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چکـیده
خاطراتجمعی بخشی از ارزشهای فرهنگی شهرهاست که عالوه بر نقشی که در هویتبخشی به آنها ایفا مینماید،
موجبات لمس تجربه تکرارنشدنی از نسلی به نسل دیگر را فراهم میسازد .تحوالت پرشتاب شهر بجنورد پس از مرکز
استان شدن تأثیرات فراوان و گاه مخربی را بر شهر داشتهاست .مسأله بدهویتی شهرهای ما مسأله جدیدی نیست لیکن
چگونگی برخورد با آن ،با وجود سابقه مسأله ،هنوز مششخص نیست .هدف این تحقیق ،شکلدهی به هویت ویژه شهر
بجنورد بر مبنای ارزشهای فرهنگی درون شهر (خاطراتجمعی و روایتها) است .لذا سعی شده است بر اساس تجربیات
ساکنین شهر بجنورد ،مفهوم خاطرهجمعی شهر بررسی شود .پژوهش با بهرهگیری از پارادایم کیفی و به روش گراندد-
تئوری انجام شده است .مشارکتکنندگان  56نفر شامل  00زن و  69مرد و ساکن(بومی) شهر بجنورد بودند .برای
جمعآوری دادهها از مصاحبههای نیمه ساختارمند استفادهشد .طبق یافتهها ،که حاصل بررسی دادهها در  1مقوله هستهای،
-16مقوله55 ،مفهوم اصلی و 651نشانه (کد) در محیط نرمافزار مکس کیودا است« ،نشانداری مکان (مکان با ویژگی
خاص)» ( 10ارجاع) و «هنرهای بومی و مراسمات محلی» ( 05ارجاع) بعنوان دو مقوله هستهای با بیشترین فراوانی نشانه
های ارجاعی استنباط شدند .این مفهوم معرف چگونگی خلق خاطراتجمعی در شهر بجنورد است .بر اساس یافتههای
مطالعه ،توصیه میشود در برنامههای توسعهشهری بجنورد ،تقویت نشانهها با بیشترین فراوانی و همچنین سرمایهگذاری
بر روی سایر نشانههای معرفی شده ،به منظور تولید خاطراتجمعی مشترک شهروندان در دستور کار قرار بگیرد.

واژگـان کلـیدی :ارزش فرهنگی ،هویت ،خاطراتجمعی ،شهروندان ،بجنورد

 -6دانشیار گروه آموزشی معماری ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) ()motalebi@ut.ac.ir

 -0دانشجوی دکتری شهرسازیاسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
* -این مقاله مستخرج از دروس دوره دکتری شهرسازی اسالمی ،به راهنمایی نویسنده اول در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام
یافته است.
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امروزه ،توجه به ارزشها در عصری که بحرانهویتی در آن بارز شدهاست ،به عنوان جزئی الینفک از توسعه شهری ،مدنظر
قرار گرفتهاست .شناخت و شناسایی ارزشهای فرهنگی موجود در شهرها و تعمیم آن در شکل کاربری و کالبدی خاص که زاییده
این ارزشها است ،امری خطیر در روند توسعه شهری خواهدبود .شهرهایی که ارزشهای فرهنگی باالیی دارند ،میتوانند فرهنگ،
پیشینه و سوابق ت اریخی خود را به نمایش گذاشته و در ارتقای تصویر شهر نقش مهمی را ایفا نمایند .از دیدگاه خاص شهرسازی،
مقوله هویت ،دست کم به لحاظ تسهیل در ادراک معنی محیط ،در زمره یکی از مهمترین مفاهیم کیفی در مباحث انسانی-
محیطی است (دانشپور .)10 :6030 ،این ایده که شهرها به طور نمادین با ارزشها ،سبکهای زندگی و ایدههای خاصی ارتباط
دارند ،پیشینهای طوالنی دارد .تفسیر شهر ،تولید تصاویر و داستانهای جدید شهری و فرایندهای هویتسازی ،درک ما از شهرهای
خاص را اصالح میکند (هوبارد .)665 :6091 ،جامعه شهری بایستی به گونهای باشد که شهروندان در زندگی روزمرهشان نوعی
تجربه منحصر به فرد مانند خلق اثر هنری به دستآورد .پیوند فرهنگ و شهر ایده تازهای نیست آنگونه که مامفورد شهر را مکانی
میداند که پیچیدگی فرهنگ در آن نمایان میشود .از نظر کیفی ،در دوره معاصر ،شهر مدرن ،جایگزین شهر کهن شدهاست و این
تحول نوعی انقالب فرهنگی همه جانبه است؛ زیرا شهر کهن ایرانی عرصه تبلور فرهنگ و سنت تاریخی ،باستانی و کهن ایرانی
بود ،جایی که اندیشه ایران شهری در آن تحقق یافتهبود .اما شهر مدرن خاستگاه یا پرورشگاه فرهنگ مدرن یا تجدد است (فاضلی،
 .)65-69 :6090به عبارت دیگر ،دگرگونی نگرش انسان به جهان ،دگرگونی هویتها را در پی داشت .انسان سنتی هویت خود را
خارج از جهان مادی جستجو میکرد و انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنگونه که میخواست بسازد .هویت در جامعه
سنتی واحد و در جامعه مدرن ،متکاثر و اکتسابی است (حجت55 :6031 ،و  .)53توسط رابطهی ادراکی که بین انسان و محیط
برقرار میشود ،محیط معانی و مفاهیمی را به ذهن انسان القا نموده و در نتیجه ارزشهایی را نیز متذکر و یادآور میشود .درحالیکه
در گذشته ،کالبد شهر توازن و تعادل و مقیاسی انسانی و از همه مهمتر معنویتی را به انسان القا مینمود ،محیط شهری امروز ،القا
کننده بینظمی ،فشار روانی ،ناهماهنگی ،بیتناسبی ،زشتی و از همه بدتر سیطره مادیت و کمیت بر زندگی انسان است (نقی
زاده .)12 :6036،از آنجا که هویتفرهنگی ،ویژگی اساسی ذهنیت و تفکر انسانی را میسازد ،لذا این هویت و تعلق باید در تمام
سطوح بازبینی و احیا شود و شیوههای ارتقای ظرفیتهای فرهنگی برای بهبود کیفیت زندگی انسانی مورد ارزیابی قرارگیرد
(رضوانی .)65 :6095 ،دواقع ،شهر بدون خاطره ،فاقد هویت است و عالوه بر آن موجب میشود فرصت درک و لمس تجارب تکرار
نشدنی از نسلهای بعدی گرفته شود (نژاد ابراهیمی و مقدسیان.)0 :6090 ،
شهر بجنورد ،مرکز استان خراسان شمالی ،با توسعه شتابان به ویژه در دهه اخیر به دلیل مرکزیت استان ،با تغییرات بسیار
کالبدی مواجه بوده است .علیرغم توسعه چشمگیر شهر بجنورد در برخی ابعاد ،روند غیر اصولی و شتابزده شهر در بافتهای
فرسوده (بویژه در محل هسته مرکزی شهر و راسته بازار شهر) و عدم توجه به عناصر شکلدهنده تصویر ذهنی شهروندان ،خاطرات
جمعی موجود در برخی از این مکانها ،تأمل بر انگیز شده است .فقدان مدیریت صحیح در دگرگونیها و دگردیسی عناصر شهری
سبب شدهاست که رفته رفته ارزشهای فرهنگی خود را به فراموشی بسپارد .پژوهش حاضر با هدف شکلدهی به هویت «ویژه»
شهر بجنورد بر مبنای ارزشهای فرهنگی درون شهر (خاطرات جمعی و روایتها) سعی دارد تا موجبات شناسایی تجارب گذشته و
دستیابی به هویت متناسب با شهر بجنورد را فراهم سازد .لذا طی چند مرحله ،ارزشهای فرهنگی شهر را با تأکید بر خاطرات جمعی
و روایتها مورد کنکاش قرار داده ،سپس به کمک نرم افزارهای تحلیل محتوای کیفی و روش تئوری زمینهای ،6مفهوم خاطره
جمعی متناسب با شهر بجنورد ،ارائه شده است .در همین راستا ،سوال اصلی پژوهش این است که کدامیک از خاطرات جمعی و
روایتهای مردم بیشتر از دیگری میتواند در حفظ و ارتقای هویت شهر بجنورد بر مبنای ارزشهای فرهنگی موثر واقع گردد.
بدینمنظور در روند مطالعه دو سوال که مقدمه نیل به پاسخ مناسب برای سوال اصلی بودند ،مد نظر قرار گرفت .اینکه چگونه
ارزشهای فرهنگی در هویتبخشی به شهر میتواند تجلی یابد و ارزشهای فرهنگی چگونه میتواند از طریق خاطراتجمعی
شهروندان به حفظ هویتشهری کمک نماید؟

 -2ادبیات نظری تحقیق
محققینی چون راپاپورت ،پروشانسکی ،ریجر ،الوارکاس و لینچ اشاره میکنند که آنچه محیط کالبدی را به عنوان بستر ارتباطی
غیرکالمی بیان میکند ،در اصل ،نمادها و سمبلهای محیطی مشترک اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر ،قابلیتهای محیطی در
تأمین و گسترش نیازهای انسانی (حس تعلق) است .در این حس تعلق ،محیط به عنوان بستر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است
که افراد ،عناصر کالبدی را بر اساس ادراک و نظام ساختار شناختی خود کشف ،تفسیر و تعبیر میکنند و در اصطالح ،انسانها به
1 - Grounded Theory
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صورت جمعی از محیط رمزگشایی میکنند(بهزادفر01 : 6031 ،و  .)01شهر تنها در کالبد ظاهر ،خالصه نمیگردد .مردم در
فضاهای معماری و شهری حضوریافته و با آنها زندگی میکنند .لذا نسبت به آن حس تعلق دارند .در گفتگوهای روزمره ،درباره آنها
صحبت میکنند ،به واسطه آنها آدرس میدهند و حتی در فرهنگ عامه بر اساس آنها ضربالمثل میسازند و مفهومهای بیبدیلی
را خلق میکنند .بدین ترتیب ،در ذهن مردم ،تصویر ذهنیای از شهر و اجزای آن شکل میگیرد که از طریق آن شهر را درک
نموده و با آن ارتباط برقرار مینمایند (مسعود و بیگ زاده شهرکی 11 :6096 ،به نقل از لینچ .)6911 ،فرهنگ دارای ارزشهای
خاص خود است که این ارزشها در ایدهآل ها ،تصویرهای ذهنی ،طرحوارههای ذهنی و معانی بازنمود یافتهاند
( .) Rapoport,2008: 19فرهنگ ،کالبد شهر و هویت شهر دارای ارتباط تعاملی با یکدیگر هستند و هر کدام اثراتی بر یکدیگر
میگذارند و اثراتی میپذیرند .کالبد شهر ،عالوه بر بنا ،دارای روحی است که منبعث از الیه های اجتماعی شهر شکل گرفته است.
بعالوه از آنجا که بستر ارتباطات غیر کالمی است ،القای معانی و مفاهیم به ذهن را جهت داده و سبب ادراک محیط میشود .در
واقع هر چه این معانی در تداعی موضوع ،قویتر باشد ،عملیات رمزگشایی و ادراک محیط راحتتر خواهد بود .در همین راستا ،با
علم بر آنچه راپاپورت بعنوان محقق پیشگام در زمینه مطالعه توأم کالبد و فرهنگ و انسانشناسی فضاها ،اشاره میدارد -که آنچه
محیط کالبدی را بعنوان بستر ارتباطات غیر کالمی بیان می کند ،در اصل نمادها ،سمبل های محیطی مشترک اجتماعی و قابلیت-
های محیط در تأمین و گسترش نیازهای انسانی است -ادبیات نظری پژوهش مقدمتاً شکل یافته است .لیکن از آنجا که وی
عالوه بر القائات معانی و ادراکات (یا سمبل ها) فرهنگ محلی ،اهمیت خاصی برای ارزشهای رفتاری و اجتماعی قائل است ،و با
اذعان به این نکته که زندگی هر روزه ساکنان شهرها ،تحت تاثیر فرآیند کسب تجربه و آموزشپذیری از محیط شهری قرار دارد،
بحث «خاطرات جمعی» ساکنان شهر ،مورد تأکید پژوهش قرار گرفت .تجربه محیط شهری ،فرآیندی است که دائماً در حال وقوع
است و همین تجارب شهری است که موجبات شکلدهی خاطرات (جمعی -یا فردی) از شهرها و در استمرار آن ،هویت منحصر به
فرد یک شهر خواهند شد .هویتی که از هویت شهر دیگر متفاوت خواهد بود .لذا تاثیر «فرهنگ» ،بر«کالبد» شهرها بواسطه القای
«ارزشهای فرهنگی» مد نظر قرار گرفته و ارتباط آن با «خاطرات جمعی» و «هویت شهر» ،شکل داده شد ،آنچه چارچوب اصلی
پژوهش پیش رو خواهد بود .بدین ترتیب ،در این پژوهش ،خاطرات جمعی آن دسته از خاطرات مشترک و مورد توافق عام مردمی
در نظر گرفته شده است که ارزشهای فرهنگی یک جامعه را نمایان میسازد .شناسایی این خاطرات در شهرها و به نمایش
درآوردن آنها در توسعه های شهر ،عالوه بر تداعی زمینههای هویتی خاص برای مردم ،در حفظ و استمرار هویت شهر نقش خواهد
داشت .خاطرات جمعی در فضاهای شهری محل وقوع رویداد خاص ،یادمانهای تاریخی ،روایتها ،وقایع تاریخی و تصاویر ذهنی
شهروندان بروز مییابند .درعینحال ،تصویر ذهنی شهر ،مفهوم کلیتری دارد و خاطرات (فردی -جمعی) و تجربه شهر ،در ارتقای
تصویر ذهنی شهروندان نقش مستقیم دارد .نحوه ارتباط مولفههای اصلی تحقیق ،در قالب شکل شماره  6ترسیم شده است.

شکل -1نحوه ارتباط مولفه های اصلی پژوهش (مدل مفهومی پژوهش)
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با مرور دیدگاه و پژوهش محققین در حوزه مرتبط با مبحث خاطرات جمعی ،میتوان خاستگاه ،تعریف ،مفهوم و فرآیند تحلیل
خاطرات جمعی شهروندان را بهتر شناسایی نمود و مطالعات حاضر را عمق بخشید .گمبریج )6912( 6در کتاب معروف خود درباره
بیوگرافی واربورگ 0،مبحث خاطره اجتماعی 0را مطرح میکند .واربورگ برای اولین بار اشاره کرد که آشنایی با اسطورهشناسی،
ادبیات ،تاریخ ،و حیات اجتماعی و سیاسی دوران خاص ،از جمله ضروریات تحلیل آثار هنری به شمار میروند .اسچاستر 1و
همکاران ( )6913در مقاله خود به ارائه و بررسی تئوری خاطره (حافظه) ریچارد سیمون 5میپردازند .محققین متفاوتی من جمله
یانگ)6951( 1و روسل 1اشاره میکنند که "بسیاری از ایدههای مدرن در مورد موضوع [حافظه] به ریچارد سیمون برمیگردد".
هوسین )6991( 3مدعی است که برلین چیزی شبیه یک منشور است که ما میتوانیم مسائل مربوط به شهرنشینی و معماری
معاصر ،هویتملی و دولت ،حافظهتاریخی و فراموشی را متمرکز کنیم .بعنوان مثال ،موزه برلین ،بعنوان نمادی از خاطره جمعی و
عمومی است که تاریخ مردم (چه زنده و چه ساکنین از دنیا رفته) را در خود دارد .طبق نظر کون فی نو )6991( 9خاطره جمعی،
کشف یک هویت مشترک است که یک گروه اجتماعی را تشکیل میدهد ،یعنی یک خانواده یا یک ملت ،هرچند اعضای آن منافع
و انگیزههای متفاوت دارند .خاطره جمعی ،برای هر جامعه تصاویری از گذشته را میسازد .با این حال ،برای ایجاد یک تفاوت در
جامعه ،زمانی مخصوص از گذشته انتخاب نمیشود .خاطره جمعی باید احساسات را هدایت کند ،مردم را برای انجام عملی انگیزه
دهد؛ به طور خالصه ،باید تبدیل به یک شیوه عملی اجتماعی -فرهنگی شود .آبی واربورگ )6911-6309( 62اصطالح خاطره
اجتماعی را استفاده کرد هرچند هرگز به طور سیستماتیک مفهوم خاطره اجتماعی را توسعه نداد .موریس هالباکس ،جامعهشناس
فرانسوی ،اولین کسی بود که مفهوم حافظه جمعی را به طور سیستماتیک مورد استفاده قرار داد .آیرمن )0220( 66ضمن اشاره به
یک آسیب در مورد بردگیاز آن بعنوان یک خاطره جمعی یاد میکند؛ یک یادآوری فراگیر ،که احساس مردم را در خود جمع کرده
استو سبب ترجیح آنها به زندگی در مجاورت یکدیگر میکند .بیلیس )0221( 60در پژوهش خود به برنامهریزی خالق ایرلند بر
اساس نقش پایه فرهنگ ،می پردازد .وی در بخشی از کار خود ،به نقل از کووین )6993( 60اشاره میدارد که جوامع مهاجر
ایرلندی ،اعمال و عادتهای اجتماعی حول فعالیتهای موسیقی را توسعه میدهند و بدینوسیله بصورت جمعی هویت ایرلندی را
سبب می شوند .امروزه ،با توجه به این سنت تاریخی ،فرهنگ موسیقی ایرلند درسطح بین المللی شکوفا شده است .یوئن)0225( 61
به جستجوی هویت مکان در سنگاپور میپردازد .وی اشاره میکند مناظر شهری ذخایر خاطرات هستند؛ هویت یک جنبه مهم در
روند برنامهریزی خواهد بود همچنانکه به دنبال حفظ ساختمانهای بیشتر برای حفظ شخصیت جمعی و حافظه (خاطره) مکانها
هستیم .در این وضعیت ،ساکنین شهر ،با خاطراتی که جزء مهمی از هویت جمعی هستند ،احساس میکنند که «این مکان از آنِ
آنهاست» و ظرافت زیادی به منظرهی مدرن اضافه میشود .کرینسون ،)0225( 65در کتاب خود با موضوع حافظه (خاطره) شهری61
(تاریخ و فراموشی در شهر مدرن) به «خاطره جمعی»بعنوان آنچه بایستی از مفهوم شخصی بیرون دیده شود ،اشاره میکند ..رد
وود 61و همکاران ( )0223در پژوهش خود اذعان میدارند که ما در حال حاضر شاهد کمرنگ شدن خاطره فردی و جمعی در ازای
ظهور فراموشی تاریخی هستیم .لویکا )0223( 63به مطالعه خاطره جمعی در ساکنین دو شهر می پردازد .وجود زمینه قومی حائز
اهمیت شناخته شدهاست .میزتال )0262( 69در پژوهش خود اشاره میکند که شهر با خاطرههای حفظ شده و فراموش شده ،بایستی
بتواند با جامعهی جهانی ،جامعهی تکاملی و دموکراتیک سازگارتر شود .ری ان و اوجیل وی )0266( 02به موضوع کشف معانی
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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پنهان (ارزشها و بینش از طریق عکس) می پردازند .دوگان و سرکی سی )0260( 6در پژوهش خود اشاره میکنند که زمانیکه
حافظه (خاطره) جمعی شهری ،از شهر پاک میشود ،منابع تصویر شهر از نظر فیزیکی و از نظر ذهنی مردم ناپدید میشوند .تای قی
و اوپلت )0261( 0مساله خاطره جمعی و برنامهریزی بعنوان میراث مداوم نوسازی شهری در آشویل 0کارولینای شمالی را مورد
بحث قرار دادهاند .هارولد و فونگ )0261( 1نشان میدهند که چگونه خاطره جمعی ،الگوهای مسکونی یهودیان در تورنتو و گزینه-
های اقامتی را تحت تاثیر قرار میدهد و چگونه الگوی خوشههای مسکونی ،منعکسکننده پیامدهای رفتاری خاطره جمعی گروه
است .جین 5و همکاران ( )0261اشاره میکنند که تصور و تجسم اصلی شهر اروپایی معموالً بر اساس یک شالوده فرهنگی در مرکز
است و ثبت خاطره جمعی ،در چشمانداز شهری ،یک فرآیند بسیار انتخابی است .درهمینراستا ،به نقل از فووت و آذریاهو)0221( 1
محققین اضافه میکنند که ما فقط چیزی را که مشخص و بارز شده است می بینیم ،نه آنچه که عینیتی نیافته است.
حبیبی ( ،)6031اشاره میکند که فضای شهری صحنه واقعی حادثه و انباشت خاطرههای جمعی و فردی است .حبیب و
همکاران ( )6031در اتصاف مفهوم هویت به شهر ،به بررسی این مساله میپردازد که کالبد وابسته به هویت است یا هویت وابسته
به کالبد؟ طبق نتایج ایشان ،هویت شهر ،حالتی ذاتی و دروندادی داشته که بر کالبد شهر تاثیر میگذارد .لذا سیمای کالبدی
شهرهای وابسته به یک فرهنگ و جهانبینی خاص را از فرهنگ و ساختار اجتماعی دیگرمتمایز میکند .حسینی کومله ()6031
نقش باورهای اسطورهای و خاطرات تاریخی در پایداری یک سکونتگاه رابررسی مینماید .میرمقتدایی( )6033معیارهای سنجش
امکان شکلگیری ،ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر را مورد بررسی قرار می دهد .سلطانی و همکاران ( )6096در نمونه موردی
شیراز ،بحث شکلگیری ،تقویت و مانایی خاطره در فضاهای شهری را مد نظر قرار میدهد .حسنی میان رودی و همکاران ()6091
در پی کشف مؤلفههای تأثیرگذار بر شکل گیری حس خاطره جمعی شهری از یکسو و ارایه الگوی مفهومی نشانه شناختی مستتر
در فضاهای شهری در راستای بازیابی خاطرهانگیزی فضاهای شهری پژوهش نمودهاند .اهری ( )6092نشان میدهد که چگونه با
کمرنگ شدن نقش جشنها در حیات جمعی شهری و از دست رفتن تدریجی فضای مناسب و تعریفشده برای مشارکت مردم در
آنها ،یکی از محملهای اصلی ایجاد خاطرهجمعی از حیاتشهری حذف میشود .زندیه و سامه ( )6033اشاره میکنند که هویت در
شهر به واسطه ایجاد و تداعی خاطرات جمعی در شهروندان ،تعلق خاطر و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و مفهومی چون
شهروند شدن را که فراتر از ساکن بودن است ،پدید میآورد .عسگری و نقیبی راد ( )6090درمییابند که فضای باز شهری میتواند
با بهرهگیری خاطرات جمعی ساکنین خود ،جامعه ای پایدار را در خود جای دهد .حسینی کومله و ستوده علمباز ( )6090اشاره می-
کنند که زیستگاههای انسانی آکنده از خاطراتی هستند که ساکنان از گذشتههای خویش در ذهن دارند .ساعدپناه و اساسی ()6091
نشان میدهند که خاطرهزدایی و انقطاع از گذشته در دنیای مدرن موجب شده تا در قرن معاصر ،برخی از خاطرههای مشترک ،مورد
بیاعتنایی قرار گرفته و مکانهای خاطرهانگیز از میان برود .جهانبخش 1و همکاران ( )0265دو رویکرد اصلی در استفاده از حافظه
جمعی (حفاظت از اشیاء به یاد ماندنی و ارائه خاطرات جمعی) را پیشنهاد میکنند .صدقی و بذرافکن ( )6091رابطه تجربهی خاطره
جمعی در زندگی روزمره و اجتماعپذیر شدن فضا را مورد بررسی قرار میدهند .ترکاشوند و همکاران ( )6091اشاره میکنند که
هویت شهری زمینهساز تشخص و اعتبار شهروندان از طریق تداعی خاطرات و ایجاد حس تعلق در آنها ،میشود.
نتیجتاً می توان گفت :خاطرات جمعی ابتدا در مطالعات روانشناسان و هنرمندان (تفسیر آثار هنری) نمودار شد .در شهرسازی
بحث خاطرات جمعی با ایجاد و حفظ هویت جمعی عجین شده است .آنجا که «خاطرات جمعی» زمینه ساز «هویت مشترک» و
هویت مشترک انعکاس دهنده «خاطرات جمعی» مشترک است .با توجه به ماهیت بین رشتهای مبحث خاطرات جمعی ،برخی
محققین تنها بر روی موضوع خاصی متمرکز شدهاند .بعنوان مثال صرفاً جشنها و مناسبتهای گروهی .مطالعات نشان میدهند که
اهمیت تاریخ یک شهر در یافتن نقاط مشترک بین مردم شهر زیاد است .از آنجا که تاریخ شهر در جریان است ،هویت شهر نیز
امری ثابت نیست .لذا برای اینکه آینده شهر با گذشته شهر ،دو حکایت متفاوت نباشد ،ضرورت دارد نقاط مشترک تاریخی مردم
شناسایی شود و در برنامهریزی آتی شهر در نظر گرفته شود .برخی از نقاط مشترک و وجههی تاریخی -فرهنگی -اجتماعی بین
مردم یک شهر ،جنبه منفی دارد و برخی دیگر جنبه مثبت .خاطره جمعی ای که بایستی حفظ شود ،ماهیت انتخابی دارد .این مردم
و برنامه ریزان شهری هستند که بایستی طی تعاملی سازنده در بیابند که کدام خاطرات باید حفظ شوند و نمایش عینی بیابند .خاطره
جمعی که نمود ظاهری نیابد ،به دست فراموشی سپرده می شود و بار انتقال فرهنگی -خاطرتی ندارد.

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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پژوهش حاضر به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی از نوع کاربردی با رویکرد کیفی میباشد .رویکرد کیفی مطالعات به این معنی
است که واقعیتهای مورد بررسی پژوهش ،گاه عینیاند و گاه از سوی شرکتکنندگان در تحقیق پدید خواهند آمد .لذا معناهایی که
مردم میآفرینند و پدیدههای درونی دیگر ،مورد بررسی قرار میگیرد .در این بین ممکن است پس از گردآوری دادهها ،مفاهیمی
کشف شوند که تا قبل از این ،اهمیت زیادی نداشته اند یا مورد غفلت واقع شدند .در این پژوهش از روششناسی نظریههای زمینه-
گرا بهره گرفته شده است تا دادههای گرآوری شده را تحلیل کرده و به نظریهای مبتنی بر واقعیات و دادههای مستخرج از محیط
مطالعه برسد .به این صورت که بعد از مطالعه ادبیات موجود و رسیدن به حساسیت نظری ،نمونه گیری نظری ،گردآوری دادهها و
شناسهگذاری و تحلیل هم زمان آغاز میشود و تا مرحله اشباع نظری ادامه مییابند .در مرحله اشباع نظری ،با کمک فرایند شناسه-
گذاری مدل یا نظریه ساخته میشود.
روش جمع آوری دادهها (ابزارهای گردآوری داده) :دادههای اولیه مطالعات حاضر با استفاده از مصاحبه و مشاهدات
میدانی ،جمع آوری شد .دادههای کالمی و تصویری (نقشههای شناختی) برای بازنمود تجربه و خاطرات جمعی ،به رویکرد کیفی
مطالعات ارتباط مییابد .6تدوین متن مصاحبه و تعریف سواالت مناسب ،به گونهای که همه پاسخگویان درک همانندی از پرسش
داشته باشند ،مد نظر قرار گرفتهاست .همچنین ،در مصاحبه ،گفتگویی هدفمند برای درک و ژرفکاوی زمینهها و عوامل صورت
گرفت .کلیه مصاحبهها ضبط و سپس کلمه به کلمه دستنویس شدهاست.
فرایند تحقیق و ابزار تحلیل دادهها :از آنجا که متغیرهای مطالعه هم از نوع کمی و هم کیفی میباشند .تحلیل منظر
ذهنی شهروندان 0به منظور استخراج خاطرات جمعی و روایتهای برگرفته از ارزشهای فرهنگی نهفته در آنها ،مبنای تحلیل
کیفی قرار گرفت .این مطالعه کیفی ،از نوع گراندد تئوری است.
جامعه آماری و حجم نمونه :جامعه آماری ساکنین شهر بجنورد میباشد .در این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته
برای دستیابی به دادههای اولیه ،استفاده میشود .نحوه انتخاب افراد بر اساس قدمت سکونت و شناخت از گذشته شهر بجنورد
خواهد بود .شیوه نمونهگیری در پژوهش ،نمونهگیری نظری 0بوده است ،بدین ترتیب که برای گردآوری اطالعات ،محقق کیفی با
افرادی تماس برقرار کردهاست که در زمینه موضوع بحث یا جنبههای آن دارای اطالعاتی باشند (تعامل با افراد مطلع) .لذا انتخاب
مشارکتکنندگان با روش گلوله برفی 1است و دادههای پژوهش در خاتمه از  56نفر از ساکنان شهر به شیوه مصاحبه روش نیمه
ساختاریافته گردآوری شدهاست .بهطوریکه انتخاب تعداد مشارکتکنندگان و حجم نمونه تا زمان اشباع نظری دادهها ادامه یافته-
است .یعنی جریان مصاحبه و انتخاب نفرات تا زمان تکراریشدن پاسخها و نبود دادههای تازه برقرار بودهاست .به اینترتیب،
مصاحبه با  05نفر از افراد شهر بجنورد (بصورت هدفمند) شروع و در ادامه مبتنی بر نیاز مطالعه به روش نظری انتخاب شدند.
فرآیند نمونهگیری تا زمان اشباع مفهومی ادامه یافت .در نهایت (تا جایی که پاسخهای افراد تکراری به نظر میرسد) با  56نفر
خاتمه یافتهاست (مالک اندازه نمونه ،کفایت تئوریک است) .روایی و پایایی دادهها با معیارها و واژههای پژوهش کیفی سنجیده
شده است .مقبولیت (قابل پذیرش بودن دادهها -جمعآوری دادههای حقیقی) دادهها با انواعی از روشها بررسی شد؛ بررسی مداوم،
تحلیل همزمان دادهها و بازخورد به پژوهش ،تخصیص زمان کافی ،انتخاب مطلعین اصلی و بازنگری ناظری ،بدین منظور انجام
شد .در ارتباط با اعتبار و اعتماد دادهها ،دادههای این مطاله با شرکتکنندگان ،همکاران و متخصصین حوزه مورد بررسی قرار
گرفت .اطالعاتی از مصاحبه بطور همزمان با استفاده از روش مقایسهای مداوم تجزیه و تحلیل شد .کدگذاری باز ،محوری و
انتخابی برای این اطالعات به کار گرفته شد .مصاحبهها به صورت چهره به چهره در سطح محله و حتی خانههای مشارکتکننده
صورت گرفتهاست (با کسب اجازه از فرد ،صدا ضبط شدهاست) .بازه سنی مصاحبه شوندگان  61تا  16سال با میانگین سنی 00
سال است .قدمت سکونت مشارکتکنندگان در محله فعلی سکونت بین  6تا  16سال (با میانگین  65سال) میباشد در حالیکه
قدمت سکونت در شهر بجنورد در بازه  1تا  16سال (با میانگین  05سال) قرار دارد.
روششناسی« :گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است که برای بررسی فرآیندهای اجتماعی موجود در تعامالت
انسانی به کار میرود (خانکه و همکاران ».)31 :6031 ،با اذعان به آنکه خاطرات جمعی ،واقعیات خارج از انسان نیستند ،بلکه در

 -6از مهم ترین شیوه های گردآوری داده های کیفی در مطالعات شهرسازی ،مصاحبه و مشاهده است (گرامی و نیکبخت.)0 :6095 ،
 -0کوین لینچ ( )6932نشان داد که مردم از عناصر مختلفی برای ساختاردهی شهرها در ذهن خود ،استفاده میکنند .اپلیارد یک روش بررسی را
اینگونه معرفی میکند :مردم پرسش می شوند تا نقشهای از کل شهر بین دو مکان مشخص یا محله خودشان را ترسیم کنند
(.)Appleyard,1970:100

 -0ابعاد سنت تحقیق کیفی (نظریه زمینهای) از نظر کراسول :مصاحبه با حدود  02الی  02نفر جهت اشباع کردن مقولهها و جزئیات نظریه
(محمدپور.)00 :6039 ،

4 - snowball sampling
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ذهن ،آگاهی و تجربه او جریان دارد و از طریق تعامل بین کاربران مکان با محیط انسان ساخت تفسیر میشوند ،در این پژوهش
گراندد تئوری مبنا قرار گرفتهاست .در روش زمینهای ،موضوع پژوهش کلی است و شناخت جوانب و کارکردهای پنهان موضوع
مورد مطالعه ،در طول فرایند تحقیق آشکار می شود .6روششناسی نظریه زمینهای مستلزم شناخت پایههای آن در ذیل «مفاهیم» و
«مقوالت» مرتبط است .بدین ترتیب ،نکات کلیدی دادهها (مصاحبهها -تصاویر ذهنی ترسیم شده)  ،استخراج شده و برای آن ها
یک «شناسه (کد)» تعیین میشود .در این پژوهش در مجموع 1 ،مقوله هستهای در قالب  16مقوله و  55مفهوم و  651نشانه (کد)
استخراج شدهاست که در شکلدهی مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد نقش خواهند داشت .طبق یافتهها و گزارشی تفسیری که
بازتاب برساختههای پژوهشگر است ،راهکارهای شکلدهی هویت شهر بجنورد بر اساس خاطرات جمعی شهروندان ارائه شده است.
برای کدگذاری دادههای کیفی ،از نرمافزارهای مختلفی میتوان استفاده نمود .در این پژوهش از نرم افزار مکس کیو دا( 0نسخه )60
جهت کدگذاری دادهها استفاده شده است .این نرم افزار خود تحلیل کننده دادهها نیست بلکه به پژوهشگر کمک میکند که فرایند
کدگذاری را خیلی منظمتر انجام دهد و ضمناً دسترسی به یادداشتها را بسیار آسان میسازد .همچنین از نرم افزار مایند مپر060

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

شهرستان بجنورد ،مرکز استان خراسان شمالی ،در مسیر شاهراه آسیایی به طول جغرافیایی  51.69درجه و عرض جغرافیایی
 01.03درجه است .محدوده قلمرو پژوهش حاضر شهر بجنورد است که در تصویر ذیل نشان داده شدهاست.

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

 -5یافتهها
شرکتکنندگان تحقیق حاضر ،شامل  56نفر (10درصد زن و  01درصد مرد) که دارای تجربه زندگی در شهر بجنورد (افراد
مطلع) بودند ،میباشند .متوسط سن شرکتکنندگان در مصاحبه  00سال بوده است .به لحاظ تحصیالت 63 ،درصد دارای
تحصیالت دیپلم یا پایینتر 06 ،درصد دارای تحصیالت کارشناسی (یا فوقدیپلم) و نهایتاً  56درصد دارای تحصیالت کارشناسی-
ارشد یا دکتری تخصصی بودهاند .همچنین  10درصد از پاسخدهندگان مجرد و  51درصد متاهل بودهاند .به لحاظ قدمت سکونت در
محله فعلی سکونت ،متوسط  65سال و از منظر قدمت سکونت در شهر بجنورد ،بطور متوسط  05سال محاسبه شده است.
نظریه زمینه ای با حساسیت نظری شروع میشود که به عنوان توانایی محقق برای فهم نکتهها و ظرافتها در دادهها تعریف
میشود (فراست  .)01 :0266 ،اولین بار گالسر و استراوس مفهوم حساسیت نظری را مطرح ساختند ( Glaser and
 .)Strauss,1967روششناسی نظریه زمینهای مستلزم شناخت پایههای آن در ذیل "مفاهیم "1و "مقوالت "5مرتبط است.
"مفاهیم" واحدهای بنیادی تحلیل داده ها در نظریه زمینهای هستند .یعنی نکات کلیدی دادههای استخراج شده بر اساس قیاس و
پرسشگری هستند که برای آنها یک "شناسه (کد) "1تعیین می شود .سپس شناسههایی که به جنبه مشترک یک پدیده اشاره
دارند با مقایسه دستهبندی و تحت عنوان "مفهوم" خوانده میشوند" .مقوالت" در نظریه زمینهای ،نسبت به مفاهیم انتزاعیتر
هستند و در سطح باالتری قرار دارند .از ترکیب و کنار هم قرارگرفتن چند "مفهوم" ،یک "مقوله" تشکیل می شود" .مقوالت"
شالودههای تدوین نظریهاند و ابزاری را فراهم میکنند تا نظریه انسجام یابد (رحیم نیا 651 :6091 ،و لک.)11 :6090 ،گراندد
تئوری ،روشی برای تولید نظریه است که از همان ابتدای شروع پژوهش تا پایان آن ،بهصورت مداوم ،ادامه مییابد .نظریه زمینهای
در میدان پژوهش تبیینشده و دادههای حاصل از مشاهده و مصاحبه را به کار میگیرد .در این پژوهش ،بعد از پیادهکردن مصاحبه-
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 -4قلمروی پژوهش

 - 6روش زمینهای میتواند کاربرد گسترده ای را در خلق فرضیات و تئوریهای جدید در علم شهرسازی پایه گذار شود(شکیبایی.)0560 :6091،

2 - Maxqda12
3 - MindMapper professional21
4 - concept
5 - categories
6 - code
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ها در فرآیندتحلیل و کدگذاری ،در مرحله کدگذاری باز« 55 ،مفهوم» استخراج شدهاند که در قالب « 16مقوله» و « 1مقوله هسته-
ای» قرار گرفتهاند .مقوالت هسته ای عبارتند از :نشانداری فضا (مکان خاص) ،طراحی پوسته ها و جداره ها ،عناصر کالبدی-
عملکردی خاص ،هنرهای بومی و مراسمات محلی ،سابقه تاریخی مکان ها و پیشینه شهر و ساختارآن .در واکاوی خط به خط
مصاحبهها و تحلیل کیفی نقشه های تصویر ذهنی ،مجموعاً  651نشانه (کد) ارجاع داده شدهاست .در مطالعات حاضر ،ابتدا تمام
عوامل استخراج شده بهعنوان کد در نظر گرفته میشود .سپس با در نظر گرفتن مفهوم هریک از کدها ،آنها در یک مفهوم مشابه
دستهبندی میشود .به این ترتیب ،مفاهیم مقوله های اصلی پژوهش شکل داده میشود .مبنای دسته بندی این کدها ،برحسب
میزان تشابه کدهای مختلف با یکدیگر است .در جدول ،6مقوالت هسته ای ،مقوله ،مفاهیم و نشانهها ارائه شده است .در پژوهش
حاضر 651 ،کد در نرمافزار مکس کیودا 6ارجاعی شناسایی شد .از این حیث ،با در نظر گرفتن فراوانی در مجموع  192کد با فراوانی

استخراج شد .فرآیند پایش مصاحبهها در شکل  0نشان داده شدهاست.
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شکل -3فرآیند پایش مصاحبه ها (روند شناسایی مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد)

مهم ترین نشانههای برداشتشده از منظر مصاحبهشوندگان بجنوردی با توجه به اهمیت و تکرار (فراوانی) به این ترتیب است:
آئینه خانه مفخم ( ،)N=12تفرجگاه بش قارداش ( ،)N=01واژه یا اصطالح بیژن یورد ( ،)N=01عمات سردار مفخم (،)N=09
مجموعه سبزهمیدان ( ،)N=01پدیده قرارگرفتن نماهای جدید و قدیم در کنار یکدیگر (آنچنان که شهروندان با توجه به تغییرات
بسیار فزاینده در مسیر توسعه شهر بجنورد ،این نماها را در شهر و در ذهن خود دنبال میکنند ،و بعضاً در آدرس دهیها از آن
استفاده میکنند) ( ،)N=01پدیده استانشدن خراسان شمالی (مرکزیت یافتن شهر بجنورد در سال  )6031بعنوان یک نقطه عطف
در اذهان شهروندان نقش بسته است ،عاملی که از آن بعنوان مولد توسعه شهر و به تبع آن افزایش امکانات و تجهیزات شهری نام
برده میشود ( ،)N=01میدان شهید (مرکز شهر) ( ،)N=00احساس تعلق به شهر و اهمیت سکونت در آن ،)N=00( 0مجموعه بابا
امان بجنورد ( ،)N=06اصطالح بیژنگرد ( ،)N=61تغییرات جدید در شهر به لحاظ مبلمان شهری و پیاده رو ها ( ،)N=61رقص
محلی ( ،)N=61موسیقی محلی -سنتی و مقامی ( ،)N=65حسینیه جاجرمی ()N=61و تپه معصوم زاده ( )N=61بوده است .در
میان مقولههای هستهای ،به ترتیب« ،نشانداری فضا (مکان خاص)» با  11.3درصد و «هنرهای بومی و مراسمات محلی» با 00.1
درصد فراوانی نسبی ،دارای بیشترین ارجاع و اهمیت هستند.
جدول -1فراوانی کدهای استخراج شده
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

عناصر کالبدی -عملکردی خاص

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

 - 6نرم 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،
تصاویر ،فیلم ،عکس و  ...می تواند کاربرد مناسبی در بخش تبیین و تحلیل نظری پدیده های اجتماعی و فرهنگی داشته باشد (علی بابایی،
.)6 ،6090
 - 0این 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،
برای شهر اهمیت زیادی قائل بوده اند.
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میزان توافق میان نشانههای مختلف در میان کدهای ارجاعی شناسایی شده در نرم افزار مکس کیو دا (نسخه  )0263قابل
بازبینی است .در واقع این توافق از طریق میزان تکرار (فراوانی) هر نشانه نسبت به نشانه دیگر ،بوجود میآید .اینکه هر نشانه ،در
نزدیکترین مجاورت خود ،کدام نشانه ها را بیشتر داشته است .بعنوان مثال ،دو نشانه آئینهخانه مفخم و عمارت مفخم بیشترین
توافق ارتباطی را داشتهاند .همچنین،دو نشانه اصطالح بیژن یورد و بیژنگرد ،با اهمیت زندگی در شهر بجنورد ،ارتباط داشتهاند
(شکل  .)1همچنین مقوالت هسته ای و مقوله اصلی در بازتولید مفهوم خاطره جمعی در شهر بجنورد طبق یافته ها ،در شکل ،1
نمایش داده شده اند.
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شکل -8میزان توافق میان نشانههای استخراجی با بیشترین فراوانی در نرمافزار مکسکیودا

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

 -6نتیجهگیری
با توجه به اهمیت بحث خاطرات جمعی در فرآیند هویت بخشی به شهرها ،مفاهیم فرهنگ ،ارزشهای فرهنگی ،کالبد (محیط
شهری) و هویتشهری در ادبیات موضوع پرداخته شد و نتیجتاً به ارائه مدلی جهت نشان دادن روابط بینی مولفههای پیشگفته،
پرداخته شد .اشاره شد که «خاطره» از نوع حافظه صریح و معنایی می باشد که یکی از مهمترین عناصر در حفظ تجربیات نسل
گذشته و حافظه شهرهاست .اصوالً شهر بدون خاطره ،شهر بدون هویت است و خاطرات جمعی سهم بسزایی در انتقال ارزشهای
فرهنگی حاکم بر جامعه و استمرار آن دارند .با توجه به وجهه «مشترک بودن» خاطرات جمعی بین ساکنین یک شهر ،این عناصر
بعنوان نماد هویتبخش شهر ،که نماد اشتراکات گروهی از انسانها نیز هستند ،قابل طرح است .در این پژوهش با استفاده از 56
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،سعی شد تا نشانهها و مصادیق خاطرات جمعی شهر بجنورد شناسایی شود .در روند مطالعه 651 ،کد در
نرم افزار مکس کیودا ارجاعی شناسایی شد .الزم به ذکر است که برخی از کدهای شناسایی شده دارای چندین فراوانی بود .از این
1
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حیث با در نظر گرفتن فراوانی 192 ،کد با فراوانی استخراج شد .در میان کدهای شناسایی شده ،واکاوی و بازتولید مفاهیم ،مقوالت
اصلی و مقوالت هستهای بر اساس پیشینه پژوهشی و موضوع مدنظر قرار گرفت 1 .مقوله هسته ای شناسایی شد ،که در این بین،
مقوله هستهای نشانداری مکان (در رده مقوالت کالبدی) با  11.3درصد و مقوله هستهای هنرهای بومی و مراسم محلی (در رده
مقوالت غیر کالبدی) با  00.1درصد بیشترین کد ارجاعی را در بر میگیرند .نتیجتاً ،میتوان مدل مفهومی و چارچوب نظری
«مفهوم خاطرات جمعی» در شهر بجنورد را (شکل )1استنباط و تدوین نمود.
با ایجاد رابطهای محسوس و به تبع آن رابطهای ملموس بین جامعه و شهر ،میتوان نمادهای هویتی نهفته یک شهر را در
ذهن شهروندان جدای از روزمرگی ،به نمادهایی با هویت پویا تبدیل کرد .عوامل هویت بخش یک شهر ،اگر در فرآیند انطباق با
صورت خیالیه ،عادات اکتسابی تداعی ،حافظه ،خاطره و تجربه موفق باشند ،کارکرد قویتری در ساختار دهی به ساختار عینی و
ذهنی شهر خواهند داشت .در عین حال ،اگر کالبد نمود ارزشهای هویت ساز یک جامعه باشد ،برای انتقال فرهنگ شهر و جلوه
های فرهنگی آن از نسلی به نسل دیگر نیز موفق تر خواهد بود (عنصری هویت ساز برای انسان هویت پرداز میشود .).فرهنگ
یک شهر مساله ای درخور تووجه بسیار است؛ تا جایی که از اهمیت فرهنگ برای یک جامعه با تمثیلی چون حافظه برای فرد ،یاد
میکنند .به عبارت دیگر ،این فرهنگ ها است که اساساً وجوه زندگی انسانی و اجتماعی را شکل میدهند .از این منظر ،هویت به
عنوان مفهومی اجتماعی ،یک ساختار اجتماعی محسوب میشود که به شدت متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است .فرهنگ بعنوان
زمینه تمامی ارزش های حاکم بر جامعه ،عامل ارتباط ساز نسل های مختلف تجربه کننده شهر و به عبارت بهتر ،عامل هویت ساز
نسلها با تجربه های مختلف از شهر ،دوران های تاریخی و به طور کلی حافظه شهرها هستند .در این بین ،اگر بتوان درگذار
بحران هویتی کنونی شهر ها که با تناقض هویت دنیای سنتی و مدرن مواجه هستند ،هویتی منبعث ازز ارزش های فرهنگی حاکم
بر جامعه ایجاد نمود ،در واقع حافظه شهرها را حفظ کرده ایم و این یعنی حفظ و شکل دهی به هویت منحصر به فرد و بومی یک
شهر .آنچه در این پژوهش در پی تدوین مدل نظری و مفهومی خاطرات جمعی شهروندان شهر بجنورد ،مورد کنکاش قرار گرفت.

 -7پیشنهادات و ارائه راهکار
 .6برنامهریزان و طراحان شهری میتوانند با توجه به متغیرهایی که دارای بیشترین ارجاع و فراوانی هستند (از اهمیت بیشتری
برخوردارند) ،طرحهای توسعه شهری را هدفمندتر تدوین نمایند .در واقع برخی عناصر و نشانههای ماندگار در اذهان مردم ،اگر در
طراحیها مد نظر قرار گیرد ،ساختار قویتری از شهر در ذهن مردم شکل میگیرد .ساختاری که در برخی از کانونهای توسعه خود،
مظهر بروز خاطرات جمعی و حیات واقعهای است.
 .0میتوان با علم بر عناصر و نشانههای مولد خاطرات جمعی در شهر بجنورد (یافتهها) ،تحقیقهای موردی پیرامون ظرفیت
عرصههای عمومی شهر در راستای تولید خاطرات جمعی ،انجام داد.
 .0با توجه به شناسایی  651نشانه موثر در تولید خاطرات جمعی در شهر بجنورد از منظر ساکنین شهر ،میتوان این نشانهها را
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
فضای شهر است (نشانه ها با تعداد فراوانی خیلی کم) ،را حذف کرد .همچنین با تکنیک های ارزیابی چند معیاره ،نشانهها را اولویت
بندی کمی کرد .همچنین میتوان با تکنیک دیمتل ،اثرات نشانهها بر یکدیگر (تاثیر و تاثرات)را شناسایی و ارتباطات بین آنها را
کشف کرد.
 .1ارائه تقویم و فهرست رویدادهای جمعی شهر در طول سال با همکاری سازمان های چندرسانه ای و غیره.
 .5برپایی مراسم و آیینهای ویژه ،فروشگاه و نمایشگاه محصوالت و صنایع دستی بومی شهر .در این راستا ،میتوان امور
مرتبط را به بخشهای خصوصی واگذار کرد.
 .1از آنجا که هم مقوالت کالبدی (طبق یافته ها مقوله نشانداری مکان) و هم مقوالت غیر کالبدی (طبق یافته ها هنرهای
بومی و مراسم محلی) در شکلدهی خاطرات جمعی نقش داشته اند ،اهمیت هر دو بعد مقوله ،در طراحی فضاهای شهری بجنورد
باستی مد نظر قرار بگیرد .در این حالت است که دیگر مکان صرفاً یک «جا» نخواهد بود ،بلکه جایی خاص خواهد بود که امتزاج
آن با ارزش های بشری ،آن را منحصر به فرد کرده و هویت ویژه ای برای آن شکل داده است.
نهایتاً هرگونه برنامه ریزی و طراحی شهر بجنورد بایستی با تأکید بر هویت ،خاطره و معنای محیطهای شهری صورت پذیرد و
ارتقای کیفیت فضاهای در شهر بجنورد باید در جهت تعادل بخشی بین عناصر کالبدی و غیر کالبدی شناسایی شده در تولید خاطره
جمعی بجنورد صورت گیرد .در این حالت خواهد بود که مجموعه فضاهای شهری بجنورد ،دارای ویژگی های منحصر به فردی
خواهند بود که از طریق مقابله با ارزشها و مفاهیمی که در سایر مکان ها وجود دارد ،آن را از سایر مکانها و فضاهای شهری
دیگر متمایز خواهد ساخت و این امر هویت ویژه شهر بجنورد را شکل خواهد داد.
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شکل -.مفهوم تبیینی از «خاطرات جمعی» در شهر بجنورد بهمنظور شکلدهی به هویت منحصر به فرد شهری
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چکـیده
محیط رقابتی و پویای امروز پیوسته سازمانها را با چالشها و فرصتهای مختلف روبرو میسازد .برای کسب موفقیت در
چنین شرایطی ،سازمانها نیازمند چابکی هرچه بیشتر هستند و الزمه چابکی ،شناخت ،تحلیل و شفافیت فرآیندهاست .به
عبارتی تعریف روالی مشخص در راستای اجرای فرآیندهای کاری ،از الزامات بقای یک سازمان است .بر این مبنا نحوه
معرفی آن به ذینفعان ،تعریف روندی مشخص در راستای پاسخگو بودن سازمان از عملکرد خود و همچنین شناسایی
مشکالت کاری و علل این مشکالت باید در سرفصل برنامههای سازمانی قرار گیرد .بهبود مستمر راهکاری موثر در
راستای ریشهیابی علل مشکالت سازمانی است .این تحقیق به مطالعه رویکردهای نوین شفافیت و تعاریف ارئه شده در آن
و همچنین ،بررسی شاخصهای تعریفشده در جهان ،ایران و در بخش مدیریت شهری کالن شهر تهران بخصوص در
شهرداری تهران پرداخته است .شفافیت فرآیندی به عنوان روندی در راستای مشخص کردن مرحله به مرحله عملکرد
واحدهای زیر مجموعه یک سازمان از الزامات مهم برای پایداری و بقای آن مجموعه به شمار می رود .سازمان ها باید در
از عملکرد خود در مقابل تک تک ذینفعان پاسخ گو باشد .روند پاسخگویی از عملکرد در شهرداری تهران در بخش منابع
نیروی انسانی و مالی به وسیله نظام بودجهریزی عملیاتی و سنجش سالمت اداری ،مشخص شده است .بنابراین با طراحی
یک الگوی شفافیت از تلفیق این دو نظام ارزیابی میتوان مرجعیت شهرداری تهران را در شفاف سازی و پاسخگو بودن
عملکرد سازمانی را اثبات نمود .آنچه از نتایج حاصل میشود ،روشن شدن مسیر صرف منابع ورودی در ارائه خدمات
(خروجیها) بهینه به ذینفعان مجموعه و اثبات اثر بخشی سازمان در دستیابی به روند بهبود مستمر می باشد.

واژگـان کلـیدی :بهبود مستمر ،شفافیت ،شفافیت فرآیندی ،پاسخگویی ،ارزیابی عملکرد

 -5دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه (نویسنده مسئول) ()naser.poorrza@gmail.com
 -2دانشجوی دکتری آلودگی محیطزیست
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محیط رقابتی و پویای امروز پیوسته سازمانها را با چالشها و فرصتهای مختلف روبرو میسازد .برای کسب موفقیت در چنین
شرایطی ،سازمانها نیازمند چابکی هرچه بیشتر هستند و الزمه چابکی ،شناخت ،تحلیل و شفافیت فرآیندهاست .درحقیقت فرآیندها
چون شبکههای عصبی در بدن انسان ،مهمترین ابزار دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان هستند ،چرا که انسان را به خوبی
سیستم ها درگیر کسب و کار نموده و وظایف ،نقشها و ارتباطات را تعریف مینماید .بنابراین همانند سایر داراییهای سازمان نیاز
به بهبود و مدیریت مداوم دارد .از این رو شناخت ،طراحی ،استاندارد سازی ،شفافسازی و نظارت مستمر بر اجرای فرآیندها با بهره
گیری از انواع روشهای مدیریتی و همچنین بهبود فرآیندی از مهمترین دغدغه های مدیران امروز است .به عبارتی تعریف روالی
مشخص در راستای اجرای فرآیندهای کاری ،میتواند از الزامات بقای یک سازمان باشد .و نحوه معرفی آن به ذینفعان ،شناسایی
مشکالت کاری و علل این مشکالت باید در سرفصل برنامههای سازمانی قرار گیرد .بهبود مستمر راهکاری موثر در راستای
ریشهیابی علل مشکالت سازمانی است (سازمان بینالمللی شفافیت.)1100 ،
با شفافیت و روشن کردن روند کار یک سازمان صالحیت خود را در اجرای صحیح کار به ذینفعان و مراجع باالدستی را اذعان
میدارد .در حقیقت شفافیت میتواند راهکاری برای تضمین کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان باشد (ساریخانی و همکاران و
 .)0681شفافسازی و علنی کردن (بیرکین شاو )1101 0،یکی از پایههای اساسی دموکراسی و جمهوریت است .از سوی دیگر ،حقِ
دانستن(بوونس )1101،1یکی از حقوق اساسی انسان است که در اصل  08بیانیه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است .ازدیدگاه
جهانی شفافیت را تنها راهکار اصلی مبارزه با فساد و علنی کردن فعالیتها نامیدهاند .با روشن شدن روند کار و تعیین علل
مشکالت در سیستم میتوان بسیاری از مشکالت موجود را بررسی و برای بهبود و حذف فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در آنها
اقداماتی را انجام داد .از این منظر به بررسی مفهوم اصلی پاسخگویی در برابر عملکرد و اقدامات پیشبینی شده کشورها در برابر
فساد پرداخته شده است .بر این مبنا کشورها بر اساس گزارشهای ارائه شده خود به سازمان شفافیت جهانی مورد ارزیابی قرار می-
گیرند و امتیازهای مربوط به شاخصها را کسب مینمایند .لذا هر نهاد دولتی و سازمان خصوصی موظف به اثبات عملکرد خود در
راستای ارتقاء جایگاه جهانی کشور در دیدگاه جهانی شفافیت هستند.
مدیریت شهری به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته میشود و مفهوم علم اداره جامعه را بر
عهده دارد .مدیریت شهری همچنین به معنای تفکر سیستماتیک همه جانبه نگر در امور شهری بیان می شود (معصومی
راد .)0681،امروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاستها ،برنامهها و اقدامات مدیران شهری تبدیل
شده و به عنوان شاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیمگیران و مدیران مورد استفاده قرار میگیرد (معصومی راد،0681،
دباغ .)0686 ،از سوی دیگر در دنیای امروز که گردش گسترده اطالعات و سهیم شدن مخاطبان در این چرخه شرایط متفاوتی را
پدید آورده ،ارائه اطالعات واضح و شفاف برای رفع سواالت احتمالی در ذهن ذینفعان باید یکی از دغدغههای اصلی سازمانهای
خدماترسان باشد .در غیر این صورت آنها به برخورد و ارتباط غیرصادقانه با مردم متهم میشوند .سیستماتیک سازی روند کاری و
ورود اطالعات دقیق و بروز در آن ،به نحوی که قابلیت دستیابی به اطالعات را برای همه ذینفعان فراهم کند از ملزومات اصلی
ایجاد حس اعتماد و مشارکت سازمانها در افکار عمومی است .اعتمادی که در نهایت این امر منجر به بهبود کیفیت زندگی میشود
(پوررضا کریم سرا.)7 :0683 ،
شهرداری تهران به عنوان رکن اصلی اجرای فرآیندهای مدیریت شهری در سطح شهر ،به منظور ارائه راهکارهای بهبود ،رفع
نواقص و نظارت بیشتر بر فرآیندهای سازمان و در راستای جلوگیری از فساد اداری راهکارهایی را در بخش مبارزه با فساد اداری و
نظام بودجه ریزی عملیاتی پیشنهاد دادهاست که در ادامه به این مسائل با جزئیات بیشتر پرداخته شده است .در این تحقیق قصد بر
آن است با مطالعه رویکردهای نوین شفافیت و تعاریف ارئه شده و همچنین با بررسی شاخصهای تعریفشده در جهان ،ایران و
مدیریت شهری کالن شهر تهران پرداخته شود .همچنین با ارائه مبحث شفافسازی و نقش آن در بهبود مستمر فرآیندها ،روند
حاضر پاسخگویی عملکردی ،جلوگیری از فساد در شهرداری تهران بررسی شود .در نهایت با تلفیق دو دیدگاه مبارزه با فساد اداری
و بودجه ریزی عملیاتی الگوی پیشنهادی جهت شفاف نمودن فرآیندها در شهرداری تهران ارائه گردد.

 -2روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از دادهها و اطالعات جمع آوری شده از طریق مطالعات کتابخانهای و اقدامات صورت پذیرفته در
راستای ارزیابی عملکرد فرآیندها و کارکنان ،اقدام به تحلیل و بررسی شفافیت و شفافیت فرآیندی و نقش آن در ارائه الگوی برای
بهبود مستمر فرآیندها ی سازمانی در بخش مدیریت شهری در شهرداری تهران پرداخته شده است.
1. Brikinshaw
2 . Bovens
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شفافیت معادل پذیرفته شده برای اصطالح  Transparencyاست .که در مورد ریشه لغوی آن اختالف نظر وجود دارد .برخی
معتقدند این واژه از حروف اضافه  Transبه معنای حرکت و جنبش و  Parentبه مفهوم قابل مشاهده ترکیب یافته است .عدهای
دیگر بر آن هستند که این واژه از تالیف دو ریشه التین  Transبه معنای از طریق و از میان و  Parereبه مفهوم نمایان شدن و
نشان داده شده جهت نظاره اشتقاق یافته شده است .در اصطالح ،استعمال شفافیت در مورد اطالعات ،داده ها و رویه ها به معنای
آشکار بودن و در دسترس بودن آنها جهت بررسی و نظارت بر آنها می باشد (ساریخانی.)0681،
اصطالح شفافیت با اصطالح آزادی اطالعات قرابت معنایی دارد :بگونه ای که میان این دو تمایز مفهومی روشن و مورد وفاقی
وجود ندارد .از این رو برخی صاحبنظران صراحتا اذعان داشتهاند که معنای دقیق دو اصطالح مزبور در ادبیات موجود چندان
مشخص نیست و بیشتر جنبه سلیقگی به خود گرفته است به گونهای که به زعم برخی شفافیت ،معادل آزادی اطالعات است .طبق
این تعریف شفافیت عبارت است از حق هر کدام از شهروندان (ذینفعان) در دسترسی به دادهها ،آگاهی از معلومات و فرآیندهای
سیاست گذاری و تصمیم گیری مرتبط ،شناخت مکانیزم های اتخاذ تصمیم توسط مسئوالن و شناخت فعالیت های مشارکتی در
اتخاذ تصمیمات .در مقابل تعریف فوق سه دیدگاه متفاوت بیان شده است ،عدهای با بیان اینکه متولی نهاد شفافیت عملکرد اداری
و بعبارت دیگر ،حوزه عمومی حاکمیت بوده مسئله آزادی اطالعات ناظر بر حقوق فردی (که در درجه نخست و از همه مهمتر به
عملکرد اجتماعی شهروندان ،آن هم نه فقط در مقابل نهادهای دولتی ،بلکه در روابط متقابل ایشان و نیز روابط آنها با موسسات
خصوصی نظر دارد) به گونه ای تلویحی رابطه تباین را میان این دو ترسیم نمودهاند (بریکینشاو ،1101 ،ساریخانی.)0681،
دستهای دیگر از محققین نیز ،درحالی که آزادی اطالعات ،کلیه اطالعات دراختیار موسسات عمومی را شاهد میشود ،شفافیت را در
آزاد سازی آن دسته از اطالعات موسسات منحصر دانستهاند که با ارزشیابی آنها مرتبط میباشد .بنابراین نظرگاه آزادی اطالعات
گسترهای عام و شفافیت محدودهای خاص دارد .دست آخر گروهی دیگر عکس این موضع را پذیرفته و شفافیت را اعم از آزادی
اطالعات دانسته و اظهار داشتهاند شفافیت در مقایسه با آزادی اطالعات معنای گسترده تری دارد .دسترسی به اطالعات یک جز
تشکیل دهنده از نهاد شفافیت به شمار میرود .این درحالی است که شفافیت مستلزم آن است که امور به صورتی مدیریت شود که
آشکارا یا در معرض نظارت همگانی قرار گیرند .این به معنای آن است که سوابق رویت پذیر تصمیمات و اقدامات رسمی ،به منظور
دسترسی بعدی حفظ و نگهداری شده و اجرای فرآیندهای دولتی و وضع مقررات تا حد امکان قابل دسترس و قابل درک است.
شفافیت مستلزم تضمین این امر است که امور اجرایی به حدی آشکار و قابل دسترس باشد که فهمیدن مشارکت طرفهای ذینفع
را در آنها ممکن میسازد .پیچدگی ،آشفتگی و محرمانگی ،خصایصی است که نهاد شفافیت در صدد مقابله با آنها میباشد
(بوونس .)1101،0با توجه به دیدگاههای موجود در خصوص موضوع شفافیت باید عنوان شود که ،نهاد شفافیت صرفا درپی اثبات
اجرای صحیح فرآیندها مطابق با ضوابط و مقررات موجود در راستای تحقق برنامهها و اهداف تعیین شده سازمان  ،ثبت اطالعات
به صورت واضح برای ذینفعان و اطالع رسانی دقیق اطالعات به ذینفعان هر مجموعه می باشد .از طرفی در این تئوری بر نقش
ذینفعان به عنوان عاملین اصلی موجودیت سازمانی تاکید فراوان شدهاست.
یکی از نتایج مهم شفافسازی فرآیندهای سازمانی را مبارزه با فساد اداری عنوان نمودهاند .ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله
با فساد از جمله ضروریترین کارکردهای یک سازمان پایدار است ،و در عین حال از اصلیترین پایههای استحکام آن محسوب
میشود (ساریخانی.)0681 ،

 -2-3انواع شفافسازی
بر اساس رویکردهای ذکر شده باید عنوان شود که از لحاظ نظری «شفافسازی» به سه دسته شفافسازی و حق دسترسی
به اطالعات ،شفافسازی مشارکتی و شفافسازی پاسخگویی یا فرآیندی تقسیم میشود .این سه تعریف گرچه در ظاهر با هم
متفاوت هستند ،در حقیقت مکمل و مرتبط یکدیگر هستند(لفت ویچ.)0679 ،

 -1-2-3شفافیت و حق دسترسی به اطالعات
نوع نخست را «شفافسازی و حق دسترسی به اطالعات» نام نهادهاند بدین معنا که مردم باید از بازیگران و تصمیمات
حکومتی یا سازمانی آگاه شوند و به اطالعات دسترسی داشته باشند .برای تحقق آرمانهای شفافسازی ،راههای عملی مختلفی
اندیشیده شده است که یکی از آنها تضمین حق دسترسی به اطالعات برای شهروندان است .دانستن و 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
دولتی یا سازمانهای مربوط به منافع عمومی باید در دسترس قرار داشته باشد و سازمانهای خصوصی از این امر مستثنی هستند
اما در مواردی که کار سازمان های خصوصی و دولتی با هم تداخل پیدا کند اصل بر تسری قوانین دسترسی به اطالعات است
(مندل .)1111 ،0مواردی هم وجود دارد که حق دسترسی به اطالعات چندان محرز و مبرهن است که اساساً نیازی به وضع قوانین
دیده نمیشود (مارتین ،0889،1سازمان بین المللی شفافیت.)1101،1100،6

 -2-2-3شفافیت مشارکتی
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نوع دوم یا «شفافسازی مشارکتی» به این معناست که همه مردم باید بتوانند شخصاً یا از طریق نمایندگان خود به صورت
شفاف در تصمیمات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شرکت کنند .برخی محققان اساساً مشارکت را مستلزم شفافسازی
اطالعات دانستهاند به نظر رابرتس ،4اگر محدودیتی در این زمینه هست باید به صراحت و روشنی قانونمند گردد و توجیهات قانع
کنندهای برای آن وجود داشته باشد (برادبک .)1101 ،9به عبارتی دیگر مشارکت را می توان فرآیند درگیری ذینفعان در تصمیمهای
استراتژیک تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی یا غیر رسمی در فرم مستقیم و غیر مستقیم با درجه سطوح و
حدود مشخص اتفاق میافتد (شرکت مالی بین الملل .)1117 ،3به این ترتیب کلیه ذینفعان در روند تصمیمگیریهای مربوط به آن
سازمان دخالت کرده و شریک محسوب میشوند (دفتر مطالعات سیاسی.)0694 ،

 -3-2-3شفافیت پاسخ گویی یا فرآیندی
یعنی حکومت یا هر نهاد تصمیم گیرنده ،ناظر و جز آن ،هنگام تخلف از قانون یا هنگامی که عملکرد آن تاثیر جدی بر منافع
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
عمومی به ویژه رسانههای گروهی میتوانند به مردم کمک کنند تا عملکرد و نحوه فعالیت حکومتی را به درستی بشناسند ،امکان
مشارکت در تصمیمات سیاسی را پیدا کنند و در نهایت ،مقامات رسمی را وادار به پاسخگویی کنند(برادبک .)1101 ،7ژوزف استیگ
لیتز از زاویهای دیگر به بررسی شفافسازی میپردازد .به نظر وی ،عدم شفافسازی و علنی نبودن کارها و فعالیتها باعث میشود
که کیفیت تصمیمگیری به سطح نازلی برسد و تخلفات اداری بروز پیدا کند .پس به عبارت دیگر به این جنبه از شفافیت ،شفافیت
فرآیندی نیز اطالق میشود (لینداستید 9و نائورین .)1101 ،8بنابراین تعریف روالی مشخص جهت پاسخگو بودن در سازمان امری
ضروری بوده و نیاز به تعریف فرآیند کاری با ورودیها و خروجیهای مشخص و بازخور ذینفعان دارد .که در این خصوص کسب
رضایت ذینفعان از روشن بودن روند کار ،دسترسی به اطالعات الزم از اجرای صحیح کار ،حق مشارکت در امور مرتبط با تصمیم-
گیری های سازمان ،نقش چشمگیری را ایفا میکند .بر این اساس میتوان استنباط کرد که این تعریف شفافسازی در بر گیرنده دو
تعریف قبلی نیز خواهد بود و در مجموع به هدف واالی سازمان که دستیابی به خشنودی ذینفعان ،ارتقاء عملکرد اداری ،جلوگیری
از فساد اداری و در نهایت دستیابی به بهبود مستمر و پایدار سازی است توجه دارد (ربیعی و آصف.)0680 ،
 -1-3-2-3مفهوم پاسخ گویی
پاسخگویی و شفافیت یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد به حساب میآید و دستیابی به نظام پاسخگویی مناسب از اهداف
اصلی اکثر اصالحات بخشهای سازمان است .وجود سیستم کارآمد از پاسخگویی و شفافیت از سویی باعث حفظ مشروعیت و
مقبولیت نظام سیاسی ،اقتصادی و اداری و برخورد با فساد می شود و از سوی دیگر میتواند از فساد سازمانها جلوگیری کند .
پاسخگویی یعنی شخص برای رفتار خویش در برابر کسانی که حق قضاوت درخصوص رفتار او را دارند پاسخگو است .پاسخگویی
نیروی پیش برندهای است که بر بازیگران کلیدی فشار میآورد تا در قبال عملکرد خود مسئول باشند و از عملکرد خوب خدمات
عمومی اطمینان حاصل کنند(دفتر مطالعات سیاسی.)0694 ،

1 . Mendel
2 . Martin
3 . Transparancy International
4 . Raberts
5 . Brodbeck
)6 . International Finance corporation (IFC
7 . Brodbeck
8 . Lindstedt
9 . Naurin

51

به طور کلی پاسخگویی به دو شکل متمایز تقسیم بندی میشود :پاسخگویی دموکراتیک ،پاسخ گویی در برابر قانون(دفتر
مطالعات سیاسی .)0694 ،اهمیت قائل شدن برای پاسخگویی به جایگاه افراد پاسخگو و ناظر در درون یک نظام سیاسی ،اقتصادی
و اداری خاص و نوع روابط آنها با همدیگر بستگی دارد  .در یک دسته بندی کلی گروهی از این نهادها ،بازیگران پاسخگو و ناظر
داخل حکومت وجود دارند که عامالن درونی پاسخگویی(پاسخ گویی افقی) هستند و گروهی از ابزارها و نهادها نیز خارج از حکومت
وجود دارند که به عامالن بیرونی پاسخگویی (پاسخ گویی عمودی) معروفند (بانک جهانی1111،0؛ دریک.)1110،1
هدف پاسخگویی اطالع ذینفعان از چرایی و چگونگی انتخابات و گزینهها و فرآیندهای کاری است تا توانایی قضاوت و واکنش
مناسب به اقدامات سازمان را بیابند .افزایش شفافیت در سیستم به وجود آزادی بیان  ،آزادی اطالعات و نیز درجه عدم تمرکز در
سیستم بستگی دارد .زمانی که دسترسی به اطالعات برای آگاهی ازاقدامات درست یا اشتباه بخشهای مختلف سازمان آسان
بوده و آگاهی رسانی صحیح به ذینفعان و همچنین مقامات صورت پذیرد ،مدیریت مؤثر ارتقا مییابد و به طور ویژه فساد کاهش
پیدا میکند (مجلس مرکزی کانادا 6و بانک جهانی.)1111 ،

 -3-3بهبود مستمر راهکاری مناسب برای شفافیت فرآیندی
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شفافیت از دیدگاه فرآیندی به معنی روشن کردن جریان فرآیند و عملکرد آن است .که خود یکی از گامهای ارتقا فرآیند
محسوب میگردد .برای ارتقا فرآیند درک جزئیات فرآیند ،شناسایی عملکرد جاری ،ورودیها (منابع) ،خروجیها (خدمات و
محصوالت) ضروری است (اخوان صراف .)0698 ،شناسایی و درک عملکرد جاری هر سازمانی با هدف تعیین میزان کارائی سازمان
در قبال ورودیها (منابع) و تولید خروجیها (خدمات و محصوالت) و همچنین مولد یا غیر مولد بودن فرایندهای تعریف شده در
راستای تحقق برنامهها و اهداف سازمانی است (اسکندری .)0684 ،بر این اساس تعریف روالی مشخص جهت برنامهریزی ،هدف
گذاری سالیانه ،شناسایی فرآیندهای کاری موجود در سازمان و اثبات موثر بودن خروجیهای فرآیندهای تعریف شده در راستای
پیشبرد اهداف سازمانی ،یکی از اصلیترین راهکارهای بهبود سازمان محسوب میگردد و میتواند روشی جهت پاسخگو بودن
سازمان در راستای عملکرد خود باشد (مجلس شورای اسالمی ایران.)0681 ،
بهبود سازمان با شناسایی جزئیات مراحل انجام فرآیندهای سازمان و مدلسازی آنها ،توجیه کردن تک تک مراحل اجرای روند
موجود و فعالیتهای تعریف شده ،شناسایی علل مشکالت و ریشهیابی آنها و حذف فعالیتهای اضافی و مشکالت موجود قابلیت
اجرایی شدن در هر سازمانی را دارد (اداره مطالعات و مقررات بانک .)0699 ،بهبود مستمر قادر است کارا بودن کلیه فرآیندهای
سازمانی در استفاده بهینه از منابع در اختیار و ارائه خروجیها (خدمات و محصوالت) متناسب با نیازهای ذینفعان ،تامین اهداف
سازمانی و اثربخش بودن فرآیندها در طوالنی مدت را به همراه داشته باشد .بدین ترتیب سازمان میتواند در مقابل هر اقدامی
پاسخگو بوده و در مقابل تغییرات احتمالی در سیستم مناسب ترین واکنش را از خود نشان دهد .اولین گام در اجرای روند بهبود
مستمر در هر سازمان بر اساس دو ابزار به نام های مدل سازی فرآیندها و نمودار جریان دادهها است (اسکندری.)0684 ،

 -1-3-3مدلسازی فرآیندها
مدلسازی فرآیندها در واقع جریان کار سازمان را در قالب آییننامهها و روشهای اجرایی هدایت میکند و دید بهتر و کاملتری
از فرآیندهای سازمانی را در اختیار ذینفعان قرار میدهد (ایلکا و میغی .)0686 ،بعالوه ،این امر منجر به معرفی فرآیندهای درحال
اجرا ،اولویت دهی به فرآیندها و شناسایی فرآیندهای فاقد ارزش افزوده برای سازمان میشود .شکل شماره  0به جز به معرفی
مزایای مدلسازی فرآیندی در سازمان پرداخته است (سازمان بین المللی شفافیت برلین.)1101 ،4

 -2-3-3نمودار جریان داده ها
نمودار جریان داده )DFD( 9تالش میکند تا جریان گذر دادهها یعنی مسیری که یک ورودی طی میکند تا به یک خروجی
تبدیل شود را در سیستم را به صورت یک نمودار تصویری نمایش دهد (ایلکا و میغی .)0686،بعالوه این دیاگرام قادر به شناسایی
علل تغییرات عملکرد یک فرآیند است .این علل از روی ارزیابی عملکردهای دورهای که در سازمان انجام میشود  ،شناسایی
خواهد شد( .سازمان بین المللی شفافیت برلین.)1101 ،

1 . World Bank
2 . derick
3 . Parliamentary Center Canada
4 . Berlin: Transparency International
5 . Data Flow Diagram
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شکل  :1اهداف مدلسازی فرآیندی

 -4-3شفافیت و پاسخگویی در دیدگاه جهانی
در کل ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد به عنوان مهمترین دستیافتهای شفافیت فرآیندی از جمله ضروریترین و
اصلی ترین پایههای استحکام دولتها و سازمانها محسوب میشود .در سال 0886سازمان شفافیت بینالمللی در آلمان با هدف
مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن تاسیس شده است .این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد
میکند .سنجش فساد با استفاده از شاخصهای نظیر فساد ،اختالس ،رشوهگیری ،خرید و فروش پستهای دولتی ،رشوهپذیری
دستگاه قضایی ،فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامهای دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است
(سازمان شفافیت بین المللی .)1109 ،بنابر این هدف از سازمان شفافیت بینالمللی از تعیین شاخصهای مذکور ،رشد اقتصادی
کشورها و جلوگیری از سو استفاده مدیران از منابع ملی سازمان میباشد .این امر دولت را به سمت تحقق عدالت اجتماعی سوق
میدهد .دولتها موظفند برای تحقق اهداف و برنامههای کاری خود منابع مناسب و کافی (ورودیها) را در اختیار سازمانهای
اجرایی قرار دهند .سازمانها نیز موظفند از این منابع (مالی انسانی و تجهیزات) در بهترین وجه ممکن در راستای ارائه خروجیهایی
با باالترین کیفیت و متناسب با نیاز ذینفعان استفاده کنند.نظام بودجهریزی عملیاتی میتوان به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در
جهت مدیریت صحیح عملکرد سازمان تعریف کرد .بر این اساس یکی از اهداف استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی ،شفافسازی
عملکرد سازمان است که خود این موضوع می تواند پایهای برای اهداف دیگر که تعیین کارایی و در نهایت اثر بخشی سازمان
است.
ایران نیز بر این اساس در قانون "ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد" به منظور اثبات شفافیت فرآیندهای جاری ادارات
وظایفی بر عهده دستگاههای اداری ،اجرایی و نظارتی کشور گذاشته شدهاست مطابق ماده  19این قانون شورای دستگاه نظارتی
کشور موظف است تا شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری را تعیین کند و برهمین مبنا عملکرد سازمانها ارزیابی شود،
لذا بر اساس مبانی تعریف شده علمی ،نظری و قانونی ،شاخص های نه گانه به شرح ذیل اعالم شد (دبیرخانه شورای دستگاههای
نظارتی کشور:)0684،
 .7آموزش
 .4نظارت و کنترل داخلی
 .0قانون گرایی
 .9شایسته ساالری
 .9پاسخگویی
 .1استقرار توسعه سامانه های الکترونیکی
 .8الگوی مصرف
 .3انضباط اداری و مالی
 .6شفافیت

جامعترین تعریفی که میتوان از شفافیت ارائه داد عبارتند از «دسترسی ضابطهمند ،روشن و آسان ذینفعان به قوانین ،مقررات،
ماموریتها ،وظایف ،رویههای کاری ،تصمیمات ،اقدامات و فعالیت های دستگاه مرتبط با حقوق شهروندی» (دبیرخانه شورای
دستگاههای نظارتی کشور .)0684،با توجه به شاخصهای ذکر شده شورای دستگاه های نظارتی کشور به مسئله شفافیت و پاسخ
گویی به صورت دو مقوله جداگانه پرداخته است .در این بخش شفافیت به مبحث روشن شدن روند کار میپردازد که جدول شماره
( )0به جزئیات شاخصهای مرتبط پرداخته است (دبیرخانه شورای دستگاههای نظارتی کشور.)0684،
جدول  :1شاخص های مرتبط با شفافیت از دیدگاه شورای دستگاه های نظارتی کشور
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 -5-3جایگاه شفافیت در الگوی حکمرانی شهری خوب
حکمرانی شهری را میتوان فرایندی دانست که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک
طرف و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعه مدنی از طرف دیگر شکل میگیرد .از جمله ویژگیهای الگوی حکمرانی
شهری میتوان به «تداوم پذیری ،حق و اختیار تصمیم گیری ،عدالت ،کارآمدی و اثربخشی ،شفافیت و پاسخگویی ،شهروندی و
التزام مدنی و امنیت» دانست که دارای وابستگی متقابلاند و همدیگر را تقویت میکنند .طبق الگوی فوق ،تصمیمگیریهای
مربوط به امور شهری با همکاری و همیاری حکومت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی اتخاذ میشود و سیاستگذاریها و تصمیم
گیریهای از باال به پایین که توسط حکومت مرکزی انجام میشد را مورد چالش قرار میگیرد (کمانرودی کجوری و
بیگدلی .)0686،از این منظر شفافیت در حکمرانی شهری به معنی جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آنها،
برای تمامی ذی نفعان مربوطه است .اطالعات باید به اندازه کافی و به صورت قابل فهم در دسترس باشند و از طرف دیگر اتخاذ
تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند همچنین مداخله کردن ذینفعان در جریانات تصمیمگیری یکی
ازمهمترین ویژگیهای این محور از مدیریت محسوب میگردد (دباغ و نفری.)0699 ،

 -6-3اقدامات شهرداری تهران در رویه شفافیت فرآیندی
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان  ،5911جلد یک

با توجه به مطالب ذکر شده ،شهرداری تهران ،به عنوان اصلیترین نهاد خدمتگذار در مدیریت شهری ،از جمله سازمانهایی
است که گستره و بزرگی آن سبب شده است هر گونه پدیدهای در درون آن تأثیرات عمیقی بر حیات اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
در تهران و شاید کل ایران داشته باشد .از همینرو بحث شفافسازی فرآیندهای جاری و کنترل آن توسط این سازمان از حساسیت
ویژهای برخورداراست ( .)Folescher, 2010در این مبحث بخش مبارزه با فساد و ایجاد سالمت اداری و تعریف روالی مشخص
در راستای توجیه پذیر کردن اقدامات خود ،یکی از اولویتهای مدیریت شهرداری است .در این راستا شهرداری تهران به منظور
قانونمند نمودن روال کاری خود ،متناسب سازی ورودیها (منابع) با خروجیها (محصوالت و خدمات) یا همان سنجش کارائی و
حرکت سازمان به سمت تحقق اهداف ،اقدام به شفاف نمودن فرآیندهای خود و ارزیابی عملکرد سازمان در راستای تحقق این مهم
در قالب دو مبحث نظام بودجه ریزی عملیاتی پرداخته است (کیم .)1104 ،0از طرفی دیگر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
طی مطالعات صورت پذیرفته نظامنامهای را تحت عنوان سنجش سالمت و فساد اداری شهرداری تهران تدوین نموده است .مدل
سنجش سالمت و فساد اداری شهرداری تهران شامل دو بخش سالمت و فساد است که در شکل شماره  1به شاخص های آن
اشاره شده است(مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.)0681 ،

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

1.kim
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منظور از شفافیت در این مستند ،شفافیت بر میزان عملکرد کارکنان مطابق با معیارها و رویههای مقامات عمومی در اجرای
وظایفشان اشاره دارد .در آن از شفافیت به عنوان زیر مجموعه سالمت اداری یاد شده است که ارزیابی آن بر مبنای معیارهای زیر
صورت میگیرد .که با معیارهای تعریف شده در این بخش روالمند بودن پاسخگویی در راستای شفاف نمودن اقدامات کارکنان
تعریف شده است.
جدول  -2معیارهای شفافیت از دیدگاه بخش سالمت و مبارزه با فساد اداری
میزان گشودگی در معیارها و رویههای کاری سازمان
میزان وضوح رویههای کاری
شفافیت

میزان عملی بودن معیارها و رویهها
میزان پیروی از قوانین ،قواعد و رویههای سازمانی
تالشهای ضد فساد در فرآیندهای اجرایی سازمان و راه انداختن امور
سهولت یا دشواری مطرح کردن ایرادها در سازمان

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان  ،5911جلد یک

با اشاره به مباحث قانونی زیر"
 .0ماده  108قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 .1بند  61سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 .6مواد 044و  069برنامه چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 .4بند  01سیاستهای کلی اصالح الگوی مصوب ابالغی مقام معظم رهبری
 .9دستورالعمل اجرایی بودجه سال  81شهرداری تهران
 .3یکصدو نود و هشتمین مصوبه شوارای اسالمی شهر تهران در سال  0699در خصوص برنامههای اصالح الگوی
مصرف
نظام بودجهریزی عملیاتی را میتوان به عنوان ابزاری دانست که در راستای همسو سازی فرآیندها و فعالیتها با اهداف و
برنامههای سالیانه حرکت میکند .بنابراین ارتباط بین اعتبارات تخصیص یافته به دستگاههای زیر مجموعه با خروجیها و
پیامدهای آنها ،از طریق به کارگیری اطالعات عملکردی در تخصیص منابع امکان پذیر است.
بر اساس آنچه گفته شد ،سه موضوع اساسی ارزیابی عملکرد سازمانی ،محاسبه بهای تمام شده و برنامهریزی در راستای
کارایی و اثربخشی سازمان تعریف میشود .با احصاء کلیه اقدامات شهرداری و محاسبه بهای تمام شده برای هر خدمت ،فعالیت و
برنامه و نیز تهیه اطالعات عملکردی نسبت به شفاف سازی و چگونگی هزینه کرد اعتبارات و کانال گردش اعتبارات اقدام میشود.
پس از شفاف شدن فرآیند گردش هزینهها تالش خواهد شد با اعمال اصالحات الزم از طریق آموزش ،تجدید ساختار پیوستگی
بین نتایج حاصل از ارائه خدمات و اهداف مورد انتظار از تدوین برنامه بررسی گردیده و در صورت لزوم تغییراتی در تعداد و نوع
خدمات متناسب با اهداف داده خواهد شد (مهدیان فر و همکاران.)0698 ،

 -7-3الگوی پیشنهادی پیادهسازی شفافیت فرآیندی در شهرداری تهران
با توجه به آنچه تاکنون مطرح شد شفافیت و شفافیت فرآیندی در شهرداری را میتوان راهکاری در راستای اطالع رسانی
دقیق ،پاسخگویی و توجیح پذیر بودن اقدامات شهرداری برای ذینفعان عنوان کرد به نحوی که منابع اختصاص داده شده به
فرآیندها به طور موثر به خدماتی کارا تبدیل شوند (کیم .)1104 ،الگوی شکل شماره  6به عنوان پیشنهاد در راستای شفاف سازی
وپاسخگو بودن شهرداری در قبال اقدامات اجرایی خود است .برنامه ریزیهای سالیانه در راستای تحقق اهداف استراتژیک صورت
میگیرد .برای اجرایی شدن برنامههای فوق باید منابع (مالی ،انسانی و تجهیزات) مناسب در نظر گرفته شود .این منابع در حقیقت
ورودیهای الزم برای انجام فرآیندهای سازمان خواهد بود تا خروجیها (خدمات و محصوالت) متناسب با نیازهای ذینفعان اصلی
سازمان تامین شود .در روند فوق ،توجیح پذیر بودن اقدامات صورت گرفته و اثر بخشی خروجی ها ،با محاسبه بهای تمام شده و
برنامه ارزیابی عملکرد بررسی میشود .از طرفی با با استقرار دو شاخص فساد اداری و سالمت از عملکرد صحیح پرسنل در حدود
شرح وظایفشان در مقابل ذینفعان اطمینان حاصل میشود .از ماحصل دو برنامه نظارتی مذکور علل مشکالت ریشه یابی شده و
روالی مشخص در راستای پاسخگو بودن سازمان از عملکرد خود تعریف می شود .درنهایت سازمان قادر به آگاه سازی ذینفعان خود
از عملکرد و منابع صرف شده خواهد بود و این به معنی شفافیت سازی عملکرد و فرآیندهای سازمانی برای ذینفعان خواهد بود .از
نتایج آن در ارتقاء برنامه ریزی شهرداری در راستای تحقق اهداف کلی در دوره های آتی استفاده میشود.
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شکل  -3الگوی پیشنهادی شفافیت و شفافیت فرآیندی

 -4نتیجه گیری
شفافیت را میتوان دستیابی سریع و آسان به اطالعات تعریف کرد .شفافیت میتواند وجود هر انحرافی از عملکرد سازمان در
دستیابی به اهداف ،را با اطمینان کامل نمایش دهد و کمک میکند این انحرافات به حداقل ممکن برسد.در این صورت یک
سازمان قادر به ردیابی عملکرد خود در قبال ورودیها (منابع) به چرخه کاری و سنجش کارائی و اثربخشی اقدامات و پرسنل خود
خواهد بود .در نتیجه سازمانهابه نهادی پاسخگو در مقابل رفتار خود تبدیل میشود .شفافیت و پاسخگویی راهکاری موثر در مبارزه
با فساد برای سازمان است .پاسخگویی پیش نیاز اساسی برای ممانعت از سوء استفاده از قدرت میباشد و تضمینی برای این است
که قدرت با بیشترین درجه ممکن از کارایی ،تاثیرگذاری ،تناسب ،آیندهنگری و تدبیر به سوی دستیابی به اهداف اصلی پذیرفته شده
حرکت کند.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،اصالح نظام اداری همواره به عنوان یک اصل و ضرورت غیر قابل انکار مورد بحث و
تأکید بوده که در نهایت ،منجر به صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در  0691/11/01برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
گردید .در این راستا دبیرخانه شورای دستگاه نظارتی کشور مطابق بند  19قانون "ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد" در
راستای شفاف نمودن فرآیندها و پاسخگو بودن سازمان در مقابل عملکرد خود اقدام به شناسایی شاخصهای  8گانه مبارزه با فساد
نموده است که در آن شفافیت و پاسخگویی مستقال به عنوان دو شاخص اصلی پرداختهاست (دبیرخانه شورای دستگاه های
نظارتی.)0684 ،
لذا برای دستیابی به این مهم وجود یک نظام پایش و اندازهگیری فرآیندها و فعالیتهای سازمان که قادر باشد هرگونه انحراف
از برنامههای تدوین شده در راستای تحقق اهداف را مورد بررسی قرار دهد ضروری است .بر این مبنا سازمانها باید راهکاری را
پیاده سازی نمایند که بتواند کارایی و اثر بخشی خروجیها (خدمات و محصوالت) خود را در قبال ورودیها (منابع مالی ،انسانی و
تجهیزات) به اثبات برسانند و بتوانند از عملکرد خود دفاع نمایند لذا با مشخص بودن مراحل انجام فرآیندهای کاری و شناسایی
علل پیشامدن مشکالت و حذف آنها و همچنین مراحل فاقد ارزش افزوده ،میتوان راهکارهای بهبود را در سازمان برنامه ریزی
نمود و روالی برای پاسخگو بودن سازمان در قبال عملکرد خود طراحی نمود .مهمترین و اثر بخشترین ابزار برای دستیابی به
اطالعات در مورد روند جریان داده ها در سازمان که میتواند نقش بسزایی در شناسایی و تعیین علل تغییرات سازمان و برنامه
ریزی در راستای بهبود مستمر داشته باشد ،تعریف یک نظام مدون شفاف سازی فرآیندی است .بنابراین شفافسازی فرآیندها و

منابع
.0
.1
.6
.4
.9
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.9
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.01
.00
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.06
.04
.09

اخوان صراف ،احمد رضا ( .)0698پیاده سازی مدل مناسب مهندسی مجدد فرآیند ،همایش ملی چالشهای مدیریت و
رهبری در سازمان های ایرانی.09 ،
اداره مطالعات و مقررات بانکی ( .)0699بهبود شفافیت در بانک ،کمیته نظارت بر بانکداری بال ،س .0
اسکندری ،ناصر ،محمدی ،سید محمد و پروین عبدالهی( .)0684مدل فرآیندی فراگیر کاربردی در شرکت توزیع نیروی برق
استان البرز ،نشریه مدیریت دولتی ،سال ششم ،شماره .19
ایلکا ،راحیل ،میغی ،علی ( .)0686بهبود مستمر با رویکرد FOCUSE PDCAدر افزایش بهره وری مطالعه موردی
شرکت توزیع نیروی برق تهران ،کنفرانس بینالمللی مدیریت و مهندسی صنایع.17 ،
پوررضا کریم سرا ،ناصر ( .)0683راه مهار «رانت اطالعات» در شهر تهران ،روزنامه دنیای اقتصاد ،سال پانزدهم ،شماره
 4038دوشنبه  14مهرماه.
توسلی حجتی ،زهرا ،فرشته عالیی جوردهی( .)0686تدوین ماتریس مسئولیت -فعالیت سامانه پدیدآوری طرحها پروژههای
سرمایه گذاری در نظام فنی اجرایی کشور ،کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.09 ،
دباغ ،سروش و ندا نفری( .)0699تبیین خوبی در حکمرانی خوب ،نشریه مدیریت دولتی ،سال اول ،شماره .6
دبیرخانه شورای دستگاههای نظارتی کشور ( .)0684شاخص های اندازه گیری میزان سالمت اداری.
دفتر مطالعات سیاسی ( .)0694پاسخگویی :مسائل و ابعاد.
ربیعی ،علی و هاجر آصف( .)0680نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری ،مدیریت دولتی.س .4ش .06 :01
ساریخانی ،عادل و روحاهلل اکرمی سراب( .)0681کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی ،مجله حقوقی
دادگستری ،سال سیزدهم ،شماره ..91
کمانرودی کجوری ،موسی و محمد بیگدلی( .)0686بررسی تطبیقی برنامههای توسعه شهری با اصول حکمرانی خوب،
مطالعات شهری ،سال سوم ،شماره .00
لفت ویچ ،آندریان ( .)0679دمکراسی و توسعه ،ترجمه علیقلیان ،احد و افشین خاکباز ،تهران :انتشارات طرح نو.
مجلس شورای اسالمی ایران ( ،)0681قانون بهبود مستر محیط کسب و کار ،س  ،81ش .9111/79117
معصومی راد ،رضا ( .)0681نقش حکمروایی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهری ،جامعه شناسی شهری ،سال دهم ،شماره
.010
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اق دامات سازمانی برای ذینفعان چه در راستای اطالع رسانی و چه در جهت پاسخ گویی باید یکی از اولویتهای کاری مدیران ارشد
باشد.
در شهرداری تهران به منظور تحقق این مهم ،برنامههای گستردهای تعریف شده است که از آن جمله میتوان از نظام بودجه-
ریزی عملیاتی و بحث سالمت اداری نام برد .در این تحقیق با تلفیق این دو مبحث الگویی را برای استقرار این مهم در شهرداری
تهران پیشنهاد دهد.
نهایتا باید عنوان نمود که اگرچه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد ،طراحی و به اجرا درآمده اما در این رابطه
موفقیت اندکی حاصل شده است که میتوان دلیل اصلی آن را این چنین بیان کردکه برنامه های صورت گرفته از سوی دولت ها
غالباً بر روی تنبیه و مجازات متخلفین متمرکز بوده است بجای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تأکید داشته باشد با فرهنگ سازی و
بررسی تاثیر آن به عنوان یک عامل پیشگیرانه در بروز فساد اداری میتوان اقدامی جدی بعمل آورد(ربیعی و آصف .)0680
ایجاد ساختار مناسب ،شکستن اقدامات کلی به اجزا ،جاری سازی قوانین و الزامات به فعالیت ها ،اولویت بندی فعالیتها و
تعیین نقش و جایگاه ذینفعان در مشارکت و تصمیم گیری ،پیشنهاد میگردد اقدام به طراحی ماتریس واگذاری مسئولیتها
( )RAMشود .این ماتریس بیانگر ارتباط بین فعالیتها و مسئولیتهای مرتبط با هر فعالیتها است .بنابراین میتوان از آن به
عنوان ابزاری در راستای تحقق شفافیت فرآیندی در سازمان نام برد ( توسلی حجتی و عالیی جوردهی .)0686،بعالوه باید عنوان
نمود با توجه به اقدامات مدیران شهری در بخش شفافیت فرآیندها ،کاستیهای موجود در این بخش و روند ارائه اطالعات مکفی
به کلیه ذینفعان پیشنهاد میشود در بخش بهبود مستمر و ارائه روند فرآیندی برای این موضوع مجدا تالشی صورت پذیرد .نیاز
مطابق با نتایج مطالعات صورت پذیرفته شاخص های شفاف
در این راستا پیشنهاد میشود در شناسنامه فرآیندهای حوزهها جایگاهی درج شود و نقش هر یک از افراد در فرآیندها مشخص
شود .لذا بر اساس آن می توان مراحل مختلف فرآیند و وظایف افراد در تحقق آن را تعیین کرد و برنامهریزیهای آتی صورت
پذیرد .لذا باید با تاکید بیشتر بر استقرار چرخه 8گانه  FOCUS PDCAدر شهرداری اقدام نمود.
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جمعآوری دادههای جرم و جنایت در سطح شهرها با استفاده از روش
اطالعات جغرافیایی داوطلبانه و سیستم اطالعات جغرافیایی تحت وب
(مطالعه تطبیقی)
عبدالرحمن فاتحی راد ،1حسن هوشیار

*2

تاریخ دریافت99/00/01 :
تاریخ پذیرش99/00/02 :
کد مقاله20009 :

چکـیده
پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر در تکنولوژیهای سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری ،سیستم اطالعات جغرافیایی را نیز
وارد مراحل جدیدی از روند تکامل خود نموده است .سیستم اطالعات جغرافیای موبایل یا بهاختصار  Mobile-GISیکی
از ابعاد این پیشرفتها است که با توجه به قابلیت انعطاف ،ساده بودن آن نسبت به سیستمهای سنتی  ،GISنیاز به
تخصص کمتر و نیز کمتر هزینهبر بودن آن ،این تکنولوژی را وارد عرصههای مختلفی نموده و در جهت اهداف مختلف
بهکاربرده سده است Mobile-GIS.در داخل مجموعه گستردهتری از تکنولوژیهای سیستم اطالعات جغرافیایی،
تکنولوژیهای بیسیم و تکنولوژی سیستم موقعیتیاب جهانی عمل میکند .این سیستم در امور مختلف برنامهریزی
شهری ،کنترل ترافیک و عمل نقل شهری و  ...کاربرد و قابلیتهای زیادی پیداکرده است .قابلیت استفاده از این سیستم
برای گزارش جرم و کنترل وقوع جرائم در شهرها ،کشورهای مختلف را بر آن داشته تا از این سیستم برای گزارش دهی
راحتتر و کمهزینهتر شهروندان استفاده کنند و بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا از تکنولوژی  Mobile-GISبرای
این کار استفاده میکنند و بسته به نیاز خود از این تکنولوژی بهره میبرند.در تحقیق پیش رو سعی شده که به بررسی این
سیستمها و معایب و مزایای آن پرداخته شود و بسترهای موردنیاز برای ساخت این برنامه را در کشور موردبررسی قرار
دهد و درنهایت یک سیستم پیشنهادی برای جمعآوری این اطالعات را پیشنهاد کند .همچنین در کنار این هدف اصلی،
به بررسی سیستم  RTKبهعنوان یک روش برای افزایش دقت تخمین موقعیت جغرافیایی بپردازد و به بررسی کاربرد آن
در امور انتظامی و نظامی برای بهبود عملکرد نیروهای انتظامی بپردازد.

واژگـان کلـیدی ،Mobile-GIS :اطالعات جغرافیای داوطلبانه ،گزارش جرم ،RTK،سیستم موقعیتیاب جهانی،
اندرویدGIS ،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهر دانشگاه پیام نور اشنویه
 -7استادیار دانشگاه پیام نور اشنویه (نویسنده مسئول) ()h.houshyar75@gmail.com
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بحث مبارزه با جرم و جنایت یکی از بزرگترین چالشها برای بسیاری از کشورهای جهان میباشد( .)1هر خانواده و شغلی
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر دزدی ،واندالیسم ،خشونتهای خیابانی و  ...قرار میگیرد ( .)2تحقیقات اخیر نشان از
اهمیت استفاده از دستگاههای موبایل همراه بهعنوان یک روش کارآمد برای کشف و گزارش جرم میدهد (3و .)0قدرت بسیار
باالی محاسبهگری تلفنهای همراه امروزه بهعنوان یک نقطه قوت در نظر گرفته میشود که باعث توجه ویژه مردم به این
دستگاهها میشود و کاربرد آنها را در زندگی روزمره بسیار باال میبرد .طبق آمار بانک جهانی  01درصد از مردم جهان در سال
 2012به اینترنت دسترسی داشته همچنین  20درصد از مردم جهان به موبایل هوشمند دسترسی داشتهاند (.)world bank,2016
این آمار و ارقام نشان میدهد امروزه نیمی از مردم جهان گوشی تلفن همراه یا تبلت دارند که قابلیت دسترسی به اینترنت را دارد و
همچنین میتواند موقعیت دقیق جغرافیایی را با استفاده از سامانه  )GPSسامانه موقعیت یاب جهانی) دریافت نماید.امروزه استفاده
از تلفنهای همراه فقط به برقراری تماس صوتی و ارسال پیام کوتاه با افراد دیگر منتهی نمیشود .امروزه بسیاری از افراد جامعه و
بهخصوص جوانان به برقراری ارتباطهای دیجیتالی با افراد دیگر از طریق تلفن همراه خودروی آوردهاند ( Pew Research
 .)Center,2015امروزه حتی بسیاری از افراد مسن نیز از این قابلت گوشیها بهره میبرند ( .)Smith,2014تلفنهای هوشمند
میتوانند دادههای نظیر حرکات و رفتوآمدهای فیزیکی افراد (از طریق دادههای  ،)GPSصدا ،عکس و بسیاری از پارامترهای
فیزیکی را میتوانند در خود ذخیره کنند .همچنین تلفنهای هوشمند میتوانند به بسیاری از پارامترهای فیزیولوژی بدن از طریق
دست زدن ما به تلفن دسترسی پیدا کنند (مثالً قرار دادن دوربین در جلوی صورتمان ،زدن انگشتان به صفحه گوشی ،دمیدن هوا
در میکروفون هنگام صحبت کردن با گوشی و .)Kumar et al.2013()...
ویژگیهای مهم تلفن همراه همانند فراگیر شدن استفاده از تلفن همراه و تکنولوژی باالی آنان پتانسیل استفاده از شهروندان
بهعنوان جمع کننده داده را بسیار باالبرده است و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا از شهروندان بهعنوان یک حسگر بسیار
حساس و مهم جهت جمعآوری اطالعات حیاتی و دقیق استفاده میکنند ( .)8ولی در بعضی موارد برای جمعآوری اطالعات به خود
اطالعات خود فرد نیاز است و نیاز است فرد از صحت این اطالعات اطمینان پیداکرده و خود نیز این اطالعات را ارسال کند در این
حالت ما به برنامههای جمعآوری اطالعات نیاز داریم که هرکدام از این برنامهها دارای هدف خاص خود هستند که بسته به آن نیز
دارای ورودیهای مختلفی هستند .همزمان با پیشرفت تکنولوژی اطالعات و نیز نیاز روزافزون جامعه بشری به دستگاههای
پیشرفته و پیشرفت در سختافزار و نرمافزارهای کامپیوتری ،سیستم اطالعات جغرافیای نیز درروند تکاملی خود وارد مرحله جدیدی
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
کاربردهای عمومی طیف گستردهای از کارکردها برای آن تعریفشده است .یکی از پیشرفتهای مهم و عمده سیستمهای اطالعات
جغرافیای در سالهای اخیر ابداع سیستم اطالعات جغرافیای تحت موبایل بوده است که هرچه بیشتر سیستمهای اطالعات
جغرافیای را وارد عرصه عمومی کرده است و کارکردهای آن را بهصورت روزافزون وارد عرصههای مختلف تحقیقاتی ،نظامی و
انتظامی ،برنامهریزی ،مدیریت و  ...نموده است .نگاهی گذرا به روند تکامل جیآیاس میتواند بهصورت بهتری مفهوم موبایل-جی
آی اس و جایگاه آن را مشخص سازد .امروزه موبایل-جی آی اس در بسیاری از زمینههای جمعآوری اطالعات به کار میرود.
شرکتها و سازمانهای که نیاز به دسترسی سریع به اطالعات مکانی دارند ،میتوانند از راهحل بسیار مناسب و ارزانقیمت موبایل-
جی آی اس استفاده کنند .یک نمونه بسیار موفق درزمینه استفاده از موبایل-جی آی اس میتوان به پروژه ( CartoPac Field
 )Solutionsاشاره کرد ،این شرکت با توسعه روشِ موبایل-جی آی اس ،راهحل مناسبی را مطابق با نیازهای کاربران و تمرکز بر
عملیات خود ارائه داده است )CartoPac,2010( .این شرکت در منطقه جنوب آمریکا فعالیت میکند و با دو شرکت Esri,
 Trimbelهمکاری میکند .این شرکت با بهرهگیری از موبایل-جی آی اس و جیپیاس توانسته است راهحل مناسب و
مقرونبهصرفهای را درزمینه جمعآوری اطالعات از طریق کاربرانش (کارمندانش) به دست بیاورد .شرکت  CartoPacمعتقد است
که سرویسهای موبایل آنها میتواند برای بسیاری از شرکتها که نیاز به جمعآوری حجم انبوهی از داده دارند بسیار مناسب
است .بیشتر کاربران این سامانه از اعضای شرکتهای گازی و نفتی هستند ( .)CartoPac,2010استفاده از موبایل-جی آی اس
منحصر به شرکتهای نفت و گازی نمیباشد و در بسیاری از زمینههای روزمره زندگی کاربرد دارد .در کشور بریتانیا موبایل-جی
آی اس با صنعت توریسم تلفیقشده است .در شهر لنکستر بریتانیا ،کمبود اطالعات درزمینه راهنمای توریستها بسیار مشخص
بود ،در پاسخ به این کمبود ،سیستم  GUIDتوسعه داده شد ( .)Cheverst,2000این سیستم یک برنامه محتوا-آگاهانه بود که
به کاربران درزمینه اطالعات تاریخی و جغرافیای به کاربران اطالعات مفیدی را ارائه میکرد ( .)Cheverst,2000عالوه بر این
سیستم ،تعداد زیاد برنامه که هدف از ساخت آن کمک به توریستها است در سطح دنیا توسعه پیداکرده و مورد استقبال تعداد
زیادی از کاربران قرارگرفته است .)Hillenbrand,2003( .زمانی که کاربران به امکانات ارسال داده از طریق گوشیهای تلفن
همراه خود دست یافتن و توانستن تجربیات لحظهای خود را به سیستمهای جیآیاس وارد کنند ،پیشرفت بسیار چشمگیری

درزمینه جمعآوری دادهها ایجاد شد .یکی از این نمونهها که درزمینه هدایت توریستها بسیار موفق بود ،سیستم بهروزرسانی
دینامیک دادهها بود و به کاربران این اجازه را میداد که از دادههای توریستها که بهصورت لحظهای به سیستم واردشده بود
استفاده کنند و جذب مکانهای توریستی نزدیک شوند ( .)Cheverst,2010اطالعات جغرافیای داوطلبانه ،یک زمینه علمی روبه
رشد درزمینه جمعآوری اطالعات مکانی از طریق شهروندان است .این اصطالح برای اولین بار توسط محقق آمریکای Michael

-2پیشینه تحقیق
در چند سال اخیر عالقه رو به رشدی در استفاده از وب و تلفنهای هوشمند جهت جمعآوری و نمایش اطالعات جغرافیای که
بهصورت داوطلبانه جمعآوریشدهاند به وجود آمده است .وبسایتهای نظیر  OpenStreetMap،WikiMapiaو Google
Earthبا ایجاد یک محیط مجازی ،به کاربران این اجازه را دادهاند که اطالعات جغرافیای خود نظیر کاربری اراضی ،شبکه معابر،
مکانهای دیدنی طبیعی یا تاریخی و  ...را با دیگران به اشتراک به گذارند ( .)2002،Goodchildآقای موانگاالمویا و دیگران
( )M.Mwiya et. Al, 2015در مقالهای تحت عنوان «مدل گزارش و پایش عمومی جرم با استفاده از تکنولوژی شبکه جی اس
ام جی آی اس :منطقه موردمطالعه زامبیا» ابتدا به بررسی روشهای رایج در امر گزارش دهی وقوع جرائم در زامبیا پرداخته و نتایج
تحقیق آنها نشان میدهد که  %28مردم برای گزارش دهی وقوع جرم به مراکز پلیس مراجعه میکنند %30،با استفاده از تلفن
همراه جرائم را گزارش میدهند و کمتر از  %1از مردم برای گزارش دادن از سرویس پیام کوتاه و اینترنت استفاده میکنند.
همچنین آنها با آمار و ارقام نشان دادهاند که چه گونه میتواند استفاده از اینترنت میتواند در امر گذارش دهی مفید باشد و زمان
گزارش دهی را کاهش دهد؛ و درنهایت آنها یک سستم بر پایه جی اس ام ,جی آی اس ,موبایل برای گزارش دهی جرم ارائه
دادند که زمان گزارش جرم را بسیار کم میکند Flávio (2015).و دیگران در تحقیقی با عنوان «سامانه پشتیبان تصمیمگیری از
طریق توسعه اطالعات جغرافیایی داوطلبانه در مدیریت خطرات سیل در برزیل با تلفیق این اطالعات با دادههای حسگر وایرلس»
یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری مکانی طراحیشده است تا با استفاده از ترکیب شبکه حسگرهای وای فای و اطالعات
جغرافیای داوطلبانه از تصمیمگیری در شرایط اضطراری حمایت کند .این سیستم بر روی یک چهارچوب مفهومی که از
استانداردهای قابلیت همکاری حمایت میکند پیاده شده است .نتایج مشاهدهشده در یک سناریوی واقعی نشان داده است که
استفاده از اطالعات جغرافیای داوطلبانه در ترکیب با شبکه حسگرهای وای فای میتواند در مدیریت خطرات سیل مفید باشد .این
ادغام  WSN,VGIمیتواند به تصمیمگیریهای سازمانهای تصمیمگیری در شرایط بحرانی کمک کند ،زیرا برای مناطقی که
شبکه حسگرهای وای فای دار آن ضعیف یا ازنظر تراکم ،کم تراکم است میتوان از اطالعات جغرافیای داوطلبانه برای پوشش
این مناطق استفاده کرد Schnabel (2013) .و دیگران در تحقیقی با عنوان «بهبود تخمین میزان پیشرفت جریانهای آبی با
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 F.Goodchildکه بروی محتواهای کاربر-محور در وب کار میکرد مطرح شد ( .)7002،Goodchildایده کلی استفاده از
شهروندان برای جمعآوری اطالعات جغرافیای عبارت است از بهکارگیری اینترنت برای ایجاد ،اشتراکگذاری و تجزیهوتحلیل
اطالعات جغرافیای توسط چند دستگاه کامپیوتر است .از نمونههای مشهور که از ایده اطالعات جغرافیای داوطلبانه برای جمعآوری
اطالعات مکانی استفاده میکنند میتوان به وبساتهای نظیر  Wikimapia,OpenStreetMap (OSM)Google Mapاشاره
نمود )2008،Goodchiled( .با توجه با استقبال گسترده مردم در سطح جهانی از این وبسایتها ،میتوان شاهد تولید حجم
عظیمی از اطالعات مکانی توسط کاربران بود که نمیتوان آن را نادیده گرفت و کاربران تمایل به مشارکت فعالتر در تولید و ارائه
محتواها دارند ( .)2009،Colemanپلیس بهعنوان یکراه حل کمهزینه تعریف شود .محبوبیت تلفنهای همراه باعث شده است
که از این وسیله در تحقیقات پلیسی برای ردیابی مجرمان و همچنین الگوی حرکتی مجرمان خاص در طول شبانهروزی و
بهصورت آنالین استفاده کرد () .Cooper, 2007آقای ,Cooperدر ارائهای با عنوان «استفاده از دادههای موبایل برای تشخیص
فعالیتهای مجرمانه» در مورد سیستمی بحث میکنند که میتواند مجرمان را از طریق تلفن همراه آنها ردیابی کند .در این
سیستم کارگاهان پلیس میتوانند پیام کوتاهی را گوشی فرد موردنظر بفرستند که فرد مجرم ازا آن بیخبر است ،جواب بازگشتی از
تلفن موقعیت دقیق فرد موردنظر را در یک شبکه نشان میدهد ( .)Cooper,2007آقای کوپر توصیه کرده است که از این سیستم
فقط برای تعقیب افراد مجرم استفاده شود ،استفاده از این سیستم برای اهداف شخصی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت و
امنیت سیستم را به خطر میاندازد .از نوشتهها مثالهای باال میتوان نتیجه گرفت که استفاده از دادههای زمین مرجع شده جرم.
جنایت میتواند برای ساخت نقشههای آنالین جرم و جنایت سود برد .در بعضی شرایط که موضوع مرگ وزندگی در میان است
استفاده از جیآیاس ،موبایل-جی آی اس میتواند زمان پاسخگوی مراکز پلیس را بسیار پایین بیاورد ،زیرا دادهها اضافهشده بر
روی نقشههای شهری به نمایش درمیآیند و دیگر نیازی به پرسیدن آدرس از افراد گزارش دهنده نیست .همچنین به دلیل اینکه
داده دارای موقعیت جغرافیای فرد گزارش دهنده هستند در زمره اطالعات محرمانه و خیلی محرمانه طبقهبندی شوند و از دسترس
عموم دورنگه داشته شوند تا هویت افراد مشخص نشود و جان و مال آنها به خطر نیفتد.
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تلفیق سنجشازدور جغرافیایی داوطلبانه» با تلفیق اطالعات جغرافیای داوطلبانه ،سنجشازدور و مدل رقومی زمین روش تازهای
برای پهنهبندی مخاطرات طبیعی ایجاد کردند .همچنین نشان دادند که استفاده از مقدار کمی اطالعات داوطلبانه ،زمانی که با
دادههای سنجشازدور و مدل رقومی زمین تلفیق شود ،میتواند سبب تغییر در نقشههای پهنهبندی مخاطرات طبیعی شود .همچنین
توزیع مکانی داوطلبان میتواند شناسایی محیطهای آسیبدیده را بسیار گسترده کند .البته همانطور که میبینید مقاله یا کار علمی
خاصی در این زمینه انجامنشده است .با توجه به این کمبود اطالعات علمی ،از کارهای علمی دیگری که درزمینهٔ استفاده از مردم
و شهروندان برای جمعآوری اطالعات نوشتهشدهاند بهعنوان پیشینه تحقیق استفادهشده است .با توجه به اینکه روش جمعآوری
اطالعات در این روش بسیار شبیه به روش جمعآوری اطالعات جرم و جنایت در سطح شهرهها است.

 -3روششناسی
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با توجه به موضوع تحقیق که مطالعه تطبیقی است ،برمیآید که این تحقیق نوعی مطالعه تطبیقی است .در مطالعه تطبیقی
یک یا چند ویژگی بین روشهای مختلف مطالعه میشود .در این مطالعه نیز هدف بررسی برنامه مختلف جمعآوری اطالعات جرم
و جنایت موبایل است که از تکنولوژی موبایل جی ای اس استفاده کرده اند است .جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی
کشورهای جهان می باشد که از آن  10کشور برتر توسعهیافته جهان که درزمینهٔ استفاده از موبایل جیایاس برای جمعآوری
اطالعات جرم و جنایت فعالیت داشته و برنامههای موبایل فعالی داشته و به نتایجِ خوبی دستیافتهاند انتخاب گردیده است .جامعه
اسنادی شامل فیشبرداری از تمامی اسناد و مدارک موجود در زمینه تحقیقی استفاده از موبایل جیآیاس برای جمعآوری اطالعات
جرم و جنایت در سطح جهان میباشد که بهصورت مقاله یا پایاننامه در اینترنت یافت شده است یا بهصورت صفحات وب
انتشاریافتهاند .در این تحقیق برای جمعآوری اطالعات از روش مطالعه کتابخانهای استفادهشده است .یعنی ابتدا کشوری که در
زمینه استفاده از این روش کار عملی انجام داده است انتخاب می شد و سپس به بررسی مستندات ارائهشده توسط تولیدکنندگان
این برنامهها پرداخته میشود .بهطورکلی تمامی سیستمهای گزارش دهی جرائم در سطح دنیا از روش کالینت/سرور استفاده
میکنند .در این روش کاربر مهمترین قسمت برنامه است و تمامی تالشها باید در راستای جذب کاربر بیشتر به جهت گزارش
دهی باشد تا اطالعات هم از پراکندگی و هم ازنظر تعداد باال رود و سطح اطمینان به سیستم باال رود .طرف کاربر شامل برنامه
موبایلی است که برای سیستمعاملهای اندروید و ای او اس توسعه و ایجادشدهاند .این بخش بسیار مهم است و باید هم ازنظر
طراحی و هم ازنظر دسترسی بهخوبی طراحی و برنامهنویسی شود تا هم کاربرپسند تر باشد و هم ازنظر نفوذ هکرها به سرور
جلوگیری شود .طرف سرور بسیار حساس است و باید رابطه بین پایگاه داده با برنامه بهصورت حرفهای برنامهنویسی شود تا از نفوذ
به سرور جلوگیری شود و باگ یا خطا نداشته باشد .زبانهای برنامهنویسی که برای طراحی سرور استفاده میشوند شامل پی اچ پی
که همان زبان ارتباط سایر اجزاء سرور و برنامه موبایل با پایگاه داده است و تمامی اعمال اعم از اضافه کردن داده به پایگاه داده،
پرسوجو و  ...توسط این زبان انجام میشود ،البته زبانهای دیگری نیز وجود دارند که این کار را انجام میدهند ولی قدرت و
امنیت این زبان بسیار باال است و بهترین انتخاب است .در مورد پایگاه داده ،پایگاههای داده زیادی وجود دارند که هرکدام معایب و
مزایایی خود رادارند بهترین پایگاه داده برای انجام اعمال مکانی در نقشه پوست گریس است که با داشتن الحاقیِ پوست جی آی
اس بهعنوان بهترین گزینه برای کارهای مکانی شناخته میشود .همچنین برای نمایش دادهها بروی نقشه ما نیازمند یک سرور
نقشه هستیم و بهترین سرور نقشه متنباز حال دنیا ژئوسرور میباشد.
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همانطور که در شکل باال میبینید کاربر ابتدا اطالعات را با استفاده از برگههای از پیش طراحیشده را پرکرده و اطالعات
مربوط به گزارش را به ایستگاه ارسال میشود ،هنگام ارسال این اطالعات با استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی این اطالعات
زمین مرجع شده و به سرور ارسال میشود .در سرور این اطالعات آنالیز شده و به ایستگاه پلیس محلی ارسال میشود .پلیس محلی
با استفاده از موقعیت ارسالشده از طریق سرور ،اقدام به ارسال مأمور مینماید.

 -4سیستمهای موجود در دنیا برای گزارش دهی آنالین جرم با استفاده از موبایل
در این قسمت از تحقیق به بررسی سیستم های موجود در دنیا می پردازیم که با استفاده از موبایل جیآیاس اقدام به
جمعآوری گزارش جرم از مردم کردهاند میپردازیم و دراینبین  2سیستم مختلف که در کشورهای مختلف دنیا مورداستفاده
قرارگرفتهاند موردبررسی قرارگرفتهاند.
 -1-4برنامه موبایل Vic
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برنامه موبایل پلیس ویکتوریا (مرکز ایالت
بریتیش کلمبیا کشور کانادا) توسط دپارتمان پلیس
ویکتوریا توسعه و عرضهشده است و هماکنون در
فروشگاه گوگل قابل دانلود و نصب میباشد و نزدیک
به  100هزار نفر آن را دانلود و نصبکردهاند .اگر
کودکتان گم شد این برنامه به شما کمک میکند که
به پلیس اطالع بدهید .اگر میخواهید دزدی را گزارش
دهید که مجرم آن ناشناخته است و قیمت اشیاء دزدی
شده کمتر از  0هزار دالر کانادا باشد میتوانید از این
برنامه استفاده کنید؛ و همچنین اگر میخواهید همیشه
اخبار پلیس ویکتوریا را بهصورت آنالین ببینید و از
اخبار این دپارتمان باخبر باشید میتوانید از این برنامه
استفاده کنید.
 -2-4سامانه Tip Submit
در ایالت نیو اورلئانز آمریکا برنامه موبایلی برای مبارزه
با جرم و جنایت بهصورت آنالین توسعهیافته است که فعالً
تحت سیستمعامل اندروید کار میکند و به کاربران امکان
ارسال آنالین اطالعات جرم و جنایت را میدهد .این برنامه
امکان گفتگوی آنالین با افسران پلیس را فراهم میکند تا
بدون حضور فیزیکی در مراکز پلیس مردم مشکالت خود را
با آنها در میان بگزارند .همچنین این سیستم امکان
گزارش آنالین وقوع جرم را با استفاده از گوشی تلفن همراه
به کاربران میدهد و کاربران میتوانند تصاویر ،ویدیوها و
پیغامهای خود را که همراه با موقعیت دقیق جغرافیایی به
مراکز پلیس گزارش دهند .از ویژگیهای بسیار خوب این
سیستم میتوان به اهداء جوایز نقدی به افراد که اطالعات
دقیق در مورد محل تجمع تبهکاران ،باندهای مواد مخدر،
محلهای فروش مواد مخدر و  ...را به مراکز پلیس بدهند
اشاره کرد .جوایز اینگونه گزارشها از  1000تا  2000دالر
امریکا میباشد که با مخفی نگهداشتن اطالعات شخص
گزارش دهنده به آنها اهدا میشود.

شکل  -9سامانه ( Tip Submitنگارندگان)1911 ،
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برنامه  Crime mapperبه کاربرانش در کشور انگلستان
امکان مشاهده گزارشها جرم و جنایت بر اساس دادههای عمومی
در این کشور را میدهد .گزارشها ارائهشده در این برنامه بر اساس
دادههای  03ناحیه کشور انگلستان ،سیستم حملونقل بریتانیا و
شمال ایرلند و وزارت دادگستری در این سیستم ارائه میشود.
کاربران در این برنامه میتوانند بر روی وقایع ثبتشده کلیک کنید
و تمامی اطالعات ثبتشده در مورد آن را ببینید .همچنین این
برنامه قسمتهای از شهرها را که بیشترین میزان وقوع جرم در
آنها گزارششده را ببیند و در جریان مناطق پرخطر باشید.
همچنین شما میتوانید از نقشهها پرینت بگیرید ،بر اساس نوع جرم
در سطح منطقه به جستجو بپردازید ،آخرین جرائم گزارششده ،به
تعین فاصله بین محل زندگی خود و مناطق پرخطر و  ...بپردازید.

شکل  -4سامانه  Crime Mapperدر کشور انگلستان
(نگارندگان)1911 ،

 -4-4سامانه Crime Reporters
،CrimeReporters
برنامه
اپلیکیشنی تحت سیستمعامل اندروید و
ای او اس است که برای گزارش جرائم
و تجاوزات جنسی به شهروندان در
سطح شهرهای آمریکای شمالی
مورداستفاده قرار میگیرد و همچنین
این برنامه پنجرهای به یکی از
بزرگترین وبسایت دنیا در زمینه
تجاوزات جنسی باز میکند و امکان
دسترسی به این اطالعات را برای
شکل  -5سامانه  Crime Mapperدر کشور انگلستان (نگارندگان)1911 ،
کاربرانش فراهم میکند.
همچنین این برنامه امکان ارتباط به بیش از  1100شرکت قانونی را به شما میدهد تا در زمینه جرائم و بخصوص تجاوزات
جنسی مشاوره رایگان و آنالین بگیرید و در تمامی  00ایالت آمریکای شمالی قابلاستفاده است .این برنامه بیش از  000هزار بار
نصبشده و مورداستفاده قرارگرفته است.

 -5-4سامانه  Hotline JAISبرای کشور مالزی
برنامه  Hotline JAISبرای گزارش آسان و راحت
جرم و جنایت در استان سلنگور کشور مالزی مورداستفاده
قرار میگیرد .این برنامه برای دسترسی بیشتر مردم این
منطقه از کشور مالزی به ایستگاههای پلیس توسعه
دادهشده است .این برنامه فعالً تحت سیستمعامل اندروید
کار میکند .این برنامه نیازمند یک سری اطالعات پیشنیاز
نظیر اسم ،آدرس ،شماره تلفن و  ...است که کاربر در ابتدا
باید آنها را وارد سیستم کند تا در قدم بعد بتواند اقدام به
گزارش جرم کند .همچنین در این برنامه هرگونه گزارش
باید همراه با اطالعات و شواهد معتبر باشد تا به آن
رسیدگی شود .همچنین این برنامه میتواند به سؤاالت
کاربران درباره نحوه گزارش جرم ،قانونی بودن این
گزارشها ،مشروع بودن ازنظر اسالم و  ...جواب بدهد.
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شکل  -6سامانه  Hotline JAISبرای کشور مالزی
(نگارندگان)1911 ،

-6-4سامانه  CitizenCOPبرای کشور هند
برنامه  Citizen COPیک برنامه موبایل تحت
سیستمعامل موبایل اندروید و آی او است است جهت حفظ
امنیت شهروندان و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت در یک
محیط آزاد است که با تشویق داوطلبان مردمی برای گزارش
جرم در سطح شهرهای هندوستان استفاده میشود .این برنامه
برای اکثر شهرهای هندوستان بهطور کامل کار میکند و برای
بقیه شهرها بهصورت محدود در دسترس است.
شکل  -7سامانه  CitizenCOPبرای کشور هند
(نگارندگان)1911 ،

معایب این سیستم ها نیز به صورت زیر می باشد:
 .1نمایش اطالعات جرم بهصورت نقشه میتواند نوعی رعب و وحشت را در میان مردم به وجود بیاورد و ترس از
ساکنین برخی از مناطق را در بین مردم به وجود بیاورد .درحالیکه بسیاری از مردم ساکن این مناطق افراد
خرابکاری نباشند و جزو شهروندان خوب و مطیع قانونی باشند.
 .2در این سیستم هر کاربری میتواند بهراحتی با دانلود و نصب این برنامه وارد سیستم شود و به اطالعات نظیر
عکس و فیلم دسترسی پیدا کند و برای گزارش جرم فقط از اطالعات ایمیل کاربر استفاده میشود .در این سیستم
باید یک ثبتنام اولیه وجود داشته باشد و اطالعاتی نظیر نام و شماره موبایل از کاربر دریافت شود تا در صورت
بروز مشکل در اطالعات وارده با وی تماس برقرار شود و خطاهای پیشآمده رفع شود.
 .3محدودیت دسترسی کاربران
 .0نمایش مناطق پرخطر برای ساکنان آن مناطق ترس و وحشت را به همراه دارد.

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :تابستان  ،1911جلد یک

مزایا سیستم های موجود به صورت زیر می باشد:
 .1نشان دادن جرائم بهصورت نقشه دارای مزایای زیادی هست ازجمله شفافسازی سطح وقوع جرائم ،اطالعرسانی
بهموقع به مردم و ...
 .2در این سیستم امکان ارتباط دوطرفه بین پلیس و مردم عادی وجود دارد که برای بهبود روابط بین پلیس و مردم
بسیار مناسب است
 .3درخواست کمک اضطراری یا همان اس او اس.
 .0درخواست کمک از دوستان با انتخاب یک گزینه تا در شرایط بحرانی به کمک شما بیایند.
 .0پیدا کردن مسیر و شماره تلفن نزدیکترین ایستگاه پلیس.
 .2کاربر میتواند بر اساس شماره پالک ،سریال و  ...به جستجوی وسایل ربودهشده یا دزدیدهشده خود در میان
وسایل کشفشده بهوسیله پلیس که در سامانه ثبتشدهاند بپردازد.

 -5بحث و نتایج
تحقیق انجام شده شامل بررسی سامانه های مختلف گزارش آنالین جرم در  10کشور برتر جهان می باشد که معایب و
مزایایی آنها همراه با قابلیت های آنها در این فصل و فصل دوم بررسی شد .در این بخش از تحقیق هدف مقایسه تمامی این
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 می
شود .همانطور که در جدول  1می بینید ،برنامه های مختلف دارای ویژگی های مختلفی هستند و بسته به کشور و سال ساخت
دارای قابلیت های بیشتر هستند و این روند تکامل برنامه های گزارش دهی و اهمیت این بخش از دنیایی تکنولوژی را نشان می
دهد و همچنین تالش کشورهای مختلف را برای ساخت برنامه های بی نقص را نشان می دهد.
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جدول  -1ویژگی برنامه های معرفی شده (نگارندگان)1911 ،
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در راستای ساخت چنین برنامه های کشورهای نامبرده در جدول  11-0اقدام به ساخت برنامههای جمعآوری آنالین گزارشها
جرم و جنایت کردهاند .اکثر برنامههای ارائهشده دارای ویژگیهای مشترکی برای جمعآوری این دادهها دارند و درعینحال متناسب
با نیازهای کشور خود اقدام به توسعه این برنامه کردهاند .این برنامه در بستر موبایل (سیستمعامل اندروید یا آی او اس) و با استفاده
از اینترنت اقدام به جمعآوری این گزارشها میکنند .با توجه به سطح دسترسی کاربران به اینترنت و سرعت متوسط اینترنت اقدام
به گزارشگیری از کاربران کردهاند .شکل  8سرعت متوسط اینترنت در کشورهای مختلف و ایران را نشان میدهد.
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شکل  -8مقایسه سرعت متوسط اینترنت در کشورهای مختلف (نگارندگان)1911 ،

با توجه به اینکه پهنای باند اینترنت در کشور ما بسیار پایین است (در مقایسه با کشورهای توسعهیافته) لذا هنگام ساخت این
برنامهها به این توجه داشته باشیم که پَروَنجا سنگین همچون ویدیو را از کاربران نخواهیم تا سرعت گزارشگیری افزایش یابد.
همچنین سطح فنّاوری و دسترسی به فنّاوری در کشورهای مذکور بسیار مناسب بوده که امکان توسعه چنین برنامههای را به
آنان داده است متأسفانه در کشور ما به دلیل تحریمهای تکنولوژیکی که از طرف آمریکا به ما تحمیلشده است ،سطح دسترسی ما
را به تکنولوژی های روز دنیا بسیار پایین آورده است و برای کار با چنین سامانه های با مشکل جدی روبرو کرده است ،تا آنجا که
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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.

 -1-5نیازمندی کشور به برنامه موبایل مبارزه با جرم

 -2-5امکانت و نیازمندیهای کشور برای ساخت برنامه ساخت برنامه مبارزه با جرم و جنایت

سال سوم ،شماره ( 7پیاپی ،)11 :تابستان  ،1911جلد یک

با توجه به مطالب بیانشده در بخش قبل ،بسیاری از کشورهای توسعهیافته دنیا از نیروهای داوطلب مردمی برای مبارزه با
جرم و جنایت بهخوبی بهره بردهاند و برنامههای موبایل هوشمندی برای کمک به این نیروهای داوطلب توسعه دادهاند .این برنامهها
امکان ارسال سریع گزارشها مردمی را بدون حضور در ادارات پلیس میدهد و زمان وقوع جرم و گزارش آن را بهشدت کاهش
میدهد و عکسالعمل نیروهای پلیس را بسیار باال میبرد و امکان دستگیری مجرم را در محل وقوع جرم به نیروی پلیس میدهد
و حتی در بسیاری از جرائم که همسایگان از بیم فرد مجرم نمیتوانند وقوع جرم را گزارش دهند یک برنامه بسیار کاربردی و مؤثر
میتواند باشد .این برنامه دارای دو خصوصیت برجسته هستند:
 .1جمعآوری اطالعات جرم و جنایت با استفاده از مردم
 .2کم کردن زمان گزاش جرم (از طریق اینترنت) با حذف حضور فیزیکی فرد گزارش دهنده یا برقراری تماس با
ادارات پلیس
با توجه به تجربیاتی ارزشمندی که کشورهای توسعهیافته در استفاده از فنّاوری موبایل در کنترل جرم و جنایت در سطح
شهرها کسب کردهاند و نمونههای بسیاری که در باال به آنها اشاره کردیم ،کشور ما نیز میتواند از این فنّاوری که بهصورت
رایگان در اختیار تمامی کاربران جهان قرار دارد بهخوبی بهره برده و با صرف زمان و هزینه کم چنین برنامههای در اختیار عموم
داوطلبین داخلی قرار دهد و از نیروی عظیم مردمی در جهت حفظ نظم و امنیت خود آنها استفاده کند.
اینگونه برنامه به دلیل متنباز بودن زبان برنامهنویسی آنها (کدهای نوشتهشده برای ساخت این برنامه راحتی استخراج
میشود) ،دارای امنیت و سطح اطمینانپذیری بسیار باال است .همچنان که بسیاری از ادارات پلیس از این برنامهها استفاده میکنند
نتایج بسیار خوبی را برای ادارات پلیس ازنظر باال بردن سطح عملکرد ،تنگ کردن عرصه بر مجرمان با توجه به اینکه همیشه یکی
مراقب آنها است و درنهایت تمامی نتایج مفید و خوب برمیگردد به ساکنین آن مناطقی که از این برنامه بهخوبی استقبال کردهاند
با امنتر شدن منطقه مسکونی آنها .با توجه به مطالب باال نیاز کشور به یک همچنین برنامهای که رابطه دوجانبه بین مردم و
نیروهای پلیس را بهتر و عمیقتر کند بسیار ضروری است و باعث افزایش اعتماد و اطمینان مردم به پلیس میشود .البته ناگفته
نماند که ساخت یک همچین برنامهای نیاز به فنّاوری و مهارتهای خاص خود را دارد که بهتفصیل در مورد آن بحث میشود.

برنامه جرم و جنایت شامل یک برنامه تحت موبایل (جاوا ،اندروید ،آی او اس) که اطالعات را از کاربر (فرد گزارش دهنده)
میگیرد و وارد سرور میگردد تا برای پردازشهای بعدی آماده باشد .پروسه این روش بهراحتی یک جمله نیست بلکه دارای مراحل
و پیچیدگیهای خاص خود است که در ادامه به آنها اشاره میشود .اولازهمه اندروید ،جاوا و ای او اس سیستمعامل موبایل
هستند که در فضای گرافیکی زیبا و هوشمند امکان نصب برنامهها را به کاربران میدهند .در حال حاضر پرطرفدارترین
سیستمعامل اندروید است و در هر جا که به اسم برنامه موبایل اشاره شد ،بدانید که منظور برنامه موبایل تحت سیستم عمال
اندروید است .با توجه به اینکه این سیستمعامل متنباز بوده ،بهراحتی در هر جای دنیا قابلاستفاده بوده و تنها نیاز به برنامهنویسی
دارد .البته با توجه به اینکه شرکت گوگل وظیفه توسعه این سیستمعامل را بر عهده دارد و طبق قوانین آمریکا حق ارائه این خدمات
را به کشورهای که تحت تحریم ایالت متحده امریکا هستند را ندارد و ایران جزو کشورهای تحت تحریم از طرف آمریکا است،
یک سری مشکالت در حین استفاده از این برنامه وجود دارد که متخصصان ایرانی راهحلهای را برای آن در نظر گرفتهاند که در
اینجا هدف نیست .بعد از ساخت برنامه حال نیاز به یک سرور داریم تا اطالعات ارسالی از طرف کاربر را ذخیره و پردازش کندو
اولین قدم در راستا ذخیره اطالعات است و هر جا که نام ذخیره کردن اطالعات را در کامپیوتر میشنویم قاعدتاً نیاز به یک پایگاه
داده داریم .پایگاه دادههای زیادی در دنیا وجود دارند که اطالعات را در خود ذخیره میکنند اما تعداد پایگاه داده باقابلیت پردازش
دادههای مکانی بسیار محدود است و در این میان بهترین پایگاه داده همان پوست گری سکیول است که بهصورت رایگان و
متنباز در اختیار کاربران قرار میگیرد و بهراحتی اکثر پردازشهای مکانی را اجرا میکند .بعد از ذخیره اطالعات در پایگاه داده حال
نوبت به پردازش دادهها و نمایش اطالعات بر روی نقشههای آنالین میرسد .پردازش و نمایش اطالعات معموالً توسط سرورهای
نقشه انجام میشود ،سرورهای مختلف در دنیا وجود دارند که کار پردازش و نمایش اطالعات مکانی را انجام میدهند .ازجمله
مهمترین این سرویسها میتوان به آرک جی آی اس ،ژئوسرور ،سرور نقشه برای ویندوز اشاره کرد .از میان این سرورها
معروفترین آنها همان آرک سرور است اما به دلیل اینکه این برنامه در آمریکا تولید میشود و امکان جاسوسی اطالعات وجود
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دارد برای کارهای نظامی مناسب نیست و بهتر است از گزینههای بعدی استفاده نمایم .از میان دو سرور باقی ماند ،ژئوسرور بسیار
مناسب است زیرا هممتن باز است و هم رایگان و هم بسیاری از پردازشهای مکانی را پشتیبانی میکند .تمامی نرمافزارها و
برنامههای باال بهصورت رایگان در اینترنت قابل دانلود هستند .با توجه به اینکه برنامههای انتخابشده متنباز بوده و کدهای آن در
اینترنت موجود است میتوان از بروز مشکالت امنیتی و دزدی اطالعات جلوگیری کرد.
نرمافزارهای باال نیازمندی ما را برای ساخت یک برنامه مفید برآورده میکنند؛ و با توجه به شبکه ماهواره جی پی اس که به
کاربران موبایل امکان دسترسی سریع به موقعیت جغرافیایی خود را بر اساس این سامانه میدهد امر موقعیتیابی نیز بسیار آسان
میگردد و دیگر کاربر نیاز به واردکردن اطالعاتی از قبیل خیابان ،کوچه و  ...را ندارد و تنها با یک کلیک میتواند تصاویر و متن
گزارش خود را همراه با موقعیت دقیق به سرور ارسال کند .اما در اینجا یک مشکل بزرگ بر سر راه ما قرار می گیرد و آن هم دقت
بسیار پایین سامانه موقعیتیاب جهانی برای ایران با توجه به تحریمهای اعمالشده از طرف آمریکا هستیم .بهطور میانگین دقت
این سامانه برای ایران چیزی بین  30تا  00متر است و برای کار حساس چون گزارش موقعیت دقیق محل وقوع جرم بسیار پایین و
عمالً بهدردنخور است .راهحل این مشکل استفاده از سامانه موقعیتیاب محلی با دقت کمتر از متر است که خوشبختانه یک نمونه
از آن در تهران در حال بهرهبرداری و استفاده است که در ادامه به بحث در مورد این سامانه و نیاز این سامانه به این روش تعیین
موقعیت میپردازیم .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان متولی ایجاد زیرساختهای الزم اطالعات مکانی در شهرداری
تهران در سال  1389اقدام به راه اندازی شبکه تعیین دقیق موقعیت و آنی در سطح شهر تهران نموده است .این شبکه از شش
ایستگاه مرجع ت شکیل شده که یکی از آنها به عنوان ایستگاه مرکزی کنترل شبکه را به عهده دارد .برای پوشش کامل شهر تهران
تعداد شش ایستگاه اصلی در ترکیب این شبکه انتخاب شده است .جهت امکان مخابره اطالعات میان ایستگاههای اصلی ،این نقاط
بایستی از زیر ساخت ارتباطی مناسبی برخوردار باشند .از آنجا که در شهرداری تهران از طریق فیبر نوری ،یک زیر ساخت ارتباطی
با قابلیت مطلوب برای ارتباط میان بخشهای مختلف ایجاد شده است .از همین زیر ساخت جهت ارتباط بین ایستگاههای اصلی آر
تی کی استفاده شده است .همچنین جهت ارسال تصحیحات از ایستگاه اصلی به ایستگاه مجهول نیز از شبکه جی پی آر اس
استفاده شده است .با توجه به محدودیتهای پهنای باند ،عموما ساختار شبکه هایی که از پروتوکل اینترنت برای ارسال استفاده می
کنند به گونه ای است که پیغامها حاوی تصحیحات را در بسته های با حجم و در حد  2.0کیلوبایت ارسال میند .در همین راستا
حجم بسته های حاوی پیغامهای تصحیحات در شبکه آر تی کی تهران نیز حدود  0کیلوبایت می باشد .پس از اجرای طرح آر تی
کی در سطح شهر تهران ،سیستم طراحی شده مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که دقت این سامانه در صورت مهیا
بودن شرایط میتواند تا  2سانتیمتر بهبود یابد که بسیار چشمگیر و خوب است.

 -6نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده از برنامههای هوشمند موبایل برای کنترل جرم و جنایت در سطح شهرها ازجمله
شهر تهران میتواند بسیار مفید و مثمر ثمر باشد و نتایج خوبی درزمینه برقراری نظم و امنیت به همراه داشته باشد ،همانگونه که
در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورهای توسعهیافته چنین بوده و یک تجربه مجازی خوب ازنظر همکاری پلیس با مردم به شمار
میرود .در برنامه موبایل با توجه به اینکه گزارشها در بستر اینترنت و در سامانههای مخصوص ثبت میشوند ،سرعت گزارش
دهی نسبت به سایر روشهای مرسوم در ایران که همان تماس با  110یا حضور فیزیکی در ادارات پلیس است بهشدت افزایش
مییابد و در شرایط بحرانی که دسترسی به این دو روش نیست بهراحتی میتوان در کمترین زمان ممکن اقدام به گزارش جرم
کرد .عالوه بر این با بهرهگیری از سامانههای روز دنیا درزمینه تعیین موقعیت ،مشکل آدرسدهی به مأموران بسیار کاهش پیدا
میکند و در کوتاهترین زمان بدون کوچکترین اطالعی از محل گزارش دهی میتوان گزارش خود را بهصورت عکس ،ویدیو و
متن که با دادههای طول و عرض جغرافیایی همراه است در سامانه ثبت کرد و منتظر عکسالعمل نیروهای پلیس باشیم.
درکل نتایج این تحقیق را میتوان به دسته زیر تقسیم کرد:
نتایج کلی :نتایج کلی حاصل از بررسیهای سامانههای روز دنیا در استفاده از موبایل در گزارش جرم نشان از پتانسیل باال در
این زمینه است و اکثر کشورهای پیشرفته دنیا از این پتانسیل به نحوه احسن استفاده میکنند.
نتایج جزئی :از نتایج جزئی این روش میتوان به استفاده از روشهای جمعآوری اطالعات که توسط این سازمانها اشاره کرد
و از نتایج آنها برای طراحی چنین سامانهای در ایران استفاده کرد.
با توجه به پیشرفتهای اخیر درزمینه استفاده از موبایل برای بهرهگیری از این فنّاوری نوین در تمام زمینههای زندگی
شهرنشینی در کشور ما به وقوع پیوسته و همچنین شور و شوق بسیار مردم در استفاده از این فنّاوری در میان مردم به وجود آمده
است ،نیروی انتظامی نیز میتواند سوار بر امواج این تکنولوژی جدید شود و حداکثر استفاده از تکنولوژی را بکند و در راستای ارتقاء
نظم و امنیت از این تکنولوژی بهره ببرد و با ساخت برنامههای همیار مردمی پلیس در راستای ارتقاء نظم و امنیت از این روش
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جدید بهره ببرد .از ویژگیهای مفید این سامانه برای نیروی پلیس میتوان به اشراف هرچه بیشتر نیروی انتظامی بر جرائم به وقوع
پیوسته در سراسر شهر اشاره کرد که در تماماً مردمی بوده و تنها وظیفه پلیس در این روش حضور بهموقع در محل وقوع جرم است
تا شهروندان از نتیجه گزارش خود راضی باشند و در آینده نیز به گزارش دهی خود ادامه دهند .اگر مردم بدانند که گزارشها آنها
موردتوجه نیروی انتظامی قرارگرفته است ،در آینده بیشتر درزمینه گزارش دهی آنالین تالش میکنند.

 -1-6چالشهای پیش رو برای ساخت چنین برنامه در داخل کشور و راهحلهای آن

 -7پیشنهادها
در این بخش از تحقیق راهکارهای ارائه میشود تا در صورت تمایل محققان دیگر به تحقیق در این زمینه بتواند تا حد زیادی
نمایانگر راه و روش تحقیق آنها باشد و از سردرگمی دیگر محققان بکاهد .هدف نهایی این تحقیق پیشنهاد یک سامانه جامع
جهت جمعآوری اطالعات داوطلبانه مردمی برای کنترل جرائم در سطح شهرها ازجمله شهر تهران است .با توجه به اینکه اکثر
نرمافزارها و ابزارت الزم برای ساخت این سامانه بهصورت رایگان در فضای اینترنت موجود است ،اینجا بر خود میدانیم که یک
روش کلی برای جمعآوری اینگونه اطالعات را پیشنهاد داده تا در صورت تمایل ترجمانهای انتظامی از این روش برای ساخت
اینگونه برنامهها استفاده نمایند.
روش کلی را ابتدا بهصورت شکل زیر به نمایش درمیآوریم و سپس به توضیحات آن میپردازیم.
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همانطور که از نتایج تحلیلی برمیآید فاصله فنّاورانه ما درزمینه ساخت چنین برنامههای بسیار ضعیف است که خود موجب
افزایش فاصله ما با این کشورها در این زمینه میشود .یکی از این چالشها که میتوانیم از پس آن بربیایم ،چالش پهنای باند است
که بهراحتی میشود پهنای باند را در کشور افزایش داد و امکان توسعه چنین برنامههای را در داخل کشور مهیا کرد .همچنین
چالش دیگر مربوط به استفاده از فنّاوریهای آن یا بهاصطالح کپیبرداری از پیشرفتهای فنّاورانه آنان است که به ما در این زمینه
میتواند بسیار کمک کند و در ابتدای کار سامانههای همانند سامانههای آنان در داخل کشور تولید کنیم و در ادامه اقدام به توسعه
این برنامهها متناسب با نیازهای کشور کنیم.
چالش دیگر در این زمینه ،اعتماد به این دادهها است .برای این کار باید از روشهای قبل از ارسال اطالعات استفاده کنیم
یعنی قبل از ارسال اطالعات توسط فرد گزارش دهنده از هویت وی اطالع پیدا کنیم و این کار با ثبتنامهای قبل از ورود به برنامه
امکانپذیر است یعنی کاربر قبل از هرگونه دسترسی به اطالعات و امکان گزارش ابتدا باید در سامانه موردنظر ثبتنام کنند و
اطالعات خود نظیر شماره ملی ،آدرس ،شماره تلف و آذرش ایمیل خود را در سامانه ثبت نلم وارد کند تا در صورت بروز هرگونه
مشکل بتوانیم با وی ارتباط برقرار کنیم و هدف وی را از انجام این کار را بیابیم.

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

همانطور که از تصویر باالبر میآید ابتدا کاربر برنامه موبایل مربوطه را باز میکند و با یکی از روشهای ارتباطی
( )GPRS,WIFI,Wirlessبه اینترنت وصل میشود بعد اتصال به اینترنت کاربر اطالعات مربوط به گزارش (فیلم ،عکس ،متن
و  )...را در محلهای موردنظر درج میکند و اطالعات مربوط به موقعیت جغرافیایی بهطور خودکار از گیرنده سامانه موقعیتیاب
جهانی کاربر استخراج میشود (البته بعد از اعمال خودکار تصحیحات محلی آر تی کی) و به صورت یک بسته آماده به سرور ارسال
می کند .بعد از ارسال اطالعات توسط کاربر حال نوبت به پردازش داده ها در سرور می رسد .در قسمت سرور ابتدا اطالعات ارسالی
در قسمت سرور اینترنت بررسی می شود تا از ورود ویروس ها به سرور توسط هکرها جلوگیری شود ( FireWall,Sql
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 اطالعات به سرور جی آی اس ارسال می شود و در سرورجی آی اس امور،) و در نهایت پس اتمام کار امنیت اطالعاتInjection
 انجام می شود و خروجی نهای یعنی همان نقشه های...  نمایش اطالعات بر روی نقشه و،مربوط استخراج موقعیت جغرافیایی
.دقیق محل وقوع جرم با قابلیت آپدیت لحظه ای در اختیار افسران پلیس قرار داده می شود

:از نقشه های بدست آمده از این روش می توان اطالعات بسیار مفید زیر را استخراج کرد
)... کیف قاپی و، قتل، نقشه پهنه بندی جرائم در سطح شهر (نقشه سرقت.1
 یعنی در زمانهای خاص چه جرائمی بیشتر به وقوع می پیوندند، 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
 بنبابراین برای بهبود عملکرد چنین سامانه های نیاز فرهنگسازی و نهادینه کردن استفاده از این.افراد گزارش دهنده بر می گردد
.سامانه به جای حضور فیزیکی افراد در ادارات پلیس است
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چکـیده
تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یکسری حقوقی برخوردار میباشند که طیف متنّوعی از حقوق
مدنی ،اقتصادی و رفاهی ،فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمیگیرد؛ در این خصوص ،نهادهای مختلفی در راستای رعایت
و توسعه حقوق مذکور گام برمیدارند .در این میان ،شهرداریها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت
امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت باالیی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند .در این مسیر،
قانونگذار در قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداریها
گذاشته که با بسیاری از مصداقهای حقوق شهروندی همپوشانی دارند؛ با این وجود ،عدم تصریح و تدوین آن دسته از
حقوق شهروندی که شهرداریها مؤظف به رعایت آن میباشند در کنار عدم اطالعرسانی آنها به شهروندان و ترسیم
ضمانتاجراهای متناسب به منظور مطالبهگری و پاسخگوساختن شهرداریها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره
مهمترین کاستیهای تقنینی در این زمینه به حساب میآیند .با این اوصاف ،در طی جستار حاضر قصد و تالش بر آن
است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداریها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد
یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.

واژگـان کلـیدی :شهروند ،حقوق شهروندی ،حقوق بشر ،شهرداری ،مسئولیت مدنی.

 -1کارشناس ارشد حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
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 -1مقدمه
حقوق شهروندی 1به عنوان مجموعه حقوق بنیادین متعلق به تابعان جامعه قلمداد میگردد که تنها به مناسبت عضویت در یک

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

جامعه ،فارغ از عواملی چون رنگ ،نژاد ،جنسیت ،مذهب به همه شهروندان در یک جامعه تسری پیدا میکند.
امروزه با عنایت به شی وع گفتمان حقوق شهروندی در بیشتر جوامع ،نهادهای بسیاری در حوزه اجرا و توسعه حقوق شهروندی
مبادرت به کنشگری میکنند؛ در این میان شهرداریها قرار دارند که از جایگاه مهمی در عرصه احترام و اجرای حقوق شهروندی
برخوردار میباشند.
در حقیقت ،شهرداریها به خاطر صالحیتی که در حوزه مدیریت امور شهری و خدمترسانی همگانی دارند از ظرفیت باالیی در
راستای احترام ،اجرا و توسعه حقوق شهروندی نیز برخوردار میباشند؛ به عبارتی روشنتر ،شهرداریها به عنوان خطِ مقدم اجرای
حقوق شهروندی در جوامع به شمار میآیند که این توانایی را دارند تا در اجرای مسئولیتهایی که به عهده دارند ،اجرای حقوق
شهروندان را در اولویت امور قرار دهند.
در این مسیر ،قانونگذار در قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را برای
شهرداریها برشمرده که بسیاری از آنها به عنوان مصداقهایی از حقوق شهروندی شناخته میشوند؛ به عبارتی روشنتر،
شهرداریها وظایف مهمی را در راستای اجرای حقوق شهروندی برخوردار میباشند که چنانچه به طور مناسبی مشمول
سیاستگذاری و اجرا قرار بگیرد ،رعایت حقوق شهروندی افراد تا حدود باالیی حفظ میشود .البته مهمترین کاستی قانونگذاری به
منظور تضمین اجرای حقوق شهروندی توسط شهرداریها ،عدم ترسیم ضمانتاجراهای مستقل و متناسب است.
روش انجام این تحقیق بر پایه مطالعههای توصیفی و تحلیلی استوار شده است؛ در این خصوص ،تالش شده است تا با
3
جستجوی مفاهیم کلیدی مثل «حقوق شهروندی» و «مسئولیت شهرداریها» در پایگاههای اطالعاتی مثل مگایران 2،نورمگز،
پرتال جامع علوم انسانی 4و علمنت 5به بررسی و ارزیابی منابع مرتبط با موضوع جستار جاری مبادرت شود.
با این مراتب ،در طی این جستار تالش بر آن است تا در گام نخست به تبیین مفهوم و قلمروی حقوق شهروندی پرداخته و
متعاقب بر آن ،با بررسی و ارزیابی دامنه تکالیف شهرداریها در زمینه اجرای حقوق شهروندی و مسئولیت نهادهای یادشده ،درک
مناسبی از ظرفیت شهرداریها در مسیر احترام و توسعه اجرای حقوق شهروندی در جامعه کسب شود.

 -2حقوق شهروندی ،مرزبندی و جلوههای آن
به منظور کسب شناخت مناسب از اصطالح حقوق شهروندی ،ابتدا آن را تعریف نموده و متعاقب بر آن ،به مرزبندی آن از
حقوق بشر پرداخته و سرانجام نیز به تبیین و بررسی مصداقهای حقوق شهروندی مبادرت میشود.

 -1-2تعریف
حقوق شهروندی از دو واژه «حقوق» و «شهروندی» تشکیل شده است؛ در این خصوص ،با مراجعه به فرهنگ واژههای
فارسی ،حقوق جمع حقها در معنای راستیها ،درستیها ،حصهها ،بهرهها ،وظایف ،تکالیف ،مواجب ،شهریهها ،سلطنت و تسلط
استقاللی و یا قراردادی و غیر قراردادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء آمده است( .معین  :1387ص  )096همچنین شهروند نیز به
معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور به شمار میآید و از حقوق متعلق به آن برخوردار میشود ،مدنظر قرار گرفته است( .صدری
افشار و دیگران  :1381ص  803و  )800در اصطالح ،حقوق شهروندی عبارت است از مجموعهای از حقوق و امتیازهایی که در
نظام حقوقی یک کشور به شهروندان آن با لحاظنمودن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در راستای فراهمسازی زمینه رشد
شخصیّت فردی و اجتماعی آنها تعلق میگیرد( .احمدی ایرج و دیگران  :1398ص )9
حقوق شهروندی یک مفهوم گسترده میباشد که از نقطهنظر مارشال 7مشتمل بر عناصر مدنی مثل حاکمیت قانون ،عناصر
سیاسی مثل حق رأی دادن و عناصر اجتماعی است)O'Neill and Zinga 2008, p 327( .
در دین مبین اسالم نیز رعایت حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفته است؛ در این خصوص گفته شده است ،عبارت «لقد کرمنا
بنیآدم» به این موضوع توجّه نشان داده است .در گفتار و سنّت پیامبر اکرم (ص) و کردار ائمه اطهار نیز احترام و رعایت چنین
حقوقی در کانون توجّه قرار گرفته است( .عطوف  :1371ص  )01همچنین از نقطهنظر امام خمینی (ره) حقوق شهروندی موهبتی
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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الهی میباشد که هیچ مقامی حقّ سلب آن را ندارد و تفاوتهای بشری نمیتواند در کیفیت و کمیت آن اثرگذار باشد( .شادمانی
 :1390ص )11
با این ترتیب میتوان در تعریف حقوق شهروندی چنین گفت ،حقوق شهروندی ناظر بر انواع حقوق مدنی ،سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی است که تمامی شهروندان تنها به مناسبت عضویت در یک جامعه از آن برخوردار میباشند .ار این حیث تفاوتی
نمیکند که شهروندان از چه قوم ،مذهب ،جنسیت ،طبقه اقتصادی و غیره باشند بلکه همینکه در یک جامعه به عنوان شهروند
شناخته شوند کافی برای برخورداری از حقوق شهروندی است .در مورد این موضوع که چه طیفی از حقوق در قلمروی حقوق
شهروندی قرار میگیرند باید متذکر شد که این موضوع یک امر نسبی به شمار میآید؛ منظور آن است که حقوق مذکور تابعی از
متغیرهای زمانی و مکانی است؛ به طور مثال ،دامنه حقوقی که دولتهای رفاه 1به شهروندان خود اعطاء میکنند با قلمروی حقوقی
که دولتهای تمامیتخواه 2برای شهروندان خود به رسمیّت میشناسند از یکدیگر متمایز است.

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

تابعیت ،جنس ،ملّیت یا ریشه قومی ،نژاد ،مذهب ،زبان و یا سایر وضعیتها)Moriarty and Massa 2012, p 1( .
بنا به یک تعریف خالصهتر ،حقوق بشر نیازها و مجموعهای از حقوقی است که هر فردی ممکن است مطالبه کند فارغ از
آنکه در چه جایی سکونت دارد(Reichert, 2011, p 2) .
همانطور که در تعریف باال مشاهده میشود ،حقوق بشر یکسری حقوق بنیادین افراد را احصاء میکند بدون توجّه به اینکه
افراد ساکن و یا در ذیل تابعیت چه دولتی قرار دارند؛ بدینترتیب ،در تسری حقوق بشر به افراد برخالف حقوق شهروندی ،عنصر
مکان موضوعیت پیدا نمیکند.
به عالوه در این خصوص گفته شده است ،انسان فارغ از مواردی مثل تابعیت و ملّیت از حقوقی مثل حقّ حیات برخوردار
میباشد که برای تمامی انسانها در زمانها و مکانهای مختلف یکسان است و محدود به قلمروی خاصی نیست که از آن به
عنوان حقوق بشر یاد میشود در حالی که حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با مقولههایی نظیر تابعیت و ملّیت شهروندان دارد.
(روشن و دیگران  :1393ص  110و )110
با این مراتب ،نمی توان قلمروی حقوق بشر و حقوق شهروندی را از یکدیگر متمایز دانست بلکه فارغ از متغیر مکانی ،دو دسته
از حقوق یادشده کم و بیش با یکدیگر همپوشانی دارند منتها این موضوع که کشورهای مختلف تا چه اندازه در تعیین حقوق
شهروندی به حقوق بشر توجّه به عمل آورند محلّ چالش است؛ به بیانی روشنتر ،ممکن است که در یک کشور تمامی حقوق بشر
به عنوان حقوق شهروندان آن کشور شناسایی شود همپوشانی کامل باشد در صورتی که در کشوری دیگر ممکن است تنها برخی از
مصداقهای حقوق بشر به عنوان حقوق شهروندی شناسایی شود و همپوشانی ناقص باشد.
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کسب شود؛ اگرچه تعریف حقوق بشر کمی سخت جلوه میکند اما مطابق با شایعترین تعریف ارائهشده توسط کمیساریای عالی
حقوق بشر سازمان ملل متحد 4،حقوق بشر عبارت است از حقوق و آزادیهای اساسی که همه مردم مشمول آن هستند فارغ از

 -3-2جلوههای حقوق شهروندی
برای آشنایی بیشتر با قلمروی حقوق شهروندی الزم است تا برخی از مهمترین مصداقهای آن معرفی شوند؛ در این خصوص،
مهمترین جلوههای حقوق مذکور به ترتیب زیر احصاء و بررسی میشوند.

 -1-3-2حقوق مدنی و سیاسی
حقوق مدنی و سیاسی 0در زمره مهمترین انواع حقوق شهروندی را تشکیل میدهند که از جلوههای متعددی نیز برخوردار
میباشند؛ در اینباره گفته شده است ،حقوق مدنی از آزادی افراد محافظت میکند)Van Deth, Montero et al. 2007,1( .
حقوق سیاسی نیز به معنای حقّ رأی دادن و مشارکت سیاسی آمده است )Berg, Geyer et al. 2002, p 1( .درضمن ،مطابق
با مواد  7تا  16میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در زمره مصداقهای حقوق مدنی و سیاسی میتوان به حق حیات ،منع
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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عادالنه ،اندیشه و بیان و آزادی مذهب ،منع تبلیغ جنگ ،حق تجمع مسالمتآمیز ،حق مشارکت در انتخابات و حقوق اقلیتها اشاره
نمود( .توحیدی  :1380ص )80

 -2-3-2حقوق اقتصادی و رفاهی
در زمره انواع حقوق شهروندی را حقوق اقتصادی و رفاهی تشکیل میدهد؛ در این خصوص ،تمامی شهروندان حق دارند که از
رفاه اولیه برخوردار باشند و از منظر اقتصادی ،توانایی تأمین نیازهای اساسی زندگی خود از جمله در حوزههای مسکن ،شغل ،مواد
غذایی ،پوشاک ،سالمت و بهداشت را داشته باشند.

 -3-3-2حقوق فرهنگی

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

یکی دیگر از اقسام حقوق شهروندی را حقوق فرهنگی تشکیل میدهد؛ در این خصوص ،حق برخورداری از سواد و تحصیالت
به عنوان زیربنای حقوق شهروندی در میان حقوق فرهنگی شهروندان به شمار میآید.
برخی از مهمترین مصداقهای حقوق شهروندی عبارتند از:
الف) مصادیق حقوق اصلی فرهنگی شهروندی :این دسته از حقوق مشتمل بر حق بر مالکیت معنوی ،آزادی مذهب ،مشارکت
فرهنگی و ارتقای علمی است.
ب) مصادیق حقوق تبعی فرهنگی شهروندی :این دسته از حقوق مشتمل بر آزادی بیان و حقّ دسترسی آزادانه به اطالعات
است( .میرباقری طباطبایی مهرآبادی و خزایی  :1398ص )111

 -4-3-2حقوق بهداشتی و سالمتی
در زمره اقسام مهم حقوق شهروندی ،حقوق بهداشتی و سالمتی است؛ هدف حقوق مذکور تضمین سالمت آحاد شهروندان و
محیط زیست پیرامون است؛ بدینترتیب ،شهروندان حق برخورداری از امکانات الزم به منظور حفظ سالمتی و بهداشت خود را
دارند .عالوه بر آن ،بهداشت محیط زیست پیرامون باید بهگونهای باشد که منجر به آلودگی و آسیب به سالمت شهروندان نشود.

 -3قلمروی مداخله شهرداریها در حوزه حقوق شهروندی
بیگمان یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی که شهرداریها را مؤظف به مداخله در زمینه اجرای حقوق شهروندی مینماید،
ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) میباشد؛ این ماده قانونی که در مقام احصای تکلیف شهرداریها
میباشد اجرای حقوق شهروندی را نیز مشمول توجّه قرار داده است .به بیانی روشنتر ،مطابق با ماده قانونی یادشده ،تکالیف
شهرداریها و اجرای حقوق شهروندی دو مفهوم درهمتنیده هستند که نمیتوان آنها را از یکدیگر جدا دانست .البته این موضوع به
خاطر نقش ماهیتی شهرداریها در حوزه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی به شهروندان جامعه میباشد .با این اوصاف،
در طی این فراز به بحث و بررسی در مورد ظرفیتهای تقنینی شهرداریها در زمینه رعایت انواع حقوق شهروندی مبادرت میشود؛
در این خصوص ،تالش میشود تا تمامی تکالیفی که قانونگذار برای شهرداریها در راستای رعایت حقوق شهروندی تعیین نموده
است احصاء و بررسی شوند .در این راستا ،هریک از انواع حقوق شهروندی که اجرای آن در زمره تکالیف قانونی شهرداریها به
شمار میآید به ترتیب زیر معرفی و بررسی میشود.

 -1-3حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان
یکی از مهمترین تکالیف شهرداریها در حوزه اجرای حقوق شهروندی به رعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان ارتباط
پیدا میکند؛ در این خصوص ،قانونگذار در بندهای متعددی از ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) به این
رسالت مهم اهتمام نشان داده است؛ بدینترتیب ،در بندهای  413 3،11 2،10 1،10 3،13 2،7 1،0 ،3ماده  00قانون پیشگفته به

 .1مطابق با بند یادشده« :مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبلهکوبی و تلقیح واکسن و
غیره برای جلوگیری از امراض ساریه».
 . 1طبق بند مذکور« :اجرای تبصره  1ماده  8قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و فرهنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه
یتیمان و درمانگاه بیمارستان امراض ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و .«...
 . 3وفق بند یادشده« :ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها».
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در مناطق مختلف شهری شود.
با این همه ،قانونگذار در تعیین تکالیف شهرداریها در حوزه اجرای حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان به بحث پیشگیری
نیز توجّه نشان داده است؛ در این خصوص ،به موجب بند  10قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) شهرداریها
مؤظف به پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار (اعم از انسانی و حیوانی) شناخته شدهاند .بنابراین شهرداریها وظیفه دارند تا در
راستای حفظ و پاسداری از سالمت همگانی شهروندان ،ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا از شیوع بیماریهای واگیردار جلوگیری به عمل
آمده و خطری متوجّه سالمتی شهروندان ایجاد نشود .این موضوع به ویژه در شرایط حاضر که بیماری کوید  819از وصف
همهگیری 9جهانی برخوردار است از اهمیّت ویژهای نیز برخوردار میباشد؛ بدینترتیب ،یکی از مطالبات حقوق شهروندی ،ارزیابی
عملکرد شهرداریها در راستای پیشگیری از بیماری کوید  19میباشد .رسالتی که طبق قانون به عهده تمامی شهرداریهای
سراسر کشور است .اجرای چنین وظیفهای میتواند در اشکال متنّوعی از جمله در زمینه تولید و توزیع مواد ضدعفونیکننده و
ماسکهای تنفسی به میزان مناسب و رایگان در میان آحاد شهروندان عملیاتی شود.
همچنین به موجب بند  3ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) شهرداریها مؤظف به جلوگیری از
فروش اجناس فاسد و معدومنمودن آنها میباشند؛ بدینترتیب ،شهرداریها باید با نظارت و پایشی که در سطح شهرها در میان
توزیعکنندگان اجناس انجام میدهند هرگونه جنس فاسدی را قبل از آنکه در اختیار مصرفکننده قرار بگیرد شناسایی کنند و مانع
از ایراد آسیب به سالمتی شهروندان شوند.
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رعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان توسط شهرداریها تصریح و تمرکز صورت گرفته است؛ در این خصوص ،اجرای
تکالیفی مثل احداث مراکز بهداشتی و سالمتی از قبیل بیمارستانها ،درمانگاهها ،تیمارستانها ،غسالخانهها ،مستراحها و حمامهای
عمومی به عهده شهرداریها گذاشته شده است.
در این میان ،قانونگذار شهرداریها را برخوردار از رسالت نظارتی در حوزه بهداشت و سالمت شهروندان نیز نموده است؛ در این
زمینه ،نظارت بر رعایت بهداشت شهروندان و وضعیت بهداشتی موجود در کارخانهها ،گرمابهها ،غسالخانهها و گورستانها در کانون
توجّه قرار گرفته است .بنابراین شهرداریها در قبال هرگونه عدم رعایت بهداشت شهروندان و همچنین عدم رعایت نظامات
بهداشتی در اماکنی مثل کارخانهها ،گرمابهها ،غسالخانهها و گورستانها از مسئولیت برخوردار میباشند.
یکی دیگر از رسالتهای مهم شهرداریها در عرصه حفظ بهداشت و سالمتی شهروندان به مدیریت پسماندها ارتباط پیدا
میکند؛ در این خصوص ،طبق ماده  06قانون مدیریت پسماندها  ،1383مدیریت پسماندها (غیر از صنعتی و ویژه) در شهرها به
عهده شهرداریها میباشد .بدیهی است که عدم مدیریت صحیح پسماندها میتواند منجر به تولید آلودگی و ورود آسیب به بهداشت
و سالمت شهروندان گردد؛ به طور مثال ،عدم دقت کافی در جمعآوری به موقع پسماندها به خصوص پسماندهای خانگی برخوردار
از شیرابه 7میتواند آسیبهای جدی را متوجّه سالمت شهروندان کند.
عالوه بر آن ،شهرداریها مؤظف هستند تا در قبال هرگونه نشر آلودگی پسماندها ناشی از انتقال و خرید و فروش آنها توسط
افرادی که به زبالهگردی مشغول میباشند تدابیر الزم را به عمل آورند؛ این موضوع که ناشی از رسالت قانونی شهرداری در حوزه
7
مدیریت پسماندها میباشد از اهمیّت باالیی برخوردار است؛ چرا که حمل غیربهداشتی پسماندها میتواند منجر به جابجایی آلودگی

 . 1برحسب بند مذکور« :جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و
شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده
و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند».
 . 1برحسب بند مذکور« :جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول
بهداشت در شهرهاست .شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانهها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از
مراکزی که مواد محترقه میسازند واصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا
کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمعحشرات و جانوران نماید جلوگیری کند »...
 . 3مطابق با بند مذکور« :احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی».
 . 0طبق بند یادشده« :اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانهها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهها و نگاهداری اطفال بیصاحب و
سرراهی».
 . 0طبق ماده مذکور« :مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاهاو حریم آنها به عهده شهرداریها و دهیاریها
و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها میباشد .مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بهعهده
تولیدکننده خواهد بود .درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها ،دهیاریها و بخشداریها خواهد بود .»...
 . 7برای کسب اطالعات بیشتر ،ر.ک :شیرابه پسماندهای خانگی سالمت شهر سمنان را تهدید میکند ()1396/0/13؛ خبرگزاری تسنیم.
 . 6این موضوع یه ویژه در مقطع کنونی که بیماری کوید Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 19از همهگیری جهانی برخوردار
است دارای اهمیّت حیاتی نیز میباشد؛ چرا که عدم کنشگری به موقع شهرداریها در امر زبالهگردی میتواند منجر به جابجایی و شیوع بیشتر
ویروس مذکور شود.

8 . Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
9 . Pandemic.

09

به عالوه ،یکی دیگر از رسالتهای پیشگیرانه شهرداریها در حوزه رعایت بهداشت و سالمت شهروندان به جلوگیری از
تأسیس اماکن مخالف با بهداشت در شهرها میباشد؛ در این راستا ،به موجب بند  10ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ
اصالحات بعدی) شهرداریها وظیفه دارند تا از تأسیس تمام مشاغل و کسبهایی که دود ،عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران را
به وجود میآورند خودداری به عمل آورند .اجرای رسالت یادشده به صورت صحیح از نقش مهمی در حفظ سالمت و بهداشت
شهروندان برخوردار است؛ چرا که پیامدهای سوء ناشی از آالیندهها یا عفونت تولیدشده از ناحیه برخی از کسب و کارها بر کسی
پوشیده نیست.
در مجموع ،شهرداریها مؤظف هستند نهایت اهتمام و کنشگری را در زمینه حفظ سالمت شهروندان به عمل آورند؛ این
موضوع گاهی از طریق حفظ بهداشت همگانی و جلوگیری از شیوع بیماریها انجام میشود و گاهی نیز با ایمنسازی ساختمانهای
شهری .رفع خطر از ساختمانهای غیر ایمن و پرخطر رسالت دیگری از شهرداری در حوزه حراست از حقّ سالمت شهروندان به
شمار میآید .امروزه ساختمانهای پرخطر 1شهری به عنوان تهدید جدی بر سالمت شهروندان شناخته میشود .به بیانی روشنتر،
ساختمانهای پر خطر چنان بمب ساعتی میباشند که هر لحظه امکان دارد بر سر شهروندان آوار شود؛ در این راستا ،قانونگذار در
بند  210قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) رسالت ایمنسازی و رفع خطر از ساختمانهای غیر ایمن و پرخطر را
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به عهده شهرداری گذاشته است.
در پایان این بحث باید گفت ،شهرداریها در زمینه رعایت حقوق بهداشتی و سالمتی شهروندان از نقش برجستهای برخوردار
میباشند؛ در این خصوص ،شهرداریها مؤظف میباشند در حوزههای پیشگیری ،کنشگری و نظارت بر بهداشت و سالمت
شهروندان تمامی توان خود را به کارگرفته و حفاظت از بهداشت و سالمت ایشان را در اولویت قرار دهند؛ زیرا در غیر اینصورت،
شهرداریها باید در قبال عدم رعایت حقوق شهروندان در مقام پاسخگویی برآمده و مشمول پیامدهای قانونی قرار بگیرند.

 -2-3حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان
یکی دیگر از رسالتهای قانونی شهرداریها در زمینه حقوق شهروندی ،رعایت حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان میباشد؛
در این خصوص ،قانونگذار در بندهای  810 6،11 7،19 0،18 0،11 3،6ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی)
بر رعایت این نوع از حقوق شهروندان از ناحیه شهرداریهای تصریح نموده است.
قانونگذار طیف متنّوعی از تکالیف را در حوزه رعایت حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان متوجّه شهرداریها نموده است؛ برخی
از این تکالیف از جنبه نظارتی برخوردار میباشند؛ منظور آن است که شهرداریها مؤظف شدهاند تا از تضییع حقوق شهروندان
جلوگیری به عمل آورند؛ به طور مثال ،به موجب بند  11ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) یکی از
تکالیف شهرداری دائر بر نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها شناسایی شده است.
عالوه بر آن ،شهرداریها مؤظف میباشند تا در زمینه تأمین نیازهای اساسی و رفاه اولیه شهروندان تمامی تالش خود را به
عمل آورند و اقدامهای مصرّح را انجام دهند؛ در این میان ،یکی از مهمترین وظایف شهرداریها ،احداث خانههای ارزان قیمت به
منظور سکونت اشخاص بیبضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی است .این موضوع با توجّه به مشکل تهیه
« .1یکی از نگرانی های مهمی که فراروی شهروندان قرار می گیرد به بناهای پرخطر  Risky buildingsو آسیب زا در سطح شهر منصرف
می شود؛ همانطور که در پیرامون خود مالحظه می کنیم ،تعدادی از این بناها وجود دارند که علیرغم پرخطر و آسیب زابودن آن هیچ اقدام
مؤثری از سوی مالک یا مالکین آن ها صورت نمی پذیرد .در این نوع موارد  ، Casesخوشبختانه قانونگذار تمهیداتی را اندیشیده است؛ بدین
ترتیب ،به موجب بند  10ماده  00قانون شهرداری ،نهاد اخیر حائز مسئولیت قلمداد گشته است» .به نقل از :مشکات ،سید مصطفی
()1398/10/10؛رفع خطر از بناهای در آستانه خرابی (پرخطر) ،پایگاه نخبگان حقوقی بینالمللی (.)ELAWT
« .1اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و
پوشاندن چاهها و چالههای واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و جلو اتاقهای ساختمانهای مجاور معابر عمومی
که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد».
 .3طبق بند مذکور« :حفظ و ادارهکردن دارایی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری».
 .0طبق بند یادشده« :نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها».
 .0مطابق با بند مذکور« :ایجاد و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای
مخصوص توقف وسایط نقلیه».
 .7وفق بند مذکور« :تهیه و تدوین آییننامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن
شهر».
 .6مطابق با بند یادشده« :احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه .مستراح .گرمابه .کشتارگاه .گورستان ـ میدان  .باغ
کودکان و احداث و تعیین طاالرها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمانهای خانههای ارزان قیمت جهت
اشخاص بی بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی».
 .8طبق بند یادشده« :ساختن خیابانها و آسفالت کردن سوارهروها و پیادهروهای معابر و کوچههای عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ،
آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل».

00

 -3-3حقوق فرهنگی شهروندان
در زمره رسالتهای تقنینی شهرداریها در زمینه حقوق شهروندان به رعایت حقوق فرهنگی شهروندان ارتباط پیدا میکند.
توسعه آموزش همگانی مهمترین رسالتی است که شهرداریها در زمینه حقوق فرهنگی شهروندان ملزم به رعایت آن
میباشند .این موضوع که در بند  0ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) ذکر شده است در زمره
سیاستهای کالنی به شمار میآید که شهرداریها مؤظف به رعایت و اجرای آن میباشند .توسعه آموزش همگانی میتواند بر نرخ
بسیاری از بزهکاریها در جامعه تأثیر بگذارد؛ زیرا زمانی که شهروندان از آموزش و آگاهی الزم برخوردار باشند کمتر در دام
سازمانهای بزهکاری گرفتار میشوند .توسعه آموزش همگانی میتواند سطح فرهنگی جامعه را باال ببرد و در نتیجه ،روابط میان
آحاد جامعه از کیفیت و سالمت بیشتری برخوردار شود .به عالوه ،به موجب بند  17ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ
اصالحات بعدی) تأسیس مؤسسات فرهنگی مثل کتابخانهها ،کالسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستانها به عهده شهرداریها
گذاشته شده است .بنابراین ارتقای سطح آگاهی همگانی و مبارزه با بیسوادی در زمره مهمترین تدابیری شناخته شدهاند که
شهرداریها مؤظف به تمهید آنها در راستای رعایت حقوق فرهنگی شهروندان میباشند.
پاسداری از میراث فرهنگی و همکاری با نهادهای ذیصالح فرهنگی رسالت دیگر شهرداریها را در زمینه رعایت حقوق
فرهنگی شهروندان تشکیل میدهد؛ در این خصوص ،به موجب بند  11ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات
بعدی) تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه ،آثار باستانی شهر ،ساختمانهای عمومی ،مساجد و غیره در زمره وظایف
شهرداریها شناسایی شده است .در واقع ،شهرداریها با عنایت به جایگاهی که در حوزه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات
عمومی دارند وظیفه دارند تا حفاظت الزم را در مورد اماکن فرهنگی به عنوان میراث مشترک شهروندان (در همه زمانها) به عمل
آورند؛ بدینترتیب ،از این منظر شهروندان نباید از این موضوع واهمه داشته باشند که تأسیسات و ابنیه فرهنگی متعلق به آحاد
جامعه مشمول تعدی قرار بگیرد.

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

مسکن در مقطع کنونی بسیار با اهمیّت جلوه میکند؛ بدینترتیب ،شهرداریها در حدود بودجهای که دارند ملزم شدهاند تا در رفع
نیاز مسکن شهروندانی که از توانایی مالی الزم برخوردار نمیباشند اقدام کنند .در مورد تأمین نیازهای اساسی در زمینه خوراک
شهروندان نیز تعیین تکلیف صورت گرفته است؛ بدینسان ،به موجب بند  19ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات
بعدی) شهرداریها وظیفه دارند تا اقدامهای الزم را به منظور فراوانی ،مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر انجام
دهند .از این رو ،هیچگونه کاستی در ارائه نان و گوشت به شهروندان قابل قبول نیست؛ زیرا طبق قانون ،شهرداریها وظیفه دارند تا
نان و گوشت با کیفیت مناسب را به طور فراوان در اختیار شهروندان قرار دهند.
البته رسالت شهرداری تنها منصرف به تأمین نان و گوشت به صورت فراوان و با کیفیت مناسب نمیشود بلکه تمامی مایحتاج
عمومی را دربرمی گیرد؛ در این خصوص ،قانونگذار به موجب حکم کلّی که در بند  3ماده  00قانون شهرداریها (با لحاظ اصالحات
بعدی) ذکر نموده شهرداریها را مؤظف کرده است تا خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی را به صورت ارزان و فراوان در دسترس
شهروندان قرار دهند.
افزون بر موارد مذکور ،تأمین وسایل رفاهی شهروندان در زمینههای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است؛ در این خصوص،
شهرداریها وظیفه دارند تا به احداث مکانهای تفریحی برای شهروندان اقدام کنند؛ در این میان ،احداث باغ کودکان ،احداث و
تعیین طاالرها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس قابل اشاره است که در بند  11ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ
اصالحات بعدی) به آن تصریح به عمل آمده است .همچنین ایجاد و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و
ترهبار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسایط نقلیه به همراه ساختن خیابانها و آسفالت کردن
سوارهروها ،پیادهروهای معابر ،کوچههای عمومی ،انهار و جدولهای طرفین از سنگ ،آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر
محل نیز به ترتیب در بندهای  18و  10قانون پیشگفته مشمول توجّه قرار گرفتهاند.
قانونگذار ،شهرداری ها را مؤظف به اداره اموال عمومی نیز نموده است و رسالت پاسداری از این دسته از اموال را به عهده نهاد
مذکور قرار داده است؛ بدینترتیب ،شهرداریها تکلیف دارند تا در مقام حفظ اموال یادشده به اقامه دعوا بر سوءاستفادهکنندگان از
اموال مذکور نیز اقدام کنند .در مقام جمعبندی باید گفت ،چنانچه شهرداریها به نحو مناسبی در تأمین حقوق اقتصادی و رفاهی
شهروندان کنشگری کنند میتوان اطمینان حاصل نمود که نوعی رفاه حداقلی برای شهروندان ایجاد میشود.

 .1به موجب بند یادشده« :اجرای تبصره یک ماده  8قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت
مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ
کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب وهمچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و
کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار».
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شهرداریها از ظرفیت فرهنگسازی در میان شهروندان نیز برخوردار میباشند؛ در این خصوص ،به موجب بند  16ماده 00
قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) رسالت حفظ زیبایی شهر به عهده شهرداریها گذاشته است؛ بدینترتیب،
شهرداریها این امکان را دارند تا دراستای زیباسازی شهری ،فرهنگسازی را نیز در دستور کار قرار دهند .این موضوع میتواند از
طریق انتشار موازین فرهنگی مناسب (مثل رعایت حق تقدم در رانندگی) در قالب طرحهای زیبا در سطح شهرها انجام شود.
به عبارتی روشنتر ،شهرداری میتوانند در راستای رسالت زیباسازی شهرها ،فرهنگسازی را نیز در کانون توجّه قرار دهند؛
بدینترتیب ،از محل بودجه مربوط به زیباسازی شهری ،ترویج شعائر فرهنگی و سبک زندگی مناسب نیز امکانپذیر است.
در پایان این بحث باید متذکر شد ،آنچه پیش از هر امری الزم است شهرداریها در زمینه رعایت حقوق فرهنگی شهروندان
به آن توجّه کنند آموزش و آگاهیرسانی در مورد حقوق شهروندان ایشان است؛ منظور آن است که شهرداریها نه تنها باید به
وظایف قانونی مصرّح در زمینه حقوق فرهنگی شهروندان عمل کنند بلکه همچنین مؤظف هستند تا این آگاهی را به شهروندان
انتقال بدهند که هریک از ایشان از چه حقوق شهروندی برخوردار هستند و در مقابل ،شهرداریها چه وظایفی در این خصوص
دارند1.

 -4-3حقوق عدالت و امنیت شهروندان
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

تأمین حقوق مربوط به عدالت (عدم تبعیض) و امنیت شهروندان در زمره انواع حقوق شهروندی به شمار میآید که شهرداریها
مؤظف به رعایت آن میباشند؛ منظور آن است که شهرداریها در رعایت حقوق شهروندی نباید میان شهروندان تبعیضی قائل
شوند بلکه در عمل به وظایف قانونی ،عدالت را در توزیع حقوق شهرندان رعایت کنند .عالوه بر آن ،شهرداریها باید تمامی
کوشش خود را در تأمین احساس امنیت شهروندان به کار گیرند و اقدامهای الزم را در این زمینه انجام دهند.
بر این اساس ،شهرداریها مؤظف میباشند زمینه بهرهمندی از تمامی امکانات شهری را برای تمامی شهروندان فارغ از
عواملی از قبیل طبقه اجتماعی و اقتصادی ایشان به طور مساوی برقرار کنند .بنابراین نباید اینطور باشد که شهرداریها برخی از
مناطق شهری (در اصطالح مناطقی با عناوین شمال شهر یا باالی شهر) و ساکنان آن را بیشتر از سایر مناطق و ساکنان آنها
مدنظر قرار داده و امکانات بهتر و با کیفیتتری را برای آنها فراهم آورند .این در نقطه مقابل توزیع عادالنه امکانات و خدمات
شهری و حقّ عدالت شهروندان قلمداد میشود.
در رابطه با تأمین امنیت شهروندان ،شهرداری از صالحیت مهمی برخوردار است؛ در این خصوص ،ترمیم بافت فرسوده
شهری 1به منظور مبارزه با بزهکاری و تأمین امنیت شهروندان قابل اشاره است.
3
امروزه ،بافتهای فرسوده شهری به کانونهای جرمخیز و ایجاد ناامنی تبدیل شدهاند؛ در این زمینه ،بافتهای فرسوده به
خاطر شرایط کالبدی و همچنین فقدان دسترسی به وسایل و امکانات شهری دچار نارسایی و محرومیت بوده و همین عوامل ،این
قسمت از مناطق شهری را به عنوان بسترهای مناسبی جهت ارتکاب اَشکال مختلف بزهکاری به ویژه خرید ،فروش و استعمال
مواد مخدر تبدیل نموده است؛ به طور مثال ،وجود مخروبهها در بافتهای فرسوده ،فرصت ارتکاب بزهکاری در چنین مناطقی را
باال میبرد .همچنین ،کمبود مناطق تفریحی و سرگرمی در چنین مناطقی میتواند به عنوان عاملی بالقوه جهت جذب نوجوانان و
جوانان به سازمانهای بزهکارانه عمل کند.
با این اوصاف ،چنانچه شهرداریها به نحو مناسبی به وظیفه خود دائر بر احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
اقدام کنند فرصتهای بزهکارانه را به طور قابل توجّهی کاهش داده و به رعایت حقّ امنیت شهروندان نیز عمل نمودهاند .همچنین
روشنایی معابر ،تأسیس امکان آموزشی ،فرهنگی و تفریحی که به موجب بندهای ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ
اصالحات بعدی) در زمره وظایف شهرداریها به شمار میآید به عنوان عوامل پیشگیرانه در قبال بزهکاری قلمداد میگردند که از
 .1در اینباره گفته شده است ،آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آنها درنظرمیگیرد و این آگاهی دارای
جنبههای مختلفی از قبیل آگاهی اجتماعی ،آگاهی فرهنگی و غیره است .آگاهی شهروندان به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و
شهرداری در قبال شهروندان و تالش برای تحقق حقوق و اجرای تکالیف آنها است .همچنین آگاهی از حقوق شهروندی باعث میشود که
مشارکت شهروندان در امور شهری مثمرثمرتر باشد .به نقل از :جعفری :1390 ،ص ).8
 .1مطابق با بند «الف» ماده  1قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری » :1389بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری :مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی ،زیربنائی ،ابنیه ،مستحدثات،
خیابانها و دسترسیها ،دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی رنج میبرند».
« .3یک آسیب شناس اجتماعی وجود بافت های فرسوده را نه تنها خطری بالقوه در صورت بروز حوادث طبیعی عنوان کرد بلکه این اماکن را
فضای مناسبی جهت افزایش بزهکاری های اجتماعی توصیف کرد که می تواند فرهنگ ساکنان این مناطق را دچار خدشه کند  ...وی تصریح
کرد :تاریک یا خلوت بودن معابر ،خیابان ها و کوچه ها ،مخروبه بودن بعضی از منازل و مواردی اینچنینی دالیل اصلی موفقیت بزهکاران در
ارتکاب جرم است .ابهری برخی آسیب های اجتماعی در بافت های فرسوده را برشمرد و گفت :خرید و فروش مواد مخدر و مصرف آن ،تمرکز
معتادان و قاچاقچیان و اسکان افراد بی خانمان در منازل مخروبه باعث می شود نهادهای متولی توجه خاص به این گونه مراکز داشته باشند».
به نقل از« :بافتهای فرسوده امنیت جان ،مال و فرهنگ مردم را به خطر میاندازد» ()1390/10/11؛ روزنامه ایران ،شماره .0987
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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
به شمار میآید که فرصت ارتکاب برخی از جرایم مثل سرقت را کاهش میدهد .در پایان این بحث باید خاطرنشان نمود،
شهرداریها از نقش برجستهای در راستای حفظ امنیت شهروندان از طریق مقابله با بزهکاری برخوردار میباشند؛ در این خصوص،
چنانچه شهرداریها به تکالیف مصرّح قانونی به نحو مناسبی عمل کنند نیل به هدف حفظ و ارتقای امنیت شهروندان در سطح
مناسبی در دسترس خواهد بود.

 -5-3حقوق شفافیت اسنادی و دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

یکی دیگر از انواع حقوق شهروندی که شهرداریها مؤظف به حفظ و رعایت آن هستند ایجاد بستر مناسب به منظور شفافیت
اسنادی و دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات است .منظور از شفافیت اسنادی آن است که تمامی تصمیمهایی که توسط نهادها
و مؤسسات عمومی و دولتی اتخاذ میشود منطبق بر مقررات انجام شده و تمامی اسناد اطالعات مربوط به راحتی در دسترس
شهروندان قرار بگیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامها و تصمیمهای مقامات و نهادهای دولتی متأثر میشوند و خواه آنهایی که به
عنوان شهروند در جامعه مدنی متأثر از این تصمیمها نیستند( .زندیه و ساالرسروری  :1391ص  )111شفافیت اسنادی و دسترسی
آزادانه به اطالعات در زمره حقوق مهم شهروندان به شمار میآید که از کارکردی ضدّ فساد نیز برخوردار است؛ در واقع ،شفافیت
اسنادی و دسترسی آزادانه به اطالعات با فساد رابطهای وارونه دارد؛ بدینترتیب ،هر میزان شفافیت و امکان دسترسی آزادانه به
اطالعات برای شهروندان بیشتر مهیا باشد ،امکان رخنه فساد در نظام اداری و مالی کاهش پیدا میکند.
بنابراین از آنجایی که شهرداری در راستای مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی پیمانها و قراردادهای متعددی را با
پیمانکاران و طرفهای قراردادی منعقد میکنند ضروری است تا شفافیت اسنادی و دسترسی آزادانه به اطالعات را فراهم کنند؛ در
این خصوص ،به موجب بند  19ماده  00قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) مجاز هستند تا پس از تصویب انجمن
شهر به خرید و فروش ،اجاره و مقاطعه در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت سایر شرایط مصرّح اقدام کنند .اگرچه
شهرداریها مؤظف میباشند تا بعد از تصویب انجمن شهر و رعایت صرفه و صالح و مطابق با اصول مزایده و مناقصه به شر
موجود در قانون محاسبات عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص از جمله پیمانکاران کنند اما این به معنای سلب حق شفافیت
اسنادی و دسترسی آزادانه به اطالعات از ناحیه شهروندان نمیباشد بلکه شهرداریها به عنوان متولی برخی از امور شهروندان الزم
است تا با رعایت اصول شفافیت و دسترسی آزادانه به اطالعات به حقوق شهروندان احترام بگذارند .در حال حاضر ،مطابق با مواد
30 1،1و  09قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  ،1386شهرداریها ملزم هستند تا به ترتیب آزادی اطالعات ،دسترسی به
اطالعات و شفافیت را رعایت کنند؛ بدینترتیب ،شهرداری مؤظف میباشند تا در امور مالی خود از جمله قراردادهایی که منعقد
میکنند اصل شفافیت را رعایت کنند و زمینه دسترسی به اطالعات مربوط (به استثنای اطالعات طبقهبندیشده) را توسط آحاد
جامعه فراهم کنند .در راستای انجام وظایف مورد بحث ،تاکنون بالغ بر  300شهرداری در سراسر کشور به سامانه انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات پیوستند؛ 0این سامانه از نقش مهمی در مسیر رعایت حقوق شهروندان در زمینه آزادی اطالعات ،دسترسی به
اطالعات و شفافیت برخوردار هستند؛ با این وجود ،ضروری است تا هرچه زودتر تمامی شهرداریها در سطح کشور به سامانه مذکور
بپیوندند و زمینه تأمین حقوق شهروندان را تسهیل کنند.

 -4ضمانتاجراهای ناظر بر رعایت حقوق شهروندان توسط شهرداریها
پس از آنکه ظرفیت شهرداریها در زمینه اجرای حقوق شهروندان به دقت بحث و بررسی شد حال نوبت آن است تا مشخّص
گردد چنانچه شهرداریها به وظایف مذکور عمل نکنند مشمول چه ضمانتاجراهای قانونی قرار میگیرند .آشکار است که تنها
زمانی میتوان امیدوار به اجرای حقوق شهروندی از ناحیه نهادهای مسئول بود که قانونگذار ضمانتاجراهای متناسبی را برای نقض
عملکرد و تکالیف راجع به حقوق شهروندی از ناحیه نهادهای مربوط مقرّر نموده باشد .به بیانی روشنتر ،ترسیم ضمانتاجراهای
 .1به موجب ماده مذکور« :انجام معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب
انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی».
 . 1برحسب ماده یادشده« :هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد ،مگر آن که قانون منع کرده باشد .استفاده از اطالعات
عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود».
 . 3طبق ماده مذکور« :مؤسسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار
دهند».
 . 0مطابق با ماده یادشده« :هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطالعات دارای طبقهبندی می باشد ،در راستای نفع عمومی و
حقوق شهروندی دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیالن) خود را با استفاده از امکانات رایانهای و حتی
االمکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد
.»...
 . 0به نقل از :پیوستن بیش از 310شهرداری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ()1399/3/18؛ خبرگزاری جمهوری اسالمی (ایرنا).
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قانونی متناسب باعث میشود تا نهادهای مسئول در زمینه رعایت حقوق شهروندی جدیت بیشتری را در این حوزه دنبال کنند؛ از
سوی دیگر ،شهروندان نیز به سهولت و شفافیت امکان مطالبه حقوق خود را از نهادهای مسئول پیدا میکنند .این مطالبهگیری،
پاسخگوسازی نهادهای مسئول در زمینه رعایت حقوق شهروندی را در پی دارد.
در این خصوص ،با بررسی که در مقررات کنونی انجام شد مشخّص گردید ضمانتاجرای مستقلی در زمینه عدم رعایت حقوق
شهروندی از ناحیه شهرداریها هنوز شناسایی نشده است؛ بدینترتیب ،در حال حاضر مشخّص نشده است که در صورت عدم
رعایت وظایف شهرداریها در حوزه رعایت حقوق شهروندی ،چه نوع ضمانتاجراهایی بر چه اشخاصی بار میشود .البته طبیعی
است که چنانچه عدم رعایت وظایف یادشده منجر به ورود خسارت به شهروندان شود ،امکان پیگیری موضوع با التفات به موازین
کلّی ناظر بر مسئولیت مدنی شهرداریها وجود دارد .البته این یک حکم کلّی است که برای تمامی رفتارهای زیانبار شهرداریها
موضوعیت پیدا میکند حال آنکه بهتر آن است تا در حوزه رعایت حقوق شهروندی ،ضمانتاجراهای مستقل و متناسبی مقرّر شود.
با این مراتب ،مطابق با قواعد کلّی به بررسی و تبیین مسئولیت مدنی شهرداریها و کارمندان آن در حوزه عدم رعایت حقوق
شهروندی به ترتیب زیر پرداخته میشود.

 -1-4کارمندان شهرداری
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1933جلد یک

مدنی1،

کارمندان شهرداری چنانچه به مناسبت انجام وظیفه خسارتی را به دیگری وارد
طبق قواعد کلّی ناظر بر مسئولیت
کنند اعم از آنکه به صورت عمدی یا بر اثر بیاحتیاطی انجام شود برخوردار از مسئولیت مدنی شناخته میشوند؛ بنابراین این
مسئولیت تنها زمانی بر رفتار ایشان مترتب میشود که در وهله نخست ،خسارتی به بار نشسته باشد و سپس رفتار زیانبار مستند به
عمل آنها بوده باشد .این قاعده کلّی در مورد ارتکاب رفتار زیانبار در زمینه نقض حقوق شهروندی نیز موضوعیت پیدا میکند؛ از
این رو ،صرف نقض حقوق مذکور منتج به مسئولیت نشده بلکه باید خسارتی تولید شود و این خسارت نیز مستند به عمل کارمند
شهرداری باشد.

 -2-4شهرداری
در خصوص مسئولیت مدنی شهرداریها نه تنها در حوزه عدم رعایت حقوق شهروندی بلکه در یک فضای گسترده یعنی
ارتکاب رفتار زیانبار ،حکم روشنی هنوز مقرّر نشده است؛ در این خصوص گفته شده است ،مقررات جاری حمایت کافی و شایستهای
را از زیاندیده در قبال مسئولیت مدنی شهرداری به عمل نیاورده است و به زیاندیده تنها حق مراجعه به کارمند و عامل مستقیم
زیان را اعطاء میکند و مسئولیت مدنی شهرداری (مؤسسه عمومی غیر دولتی) را امری استثنایی و دارای قیود بسیاری دانسته است.
(رحیمی سکهروایی  :1390ص  )111در پایان این بحث باید متذکر شد ،صرف نقض حقوق شهروندی از ناحیه شهرداریها و
کارمندان آنها منجر به تحقق مسئولیت مدنی ایشان نشده بلکه مسئولیت مذکور تنها در صورتی بر رفتار ایشان بار میشود که
قیود کلّی که قانونگذار برای تحقق مسئولیت مدنی شهرداریها و کارمندان آنها تبیین نموده است موجود باشند .این موضوع در
زمره مهمترین کاستیهای قانونگذاری در زمینه پاسداری از حقوق شهروندی به شمار میآید که نیاز به اتخاذ چارهاندیشی سریع
دارد.

نتیجهگیری
با مطالعههاو بررسیهایی که در این جستار انجام شد مشخّص گردید شهرداری از ظرفیت قانونی گستردهای در راستای رعایت
و توسعه حقوق شهروندی برخوردار میباشند؛ در این خصوص ،قانونگذار در قانون شهرداریها ( 1330با لحاظ اصالحات بعدی) و
برخی از مقررات دیگر به تعیین وظایف نهاد مذکور به شرحی پرداخته است که بسیاری از وظایف تصریحشده به عنوان
مصداقهایی از حقوق شهروندی شناخته میشوند؛ بدینترتیب ،شهرداریها مؤظف هستند طیف متنّوعی از حقوق شهروندی را در
ابعاد حقوق بهداشتی و سالمتی ،حقوق اقتصادی و رفاهی ،حقوق فرهنگی ،حقوق عدالت و امنیت و حقوق شفافیت اسنادی و
دسترسی آزادانه به اطالعات را رعایت کنند .بنابراین شهرداریها از جایگاه برجستهای در تأمین حقوق شهروندی برخوردار
میباشند؛ در واقع ،تکالیفی که قانونگذار برای آنها تعیین نموده است از چنان تنّوعی برخوردار میباشند که بستر مناسبی را برای
حفظ و توسعه رعایت حقوق شهروندی پدید میآورد؛ در این خصوص ،شهرداریها چنانچه به درستی به تکالیف قانونی خود عمل
 . 1در این خصوص ،ماده  11قانون مسئولیت مدنی  1339مقرّر میدارد « :کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به
مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاصوارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هر گاه
خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره
یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل
آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».
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کنند نه تنها شهروندان در تأمین نیازهای اساسی خود با چالش مواجه نمیشوند بلکه محیط شهری نیز تا حدود باالیی از شیوع
جرایم ،انحرفها و آسیبهای اجتماعی در امان میماند.
با این اوصاف ،قانونگذار ضمانت اجرای مستقل و متناسبی را به منظور رعایت حقوق شهروندی مقرّر ننموده است؛ این موضوع
به عنوان مهمترین کاستی تقنینی به شمار میآید که امکان پاسخگوساختن شهرداریها را در مسیر رعایت و توسعه حقوق
شهروندی از ناحیه شهروندان سلب میکند .به هر روی ،انتظار بر آن است تا قانونگذار در وهله نخست ،با ارتقای سطح آموزش و
آگاهی همگانی شهروندان ،ایشان را با قلمروی حقوق شهروندی که از آن برخوردار هستند آشنا ساخته و در وهله بعدی ،با تعیین
ضمانتاجراهای مستقل و متناسب ،هرگونه نقض حقوق شهروندی توسط شهردایها را به طور مناسبی پاسخ داده و در نتیجه،
سطح پاسخگویی شهرداریها را در زمینه رعایت چنین حقوقی به طرز قابل توجّهی باال ببرد.
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The capacity of municipalities to develop the implementation of
citizenship rights

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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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان  ،5911جلد یک
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چکـیده
کیفیت سرزندگی به عنوان مؤلفهای تأثیرگذار بر حیات شهرها با گسترش شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی ،کاهش و
افول چشمگیری داشته است .در راستای جلوگیری از نتایج مخرب این امر ،انجام اقداماتی در جهت ایجاد و افزایش ارتباط
میان ساکنان و فضاهایی که برای آنان اهمیت ویژهای دارد ،الزامی است .واحدهای همسایگی که به منظور تقویت روح
همسایگی و ارتباطات اجتماعی تأسیس شدهاند ،بیش از هر فضای دیگری ،نیاز به تأمین و ارتقاء این کیفیت حیاتی دارند.
رویکرد بایوفیلیک ،رویکردی نوین است که با استفاده از مزایای حضور طبیعت در زندگی روزمره سعی دارد ،با الحاق
طبیعت در محیطهای شهری ،ویژگیهای مطلوب در فضا ایجاد کرده و با تقویت پیوند عاطفی میان افراد جامعه و مکان؛
جنبش ،تحرک و سرزندگی را در فضاهای مختلف شهری به ارمغان آورد .در این مقاله بر اساس ماهیت توصیفی –
تحلیلی ،ضمن تشریح مفاهیم مرتبط با پژوهش ،به شناخت و تحلیل نمونه مطالعاتی از طریق برداشتهای میدانی ،تهیه و
تدوین نقشه تحلیل یکپارچه و تفسیر آن پرداخته میشود .در انتها اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد
بایوفیلیک در قالب معرفی مؤلفههای کیفی و راهکارها و مصادیق عملی ارائه خواهد شد.

واژگـان کلـیدی :سرزندگی ،واحد همسایگی ،رویکرد بایوفیلیک ،طراحی شهری

 -5کارشناس مهندسی شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) ni.behzadi@gmail.com

 -2دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
* -این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی نویسنده اول؛ نیلوفر بهزادزاده حقیقی ،تحت عنوان «طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر
رویکرد بایوفیلیک (نمونه موردی :محله شهرک آزمایش ،منطقه دو شهر تهران)» میباشد .که به راهنمایی سرکار خانم ساناز فنائی در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،انجام یافته است.
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 -1مقدمه
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گسترش شهرنشینی ،افزایش تراکم جمعیتی شهرها و تنشهای ایجاد شده ناشی از آنها ،باعث شده است تا فضاهای شهری
و شهروندان با مشکالت بسیاری دست به گریبان باشند .این مشکالت کاهش کیفیت محیطی را به وجود میآورند که نتیجه آن
زوال سرزندگی ،پویایی و افول سطح روابط اجتماعی در شهرها است .شهرها به منظور برطرف کردن نیازهای مختلف شهروندان به
وجود آمدهاند ،در نتیجه باید فضاهایی را در خود جای داده باشند که بتوانند پاسخگوی نیازهای روحی ،اجتماعی و فرهنگی آنها
باشند .فضاهایی که بیشترین ارتباط و تعامل را بین انسان و محیط ایجاد کرده و سرزندگی آن بتواند آسایش روانی شهروندان را
تأمین نماید.
سرزندگی به عنوان مؤلفهای تأثیرگذار بر حیات شهرها و همچنین کیفیت زندگی شهروندان شناخته میشود .تأمین سرزندگی
شهری به مثابه یک آرمان مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی به چشم میخورد که خود برخاسته از اهمیت
سرزندگی توأما به مثابه یک هدف و یک وسیله است (گلکار.)09:7033 ،
بیتوجهی به فضاهایی که ساکنان بصورت مداوم با آن در تماس هستند ،کاهش سرزندگی را به دنبال خواهد داشت که نتیجه
آن از بین رفتن رنگ تعلّق و حس مکان است .محالت و واحدهای همسایگی نمونهای از این فضاها هستند که در گذشته مملو از
هویت جمعی و شادابی بودهاند و به عنوان فضایی خاطرهانگیز شناخته میشدند اما امروزه به محیطهایی بیروح و کسالتآور تبدیل
شدهاند .برای جلوگیری از نتایج مخرب کاهش سرزندگی ،انجام اقداماتی در راستای ایجاد و ارتقاء ارتباط میان ساکنان و فضاهایی
که برای آنان اهمیت ویژهای دارد ،الزامی میباشد.
طبیعت یکی از عناصری است که میتواند به سرزندگی و حیات محیط کمک کند ،استفاده از گیاهان حس نزدیکی میدهد و
عناصر فضا را به هم نزدیک میکند (طاهرطلوعدل و سادات .)7091 ،حضور طبیعت و گیاهان همواره کاهش استرس و ارتقاء خلق
و خوی مثبت و مزایای اجتماعی بسیاری به دنبال داشته است و میتواند با تقویت پیوند عاطفی میان افراد جامعه و مکان؛ جنبش،
تحرک و سرزندگی را به ارمغان آورد .در مواجهه با مشکالت شهری استفاده از طبیعت در طراحی و برنامهریزی شهری در جهت
تأمین رفاه ساکنان ،ایجاد کیفیت محیطی مطلوب و همچنین حفظ سالمت محیط زیست ضروری است.
رویکرد بایوفیلیک ،7رویکردی است که بر همین امر داللت دارد و بر ضرورت حضور طبیعت در زندگی روزمره تأکید میورزد و
سعی دارد با الحاق طبیعت در محیطهای شهری ،محیط را برای حضور مؤثر شهروندان آماده کند تا بتواند از طریق ایجاد ویژگی-
های مطلوب در فضا؛ پاسخگوی مناسبی به نیاز شهروندان باشد .رویکرد بایوفیلیک برگرفته از واژه بایوفیلیا ،2وابستگی انسان به
طبیعت را بیان میکند و ادعا میکند که انسان برای جستجوی یک زندگی و هستی منسجم ،کامالً به ارتباط با طبیعت وابسته
است ( .)Kellert & Wilson, 1993این رویکرد یک ویژگی جدید و درحال ظهور در شهرسازی است که مشارکت و تعامل با
طبیعت در شهرها ،جنبه کلیدی آن است .شهرسازی بایوفیلیک دو جنبه را دنبال میکند ،که به ترتیب :ایجاد سیستمهای طبیعی در
ساختمانها و نمای آنها و ایجاد سیستمهای طبیعی در بین ساختمانها و فضاهای شهری میباشد .شهرسازی بایوفیلیک راهی
برای ایجاد شهرهای سبز ،جذاب و کارآمد است (.)Newman, 2014
در پژوهش حاضر تالش شده است با معرفی اصول طراحی شهری بایوفیلیک به عنوان راهکاری مناسب در جهت ایجاد
ویژگیهای مطلوب در فضا ،محیطی سرزنده به ارمغان آورده شود .بر این اساس با توجه به مطالب گفته شده و همچنین بررسی
چارچوب نظری پژوهش ،پیشینه پژوهش و شناخت و تحلیل نمونه مطالعاتی؛ هدف اصلی پژوهش دستیابی به مؤلفههای تأثیرگذار
و اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک ،واقع در محله شهرک آزمایش منطقه دو شهر تهران است.

 -2روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی ـ تحلیلی میباشد که در جهت دستیابی به اصول طراحی واحد
همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک ،ضمن بیان ،توصیف و تفسیر مفاهیم مرتبط با پژوهش ،به بررسی و تحلیل محدوده
مطالعاتی از طریق تهیه و تدوین نقشه تحلیل یکپارچه میپردازد .در این راستا گردآوری اطالعات بر اساس مطالعه اسنادی و
کتابخانهای صورت خواهد گرفت .در خصوص درک و شناخت الزم از نمونه مطالعاتی ،بررسیها از طریق مطالعه اسناد فرادست،
تحقیقات و مشاهدات میدانی انجام خواهد شد.

1 Biophilic
2 Biophilia
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 -3مروری بر پیشینه تحقیق
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تاکنون مطالعات اندکی به طور ویژه به موضوع طراحی شهری بایوفیلیک و تأثیرات آن بر کیفیتهای محیطی پرداختهاند .در
این بخش عالوه بر آنها به تحقیقاتی که پیرامون مسئله پژوهش حاضر را نیز در بر میگیرند ،اشاره شده است.
2
 .7پروفسور تیموتی بیتلی 7در کتاب خود تحت عنوان «شهرهای بایوفیلیک؛ الحاق طبیعت در طراحی و برنامهریزی شهری »
رویکرد بایوفیلیک را دارای مزایای مؤثری میداند که میتواند شرایط بهتری برای افزایش کیفیت زندگی ساکنان ایجاد کند .بیتلی
در این کتاب به شرایط و ویژگیهای کلیدی محله بایوفیلیک اشاره میکند که از جمله آنها؛ مناطق سبز فراوان ،وجود جریان آب،
پیادهروهای سبز و  ...میباشد .همچنین در این کتاب به نگرش و دانش بایوفیلیک در طراحی شهری نیز پرداخته شده است.
 .2محمد صادق طاهر طلوع دل و سیده اشرف سادات در مقالهای با عنوان «مؤلفههای عامل ایجاد سرزندگی فضاهای
زیستی» با استفاده از گردآوری اطالعات و بهرهمندی از نظرات نظریهپردازان به تشریح مؤلفههای مؤثر بر سرزندگی میپردازند .در
این مقاله عواملی همچون همسازی با طبیعت ،جذابیت بصری و آسایش اقلیمی به عنوان زیرمجموعه مؤلفه زیستمحیطی معرفی
شدهاند .همچنین بر نقش گیاهان و آبنما بر سیمای ظاهری و جنبه روحی و روانی آن تأکید شده است.
 .0مقالهای تحت عنوان «احیاء رودخانههای شهری بر اساس دو رویکرد طراحی شهری بیوفیلیک و حساس به آب ،نوشته
مرتضی میرغالمی ،لیال مدقالچی ،امیر شکیبامنش و پریسا قبادی؛ ضمن معرفی طراحی بایوفیلیک به عنوان رویکرد جدید مطرح
در طراحی شهری ،به این مسئله اشاره میکند که بر اساس مفهوم بایوفیلیک ،انسانها به ارتباط نزدیکتر با طبیعت و ایجاد
شهرهایی که حساسیت بیشتری نسبت به سیستم طبیعی دارند ،خصوصا در ایران ،نیازمندند .همچنین در ادامه از فواید شهرسازی
بایوفیلیک ،به افزایش تنوع زیستی شهرها ،ایجاد آسایش و ایجاد محیط دلانگیز ،بهبود سالمت جسمی و روحی ،تشویق به
ارتباطات اجتماعی وسیعتر ،قدردانی و درک ارزش و اهمیت طبیعت و  ...اشاره شده است.
 .0در مقاله «نگرش بیوفیلیک رویکردی در ارتقاء سطح کیفی محیط زندگی ساکنان مجتمعهای مسکونی» نوشته احسان
بیطرف ،فرح حبیب و حسین ذبیحی؛ معماری بایوفیلیک به عنوان کوششی دقیق برای فهم و درک نیاز ذاتی بشر در جهت پیوند با
دنیای طبیعی و خلق محیطهایی که بتوانند کیفیت زندگی انسان را افزایش دهند و محیطی متناسب با نیازهای فیزیولوژیکی و
روانشن اسی ایجاد کند ،معرفی شده است .در این مقاله بر اساس تحلیل ،توصیف و تفسیر مطالب به بررسی و بیان مفاهیم طراحی
بایوفیلیک ،رویکردها و اهمیت آن پرداخته شده است.
 .3دکتر کوروش گلکار در مقاله خود با عنوان «نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری» به توصیف و تبیین
سرزندگی شهری پرداخته است .در این مقاله در پاسخ به چگونگی خلق سرزندگی شهری ،آن را محصول زنجیرهای از اقدامات
منطقی ،هماهنگ و برنامه محور دانسته است .همچنین نقش شهروندان در آفرینش کیفیت سرزندگی در شهر نقش اساسی یاد شده
است که نشاندهنده تعامل میان شهر و شهروند در فرآیند شکلگیری آن است.

 -4چارچوب نظری پژوهش
 -1-4واحد همسایگی
از اواسط قرن  79میالدی در پی چارهجویی برای هویت بخشیدن به نظام شهری و مواجهه با مشکالت اجتماعی ،نظام واحد
همسایگی معرفی شد .از دیدگاه برنامهریزان و با ملحوظ داشتن شهر به عنوان یک کل یکپارچه ،واحد همسایگی را میتوان از
اجزاء اصلی سلسله مراتب شهری دانست (اردشیری و انصاری.)7031 ،
واحد همسایگی خدمات اساسی اجتماع محلی را تأمین میکند و به منظور تقویت روح همسایگی و ارتباطات اجتماعی و تأمین
ایمنی تأسیس شده است تا کیفیت محیطهای شهری و اجتماعی شهرهای کوچک را در سطح شهرهای بزرگ برقرار سازد.
بنابراین ،واحد همسایگی ،یک مجتمع زیستی یکپارچه طراحی شده در سطح شهر است که کوچکترین جزء اجتماع اسکان یافته
شهری را تشکیل میدهد .اندازه آن معادل محدوده تحت پوشش یک مدرسه ابتدایی است و از امکانات یک مرکز مذهبی و
تعدادی مغازه برای تهیه مایحتاج روزمره و زمین بازی کودکان برخوردار است (سعیدنیا.)10:7032 ،
دکتر حبیبی در تعریف واحد همسایگی ،مفهوم آن را چنین بیان میکند :واحد همسایگی کالبد سکونت و اشتغال 033 – 133
خانوار و با دامنه نوسان شعاع دسترسی  223 – 233متر است که با عنصر شاخص بوستان کودک مشخص و بر پایه چگونگی
دسترسی به عنصر شاخصاش متشکل میگردد .هر واحد همسایگی به وسیله راسته پیاده مرکزی و شبکه سواره درون محلهای از
سایر واحدهای همسایگی مجاور جدا و مستقل میگردد (حبیبی و مسائلی.)7031 ،
1 Timothy Beatley
2 Biophilic Cities: Integrating Nature Into Urban Design and Planning
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اصطالح "واحد همسایگی" اولین بار در سال  7920توسط کالرنس پری 7تعریف شد .انگیزه پری از مطرح کردن واحد
همسایگی تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی آمریکا بود که به صورت تهدید آمیزی دچار ضعف شده بود .وی اعتقاد داشت
که اگر طرحها منصفانه و دقیق تهیه شوند ،میتوانند محرک آن نوع زندگی باشند (پاکزاد .)7019 ،در واقع میتوان اذعان داشت
کالرنس پری فرمول واحد همسایگی خود را به عنوان وسیلهای برای پرداختن به مشکالت اجتماعی معرفی کرد (.)Rohe, 2009
اگرچه در ایران این اصطالح فاقد مفهوم روشن و آشناست اما بر خالف آن واحدهای همسایگی با بر عهده داشتن نقشهای
کلیدی مانند :ارزش بخشیدن به محالت ،شکلدهی به اجتماعات محلی ،توسعه تعامالت اجتماعی و هویت بخشی به محیطهای
شهری ،توانستهاند جایگاه ویژهای در شهرسازی غرب پیدا کنند (ثقه االسالمی و امین زاده.)7092 ،

 -2-4سرزندگی
برای مفهوم سرزندگی ،معادل گوناگونی در غرب وجود دارد که عمدتاً حول مفهوم  Liveliness ، Livabilityو Vitality
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میباشد .رابرت کوان 2در لغت نامه شهرسازی Livability ،را توانایی زیست پذیری و فراهم آورنده کیفیت زندگی مطلوب و لغت
 Vitalityرا شعار شهرها و مراکز شهری موفق میداند (.)Cowan, 2005
جان روس ،0رئیس کمیسیون معماری و محیط مصنوع انگلستان ،معتقد است برای ارجاع به سرزندگی باید از واژه کیفیت
زندگی استفاده کرد .وی سرزندگی را چنین تعریف میکند :کیفیت زندگی ،آن طور که مردم از فضای شهری ادراک و تجربه
میکنند (گلکار.)13:7031 ،
سقراط در قرن پنجم پیش از میالد هدف از ایجاد شهر را تأمین نشاط و خوشبختی شهروندان معرفی کرده است .این گفته
سقراط رابطه دیرین و مستحکم میان دو مفهوم "شهر" و "نشاط و سرزندگی" را به خوبی نشان میدهد .بر مبنای چنین دیدگاهی
شهر به مثابه دستگاه ،وسیله یا مرکبی برای نیل به شادی ،نشاط و سرزندگی تلقی میگردد (گلکار.)7031 ،
افزایش کیفیت سرزندگی و تشویق مردم به حضور بیشتر در فضاهای شهری موجب بهبود و ارتقاء فضا و شهر خواهد شد و بر
سالمت اجتماع شهروندان نیز تأثیر خواهد گذاشت؛ به گونهای که از طریق تقویت سرزندگی میتوان حس تعلّق به مکان را در
شهروندان افزایش داده و از حضور مردم در فضاهای شهری به نحوی مطلوب در جهت تحقق اهداف بلند مدت شهر استفاده نمود.
بنابراین ضرورت تقویت سرزندگی فضاها و بعضاً محالت شهری به عنوان یکی از مهمترین پارادایمهای مطرح در حوزه شهرسازی
ظاهر میگردد (لطیفی ،جمعه پور و گریوانی.)7090 ،
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
فضاها ،که از آن به عنوان رنگ تعلّق نام برده میشود از جمله گامهای اساسی در این مورد است (گلکار.)21-23:7033 ،

 -3-4بایوفیلیک
بایوفیلیک برگرفته از واژه بایوفیلیا که از دو جزء  Bioو  Philiaتشکیل شده است ،میباشد .واژه  Bioفرمی است که در
ابتدای اسمها ،صفتها و قیدهایی استفاده میشود که به چیزهای زنده یا زندگی انسانها مربوط میشود .واژه  Philiaجذابیت و
احساس مثبتی است که مردم نسبت به عادتها و فعالیتها و تمام چیزهایی که در طبیعت اطراف ماست دارند .در نتیجه
 Biophilicهمان احساس مثبت انسانها نسبت به موجودات زنده است (میرغالمی و دیگران.)7093 ،
مفهوم بایوفیلیا به این معنی است که انسان نیاز بیولوژیکی برای ارتباط با طبیعت در سطوح مختلف فیزیکی ،روحی و اجتماعی
دارد و این ارتباط بر سالمت شخص ،بهرهوری و روابط اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود (.)Terrapin Bright Green, 2012
رویکرد بایوفیلیک یک ویژگی جدید و در حال ظهور در شهرسازی است که مشارکت و تعامل با طبیعت در شهرها ،جنبه
کلیدی آن است ( .) Newman, 2014تلفیق رویکرد بایوفیلیک در طراحی به معنی شناسایی نیازهای ذاتی انسان برای برقراری
ارتباط با طبیعت ،همراه با استراتژیهای طراحی پایدار جهانی است ،برای خلق محیطهایی که واقعا بتوانند کیفیت زندگی را بهبود
ببخشند ( .)Stewart-Pollack, 2006این نوع طراحی به منظور افزایش سالمت و رفاه انسان و برای ایجاد ارتباط بین مردم و
طبیعت در محیطهای ساخته شده صورت میگیرد .استراتژیهای طراحی بایوفیلیک به گونهای است که در ساختمانها و دیگر
محیطهای انسان ساخت ،سالمت جسمی و روانی مردم از طریق فراهم نمودن ارتباط مثبت با طبیعت پرورش یابد
(.)Kellert, 2012
1 Clarence Perry
2 Robert Cowan
3 Jon Rouse
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طراحی شهری بایوفیلیک میتواند در مقیاسهای متفاوتی بکار برده شود .به طور مثال طراحی شهری بایوفیلیک میتواند در
سطح محله رخ دهد ،مقیاسی که در آن زندگی روزمره در جریان است .برای داشتن محله بایوفیلیک دو رویکرد مورد استفاده قرار
میگیرد (بیتلی:)2377 ،
 .1ساخت محالت جدید :محالت جدید میتوانند در راستای موقعیتیابی بهتر در اطراف مناطقی که از لحاظ تنوع زیستی
غنی هستند پیکربندی شوند ،آنها میتوانند به منظور تسهیل دسترسی عابر پیاده به مناطق طبیعی و همچنین داشتن سبک زندگی
متمایل به فضای باز ،طراحی گردند.
 .2احیاء محالت موجود :محالت موجود نیز میتوانند از طریق تکنیکهای طراحی شهری بایوفیلیک همچون :جایگزینی
پارکینگها و سطوح سخت با درختان و پوشش گیاهی ،محوطهسازی برای گیاهان ،حفاظت از چمنها و استفاده بهینه از نور روز،
احیاء شوند.
در راستای طراحی و شناسایی محالت بایوفیلیک الزم است ویژگیهای اساسی و کلیدی آن به درستی شناخته شوند ،دو نمونه
از ویژگیهای اصلی محالت عبارتاند از:

 .2ساختمانهای سالم و بایوفیلیک:

از دیگر ویژگیهای محالت بایوفیلیک ،ساختمانهای سالم و بایوفیلیک است که وجود آنها در محالت ضروری است .بخش
عمدهای از زندگی و کار روزانه در ساختمانها و خانهها اتفاق میافتد که بایوفیلیک بودن آنها میتواند مزایای بسیاری به همراه
داشته باشد .بیمارستانها ،مدارس ،دفاتر ،خانهها و آپارتمانها میتوانند از طریق طراحی دقیق و آگاهانه شرایطی را برای زندگی
شادتر ،سالمتر و سازندهتر ایجاد کنند (بیتلی.)2377 ،
هدف مشترک محالت سبز ،داشتن یک محیط سالم ،رفاه شهروندان و اقتصاد محکم است (دوست و بویسن .)2373 ،به طور
کلی تجارب پروژههای صورت گرفته ثابت میکند که اگر رویکرد بایوفیلیک به طور جامع و گسترده با طراحی و تحوالت محالت
ادغام شود ،میتواند کیفیت زندگی را افزایش دهد و همچنین باعث تحرک و پویایی در محالت شود (.)Kellert et al., 2008
رویکرد بایوفیلیک میتواند نیازهای ذاتی انسان برای برقراری ارتباط با طبیعت را شناسایی و آن را با استراتژیهای طراحی
شهری پایدار و جهانی تلفیق کند .این راه باعث میشود تا محیطهایی خلق شوند تا بتوانند کیفیت زندگی را بهبود ببخشند .با توجه
به این که کیفیت سرزندگی به عنوان زیرمجموعهای از کیفیت زندگی شناخته میشود ،بر این اساس الحاق رویکرد بایوفیلیک در
طراحی شهری گامی به سوی تأمین و افزایش سرزندگی شهری نیز خواهد بود .با استفاده از این رویکرد ،طبیعت الهام بخش
میتواند فضای شهری کارآمد ،جذاب ،سالم ،ترمیم شده ،یکپارچه و ایمن و همچنین محیطی آرامش بخش ارائه دهد (بهزادزاده
حقیقی و فنائی .)7093 ،رویکرد بایوفیلیک میتواند سرزندگی را در محالت شهری از طریق شاخصهایی مشخص ،تأمین نمایند.
شاخصهای اصلی رویکرد بایوفیلیک که به دستیابی کیفیت سرزندگی منجر خواهد شد در نمودار ( )7معرفی شدهاند.

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان  ،5911جلد یک

 .1محدود کننده اتومبیلها و گسترش فضای سبز:

محالت بایوفیلیک طراحی و شکل شهری مشترکی دارند که تأثیر اتومبیلها را به حداقل میرساند و محیطی امن برای پیاده-
روی و فعالیتهای دیگر در فضای باز ایجاد میکند .مسیرهای پیاده ،فضاهای محلی بدون اتومبیل ،مسیرهایی که محله را به
شبکه بزرگ فضای سبز متصل میکنند و همچنین حضور بیشتر طبیعت ،همگی ویژگیهای مهمی به شمار میآیند که از محدود
شدن اتومبیلها در محالت بایوفیلیک ،حاصل میشود.

نمودار -1شاخصهای دستیابی به کیفیت سرزندگی از طریق رویکرد بایوفیلیک
(مأخذ :بهزادزاده حقیقی و فنائی)1931 ،
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 -5نمونه مطالعاتی

سال سوم ،شماره ( 2پیاپی ،)55 :تابستان  ،5911جلد یک

در کالنشهر تهران و مواجهه با رشد روزافزون جمعیت ،تأمین نشاط و سرزندگی به یکی از دغدغههای نظام مدیریت شهری
تبدیل شده است .چراکه سرزندگی بعدی حیاتی است که فضاهای شهری جهت جذب شهروندان بدان نیاز دارند .به همین منظور
نمونه مطالعاتی محدودهای از کالنشهر تهران انتخاب گردیده است .منطقه دو ،واقع در شمال شهر تهران با وجود داشتن امنیت و
خدمات محلی مطلوب نسبت به سایر مناطق ،از این قاعده مستثنی نیست.
محله شهرک آزمایش واقع در ناحیه  0منطقه دو شهر تهران ،با داشتن زمینهای بایر و زیرساختهای مناسب همچون
دسترسی به قناتها و منابع آبی مطلوب ،فرصت مناسبی را در راستای طراحی واحد همسایگی سرزنده و پیادهسازی رویکرد
بایوفیلیک در اختیار میگذارد.
بخش اصلی مطالعات نمونه موردی پژوهش حاضر شامل حوزه راهبردی است .حوزه راهبردی بر اساس موقعیت زمینهای بایر
موجود در محله شهرک آزمایش ،کاربریهای شاخص و دسترسیهای اصلی و تأثیرگذار بر آنها تعیین و انتخاب شده است.
حوزه راهبردی منتخب نیمی از محله شهرک آزمایش را شامل میشود .این حوزه از شمال به بزرگراه حکیم ،از جنوب به بزرگراه
جالل آل احمد ،از شرق به خیابان سرسبز شمالی و خیابان مطهری و از غرب به بزرگراه یادگار امام منتهی میشود .از نمونه عناصر
شاخص در حوزه راهبردی میتوان به مرکز خرید پردیسان ،مسجد جامع امیرالمومنین ،بوستانهای سرسبز ،نارون و ایثار ،دانشگاه
علمی کاربردی عالمه طبرسی ،دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهران ،فرهنگسرای مرزداران ،مجموعه شهربانو اشاره کرد.
بر اساس آمار جمعیتی سرشماری سال  ،7093جمعیت محدوده مورد مطالعه  79331نفر بوده است ،که از این تعداد  9011نفر،
معادل  09/7درصد را مردان و  9197نفر ،معادل  33/9درصد را زنان تشکیل میدهند .تعداد خانوار در این محدوده  1021بوده و
بعد خانوار آن  0میباشد .با در نظر گرفتن مساحت حوزه راهبردی که برابر  703/1هکتار میباشد ،تراکم جمعیت  701/09نفر در
هکتار است.

شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه (مأخذ)www.tehran.map.ir :

 -1-5یافتههای پژوهش
در این بخش نظامهای مختلف محدوده مورد مطالعه همچون :نظامکاربری زمین ،نظام حرکت دسترسی و نظام استخوانبندی
فضاهای همگانی ،در قالب نقشه (بر اساس تحقیقات و برداشتهای میدانی نگارندگان در سال  )7093تحلیل و بررسی شده است و
سپس در جهت تحلیل همه جانبه نمونه مطالعاتی ،نقشه تحلیل یکپارچه تدوین و تفسیر گردیده است.
همانطور که در نقشه کاربری اراضی (نقشه  )7مشخص است ،غالب کاربریهای موجود در محدوده ،مسکونی میباشد پس از
آن کاربری بایر ،تجاری ،آموزشی و فضای سبز به ترتیب بیشترین تعداد کاربری در این محدوده را تشکیل میدهند .با وجود غالب
بودن کاربریهایی مانند مسکونی ،تجاری و فضای سبز که میتوانند بر مؤلفه سرزندگی تأثیر داشته باشند ،در این حوزه آنچنان که
باید نشاط و سرزندگی یافت نمیشود .از عواملی که تأثیرات منفی بر این مؤلفه داشتهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -7کمبود فضاهای فرهنگی
 -2محوطهآرایی و فضاسازی نامناسب و عدم وجود امکاناتی متناسب با محیط در فضاهای سبز موجود
 -0پراکندگی نامتناسب کاربری تجاری در حوزه مورد مطالعه و عدم فضاسازی مناسب در راستای ایجاد کارکرد مطلوب
راستای تجاری ( راسته تجاری بلوار مرزداران)
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نقشه حرکت و دسترسی حوزه راهبردی
(نقشه  )2نشان میدهد که محدوده مورد مطالعه،
از جهت دسترسی و قرارگیری بین سه بزرگراه
اصلی ،از وضعیت مطلوبی برخوردار است .وجود
شریانهای اصلی درجه یک و درجه دو همچون
بلوار مرزداران ،بلوار جانبازان و غیره به عنوان ارتباط
دهنده مرکز محدوده با بزرگراهها عمل کرده و
مسیرهای فرعی نیز ارتباط این شریانهای اصلی را
ممکن
مسکونی
بافت
با
میسازد .رعایت سلسله مراتب دسترسی در محدوده
افزون بر تسهیل در حرکت وسایل نقلیه ،ایمنی
ساکنان را نیز تأمین کرده است.
نقشه  -1کاربری اراضی ،حوزه راهبردی
در محدوده مورد مطالعه ،مبلمان شهری از
جمله نیمکتها و مکانهای استراحت بطور یکسان
پراکنده نشدهاند و تنها در بوستانها
میتوان از آنها استفاده نمود .اگرچه در برخی
بوستانها نیز از جمله بوستان ایثار و نارون ،کمبود و
یا جانمایی نامناسب مبلمان شهری به چشم می-
خورد .به دلیل پوشش گیاهی نامناسب و عدم
استفاده از سایبان و آالچیق در بوستانها و سایر
فضاهای همگانی سایهاندازی مطلوب در محدوده
دیده نمیشود و به تبع آن آسایش اقلیمی نیز تأمین
نمیگردد .فضاهای همگانی در این محدوده شامل
بوستانها و فضای سبز ،مرکز خرید ،فرهنگسرا و
سرای محله است که به عنوان نشانه اصلی شناخته
میشوند
نقشه  -2حرکت و دسترسی ،حوزه راهبردی
(نقشه  .)0پیادهروهای محدوده با وجود داشتن
عرض مناسب و کافی ،به درستی محوطهآرایی و
فضاسازی نشدهاند و این موضوع باعث شده است
تا به عنوان محل پارک موتورسیکلتها مورد
استفاده قرار گیرد.
مبلمان شهری ،محوطهآرایی و فضاسازی،
سایهاندازی و غیره از مواردی به شمار میآیند که بر
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
فراغت مهیا میکند .در نتیجه میتوان اذعان داشت
که عدم مطلوبیت این موارد در محدوده مطالعاتی از
نقشه  -9استخوانبندی نظام همگانی ،حوزه راهبردی
عواملی است که باعث افول سرزندگی و
حضورپذیری فضاها شده است.
دیگر یافتههای پژوهش که شامل بررسی دیگر نظامهای بعد ماهوی و رویهای است ،در نقشه تحلیل یکپارچه (نقشه  )0آورده
شده است .در این نقشه به تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید پرداخته میشود که باعث شناخت دقیقتر محدوده مطالعاتی و
ارائه اصول طراحانه منطبق با بستر خواهد شد.
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بر اساس اسناد فرادست و برداشتها و پیمایشهای میدانی ،در راستای شناخت و تحلیل همه جانبه از وضعیت کنونی محدوده،
نقشه تحلیل یکپارچه تدوین و تفسیر شده است .اطالعاتی که نقشه تحلیل یکپارچه در اختیار ما میگذارد ،نشان میدهد که نمونه
مطالعاتی در مواردی عملکرد ضعیفی دارد .این نقاط ضعف به شرح زیر است:
 نورپردازی نامناسب پیادهروها توسعه مراکز تجاری بدون صرفه پوشش گیاهی نامناسبب فضباهای سببز،تنوع پوشش گیاهی محدود ،نبود آسبایش
اقلیمی
 نببببود فضببباهای همگبببانی باکیفیبببت،عدم محوطهآرایی و فضاسبازی فضباهای
همگانی
 نبود کباربریهبای فرهنگبی ،تفریحبی وفراغتببی (کبباربریهببای جبباذب) و عببدم
پراکندگی متناسب کاربری خرد خدماتی و
تجاری
 محببدود بببودن سیسببتم حمببل و نقببلنقشه  -4تحلیل یکپارچه ،حوزه راهبردی
عمببومی ،عببدم سبباماندهی تجهیببزات
ایستگاهها و کمبود پارکینگ عمومی
این موارد از جمله عواملی هستند که به طور جدی بر کیفیت سرزندگی ،تعامالت اجتماعی و میزان حضورپذیری ساکنان و
دیگر شهروندان در فضاهای همگانی محدوده ،تأثیراتی منفی داشتهاند .با ادامه یافتن شرایط حاضر و بیتوجهی به فضاهای موجود،
این مشکالت میتوانند در آینده باعث از بین رفتن حس تعلّق و کاهش کیفیت زندگی شود .همچنین از دیگر اثرات و نتایج منفی
این نقاط ضعف میتوان به گسترش آلودگیها ،مشکالت رفت و آمد ،افزایش ترافیک و پارکینگهای حاشیهای و کاهش ایمنی و
امنیت اشاره کرد.
اگرچه نمونه مطالعاتی دارای نقاط ضعف بسیاری است ،اما پتانسیلهای موجود در محدوده ،این امکان را مهیا میسازد تا با
طراحی و برنامهریزی دقیق و کارآمد ،بتوان این نقاط را در سالهای آتی به نقاط قوت تبدیل نمود .نمونهای از این پتانسیلها در
نمودار ( )2شرح داده شده است.

نمودار  -2چالشها و پتانسیلهای موجود در حوزه راهبردی
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تأمین کیفیت سرزندگی ،به عنوان یکی از ابعاد اساسی حیات شهر ،از نمونه نیازهای ساکنان است که امروزه در اثر بیتوجهی
به فضاهای شهری به دست فراموشی سپرده شده است .در بسیاری از شهرهای دنیا تالش میشود تا راهکارهایی در راستای ارتقاء
سرزندگی و افزایش تعامل شهر و شهروند اعمال گردد ،که خود نشاندهنده اهمیت وجود کیفیت سرزندگی است .با توجه به اینکه
ساکنان در ایجاد این کیفیت حیاتی ،مؤلفهای اصلی و تأثیرگذار هستند و با ادراک خود از فضاهای شهری سرزنده بودن یا نبودن آن
را تعیین میکنند ،تأمین سرزندگی فضاهایی که شهروندان به طور روزانه با آنها در تماس و ارتباط هستند ،در اولویت قرار
میگیرد .از جمله این مکانها میتوان به فضاهای عمومی ،محالت و واحدهای همسایگی اشاره کرد.
انجام اقداماتی در راستای تأمین کیفیت سرزندگی در واحدهای همسایگی ،به عنوان فضایی که در صدد ایجاد جامعه محلی
منسجم و محیطی مناسب برای زندگی مطلوب ،طراحی و تأسیس شدهاند ،میتواند قابلیتهایی را مهیا سازد تا از طریق آنها بتوان
روند ایجاد سرزندگی و برقراری ارتباط میان ساکنان و فضا را تسریع بخشید .واحدهای همسایگی تنها یک واحد فیزیکی نیستند،
بلکه به عنوان یک الگوی اجتماعی – فضایی شناخته میشوند .سرزنده بودن این واحدها میتواند تقویتکننده هویت جامعه محلی،
تأمینکننده آسایش روانی و اجتماعی ،ارتقاء دهنده تعامالت اجتماعی و حس تعلّق ساکنین باشند.
در این مقاله ،رویکرد بایوفیلیک به عنوان راهکاری نوین معرفی میشود تا بتوان به واسطه آن به واحدهای همسایگی سرزنده
دست یافت .با توجه به اینکه رویکرد بایوفیلیک ،با بهرهگیری از الحاق طبیعت در فضاهای شهری و ایجاد ارتباط انسان با محیط
طبیعی ،مزایایی همچون غلبه با انزوای اجتماعی ،محیط زندگی سالم ،افزایش احساس آرامش و دیگر مزایای فردی ،اجتماعی و
زیست محیطی را در اختیار ما میگذارد؛ استفاده از این رویکرد میتواند زمینه مناسبی را برای طراحی و داشتن واحدهای همسایگی
سرزنده مهیا کند و همچنین میتواند گامی به سمت ایجاد فضاهای شهری بهتر و سبزتر باشد.
محله شهرک آزمایش واقع در منطقه دو شهر تهران به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش ،از جمله محالتی است که کیفیت
سرزندگی در فضاهای مختلف آن کاهش چشمگیری داشته و نیازمند اقداماتی در راستای ایجاد و ارتقاء این کیفیت حیاتی است.
همچنین این محله با بهرهمندی از شرایط و زیرساختهایی مناسب همچون قناتها ،منابع آبی مطلوب و زمینهای بایر به عنوان
فرصتی در راستای توسعه بیشتر ،بستری مناسب جهت پیادهسازی رویکرد بایوفیلیک فراهم میآورد.
پژوهش حاضر تالش داشته است با توجه به اهمیت کیفیت سرزندگی و لزوم وجود آن در فضاهای شهری بخصوص در
محالت و واحدهای همسایگی و همچنین لزوم ایجاد ارتباط انسان با طبیعت و استفاده از طبیعت در زندگی روزمره ساکنان؛ با
استفاده از فرصتها و پتانسیلهای موجود در محله شهرک آزمایش ،اصولی مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک ارائه دهد تا موقعیتی را به
وجود آورد که بتوان سرزندگی را در این محدوده ارتقاء داد.
عملکرد اصول طراحی واحد همسایگی سرزنده مبتنی بر رویکرد بایوفیلیک ،با توجه به نقش جوهری شهروندان در تأمین
کیفیت سرزندگی ،در راستای تأمین نیازهای آنها خواهد بود .بدین ترتیب این اصول ،مواردی از جمله :ارتقاء کیفیت زندگی،
همسازی با طبیعت و تأمین ایمنی و امنیت را به عنوان اهداف اصلی خود معرفی میکند .در تدوین این اهداف سعی شده است
شاخصهایی همچون :تماس با طبیعت ،ایمنی و امنیت ،تعامالت اجتماعی ،مشارکت ساکنین و سالمتی که شاخصهای دستیابی
به کیفیت سرزندگی از طریق رویکرد بایوفیلیک میباشند ،در نظر گرفته شود .استفاده از طبیعت در جزئیات طراحی ،ایجاد فضاهای
همگانی باکیفیت ،ارتقاء کیفی فضاهای موجود از طریق محوطهآرایی و فضاسازی مناسب ،تشویق به حضور بیشتر ساکنان در فضا،
بهرهمندی از مشارکت آنها در مدیریت فضاهای مختلف و در نظر گرفتن نقش ساکنان به عنوان عنصر کلیدی در طراحی؛ از نمونه
مواردی هستند که راهکارها و مصادیق عملی بر پایه آنها تهیه و تدوین گشتهاند.
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کمبود منابع مالی در شهرداریها و جایگزینی درآمدهای پایدار

مهدی راغب ،1رضا شهری*2

تاریخ دریافت99/13/13 :
تاریخ پذیرش99/11/10 :
کد مقاله73717 :

چکـیده
شهرداری نهادی عمومی غیردولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات
عمومی شده است .یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی مورد نیاز با داشتن دو
خصیصه تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار ،برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختهای
شهری است .راهی مؤثر برای حفظ فعالیتهای استراتژیک ،تفکیک بودجه شهرداریها به دو قسمت بودجهی عملیاتی و
بودجهی استراتژیک است .روش تحقیق بهصورت توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استداللی ،به منابع
و متون معتبر کتابخانهای ،استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است .علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار
این میباشد که هزینههای شهری پایدار ،اما درآمدهای شهرداری ناپایدار میباشد ،ازاینرو کسب درآمد از منابع پایدار در
طول زمان موجب تقویت شهرداریها و فعالتر و مفیدتر شدن نقش آنها در مدیریت امور شهری میشود و سبب میگردد
پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط شهری داشته باشند.

واژگـان کلـیدی :منابع مالی ،درآمدهای پایدار ،برنامهریزی ،شهرداریها.

 -3کارشناس مدیریت دولتی ،کارشناس امور مالی شهرداری خوی ،خوی ،ایران.
 -2کارشناس ارشد مهندسی معماری ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی ،خوی ،ایران( .نویسنده مسئول) arch.rezashahri@com
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بودجه شهرداری طبق آییننامه مالی شهرداریهای ایران به این شرح تعریف شده است :یک برنامه جامع مالی که در آن
کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود ،همراه با پیشبینی مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای
الزم برای تأمین هزینه آنها پیشبینی میشود و پس از تصویب انجمن(شورای) شهر قابل اجراست .طبق ماده  71قانون
شهرداریها ،شهرداری ،موسسهای عمومی و غیردولتی است و با توجه به ماهیت عمومی آن ،عملکرد غیرانتفاعی دارد و کلیه
درآمدهای شهرداری منحصراً باید به مصرف همان شهر برسد .آنچه تمامی شهرداریها در حوزه درآمدی در پی آن هستند ایجاد
ساختاری نظامیافته و منسجم است که منجر به کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری شود .توسـعه سـریع اقتصـادی و رشـد
جمعیت ،زیرساختهای ناکافـی و تخصـص ،و کمبـود زمیـن مدیریـت شـهر برای شهرداریها را دچار مشـکل کرده اسـت.
همچنیـن از مسـائل مهمـی کـه در اکثـر شـهرهای جهـان مـورد بحـث و تمرکـز میباشد کسـب درآمد پایـدار جهـت تأمیـن
هزینـه خدمـات شـهری اسـت .اتکای بیشازحد بسـیاری از شهرداریها به درآمدهای ناپایـدار ،شـهرداری را با مشـکالت مالی
مواجه سـاخته است(دانش جعفری و همکاران .)3192:3 ،فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداریها در قالب نظام کالن
اقتصادی کشور ،تغییرات و مداخالت موردی و اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداریها باعث شده بخش درآمدی
شهرداری در وضعیت ناپایداری قرار گیرد .محدود شدن عرصههای قانونی و معقول کسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید
بخش درآمدی شهرداری به ساختوسازهای شهری و فروش تراکم مازاد شده است ،بهنحویکه ادامه این وضعیت آثار و تبعات
نامطلوب و هزینههای اجتماعی ،فرهنگی و زیرساختی را برای مدیریت شهری ایجاد نموده است .از تأسیس بلدیه در سال
(3221ش) تا تصویب قانون جدید شهرداری در سال  3119هر چند در زمینه تأمین هزینههای شهری ،قوانینی وضع گردید اما
درآمد حاصل از آنها درصد زیادی از بودجه شهرداریها را شامل نمی شد و بیشتر اتکای آنها بر روی کمک های دولت بود.
قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه ،قانون تعیین مقبره نادر شاه ،قانون مالیات مستقالت و ...که در مجلس شورای ملی وقت به
تصویب رسیدند ،مبین آن است که ضوابط ثابت و مستمر برای تأمین درآمد شهرداریها وجود نداشته و دولت بهصورت موضعی
سعی در حل مشکالت آنها نموده است(مهندسین مشاور هامونپاد .)3121 ،شهرداریها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات های
محلی ،وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی شان برآورده می کنند .اما این منابع درآمدی نمی تواند تمام نیازهای
سرمایه گذاری و عمرانی شهرداریها را پوشش دهند .ازاینرو روی آوردن شهرداریها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش
خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر می رسد(آبگون؛  .)3122:220متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی
بازارهای مالی از یک سو و فقدان بیتر مناسب نهادی و قانونی الزم در این حوزه ،شهرداریها تاکنون قادر به بهره گیری مناسب از
امکانات بازارهای مالی نبوده اند .با توجه به جوان بودن تجربه استفاده از بازارهای مالی در شهرداریهای کشور ،بررسی تجارب
شهرداریهای سایر کشورها در این حوزه می تواند راهنما و راهگشا باشد( نصر اصفهانی و همکاران.)3122:333 ،

 -2روش تحقیق
روش تحقیق بهصورت توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استاللی ،به منابع و متون معتبر کتابخانهای،
استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است ،که در این راستا به بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی پایدار
شهرداریهای شهری مختلف کشور و با بهره گیری از نظریات اقتصادی ،مقررات و قوانین حقوقی ،برنامه های توسعه ای کشور و
پتانسیلهای موجود در شهرها پرداخته شده است.

 -3پیشینه پژوهش
سابقه قانونی مربوط به الیحه درآمد پایدار به قانون بودجه سال  3112باز میگردد .در بند« ب» تبصره  32قانون بودجه سال
 3112دولت مکلف به ارائه الیحه خودکفایی شهرداریهای کشور حداکثر ظرف  1ماه شد(مالیه شهرداریها .)3191 ،در این زمینه
پژوهش های متعددی انجام شده است که به مواردی از آن اشاره میشود .اسدپور( ،)3191در پژوهشی به واکاوی درآمد پایدار
شهرداریها با رویکرد توسعه پایدار شهری مطالعه موردی در شهر بندر عباس پرداخته است .شرزه ای و همکاران( ،)3123در
پژوهشی مشابه ،تحت عنوان اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری کشور نشان داده اند که در شهرداریهای سایر کشورها
استفاده از منابعی همچون دریافت عوارض و مالیات های محلی ،در صدر قرار دارد .خان محمدی و همکاران( ،)3192در پژوهشی
به بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری(مطالعه موردی :شهرداری تهران) ،پرداخته اند .حسینی اصل( ،)3191به
بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده ،بر درآمدهای پایدار شهرداریها اشاره داشته است .این تحقیق بیانگر رابطه معنی داری بین
سهم درآمدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده با نسبت درآمد پایدار ،نسبت کل درآمد و منابع ،و هزینههای جاری شهرداریها
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میباشد .در نتیجه منابع درآمدی شهرداریها پس از سالیان طوالنی از ناپایداری به سمت پایداری هدایت می شوند و باعث توزیع
عادالنه درآمدهای هر شهرستان و منابع درآمدهای عمومی دولت(اخذ مالیات بر ارزش افزوده) جهت اداره مطلوب شهرها و ارائه
خدمات مناسب به شهروندان و هدایت پروژهای عمرانی می شوند .حاجی لو و همکاران؛( ،)3191به بررسی منابع درآمدهای پایدار
شهرداریها(مورد مطالعه :شهر شبستر استان آذربایجان شرقی) ،وصالی آذر شربیانی( ،)3193به بررسی تطبیقی منابع درآمدی
شهرداریها در ایران و جهان و همچنین اکبری و حمیدزاده خیاوی( ،)3193نیز در این راستا به بررسی منابع درآمدی و راهکارهای
افزایش آن در شهرداری اهر به روش تحلیلی سوات ،پرداخته اند .عباسی کشکولی و باقری کشکولی( ،)3191در مقاله راه های
تأمین درآمد پایدار برای شهرداریهای کشور نیز به ساختار درآمدی ،درآمدهای پایدار و مدیریت مطلوب اشاره کرده اند .یگانگی
دستگردی( ،)3191به نقش پر اهمیت آژانس های توسعه شهری در این زمینه تأکید می کند .حسن زاده و خسرو شاهی(،)3122
در مقاله الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداریهای کالن شهرها ،الگویی را برای تأمین شهرداریها پیشنهاد کردند که شامل
مالیات محلی بر زمین ها و مستغالت(عوارض نوسازی ،عوارش سطح شهر ،عوارض بر جداسازی زمین ها و ساختمآنها ،عوارض بر
زمین ها و امالک رها شده و )...میباشد .هاشمی و همکاران( ،)3193برای ارائه الگو ،شش اصل پایستگی و ادامه دار بودن،
منعطف بودن ،حکمروایی شهری ،همبستگی با توسعه اجتماعی ،همبستگی با توسعه اقتصادی و همبستگی با توسعه محیطی را
معرفی کرده است .بصیری پارسا و اکبری( ،)3129به پایداری درآمد شهرداریها و توسعه شهری پایدار :مطالعه موردی شهر همدان
پرداخته اند .نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که همواره در طی سال های مورد نظر درآمد شهرداری همدان متکی بر
عوارض ساخت و ساز و مسکن بوده است .از این بین بیشترین سهم درآمدی مربوط به پروانه های ساختمانی و تراکم و تفکیک
اراضی میباشد که جزء درآمدهای ناپایدار بوده و با رکود و رونق در بخش مسکن این درآمد نیز تغییر می کند .بنابراین ناپایداری
درآمدها شرایط دستیابی به توسعه شهری پایدار را نامساعد تر می نماید .آل اسحاق و هداوند( ،)3192در بررسی منابع نوین
درآمدی شهرداری ها ،به این موارد اشاره داشته اند که رشد سریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به
شهرداری ها(که انتظار می رود در آینده وظایف بیشتری نیز به شهرداری ها واگذار شود) ،موجب افزایش شدید نیازهای مالی
شهرداریها شده است .بخشی از این نیازها را از طریق مالیات های محلی ،وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی
شان بر آورده می کنند .اما این منابع درآمدی نمی توانند تمام نیازهای سرمایه گذاری و عمرانی شهرداری ها را پوشش دهند .از
اینرو ،در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به دنبال یافتن منابع جدیدی بودند .ولی متأسفانه به علت اقتصاد
ضعیف و بیمار ایران ،چندان موفق نبودند ولی این مسأله مانع از روی آوردن شهرداری ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش
خصوصی به منظور تجهیز منابع مالی نشد .قلی پور ،درویش زاده و پیران نژاد( ،)3192به بررسی روش ها ،منبع ها و مانع های
دستیابی به درآمد پایدار شهری(مطالعه موردی :شهرداری ارومیه) ،پرداخته اند .در این پژوهش روش ها ،منبع ها و مانع های
دسـتیابی بـه درآمـدهای پایدار در شـهرداری ارومیه شناسـایی شـدند و پیشنهادهایی برای افزایش این نوع درآمدها ارائه شد .به
طور خالصه باید گفـت که شـهرداری ارومیه زمـانی بـه سـطح مناسـبی از درآمدهای پایدار دست می یابد که بتواند بسته
پیشنهادی ارائه شده در این پژوهش را در کانون توجه قرار دهد.

 -4مبانی نظری و یافته های تحقیق
 -1-4شهرداریها
شهرداری به عنوان نهاد اجرایی حکومت محلی ،سازمان عمومی و غیردولتی است و در چارچوب قوانین ایالتی یا ملی تشکیل
میشود و مسئول اداره خدمات عمومی در محدوده ای تعریف شده میباشد .این خدمات در کشورهای مختلف ،متفاوت است .اما به
طور معمول شهرداریها موظف به ارائه این خدمات هستند .برنامهریزی شهری ،حمل و نقل عمومی ،محافظت از آتش و سایر
بالیا ،تأمین فضای سبز ،تأمین پاکیزگی ،زیباسازی فضای عمومی ،اداره امور آرامستآنها ،اداره بازارهای عمومی و میادین میوه و
تره بار ،تأمین خدمات فرهنگی و فراغتی ،جذب توریست ،ارائه خدمات انتظامی شهری و رانندگی ،ارائه خدمات رفاهی و تأمین
اجتماعی ،ارائه خدمات زیست محیطی و بهداشتی ،تسهیل سرمایه گذاری تجاری و صنعتی ،تأمین ساختمآنها ،تأسیسات و
تجهیزات شهری(ساخت ،نگهداری و تأمین نور خیابآنها ،ساخت پل ها ،کانال ها ،پارکینگ ها ،پایانه ها ،سردخانه ها و انبارها،
تأمین آب ،برق ،گاز ،سوخت ،فاضالب و .)..در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری ،وظایف شهرداریها در بین سازمآنها
و شرکت های دولتی و غیردولتی محل متعددی توزیع شده است .بر همین اساس می توان وظایف شهرداریها را به پنچ گروه
تقسیم بندی کرد:
الف) وظایف عمرانی :مانند ساخت خیابان ،راه ها ،میدآنها ،اعالم نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری ،اعالم نظر
در خصوص نقشه های تفکیکی ،الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و الزام به پذیرش نقشه ساختمانی از اعضا سازمان نظام
مهندسی.
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ب) وظایف خدماتی :ایجاد تأسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و هموار کردن راه ها و مجاری آب ،تعیین محل هایی
مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضوالت ساختمانی ،ساخت غسالخانه و گورستان ،پیشگیری از آلودگی محیط زیست،
نگهداری و تعمیر تونل های شهری.
ج) وظایف نظارتی و حفاظتی :اجرا آرا کمیسیون ماده  ،311صدور پروانه ساختمان ،نظارت بر تمامی ساختمآنهایی که در
شهر ایجاد میشود  ،جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی ،حفظ اموال و دارائی شهر ،بر پا کردن دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی
اشخاص علیه شهرداری و حفظ فضای سبز.
د) وظایف رفاهی :ساخت بناها و ساختمآنهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی ،کشتارگاه ،بوستان و جلوگیری
از سد معابر عمومی.
ه) مدیریت منابع :بودجه شهرداری ،عوارض ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن ،سایر عوارض شهرداری در تعیین ارزش
معامالتی ساختمآنها(برجعلی نوسی.)3191 ،

 -2-4برنامهریزی
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شهرداری ها باید در بودجه خود برای فعالیتهای استراتژیک ،منابع مالی مناسب تخصیص داده و آنها را جدا از هزینه
های جاری خود مدیریت کنند .با استفاده از نظام نوین بودجه بندی شهرداری می توان بین نظام برنامه ریزی استراتژیک و نظام
بودجه بندی ارتباط برقرار نمود و با تدوین بودجه دوگانه(تفکیک بودجه شهرداری ها به دو بودجه استراتژیک و عملیاتی) به طور
مؤثر منابع را برای فعالیت استراتژیک اختصاص داد و از رخنه فعالیت عملیاتی در فعالیت استراتژیک جلوگیری کرد .در حال حاضر
فرایند تدوین بودجه شهرداریهای کشور به شیوه سنتی شامل دو بخش جاری و عمرانی است که تطابقی با چارچوب برنامه
استراتژیک ندارد ،لذا بعضی از شهردار ی های کشور نیز که اقدام به تدوین برنامه استراتژیک نموده اند ،در پیاده سازی برنامه
استراتژیک با شکست مواجه شده اند ،زیرا در اجرای برنامه استراتژیک شهری ،این فعالیتهای استراتژیک هستند که اولویت را به
فعالیت عملیاتی می دهند و اجرای برنامه استراتژیک را با اختالل مواجه می کنند .راهی مؤثر برای حفظ فعالیتهای استراتژیک،
تفکیک بودجهی شهرداری ها به دو قسمت بودجهی عملیاتی و بودجهی استراتژیک است(شیره پزآرانی و رسولی منش.)3190 ،

 -3-4کمبود منابع مالی شهرداریها
مهمترین چالش ها در این زمینه را می توان این گونه بیان کرد:
 یکی از مشکالت نظام شهری در ایران سیستم مدیریت شهری است که تحقق درآمد پایدار را با مشکل مواجه میسازد .همچنیندر مدیریت جامع شهری مؤلفههایی چون شفافیت ،قانونمداری ،مشارکت طلبی و پاسخگویی وجود دارد .آنچه به عنوان نقاط ضعف
در سیستم مدیریت شهری در ایران دیده میشود ،وجود ویژگیهایی چون تمرکزگرایی و برونزا بودن برنامهها است.
 بحث تمرکز و وابستگی شهرداری به دولت و نبود استقالل همه جانبه در امور مدیریتی شهرداریها؛ عدم دسترسی به بازار های مالی و عدم توسعه یافتگی این بازارها؛ به روز نبودن قوانین و مقررات؛ تمرکزگرایی در امور اجرایی و منافع؛ نبود درآمدهای پایدار؛(فالحی.)3193 ،روی هم رفته با نگاه به تصویب الیحه درآمدهای پایدار شهرداریها از سوی هیئت دولت 11 ،درصد از همه هزینههای
شهرداری از سوی مردم 11 ،درصد از سوی دولت و  11درصد از راه منابع و دارایی های شهرداری از بخش مشارکت و سرمایه
گذاری فراهم شود و این نقطه هدفی است که شهرداریها باید در جهت وصول به آن حرکت نمایند(حاتمی.)3191:21 ،

 -4-4درآمدهای پایدار شهرداری
آن دسته از درآمدهای شهرداری هستند که از خصایص تداوم پذیری(دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسان
شدید نمی شوند) ،انعطاف پذیری(پایه درآمدی در طی زمان رشد یابد و همراه با گسترش مخارج آن گسترش یابد تا از مضیقه مالی
اجتناب شود) و مطلوب بودن(کسب درآمد از محل مربوطه موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری بوده و موجب لطمه زدن به
ساختارهای زیست محیطی ،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی شهر نشود) برخوردار باشند و برای وصول آن بتوان برنامهریزی های
اجرایی الزم را تعریف کرد .از مهمترین وجوه پایداری شهری ،دستیابی به الگوی پایدار منابع اقتصادی برای تأمین هزینههای
جاری و عمرانی مورد نیاز شهر است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیرساختهای توسعه ای شهر و همچنین خدمات رفاهی
مورد نیاز را فراهم می آورد(حسن زاده.)3191 ،
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بررسی منابع درآمدی شهرداریها روشن مسی سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداریها دارند
بنابراین درآمد شهرداریها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار ،منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار جای
خود را در ردیف های درآمدی شهرداریها به منابع پایدار ،مستمر و قابل وصول بدهد .به گونه ای که مناسب ترین منبع درآمدی
در حوزه اقتصاد شهری می توان کارآمد نمودن نظام تشخیص اقتصادی منابع دانست ،که زیر بنای رشد اقتصادی را برای همه
شهرداریها فراهم می سازد و عواملی چون نیروی انسانی کارآمد ،ساختار سازمانی مناسب ،آموزش تخصصی و حرفه ای مدیران،
ایجاد و توسعه بانک اطالعات و ضوابط و آییننامه ها و دستور کارهای اجرایی در حوزه درآمدی می تواند سبب کارآمدی این نظام
گردد(رزازیان؛  .)3127:03اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به شهروندان ناشی از فقدان منابع
مالی است .صاحب نظران مسائل مالیه عمومی معیارها و راه کارهای متفاوتی برای تأمین منابع درآمدی شهرداریها ارائه کردند.
تجارب کشورهای مختلف نشان می دهد مهمترین منابع مالی شهرداریها را مالیات و عوارض و بعد از آن کمک های دولتی در
قالب بودجه های جاری حکومت های محلی و تاسیسات و تجهیزات محلی و در نهایت وام دهی تشکیل می دهد(آیت الهی،
 .)3127همچنین ترکیب بهینه منابع مالی شهرداریها مجموعه ای از فروش کاال و خدمات شهری ،انواع مالیات و عوارض و
کمک های مالی دولت مرکزی است .وضعیت شهرداریهای کشور هم نمی تواند از این قانون مستثنی باشد و نگرش حاکم بر
دست یابی به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به درآمدهای پایدار و فاصله گرفتن از درآمد های ناپایدار حرکت
نماید(موسوی و همکاران .)3122 ،در نهایت مالیات وضع عوارض بر امالک و دارائی های غیر منقول اعم از واحدهای صنعتی،
مسکونی ،تجاری ،تفریحی ،زمین و جزء این ها می تواند منبع درآمدی مناسبی برای شهرداریها باشد و شهرداریهای ایران می
توانند با استفاده از تجارب سایر کشورها در جهت چگونگی وصول این منبع درآمدی در جهت تأمین منابع جدید درآمدی استفاده
کنند(جمشیدزاده زیازی؛  .)3121ماده  -2ماده( )29آییننامه مالی شهرداریهای به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق
گردید(طرح درآمدهای پایدار شهرداریهای کشور:)3191 ،
 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؛ کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدهای که به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد؛تبصره :1شهرداریها می توانند از ابزارهای تأمین مالی اعم از تسهیالت منابع داخلی و خارجی ،اوراق مشارکت ،سرمایه
گذاری خارجی(فاینانس) ،بیع متقابل ،صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساختهای شهری و اجرای طرح های توسعه مدیریت
شهری با اولویت حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.
تبصره :2شهرداریها می توانند برای اجرای پروژه های مدیریت شهری از روش های اجرائی مناسب از قبیل منابع مالی و
ساخت و بهره برداری و واگذاری( ،)BOTتأمین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری( ،)BOOطرح و ساخت کلید در
دست( ،)EPCساخت و بهره برداری و مالکیت و واگذاری( ،)BOOTساخت و اجاره و واگذاری( ،)BLTاحیاء و بهره برداری و
انتقال( ،)ROTساخت و اجاره و بهره برداری( ،)BLOمشارکت بخش عمومی و خصوصی( ،)PPPبا پیشبینی تضمین های کافی،
بر اساس آییننامه معامالتی که به پیشنهاد وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور) به تصویب هیأت دولت خواهد
رسید اقدام نمایند.

 -5-4دستیابی به درآمدهای پایدار
طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداریها در مراکز استآنها و شهری در نشت رسمی با اعضای شورای
اسالمی شهرها در سال  3121به تصویب رسید که اهداف زیر را دنبال می کند:
 ایجاد هدفمندی در اقدامات شهرداری برای اصالح و تأمین منابع درآمدی شهرداری؛ سیاست گذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاست های توسعه شهری؛ 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:
 تداوم پذیری :یعنی دارای ثبات بوده و حداقل در کوتاه مدت دچار نوسانات شدید نشوند.36
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 مطلوب بودن :یعنی کسب درآمد از آن محل موجب ارتقاء رویکرد عدالت محوری شود و به ساختارهای زیست محیطی،کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی لطمه نیاورد.
 انعطاف پذیر بودن :یعنی کسب درآمدی که در طی زمان بزرگ شود و همپای با گسترش مخارج گسترش یابد تا از مضیقهمالی اجتناب شود و برای وصول آن بتوان برنامهریزی های اجرایی الزم را تعریف کرد(شرزه ای و قطمیری؛ .)3121
اهمیت موضوع زمانی روشن میشود که بدانیم بیش از  93درصد از منابع مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون
شهرها تامین میشود و وابستگی به کمکهای بالعوض دولتی کمتر از  3درصد است .در شهرهای ما برای تأمین منابع مالی هر
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
امکان پذیر شده است .در شهرها ،حریم ها و فضای سبز به فروش می رسد ،کاربری ها تغییر داده میشود و سرانه ها زیر پا
گذاشته میشود  .همه این موارد در واقع زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و دست درازی به منافع نسل های آینده است .در زیر به
برخی از مشکالت و معضالتی که ناشی از مشکالت مالی شهرداریهاست و گریبان گیر شهرها شده است ،اشاره میشود:
 فروش م ازاد تراکم و تأثیر آن بر سیستم های شهری ،میزان و نوع ارائه خدمات ،شبکه ارتباطی ،تراکم جمعیت و کاهش فضای
عمومی و باز را به دنبال دارد.
 فشارهای بیش از حدی که در ساخت و سازها برای کسب درآمد به شهروندان وارد میشود ،نوع و میزان گرفتن عوارض خارج
از قاعده ،باعث تغییر نگرش فرهنگی مردم درباره شهرداری شده است(مقیمی.)3123 ،
 در حریم و حاشیه محدوده ای شهرها ،در نقاطی که بخشداری ها اقدام به صدور پروانه ساختمانی می کند ،عالوه بر اینکه
زمینه ساخت و سازهای غیر اصولی و غیر مهندسی فراهم میشود ،توسعه ی قارچ گونه شهر را به دنبال خواهد داشت .باید توجه
داشت که به احتمال زیاد این مناطق در آینده نزدیک به محدوده ی شهری اضافه میشود و منجر به پیدایش مشکالت پر شمار
برای مدیریت شهری خواهد شد ،زیرا شهرداری مجبور به ارائه خدمات در کاربری های شکل گرفته خواهد شد .ارائه خدماتی که نه
تنها هیچ درآمدی برای شهرداری نداشته بلکه شهرداری نیز با دادن خدمات شهری مجبور به صرف هزینههایی نیز میشود.
 تأخیر در ارائه طرح های مطالعاتی و اجرایی به ویژه تأخیر در ارائه طرح تفصیلی که به متوقف ماندن بسیاری از پروژه های
عمرانی انجامیده و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.
 پیشبینی های بیش از اندازه ی درآمد تفکیک اراضی در مناطق حاشیه ای شهرها در بلند مدت باعث از میان رفتن زمینه های
کشاورزی ،باغ ها ،فضای سبز و منابع تولید اکسیژن شهر خواهد شد.

 -6-4طرح های پیشنهادی برای افزایش منابع مالی شهرداریها از طریق درآمد های پایدار
 -1-6-4استفاده مناسب و صحیح از امالک و مستغالت شهرداری از طریق ساماندهی بازارهای هفتگی و
....؛
شهرداری می تواند از طریق نمایشگاه های هفتگی ،ماهانه ،فصلی و مناسبتی و ...را برگزار کند و با فراخوان از کشاورزان و
صنعت گران عرصه فرهنگی و هنری اقدام به برپایی نمایشگاه های دائمی و موقت و همچنین جشنواره های فصلی نماید.
 -2-6-4مدیریت پسماند
برای پایداری و کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند ،وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی که بر اساس
مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و ظرفیت های موجود تدوین می شوند .در ایران با توجه به شرایط اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی شهرهای مختلف می توان از شیوه های ترکیبی پسمان سوزی ،کمپوست ،بازیافت کاغذ ،پالستیک،
شیشه و فلز و دفن بهداشتی با رعایت استاندارد های الزم استفاده کرد .این روش ها در نهایت می تواند با یک مدیریت استراتژیکی
نه تنها کشور را از مشکالت زیست محیطی برای نسل های آینده نجات دهد بلکه هزینههای شهری را کم و درآمد زایی مناسبی
برای این مدیران داشته باشد تا بتوانند در مسایل مهم دیگر شهری برای رفاه و سالمتی شهروندان هزینه کنند.
 -3-6-4راه اندازی کارگاه تولید سنگ فرش ،بلوک سیمانی ،قطعات بتنی درجا و موزائیک و...
مزایایی که این طرح برای شهرداریها به ارمغان می آورند عبارتند از:
 فروش مازاد تولید به مصرف کنندگان در سطح شهر بدون کرایه حمل؛ فروش محصوالت به شهرداریهای اطراف؛ -استفاده محصوالت تولیدی در مصارف داخلی شهر و اشتغال زایی؛
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 -4-6-4ارائه زمین به سرمایه گذاران
شهرداریها می توانند با ارائه زمین به سرمایه گذاران و اصناف درون شهری برای راه اندازی فضای بازی کودک در کنار
پارک های شهری و نصب دکه های فروش مواد غذایی ،مطبوعاتی و ...اقدام نمایند.
 -5-6-4ﺧﺼوصی سازی
شهرداری ها اگرچه طبق قانون جزو نهادهای عمومی غیردولتی طبقه بندی می شوند و مشمول مقررات عام اصـل  00نمی
باشند ،ولی دالیل اقتصادی متعددی وجود دارندکه ضرورت واگذاری فعالیت های شهرداری ها به بخش خصوصـی را مورد تأکید
قرار می دهد .این مسأله می تواند یک رویکرد مثبت در تأمین منابع مالی برای خدمات شهری باشـد.

 -7-6-4صندوق مشترک شهرداران
صندوق های توسعه شهرداری( )Mfdsمؤسساتی دولتی هستندکه به دولت های محلـی بـرای سـرمایه گـزاری در تأسیسات
زیر بنایی وام می دهند.
 -8-6-4توسعه مکآنهای با پتانسیل باالی توریستی و گردشگری شهری
گردشگری نه فقط یک استراتژی برای فراهم کردن یک محصول رقابتی در جهت برآورده کردن انتظارات بازدید کنندگان
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
شهری و ساکنان منطقه است .شهرداری می تواند مکآنهایی که پتانسیل خوبی دارند تا به قطب توریستی گردشگری تبدیل شوند
و جزء درآمدهای پایدار شهرداریها محسوب شوند ،اقدام کنند:
 تهیه زیرساختهای شهر برای جذب توریست؛ احداث موزه های آثار باستانی در کنار بناهای تاریخی؛ بازسازی و توسعه کاروانسراهای شهری و بازارهای محلی؛ توسعه شهر زیر زمینی؛ -ساخت تاالر های پذیرایی در سطح شهر و تأمین منابع مالی؛(مسلم پور.)3191 ،
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-6-6-4کشت گیاهان دارویی و درﺧتان مثمر در پارک ها و محوطه های فضای سبز
کشت گیاهان دارویی مثل اسطوخودوس ،رزماری ،افسنطین که ارزش تجاری باالیی دارد باعث صرفه جویی های عمده در
هزینههای نگهداری ،آبیاری ،کود و سم در میادین و پارک ها و از طرفی شهرداری می تواند از طریق برداشت و فروش این نوع
گیاهان به درآمد زایی پایداری دست پیدا کند .به طور مثال شهرداری فردوس به جای کاشت درختان غیر مثمر در میادین و بزرگراه
ها ،به کاشت درخت زیتون که میوه اش چندان برای مردم و رهگذران مطلوبیتی ندارد پرداخته است و ساالنه بین  9تا 32تن زیتون
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.

 -9-6-4لزوم توجه به زیبایی شناسی و زیبا سازی منظر شهری و اﺧذ درآمدهای پایدار از آنها
زیبایی و ادراک فضا و منظر شهری که حاصل تعامل انسان با محیط شهری است ،الزاما امری پویا و چند وجهی است.
بررسی عوامل و سازکارهای درگیر در ادراک منظر شهری متعدد و پیچیده است .ادراک منظر شهری مبتنی بر انگیزه های انسانی
و مبتنی بر ویژگی های محیطی است که در سطوح مختلفی چون منظر کالبدی و زیبایی شناختی تا تجسم ذهنی و معنایی شهر
شکل می گیرد .مبلمان شهری به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ارتباطی شهروندان با شهر ،فضاها و مناظر آن ،ابزاری است
که عالوه بر رفع نیاز ،در زیباسازی فضای شهر و به تبع آن ایجاد احساس رضایت در ساکنان نقش مؤثری ایفا می نماید .ادراک
زیبایی دردیدگاه مردمی نیز تا حدودی امری ذهنی تلقی میشود یعنی این که زیبایی ،کیفیت یک پدیده عینی و مستقل از ادراک
آن نیست بلکه ارزشی است که از سوی فرد دریابنده به یک وجود عینی مثل یک منظره ی طبیعی ،یک بنا ،یک شعر ،یک
موسیقی و ...اضافه میشود .بنابراین این که چه چیزی زیباست و چه چیزی زشت است به عقیده ی فرد بستگی دارد .در ادراک و
ارزیابی زیبایی محیط و منظر شهری ،عالوه بر معیارهای معمول و متداول کالبدی هم چون ریتم ،نظم ،تناسبات و تنوع و ازدحام
و محیط ساکت و آرام بخش و ...عوامل و معیارهای زیادی هم چون ادراکات معنایی در سنجش زیبایی دخالت دارند که از جمله
31

ی آنها می توان به خاطره انگیزی و خاطرات و حیات اجتماعی و حضور طبیعت و ..اشاره کرد(شهری و زمانی .)3191 ،با توجه به
حجم عظیم عملیات عمرانی مربوط به روسازی راه ،هر ساله بودجه کالنی در راستای ساخت معابر شهر و حفظ کیفیت آنها هزینه
میشود .در این راستا ،در صورتی که در برآورد هزینههای پروژه تالش مسئولین به سوی کاهش هزینههای اولیه ،بدون در نظر
گرفتن هزینههای فاز بهره برداری پروژه و چرخه عمر آن باشد ،ممکن است گزینه ای برای اجرا یا تعمیر و نگهداری انتخاب شود
که عمالً از نظر اقتصادی گزینه مناسبی نیست و موجب هدر رفتن منابع شهرداریها در طول عمر خدمت رسانی راه میشود .در
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
باالت ر ،هزینه اولیه کمتری را برای کارفرما به دنبال داشته باشد ،اما در طول مدت عملکرد پروژه نیاز به تعمیرات پی در پی ،انسداد
راه ،هزینه باالتر جهت تعمیرات و عواملی از این دست در نهایت هزینه بیشتری را به کارفرما تحمیل کند .بسیاری از پارامترهای
مورد استفاده در  ICCAسطوحی از عدم قطعیت را با خود به دنبال دارند با این وجود نه تنها در پروژه های روسازی راه و معابر
شهری ،بلکه در سایر پروژه های عمرانی رویکرد قطعی به علت سهولت رواج بیشتری دارد(گلصنملو و همکاران؛ .)3191
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بودجه شهرداری یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود،
همراه با پیشبینی مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای الزم برای تأمین هزینه آنها پیشبینی میشود و پس از تصویب
انجمن(شورای) شهر قابل اجراست .یکی از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران شهری کمبود منابع درآمدی مورد نیاز با داشتن
دو خصیصه تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بودن در چارچوب توسعه پایدار ،برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختهای شهری
است .راهی مؤثر برای حفظ فعالیتهای استراتژیک ،تفکیک بودجهی شهرداری ها به دو قسمت بودجهی عملیاتی و بودجهی
استراتژیک است .درآمدهای شهرداری که همواه با کمبود منابع مالی مواجه بوده است عبارتند از :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؛ کمک های اشخاص حقیقی و
حقوقی و سایر درآمدهای که به موجب قوانین و مقررات مربوط تعیین میگردد .علت روی آوردن به منابع درآمدی پایدار این
میباشد که هزینههای شهری پایدار ،اما درآمد های شهرداری ناپایدار میباشد ،ازاینرو کسب درآمد از منابع پایدار در طول زمان
موجب تقویت شهرداریها و فعالتر و مفیدتر شدن نقش آنها در مدیریت امور شهری میشود .از آن جایی که درآمدهای پایدار
مستلزم وجود توسعه پایدار در اقتصاد است و همچنین توسعه پایدار در اقتصاد بستگی بسیار شدیدی به چگونگی استفاده از امکانات
و خدمات زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده از هوا ،آب ،فضای سبز و کلیه امکانات و فضاهای شهری دارد ،این
درآمدهای پایدار باید دو خصیصه تداوم پذیری و حفظ کیفی محیط شهری برخوردار باشند .با توجه به بررسی های به عمل آمده
منابع درآمدی حاصله از ویژگی ناپایدار بودن برخوردار می باشند ،ازاینرو الزم است شهرداریها برای تحقق درآمد سالیانه خود در
راستای کسب درآمد از منابع مالی پایدار اقدام نمایند .با توجه به این که درآمد های پایدار از یک استقرار نسبی برخوردارند ،الزم
است شهرداریها به عنوان یک نهاد عمومی که مسئولیت مدیریت و اداره شهرها را بر عهده دارند با استفاده از تجارب سایر
کشورهای توسعه یافته وابستگی خود را به تأمین درآمد از منابع ناپایدار کم و با افزایش سهم درآمدهای پایدار در اقالم درآمدی
خود به ارائه خدمات در سطح شهر بپردازد در غیر این صورت در دراز مدت با زیادی عدیده ای در مدیریت شهری مواجه خواهند
بود .با توجه به بررسی های صورت گرفته اعمال راهکارهای مطرح شده تا حدودی می تواند درآمدهای پایداری برای شهرداریها
ایجاد کند .در حال حاضر فرایند تدوین بودجه شهرداریهای کشور به شیوه سنتی شامل دو بخش جاری و عمرانی است که
تطابقی با چارچوب برنامه استراتژیک ندارد ،راهی مؤثر برای حفظ فعالیتهای استراتژیک ،تفکیک بودجهی شهرداری ها به دو
قسمت بودجهی عملیاتی و بودجهی استراتژیک است .برای استفاده از منابع نوین درآمدی در شهرداری ها ،آن چه که قبل از
فراهم کردن منابع درآمدی حـایز اهمیـت می باشد ،بستر سازی مناسب برای استفاده از این منابع است.
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مالیه شهرداریها؛( ،)3127بررسی طرح درآمد پایدار شهرداریهای کشور ،معاونت پژوهش های اقتصادی ،دفتر مطالعات
اقتنصاد بخش عمومی ،شماره مسلسل  ،33013کد موضوعی .211
مهندسین مشاور هامونپاد؛( ،)3121شیوه های افزایش درآمد و کاهش هزینههای شهرداریها ،تهران :انتشارات سازمان
شهرداریها و دهیاری های کشور.
موسوی ،میرنجف؛ باقری کشکولی ،علی؛ سعیدآبادی ،رشید؛ حسینی امینی ،حسن؛ قنبری ،ابوالفضل؛( ،)3122استراتژی
های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداریهای شهرهای کوجک(مطالعه موردی شهرداری زارچ) ،مجله علوم انسانی و
اجتماعی ،دانشگاه تبریز.
مقیمی ،محمدحسین؛( ،)3123تنگناهای مالی شهرداریها و تدوین راهکارهای منابع مالی پایدار ،شهرداریها ،شماره ،01
تهران :انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ،وزارت کشور.
مسلم پور ،عباس؛( ،)3191واکاوی و بررسی منابع مالی شهرداریها و لزوم ایجاد درآمدهای پایدار ،پنجمین کنگره بین
المللی مهندسی عمران ،معماری و توسعه شهری ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی.
نصر اصفهانی ،رضا؛ آخوندی ،نادر؛( ،)3122تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث درآمدهای پایدار و ناپایدار(-3122
 )3173همراه با ارائه راهکار جدید ،همایش مالیه شهرداری ،صص .330 -371
هاشمی ،سیدمناف ،بصیرت ،میثم ،مظلومی ،مهرداد؛( ،)3193راهکارهای دستیابی به نظام درآمدی مطلوب کالن شهرها
با جهتگیری تحقق توسعه پایدار شهری ،مجموعه مقاالت پنجمین همایش مالیه شهرداری ،مشکالت و راهکارها( با
رویکرد اقتصاد مقاومتی( ،تهران.
وصالی آذر شربیانی ،محمد؛( ،)3193بررسی تطبیقی منابع درآمدی شهرداریها در ایران و جهان ،سومین کنفرانس ساالنه
پژوهش های معماری ،شهرسازی و مدیریت شهری.
یگانگی دستگردی ،وحید؛( ،)3191نگاهی به نقش آژانس های توسعه شهری در تأمین منابع مالی شهرداریها ،مجله
اقتصاد شهر ،شماره  ،32صص .32 -07

