دکتری مهندسی و مدیریت ساخت )عمران( 58 زن 13

 مدیر ارشد شهرداری  دکتری پزشکی عمومی 36 مرد 14

 علمی دانشگاه هیئت دکتری شهرسازی 35 مرد 15

 عضو سابق شورای شهر شناسی ارشد جامعه کارشناس 44 مرد 16

 مدیر ارشد شهرداری  ارشد مکانیک کارشناس 54 مرد 17

 کارشناس شورای شهر گذاری عمومی ارشد سیاست کارشناس 28 زن 18

 عضو سابق شورای شهر ارشد جغرافیای انسانی کارشناسی 59 مرد 19

 ارشد شهرداری مدیر  ارشد عمران کارشناس 36 زن 20

 علمی عضو هیئت شناسی دکتری جامعه 43 مرد 21

 عضو سابق شورای شهر دکتری ادبیات عرب 53 مرد 22

 کارشناس شورای شهر کارشناسی ارشد 39 زن 23

 علمی عضو هیئت شناسی سیاسیدکتری جامعه 49 مرد 24

 عضو فعلی شورای شهر دکتری علوم پیشرفته مدیریت 59 مرد 25

 مدیر ارشد شهرداری  کارشناسی مهندسی برق 67 ردم 26

 علمی عضو هیئت ریزی شهری دکتری جغرافیا و برنامه 50 زن 27

 عضو سابق شورای شهر کارشناس حقوق 49 مرد 28

 مدیر ارشد شهرداری  ارشد کارگردانی کارشناس 48 مرد 29

 علمی عضو هیئت شناسی دکتری جامعه 38 مرد 30
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ها انجام شد؛ پس از انجام هر مصاحبه، متن  آوری داده زمان با جمع ها هم ادهوتحلیل د تجزیه

شد. متن را  کار تحلیل آغاز می  121اِی کیودی افزار مکس مکالمه روی کاغذ پیاده و با کمک نرم

ها  چندبار بررسی و مرور و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی، کدگذاری و تحلیل داده

ازآن، مفاهیم با  شد و پس دگذاری اولیه با شناسایی و تعیین مفاهیم اولیه انجام میانجام شد؛ ک

شدند و در ادامه، با توجه به ارتباط  ها تقلیل داده می ها به زیرمقوله ها و مشابهت توجه به تفاوت

 شدند. دهی می های عمده سازمان ها، مقوله و تجانس بین زیرمقوله

)مدِنظر قرار گرفتند.  2معیارهای اعتمادپذیری گوبا و لینکلنبرای ارزیابی کیفیت نتایج 

ها مشخص و  شد تا سوء تفاهم  کنندگان داده می تکنیک کنترل اعضا )عناوین به دو نفر از شرکت

شده، به چند نفر  شده و متن پیاده رفع شود(، بازبینی توسط همکاران و خود محقق )مکالمۀ ضبط

تا مورد بررسی قرار گیرد( و مستندسازی )بررسی صحت نظر داده شد   از افراد صاحب

کار گرفته شد. همچنین، های غلبه بر خطا( به  فهم بودن آن و مکانیسم شده، قابل فرایندهای دنبال

طور موقت  همراه دارد به فرض بر این بود که محقق باید دانش نظری پیشینی را که با خود به

داد، دورانی بودن تحقیق است،  جا نیز خود را نشان میکنار بگذارد. ویژگی دیگر که در این

که در فرایند تحقیق امکان بازبینی وجود دارد. اظهارات افراد مورد مصاحبه در مورد   معنی این به

های بعدی و لحاظ  یک بخش خاص، زمانی که بسیار همخوانی داشت، راهنمایی برای بخش

وآمدهای فراوان میان مراحل مختلف  ودن رفتای از نکات بود. ویژگی دورانی ب کردن پاره

 3فهمی شناختی درون سازد که باعث افزایش حساسیت اصول معرفت تحقیق را ضروری می

 (. 1392شود )اشتراوس و کوربین،  می

 هایافته

مقولۀ اصلی شناسایی  4زیرمقوله و  7بندی،  براساس نتایج مطالعه و پس از کدگذاری و مقوله

ها دشوار  ( آمده است. ذکر این نکته الزم است که تفکیک بین مقوله2ماره )شد که در جدول ش

ها را در  ها وجود دارد، اما درهرحال، آن های آن ها و زیرمقوله پوشانی بین برخی مقوله است و هم

 کنیم. ها اصلی تبیین می ذیل مقوله

                                                           
1 MAXQDA12 

2 Guba & Lincoln 
3 Vertiehen 
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 ها های اصلی مستخرج از تحلیل مصاحبه ها و مقوله . زیرمقوله2جدول 

 ها مقوله ها زیرمقوله مفاهیم

پایتخت بودن، طبقاتی بودن ساختار شهر، شهرنشینی نامتوازن، موقعیت 

 جغرافیایی 
 بافت شهر

ساختار 

محوری، موقتی بودن  اثر بودن محله های محلی، کم عدم توجه به فعالیت شهری

 های مشارکت محلی برنامه
 محوری ضعف محله

ها با یکدیگر،  عدم هماهنگی سازمان های درون شهرداری، ناهماهنگی

 ها دار شدن شورایاری فقدان درآمدهای پایدار، وام

های مدیریت  چالش

 شهری کالن
مدیریت 

 ناکارآمد
تضاد منافع قدرت محلی و ملی، عدم تفکیک امر محلی از ملی، 

تمرکزگرایی دولت در امور شهری، تداخل وظایف و اقدامات دولت و 

 مدیریت شهری

 نافعتضاد م

ها، نگاه  ریزی عدم اعتقاد به مشارکت مردم، عدم استفاده از مردم در برنامه

پایین در مدیریت شهری، نگاه امنیتی به مشارکت مردم، تقدم منافع  به باال

 طلبی فردی فردی بر مصلحت جمعی، منفعت

رویکرد منفی به 

 مشارکت 

موانع سیاسی 

 قانونی –

یاسی بودن شهر تهران، سیاسی شدن پوپولیستی شدن مدیریت شهری، س

مدیریت شهری، سیاسی شدن انتخابات، فقدان احزاب، سیاسی بودن 

 شهردارها، مکانیسم انتخاب شهردار

 زدگی سیاست

نقص و ابهامات قانونی مشارکت، ضعف نظام بررسی صالحیت، کثرت و 

تناقض در قوانین، فقدان مکانیسم نظارت بر مدیریت شهری، مشخص 

 مأموریت مدیریت شهرینبودن 

 ضعف قانون

سرمایۀ  اعتماد پایین های توسعه، احساس تبعیض  فساد اداری، کاهش اعتماد به برنامه

اجتماعی 

 پایین

ها و اقدامات، عدم توجه به نظافت شهری، کاهش رفاه   اعتنایی به برنامه کم

 و کیفیت زندگی

پذیری  مسئولیت

 اجتماعی پایین

 ساختار شهری -1

 گردد که ناشی از ساخت و بافت شهر تهران است.  لین مقوله به مواردی بازمیاو

 بافت شهر 

عنوان پایتخت و شهری که انبوهی از جمعیت را از سراسر کشور در دل خود جای داده،  تهران به

از تضاد و شکاف طبقاتی باالیی برخوردار است. طبیعی است افرادی که از طبقات پایین و 

 زا هستند، مجال چندانی برای مشارکت نخواهند داشت.  ت و آسیبدارای محرومی
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های اجتماعی و طبقات حاضر در شهره که  ریختگی و آشفتگی گروه هم یه عامل مهم به»
طور شفاف و منظم حضوری در شهر ندارند. دلیلش اینه که افرادی که محروم هستن خیلی  به

لحاظ  خوان. تهران بزرگ و به ای می ساده دنبال مشارکت و ... نیستن و صرفاً امرارمعاش
 ( 4کننده شماره  )مشارکت« طبقاتی دارای شکاف است

همین تهران چون از مرزها دور بود، میشه پایتخت و از باال انتخاب میشه، بسترهای »..... 
فیزیکیش ایجاد میشه و اداره میشه. پس طبیعیه که امکان عمومی برای تجمع خیلی کم داره 

کننده  )مشارکت« هایی که با سابقۀ نظامی میشن شهردار کم نداریم تاریخ بلدیه ببینید آدم ... تو
 (9شماره 

 محوری ضعف محله 

شده در  های انجام دلیل است که برنامه همین محوری است، به مسئله دوم ضعیف بودن محله

ها توجه  به این برنامه دهند ها نیز ترجیح می ها تأثیر چندانی نداشته و آن مشارکت افراد و گروه

براین، با توجه به تغییرات طبقاتی و فضایی، افراد خود را به محلۀ  ویژه نداشته باشند. عالوه

رنگ شده و  ای کم علت مهاجرت سالیانه بین محالت، هویت محله دانند و به خاصی وابسته نمی

 شود که مشارکت به حداقل برسد. این باعث می
ها در مدیریت شهر تهران ضعیفه یا  یل مهم که مشارکت مردم و گروهبه نظر من یکی از دال»

ها  های ما موقتی هستند. جالبه در انجام برنامه حتی شاید بشه گفت وجود نداره اینه که برنامه
های دیگه جایگزین میشن و باز این  ها فراموش میشن یا با برنامه مستمر نیستیم و زود برنامه

 (19کننده شماره  رکت)مشا« چرخه تکرار میشه

 مدیریت ناکارآمد -2

ها و ... به مدیریت  ها و انجمن دومین مقوله و مانع اصلی موجب عدم مشارکت مردم، گروه

 گردد.  ناکارآمد شهری و حتی دولتی و حکومتی بازمی

 شهری های مدیریت کالن چالش 

 ارد. هماهنگی کامل در سطوح مدیریتی و اجرایی وجود ند  در درون شهرداری

قضیه اینه ما مدیریت خوبی نداریم. کالً بلد نیستیم مدیریت کنیم و این عدم مدیریت در »
تر است. مدیران باهم هماهنگ نیستن و غالباً  سطح محلی و جلب مشارکت پررنگ
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ها باعث میشه کلی بدهی رو دست  هامون شکست میخورن. همین طرح شورایاری برنامه
  (17کننده شماره  )مشارکت« ری بمونهشهرداری و خود نهاد شورایا

 تضاد منافع 

یکی دیگر از نمودهای مدیریت ناکارآمد به تضاد منافع در سطوح محلی و ملی مربوط است. 

وجود بیاد. همچنین،  شود ناهماهنگی و چالش بین قدرت محلی و ملی به این مسئله باعث می

در امور شهری غالباً باعث تداخل  اند و تمرکزگرایی دولت امور محلی از ملی تفکیک نشده

شود که پیامدش به حاشیه رفتن  وظایف و اقدامات دولت و مدیریت شهری در یکدیگر می

  پدیدۀ مشارکت محلی در مدیریت شهری است. 

یه عامل مهم دیگه هم تفکیک نشدن کارهای شهری و ملیه ... مقاومت سطح کالن وجود »
وپاشکسته میره فرمانداری اونجا یه  ار کارشناسی دستدارد. ببین یه مصوبه با حاال یه ک

خوان زورشون  کنه... اداراتی هم که هستند تو شهر نمی کارشناس که دست باال باشه رد می
زنیم برای همین کمیته خودمون باالی سیزده چهارده تا نهاد و اداره  کاهش پیدا بکنه. نامه می

رستون حاال تصمیم مشترک بماند... شهرداری هستن، واقعا جمع کردن اینا خودش کاریه کا
بینن مردم رو  هم وقتی درآمدش وابسته به تراکمه نه عوارض و مالیات مردم، دیگه نیازی نمی

 (4کننده شماره  )مشارکت« کنه دخالت بدن مگه سرشون درد می

 موانع سیاسی ـ قانونی -3

 گردد. ر کشور بازمیسومین مقوله به موانع و بسترهای سیاسی و قانونی موجود د

 رویکرد منفی به مشارکت 

عدم تمایل   نخستین زیرمقوله در این بخش، رویکرد منفی به مشارکت است که مسئله اساسی

نهادهای متولی به این امر است. اساساً، اعتقاد به مشارکت مردم اندک است و با نگاه امنیتی و 

طلبی مدیران در سطوح کالن  ل این مسئله به منفعتایم. یکی از دالی پایین مواجه به مدیریتی از باال

کنند. این  خواهند و از موقعیت خود سوءاستفاده می گردد که همه مزایا را برای خویش می بازمی

 شود مشارکت در مدیریت شهری به حاشیه رانده شود.  مسائل باعث می

های مردمی،  ، سهم تشکلمعنای زیرمجموعه قوه مجریه بلکه حاکمیتی چون نگاهِ دولتیه نه به»
کار یا  های خیریه خیلی کمه تو مدیریت شهری. شاید بخشیش امنیتی باشه که فالن نهاد
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صالح نیست واگذار بشه. اگه یه مدیر شهری هیچ اعتنایی به شهروندان نکنه  بخش به فالن
 (. 11کننده شماره  )مشارکت...« سازوکار قانونی و نظارتی بازخواستش نمیکنه 

وپرورش نداشته حاال آمده شده شهروند،  کار جمعی رو تو آموزش ن آدمی که تجربۀ همو»
ای دارن که وقتی میان  مدیره مدیر شهری یا عضو شورا ... جامعه مهندسان شهرساز یه هیئت

نفره، پنج  مدیره هفت تو جلسه دنبال منافع خودشونن نه اون جمعی که نمایندشن. اون هیئت
ط دنبال کار اونن... مدیریت شهری هم اصالً بر اساس حضور مردم و تا شرکت دارن که فق

  (2کننده شماره  )مشارکت« ها شکل نگرفته است ها و سمن اشخاص و گروه

 زدگی سیاست 

صورت  مدیریت شهری و فرایند انتخابات شورای شهر سیاسی است و ضعف حضور احزاب به

ای کامالً  هایتاً اینکه شهر تهران نیز دارای وجههکند. ن رسمی و آزاد نیز این مسئله را تشدید می

ها و نهادها امری  شود مشارکت از سوی مردم و انجمن سیاسی است. تمام این موارد باعث می

 دارای اولویت پایین قلمداد شود و اصوالً مجالی به آن داده نشود.

دیون ارتباط با مدیران شهری بیشتر از اینکه خودشون رو وامدار ساکنین شهر بدونن، م»
چشم نیاد ولی مثالً فالن شهردار منطقه یا  حکومت و سطح کالن ملی میدونن. شاید به

مدیرعامل یه شرکت تابعۀ شهرداری به توصیه یه نمایندۀ مجلس یا مقام سطح ملی منصوب 
 (. 22کننده شماره  )مشارکت« میشه

ازیه. فروریختن دیوارهایی س ترین اثرات مشارکت در سطح محلی و شهر شفاف یکی از مهم»
های مختلف مانع ایجاد  های قدرته و این به نفعشون نیست و به شکل که پشتش منافع گروه

  (6کننده شماره  )مشارکت« ها میشن زمینه حضور مردم و گروه

 ضعف قانون 

کاری چند نهاد را  زمان موازی بسیاری از قوانین مربوط به مدیریت شهری، واضح نیستند و هم

ها و قوانین در مواردی باهم در تناقض هستند و وظایف را  دنبال دارند. همچنین، سیاست هب

ها نتوانند برای  شود سازمان کنند. کثرت و تناقض در قوانین باعث می خوبی تبیین نمی به

 ریزی کنند.  مشارکت برنامه
هرداری مأموریت هماهنگ و متمرکز شهری نداریم ... در بعضی امور عرض شود که ش»

مدیریت میکنه، در برخی امور اصالً ورود پیدا نمیکنه، یعنی قانون ابزارش رو نداده این عامل 
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های غیر همسو داریم، همه دارن همدیگه رو خنثی میکنن و قانون  اول. بعد این که سیاست
ین هایی برای اتصال شهروندان و مشارکت ساکن انگار دقیق نگفته باید کی چیکار کنه ... نقطه

 (. 17کننده شماره  )مشارکت« شهر در این سیستم دیده نشده

 سرمایۀ اجتماعی پایین -4

شوند، به سرمایۀ اجتماعی   هایی که مانع مشارکت در مدیریت شهری می چهارمین مقوله از مقوله

 گردد. پذیری بازمی  پایین و کاهش اعتماد و مسئولیت

 اعتماد پایین 

ِشخصی، اعتماد  کم سه شکل از اعتماد مشتمل بر اعتماد بین شناختی دست  از دیدگاه جامعه

یافته و اعتماد نهادی قابل تشخیص است که در رابطه با مشارکت در مدیریت شهری،  تعمیم

اعتماد نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم 

ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمرۀ خود با ارگانها،  از کارکنان نهادها در قالب اداره

ها مشخص شد که مردم   بر اساس نتایج و تحلیل مصاحبه .شود  ها ارتباط دارند، سنجیده می آن

خاطر فساد اداری و احساس تبعیض به وجود  نسبت به مسئولین بدبین بودند و این بدبینی به

 آمده است.

کنند و اینقدر فساد اداری در  بازی می قدر رشوه و پارتیمؤسسات و نهادهای مختلف این»
توانند به این نهادها اعتماد کنند و وقتی نتوانند به این نهادها  ها باال رفته که مردم اصالً نمی آن

اعتماد کنند چجوری میشه انتظار داشت که بیان و مشارکت کنند. اولین قدم در مشارکت 
 (. 17کننده شماره  )مشارکت...« ه دیگه مشارکت معنی نداره اعتماد هست و وقتی اعتماد نباش

گیرد بعد از مدتی مشخص میشه  ای که اجرا میشه و هر مشارکتی که صورت می هر برنامه»
جای اینکه هدف پیشرفت و توسعه  که پشت پرده یه اتفاقات و کارهایی صورت گرفته و به

اعتماد میشن،  های توسعه هم بی ی به برنامهباشه، برای پر کردن جیب بوده و این میشه که حت
ها باعث  صورت خاص رفتار میشه .... این میبینن که در صورت مشارکت هم با برخی افراد به

 (. 12کننده شماره  )مشارکت« میشه تمایل به مشارکت بیاد پایین...
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  پذیری اجتماعی پایین مسئولیت 

پایبندی به دیگران، تبعیت از قواعد و معیارهای پذیری اجتماعی نوعی احساس تعهد و  مسئولیت

گذارد.  اجتماعی و درک قواعد گروهی که در ذهن فرد شکل گرفته است و بر رفتارهای او اثر می

صورت مسئوالنه احساس  پذیری اجتماعی، فرد گرایش مسئوالنه دارد، برای فعالیت به در مسئولیت

کند و اعمال  یرانه خود را اثرگذار احساس میپذ کند، دربارۀ فعالیت مسئولیت شایستگی می

دهد. وقتی رفاه و کیفیت زندگی افراد پایین بیاید و در سطح اول نیازها و  مسئوالنه انجام می

ها باقی بمانند، فرصت اندیشیدن به نیازهای سطح باالتر )مشارکت در مدیریت  برآورده ساختن آن

ترین حد رسیده و شهروندانی  پذیری به پایین ولیتصورت، مسئ و خودشکوفایی( را ندارند. دراین

 پذیری نداشته باشند تمایلی به مشارکت هم دارند. که احساس مسئولیت

ها، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی است  شدن در تصمیم مشارکت، فرایند سهیم»... 
س را دارند شود و افراد زمانی این ح کمک آن ساخته می ای است که دموکراسی به و وسیله

ها و الگوهای مرتبط با فردگرایی و  ِحاضر تمام نظریه پذیر باشند. درحال که مسئولیت
ها برای کسب  گرایی درنهایت بر بهبود توان اجرایی و مشارکتی افراد و سازمان جمع

های مسئوالنه در مسائل شهری تأکید  سازگاری، خودتدبیری، همکاری و افزایش دخالت
فرد احساس مسئولیت نکنه دیگه توسعه و یا عدم توسعۀ شهر براش مهم کند. پس اگر  می

 (. 9کننده شماره  )مشارکت« نیست...

 گیری بحث و نتیجه

نتایج نشان داد یکی از بسترهای عدم مشارکت مردم در مدیریت شهری به ساختار شهر تهران 

در کنار مشکالت گردد که تضاد و شکاف طبقاتی گسترده و موقعیت جغرافیایی آن  بازمی

های  ترین ویژگی محور از مهم های مشارکتی محله ریزی محوری و عدم استمرار در برنامه محله

رویه  ( گسترش دستوری و بی1381زاده ) ساخت شهر تهران هستند. مشابه با نتایج ما، مهدی

داند  محوری و شهرنشینی نامتوازن می تهران در دورۀ پهلوی اول را سبب ضعف محله

(. در این زمینه نکته حائز اهمیت توجه به شکاف و تضاد طبقاتی در شهر و 1381زاده،  هدی)م

 تالش برای مشارکت دادن همۀ مردم در امور شهری است. 

یافتۀ دیگر پژوهش به مدیریت ناکارآمد شهری اشاره دارد که عمالً به مانعی اساسی برای 

ر تهران تبدیل شده است. مسائلی نظیر: ها در مدیریت شه مشارکت مردم و احزاب و انجمن
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ها با یکدیگر، فقدان درآمدهای پایدار،  های درون شهرداری، عدم هماهنگی سازمان ناهماهنگی

تضاد منافع قدرت محلی و ملی، عدم تفکیک امر محلی از ملی، تمرکزگرایی دولت در امور 

ن موانع مدیریتی هستند. تری شهری، تداخل وظایف و اقدامات دولت و مدیریت شهری از مهم

ها را از موانع  ( تعدد نهادهای دخیل در ادارۀ امور شهری و عدم هماهنگی آن1390قیصری )

( هم 1390( و کاظمیان و همکاران )1390مشارکت در مدیریت شهری برشمرده است )قیصری، 

ارکت در گیر و نوع ساختار توزیع قدرت را از علل عدم مش ساز و تصمیم تعدد عناصر تصمیم

راستا،  (. درهمین1390دانند )کاظمیان و همکاران،  مدیریت شهری شهر تهران از سوی مردم می

( عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن 1387آخوندی و همکاران )

ترین موانع مشارکت مردم در مدیری شهری بیان  وظایف نهادهای مدیریت شهری را از مهم

رسد بازنگری اساسی درزمینۀ مدیریت شهری  (. به نظر می1387وندی و همکاران، اند )آخ کرده

های کالن  و نهادهای وابسته الزم است تا با رویکردی جدید به مدیریت شهری پرداخت و زمینه

 مشارکت مردم را در آن فراهم کرد. 

و سیاسی  مقولۀ دیگر درزمینۀ موانع مشارکت مردمی در مدیریت شهری به موانع قانونی

ارتباط دارد. رویکرد دولت و مسئولین به مشارکت مطلوب نیست و خواهان مشارکت مردم 

طلب بوده و با استیالی تفکرات فردگرایانه در  نیستند. در این زمینه، خود مسئولین نیز منفعت

در مطالعۀ  1میان مردم و مسئولین، راه بر مشارکت بسته شده است. تامبوالسی و کیونی

ترین موانع تحقق مشارکت محلی  های محلی در کشورهای آفریقایی، فردگرایی را از اصلی دولت

زدگی است که  (. مسئله دیگر درزمینۀ موانع سیاسی و قانونی، سیاست1391دانند )ویسی،  می

ای تبدیل کرده و مانعی بزرگ بر  الشعاع قرار داده و مشارکت را به امری حاشیه چیز را تحت همه

هایی جدید و متناسب با وضعیت روز است تا  ن است، که نیازمند تدوین سیاستسر راه آ

 بستری مناسب برای مشارکت در سطح مردمی و حزبی و انجمنی را فراهم سازد.

های آن است. در این  مسئله پایانی در مورد موانع مشارکت، مسئله قانون و ضعف و چالش 

مشارکت، کثرت و تناقض در قوانین، فقدان مکانیسم  زمینه، مسائلی مثل: نقص و ابهامات قانونی

نظارت بر مدیریت شهری و مشخص نبودن مأموریت مدیریت شهری وجود دارد. مشابه با این 

داند )قیصری،  ( ابهامات قانونی را چالشی اساسی بر سر راه مشارکت می1390یافته قیصری )

                                                           
1 Tambulasi & Kayuni 
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انع مشارکت شهروندان را مسائل حقوقی ترین مو ( مهم1394زاده و همکاران ) وردی (. اله1390

( ضعف 1387(. همچنین، آخوندی و همکاران )1394زاده و همکاران،  وردی دانند )اله می

گیری  بخشی در تنظیم رابطۀ شورا و شهردار را از علل عدم شکل های نظارت و تعادل مکانیسم

( نیز در خصوص 1389رحیمی ) (. نوبری و1387دانند )آخوندی و همکاران،  مشارکت می

رفت از مشکالت را مشخص کردن جایگاه شهرداری و مسئولیت آن در  تهران، راه برون

رسد ابهامات قانونی و  (. به نظر می1387رحیمی،  دانند )نوبری و چگونگی حکمرانی شهری می

م خوبی تما نوعی زیربنای سایر موانع هستند و با تدوین و تصویب قوانین جدید که به سیاسی به

ارکان، ابعاد و زوایای مشارکت در مدیریت شهری را روشن و وظیفۀ هر بخش را بیان کنند، 

 توان تا حدی به مقابله با موانع مشارکت مردم در مدیریت شهری پرداخت.  می

آخرین مقوله درزمینۀ موانع مشارکت مردمی در مدیریت شهری به وضعیت سرمایۀ اجتماعی 

عامل مهمی است که تعیین نقش و چگونگی تأثیرگذاری آن بر  مرتبط است. سرمایۀ اجتماعی

فعل درآوردن نیروی بالقوه آن، اخیراً موردِتوجه ویژه در محافل علمی واقع  مشارکت و احیاناً به

منظور تأمین مشارکت و نهایتاً کمک به توسعه و  شده است و معرفت به سرمایۀ اجتماعی به

ت است. بنابراین، سرمایۀ اجتماعی ظرفیت کنش اجتماعی تکوین و بسط دموکراسی، حائز اهمی

برد. اما به نظر  ها را باال می افراد را افزایش داده و درنتیجه احتمال درگیری آنان در فعالیت

گیرد و ابعاد آن در  چنان مورد تأکید قرار نمیرسد در جامعۀ مورد بررسی سرمایۀ اجتماعی آن می

شدت پایین است. بدقولی و عدم ارائه  . اعتماد در بین شهروندان بهحد نسبتاً پایینی قرار دارند

ها و دلسردی و ناامیدی شهروندان، فاصلۀ زیاد  خدمات اولیه در محله توسط نهادها و سازمان

های  بین حرف و عمل، چه در بین شهروندان و چه در بین مسئولین، و تحقق نیافتن طرح

املی هستند که اعتماد و در راستای آن سرمایۀ های مصوب ازجمله عو فرادست و پروژه

ِدیگر  کنند. ازطرف اجتماعی را پایین آورده و زمینه را برای عدم مشارکت افراد فراهم می

پذیری اجتماعی در بین شهروندان پایین است. اقدام مسئوالنه مستلزم پاسخی است که  مسئولیت

ا ارائه شود. این در حالی است که این انگیزه ه های اقدامات و فعالیت  بر اساس مقاصد و انگیزه

طورکلی یکی از موانع عمده مشارکت  در افراد به خاطر اعتماد پایین به حداقل رسیده است. به

توان به سرمایۀ اجتماعی پایین مرتبط دانست و تالش برای افزایش و بهبود سرمایۀ  مردم را می

 تر فراهم کند.تواند زمینه را برای مشارکت باال اجتماعی می



 

 

 

 

 

 1399بهار و تابستان ، 1شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                           662 

  

 

توان گفت که موانع مشارکت )در سطوح محلی و ملی( نه ذاتی بلکه عرضی  طورکلی، می به

ِحاضر با توجه به  ویژه درحال معنا که در صورت فراهم بودن بسترهای مشارکت ـ به این است. به

ور توان شاهد حض ها و ... می افزایش سطح تحصیالت شهرنشینان، افزایش ضریب نفوذ رسانه

توان  های مطالعه می فعال ساکنین شهر در مدیریت شهری بود. درنهایت و بر اساس یافته

 های کاربردی زیر را برای افزایش مشارکت ارائه داد. پیشنهاد

های  ها، سازمان الف( تعریف سازوکارهای قانونی تعامل اشخاص حقوقی )اصناف، اتحادیه

هری )اجتماعی، فرهنگی، شهرسازی، عمرانی و...( نهاد و مؤسسات فعال مرتبط با حوزه ش مردم

ها و ارزیابی، یک جایگاه مشورتی به ایشان  با نهاد شورای شهر. درواقع پس از تعریف شاخص

 داده شود؛

ها، تعریف جایگاه دبیر شورایاری در شورای مدیران  ب( تقویت جایگاه قانونی شورایاری

 عنوان ناظر(؛ ای مدیران منطقه )بدون حق رأی و بهشهرداری نواحی و دبیر دبیران منطقه در شور

ها به ساکنین محدودۀ خود از طریق  ج( الزام شهرداری نواحی و مناطق به اعالم هزینه

 تارنمای رسمی و فضای سرای محالت؛

 فرض مشارکت مردم. روزرسانی قوانین حوزۀ شهری با پیشد( بازنگری و به

 منابع
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. محوری هر با رویکرد محلهدهی مشارکت شهروندان در ادارۀ امور ش سامان(. 1390پناهی، محمد عادل )
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های توسعه  ت در طرحارزیابی نقش مشارک(. 1391طالب, مهدی, میرزایی, حسین, نادری, عفوات. )
-توسعه محلی )روستائی .های تجمیع مناطق روستایی( مناطق روستایی )بررسی موردی: طرح

  18-1: صص4. شماره 1دوره شهری. 

 . تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.ریزی مشارکتی برنامه(. 1388طالشی، مصطفی؛ عفتی، محمد )

 . تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.و حاکمیتمشارکت در مدیریت (. 1370طوسی، محمد علی )

ها  . تهران؛ سازمان شهرداریالگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها(. 1379تبار، علیرضا ) علوی

 ودهیاری ها.

 . تهران، انتشارات امیر کبیر.فرهنگ فارسی عمید(. 1375عمید، حسن )

مشارکت شهروندان و فاکتورهای اصلی مدیریت  بررسی رابطه(. 1396فخرایی، عباس؛ مرزی، روژین )
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 . 34و33تحقیقات حقوقی.
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