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 چکیده

 کشور اداره در های چالش آمدن وجود به باعث سیستم این خود شود می اداره متمرکز صورت به ایران در اداری سیستم

 به ، شهرداری وظایف و شهر شورا تشکیل. است بوده سیاستگزاری با شهر حق و شهری مدیریت حوزه در ویزه به

 سیاست و مدیریتی ساختار و پیچیده سیستم خاطر به ،اما شده شروع شهرها در زدایی تمرکز سمت به جدید برنامه سوی

 مدیریت های چالش ایجاد باعث امر همین و نداشته توفیقی زدایی تمرکز زمینه در شهر ،حق کشور ریزی برنامه گزاری

 دولتی بخشهای تکوین باعث ایران مدیریتی سیاستگزاری نگاه با شهروند و شهر حق.  باشد می شهرها و ایران در شهری

 تحقیق روش از استفاده که.  باشد می ایران در شهری مختلف مسائل در شهر حق و شهر به نسبت محور دولت و

 و شهرها سراسر و ایران مدیریتی ساختار در گرایی تمرکز پژوهش این نتایج که. است رسیده انجام به تحلیلی-توصیفی

 سیستم در ها شهرداری جایگاه تضعیف و شهر مسائل به نسبت به محور ودولت دولتی و بخشی رویکرد شهر حق

 مردم مشارکت و ریزی برنامه و ،مدیریت ایران سیاسی – اداری تمرکز ساختار ،در های یافته مجموع ،در نیست مدیریت

 مدیریت ساختار و نگرش در ،تغییر چالش این رفع برای شود انجام تمرکززدایی منظور به جانیه همه شهر حق محلی

 ساختار این تغییر و پایین به باال از قدرت قدرت تقسیم و یکپارچه مدیریت و محلی حکومت تقویت عنوان به شهری

 شهر به تحقق به منجر شهر های سرمایه هزینه چگونگی در مشارکتی ریزی بودجه گیری کار به باشد می باال به پایین از

 . شود شهرها اداره در

 مدیریت شهری ، حق شهر،سیایت گزاری ،تمرکز گرایی،چالش مدیریتی،شهر پاوه   کلمات کلیدی: 
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 ه و بیان مساله مقدم

 رانیدر ا نیامروز ینیشهرنش یهاچالش نیاز عناو یادر کشورمان است، پاره ینیشهرنش یهاچالش یمطالعه مورد یبرا

چشم  افتیدر ،ینظر یدر حال توسعه ارائه شده است. دستاورد مهم بخش مبان گرید یاز کشورها یبرخو شهر پاوه وو 

و در حال توسعه و فراهم کردن  افتهیتوسعه  یکشورها یاساس یزهایبا لحاظ تما ن،یامروز ینیرنشاز رخداد شه یانداز

است.هشت چالش  شهر پاوه در نیامروز ینیشهرنش یهاچالش نیعناو نشیگز یاخاص، بر یفیاستفاده از تعر نهیزم

 یرشناسیو فراگ یشناس بیآس ،یسبب شناس ،یمعرفت شناس ،یشناس یهست یشده و در پنج محور اصل دهیبرگز یدیکل

 یها، برخوردارمهم آن یژگیاست که و دهیانجام ییراهکارها یبه ارائه تاًیهر چالش، نها مطالعهاند.مورد مطالعه قرار گرفته

 یریضرورت و قرارگ کیبه مثابه  یو انسان یاجتماع ،یبا مطالعه انجام شده از لحاظ جوانب فرهنگ ییاز ارتباط محتوا

است . شهر نشینی حاصل مجموعه روابط  ییاجرا تیو قابل تینیبر ع دیتأک زیدر دو دسته کوتاه مدت و درازمدت و ن

از جامعه محسوب می شود  که شهروندان ب نوبی خود حقوق شهروندی را با تعهدات اجتماعی است که انعکاسی 

 1برون 2003خاصی عطا می کند ک شامل اعمال قدرت دولت و تعهد پرداخت مالیات و اظهار نامه دولتی است )پرسل 

2010) 

 رانیدر ا ینیرشد مشکالت شهرنش

 ریمتشکل و غ ریمعضل رشد بخش غ"، "ینینش هیحاشمهاجرت و  "، "یضعف مسکن شهر"از پژوهش یگریبخش د در

، "یشهر تیریو مد یزیربرنامه ،یضعف طراح"، "یشهر تیهو یکاست "، "یاجتماع هیضعف سرما"، "یاقتصاد یرسم

مطالعه قرار  هستند که مورد ییهاچالش جمله، از "یشهر دارینقص در توسعه پا"و "یمینظام حقوق ترم یناکارآمد "

 اند.گرفته

 بیتعداد، ترک شهر عبارتند از: یکیمطالعه اکولوژ یاصل یآمده است: محورها "رانیدر ا نیامروز ینیشهرنش یچالش ها"

 - شهر مرزی و بازارچه شهر یراکز تجارم -در بازار  یشهر تیآن چون شدت تحرک و تراکم جمع نیو تحرک ساکن

قابل و تنگاتنگ در ارتباط مت یمربوط به حمل و نقل و ارتباطات شهر التیامکانات و تسه شیالبته افزایبه اوج خود م

 یائل اجتماعمس نیاز محقق یکیاست و به نظر  یگیهمسا یهازهیزائل کننده انگ ت،یبا دو عنصر تراکم و تحرک جمع

 ای یشهردار یابه آن  اشاره کرد بر توانیالحاق م نیکه در ا ییچالش هاو...عناصر مرادف با حضور جرم، طالق  نیهم

 پاوه مطرح شود  خالصه وار به آن اشاره خواهم کرد :  یشهر تیریمد

 هرداری ریت شهری  توسط شیالحاق شهر پاوه و انتظار شهروندان  از حق شهر و ارائه برنامه ریزی و مد

 در خصوص خدمت رسانی  به شهروندانی که با فرهنگ روستا نشینی و تغییر فرهنگ شهرک  نشینی 
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 و بافت  روستاهای که به شهرک تبدیل شده اند و زیردهیاری به  قوانین شهرداری  تغییر در  ساخت

مدریت برنامه ریزی آنها و حوزه ساخت و ساز مسکن و سرمایه گذاری و سیاستگزاری مناطق شهری 

هزینه به شهرداری شهر پرداخت شود ویکی از چالش های مربوط حوزه تفکیک کاربری  اراضی در 

مسکن و ساخت ساز های بر اساس قوانین شهرداری و زباله و آب و فاضالب  ..چالش بزرگی بخش 

 برای شهرداری است

 با توجه به فرهنگ شهر    یتابعه و کم رونق شدن  دامدار یباغات روستاها یکشاورز نهیاشتغال در زم

 به عنوان چالش به آن  اشاره کرد.  توانیکه م یشاخص روستا تیبه عنوان فعال ینینش

  طبق نقشه شهر  پاوه از لحاظ فضا کالیدی و عوارض طبیعی و توپوگرافی و داشتن تپه ماسوره از لحاظ

چشم انداز طبیعی زیبا باعث رشد متوازن عرضی  که بیشتر به صورت شهرهای خطی رشد طولی را 

است و نیاز به مدیریت بیشتر و خدمات  مضاعف   داشته است و خدمات  بر اساس  شهرداری هزینه بر دار

 شهری به شهرکها شهر پاوه و محالت شهری جهت پایداری اجتماعی می باشد 

  الحاق روستا به شهرک  موضوع زمان بر است و ضعیت از نظر ساختاری برابر مقرارت توسط حکمروایی

ینی و ارایه خدمات بر اساس متناسب شهری پرسنل های شهرداری متناسب  با شیوه تغییر  الگو  شهر نش

جمعیت ،ارائه خدمات  و ماشین آالت عمرانی در اختیار شهرداری قرار بگیرد و اعتبارات  ویؤه بر اساس 

متناسب به جمعیت زمان و فعالیت شهرک  نیاز به زمان بیشتر دارد که باعث چالش شهر و حق شهر می 

 باشد 

 نون که اعتبار  ندارد   یعنی طرح هادی چند سال پیش تمام شده طرح هادی گذشته این روستا  مطابق قا

و نیاز به باز نگری بر مصوب قانون شهر ی توسط سیاستگذاری  مدیریت شهری توسط شهرداری یک 

 چالش شهری محسوب  می شود .

   1395بر اساس آمار  هنوز امار دقیق در دسترس ولی بر اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال   

 45هزار نفر مجموع این چهار روستا و تبدیل آنها به شهر ک ازنظر   جمعیت داشته باشند که  12حدود 

درصد جمعیت شهر پاوه اضافه  شده است .در صورتی بخش های مرکزی شهر پاوه  شهر نوسود و 

حاقی که به شهر نودشه باینگان و بانه وره مجموع آنها تقریبا این چهار شهر مرزی  برابر چهار روستای ال

لحاظ وسعت هم حدود صد  ازپاوه اضافه شده ند  و نیازمند به اعتبار و خدمات بیشتر خواهد داشت 

 نیشود ،  البته ا یپاوه اضافه م دیهکتار حدود پنجاه درصد سطح موجود پاوه در واقع به شهر جد یس

هکتار  یرا شده از صد وسروستا ها است و قطعا وضع موجود اج نیا یقبل یطرح ها یمساحت برابر

شود خود را کامل نشان  بیو مطالعه و تصو هیته دیکه طرح جامع شهر پاوه جد یاست وزمان شتریب

 یهایآن نابهنجار یریگاندازه یبرا یمناسب یهاو متقابالً شاخصند تدر شهر هس یروان داللت .دهدیم

 رسدمیهستند. زین یشهر
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 . ت،یاز جمع ییروستا یگاهها شدن سکونت یو خال یتیجمع راتییتغ ،یاز تبعات مهم اجتماع یکی 

 یبر اساس سرشمار میتوجه داشته باش دیاست. با یمناطق مرز تیکوچک و کم جمع یخاصه در روستاها

نفر در  24.328و  ینفر در نقاط شهر 36.103شهرستان پاوه،  ینفر 60.431 تی، از کل جمع1395

در سطح  ییو روستا یشهر تیجمع یتعادل نسب نیا ادیبنظر م. کنندی م ستیز ییروستا یها-ونتسک

ما دچار  یطرف هنوز روستاها کیمعنا که از  نیتوسعه شهرستان است. بد یها تیاز مز یکیشهرستان، 

  رساختیتعداد از سکنه )بشرط بهبود ز نیا یبرا یا توسعه یها اند و توان نشده یتیجمع زیمرحله سرر

شهر  یتوپوگراف طیبخاطر شرا نکهیها موجود است و دوم ا ( در آنی...و بهداشت یآموزش ،یارتباطات یها

 ی)مانند گران گذاردی گوناگون م یها بر حوزه یفشار مضاعف هیروی پاوه، هر گونه مهاجرت گسترده و ب

شیب تند زمین ،یفشار روان ،یاجتماع ینظمی ب ک،یتراففضای سبز، فاضالب شهری ،مسکن، آب شرب،

 سکونت 50در حال حاضر از  گری...(. از منظر د بسته شدن بازارچه شهر پاوه و ستیز طیمح بیتخر ،

روند  مهاجرت این روستا به شهر پاوه از سکنه شده و یگاه خال سکونت 6حوزه شهرستان،  ییگاه روستا

. ته اند و در شهر پاوه سکونت داشبه مهاجرت به شهر پاوه دارد لیاز م یحاک زیمناطق ن گرید یتیجمع

 رصدد 2/9به شهر پاوه  یی، نرخ خالص مهارجرت از مناطق روستا1390تا  1385 یدر بازه زمان کهیبطور

ها  اشتغال بر اساس امکان جادیو ا یمرز یها گاه به توسعه سکونت یتوجهی بوده است. در صورت ب

 دیاز سکنه خواهند شد. نبا یاز مناطق خال یگرید ینه چندان دور تعداد ندهیموجود در آ یها تیو ظرف

 نتیساکن است ام تیوجود دارد و هرجا که جمع تیو جمع تیامن نیب یکه ارتباط تنگاتنگ میببر ادیاز 

در آن حاکم است. لذا عالوه بر  زیناز نظر زیرساخت خدمات که نیاز اساسی یک روستا می باشند 

 تیاز اهم یموضوع و توجه مضاعف به توسعه مناطق مرز نیا زین تیدر سطح حاکم ،یا توسعه ینهادها

  دوچندان برخوردار است.

و  نییپا یور بهره ی. مسئله اصلردیگی قرار م یبردار اشتغال مورد بهره یاز آمارها یعنوان بخش مهمه ب ها تیظرف

 یهاسازمان یهایگذاراستیها و ساقدامات، برنامه رغمیعل نکهیا گریهاست. مسئله د بخش نیعدم ثبات اشتغال در ا

 نان،یمرزنش یهای تعاون ان،ییروستا ینیکارت مرزنش ،یورلهیپ ارتمانند صدور ک ییها برنامه نمودن ادهیدر پ مدخلیذ

گفت که در  توانیم یو حت مانده یو ...، معضالت اشتغال ساکنان همچنان باق یمرز یها موقت، بازارچه یهابازارچه

 نیبا ا یتوسعه مناطق مرز یمنطق موجب بحث دو مورد  نای. اند نموده دیرا تشد ها ینابرابر ها استیس نیا یموارد

 یما را به سمت راهکارها نهیزم نیدر ا شریب حیتوض دیرانده است. شا هیموجود را به حاش های تیها، ظرف استیس

مسطح و عدم  یکمبود اراض ،یاراض بشی روستا، مرز اساس بر ها مراتع و جنگل یون سازد. مرزبندمرهن یاتیعمل

 یهستند که کشاورز یعوامل نیو ... از جمله مهمتر یمستغالت داری هسرمای گسترش ها، باغ خانه جادیا ،یصرفه اقتصاد

است. وجود انبارها،  یو دامدار یکشاورز های رساختزی کمبود مهم نکته. اند منطقه را به اضمحالل کشانده یو دامدار
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ن صنعت به یاز ملزومات مهم ا یو دام یمحصوالت کشاورز یو فراور داری نگه یبرا یلیتبد عصنای و ها سردخانه

 یو دام یباغ داتیشهرستان در حوزه تول های لیاست. با توجه به پتانس یمرز های تیبا فعال اسیدر ق دارترینسبت پا

محصوالت  دیتول یانجام شود و بازده یسنت ی وهیبه ش ها تیموجب شده است که فعال ها   رساختیز نیا الت،یو ش

است که در صورت نبود آن هر  یاتیامر ح کیارزش  رهیبه زنج توجهتوجه داشت  دیبا نهیزم نیباشد. در ا نییهم پا

در سطح  یکی. در حال حاضر محصوالت خوب و ارگانکند یرا با شکست مواجه م گذاری هیو سرما استینوع س

ن یروبرو است. ا یجد اریبس های و بازار آن با ضعف غاتیتبل ،یفرآور یندهایأسفانه فرآاما مت شود یم دیشهرستان تول

و از جمله عراق است. ما شاهد  یرونیب یبه بازارها یاقتصاد یپلماسیو سپس د یمستلزم برندساز زیامر قبل از هر چ

 نیکه ا شود یبه بازار عرضه م یآن، گردو و ... در همان قالب سنت های مانند توت، انار و فراورده یمحصوالت میهست

 .ستین یمنطبق با بازار امروز یرفتار اقتصاد وهیش

ی م یاست که سع یپرشمار یها-تیظرف یدارا ،ینقطه مرز کیعنوان ه پاوه ب به شهر  با توجه ،شهر پاوه توسعه در

شهر پاوه که از آنست در سطح  یو متخصصان امر توسعه؛ شواهد حاک نانیاز نخبگان، کارآفر یدمن در حد. بهره شود

 یادغام در ساختارها یدارد. استفاده از استراتژ تیو موضوع تیمهم موجود امر نیپاوه، خوشبختانه ا یک شهرستان 

 ییو اجرا یرگی میتصم یبه سهم شما در ساختارها یبستگ رانیامروز امر توسعه در ا نکهیا تیواقع کیکالن؛  ییاجرا

 زیتوسعه ن که محروم و متعاقب آن یتیریمد یها تیکه در سطح استان از ظرف این است شهرستان  یدارد. مشکل اساس

دلسوزان مانند امام  گریدر سطح شهرستان و د ییاجرا رانیمد تیحادث شده مسئول تیرا دارد. وضع یمند بهره نیکمتر

از  یمند بهره انیها دشوارتر نموده، چرا که انگار جر سال نیا یط زیرا ن. شورا شهر محترم  ندهیجمعه محترم و نما

را بر  یامر فشار مضاعف نیاست و ا یکریقابل پ هیناح نیبات مردم از المطا یریگیپ های توسعه و کاهش نابرابر یایمزا

 تیریتر در مد شهرستان حضور پررنگ یتوسعه برا یزا برون یها تیظرف نیاز مهتر یکی. لذا دنمای یم لیآنان تحم

 است. یاستان

استان ، فقدان نقشه راه توسعه شهرستان است . باالخره  یشهرستانها ریشهرستان پاوه به مانند سا از چالش های  یکی

موجود  یو دانش یعلم یها تیظرف یتمام یریبا به کارگ عتریهر چه سر یستیبا میشهرستان دار داریاگر بنا بر توسعه پا

شناسایی ،معرفی وعرضه  ظرفیت ها وداشته هایمان به   روشن ،و  بخو ندهیآ میتا بتوان مینقشه بپرداز نیا یبه طراح

 به شهر پاوه  یالحاق یالحاق روستا ها یهامزیت  سرمایه گذاران ضعیف عمل کردی

پاوه تاحدود مرکز گرای حق شهر و ت یشهر تیریومجوعه مد ینظر شهردار ریالحاق ز نیساخت ساز ها با وجود ا-1

 شوند . یضابطه مند م یادیز
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آن مقدار از باغات که در طرح جامع  یباغات به طرح جامع شهر نیباغات موجود ؛ در واقع با آوردن ا یحفظ کاربر-2

خواهد شد  در  فیآنها تعر یبرا یقرار خواهد گرفت و سازوکار یشهردار فیآن در وظا یحفظ کاربر رندیگ یقرار م

 خواهد بود . یوحفظ آن  به عهده شهردار یباغ یو کاربر شوندی شناسنامه دار م یواقع به نوع

 میدر اطراف پاوه را نخواه ینینش هیروستا ها ما عمالً حاش نیخود به خود با الحاق ا ینینش هیاز حاش یریجلوگ-3

 الحاق است . نیا یها تیاز مز یکیهم  نیداشت ، ا

 کیروستا ها به عنوان  نیالحاق هاکه  صورت گرفته تمام ا نیها با ا یها وخدمات عموم یعادالنه کاربر عیتوز-4

 عیتوز دیبه صورت عادالنه و برابر در طرح جامع جد یخدمات یعموم یکاربر دیشود و با یمجموعه واحد شناخته م

پایداری اجتماعی و عدالت فضایی شهر ی  و ارائه عدالت فضایی در سطح کل شهر پاوه و محالت شهری موجبشود .

 می باشد .

 .  دیآ یالحاق به شمار م نیا یها تیکه مز یالحاق  یامالک شهروندان محله ها یارزش افزوده برا جادیا-5

 نیمجموعه ا یعنی میکه از قبل داشت ییجز یتناقضات و اختالف ها  میها اشاره نما تیبه مز یبه عنوان بعد اجتماع -6

جهت خواهد بود  کیسو و کیکامال منافع همه  یعنیشود  یشناخته م دیروستا با خود شهر پاوه به عنوان شهر جد

شهر  نیشهروندان ا انیوحدت بهتر از گذشته م نوع کی یعنیواحد است  زیچ کیهمه  یبرا نیومضرات هم همچن

 ر پاوه است .شه یبرا یبزرگ  لیخواهد شد  که قدرت و پتانس جادیانشاهلل ا دیجد

خود به خود با  یعنیمرکز شهر پاوه است  کیبه آن اشاره کرد کاهش تراف توانی الحاق م نیاثرات درازمدت ا -7

خود وجود  یها ازیرفع ن یبه مراجعه به مرکز شهر  برا یازین گرید یمناطق الحاق نیخدمات در ا یسر کی جادیا

مرکز شهر پاوه در دراز مدت با درست  کیتراف رفع نهیتردد به مرکز شهر کمتر خواهد شد  در زم حهیندارد ودر نت

روستای دوریسان هیچ  پنچم  دورهاثرات قبل از الحاق باشد تیمز تواندیم یدر مناطق الحاق یکردن امکانات خدمات

 4 اما فتهیاتفاق ب نیهر و خواستن زودتر ادر الحاق به ش ریالبته بخاطر اعتراض به تاخ شورا شهری نداشته   دیکاند

 بهشون شد یخدمات نیسال روستاشون سوخت ، کمتر

و مشارکت مردم محلی خودجوش  یمتعادل سمن ها و تشکلهافرهنگ سازی حق شهر و شهر وندی   طیشرا کیدر 

 یرا فراهم م ییتشکلها فضا نگونهیباشند چراکه ا یدر اداره بهتر شهر م هایشهردار یشرکا نیو موثرتر نیبهتر یمردم

 فراهم شوند. یشهر تیریمد یبرا یا نهیهز چگونهیخدمات بدون ه نیآورند تا بهتر

سازوکار  نیباشد که فعال ا یشهرها م تیریو در مد ریوجود ساختار مشارکت پذ ندیفرا نیتحقق ا یشرط الزم برا البته

 ریخواسته را داشته باشند اما ساختار خشک و غ نیاحق شهر  یشهر رانیوجود ندارد ممکن است مد هایدر شهردار
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بر اساس آن انجام  یکه اساس کار شهردار هایقانون شهردار در صورتی  دهد یاجازه را نم نیا هایقابل انعطاف شهردار

 نکرده است  رییتغ یبوده و هنوز به صورت اساس 1339شود مصوب  یم

شفاف در  ریغ یها هیوجود ال نیناروا و همچن یها ضیکرد جانبدارانه و تبعمشاهده عمل لیدله در بستر زمان ب مردم

هم  هایرسالت شهردار نیاز دست داده اند و مهمتر یتیرینهاد مد نیتر یمردم نیاعتماد خود را به ا یعملکرد شهردار

گردد آن  جادیاعتماد دو طرفه ا یشهر تیریمردم و مد عامه نیاعتماد است اگر ب نیا یاکنون تالش در جهت بازساز

مشارکت  نیگردد و ا یفراهم م هایدر شهردار یمردم یمشارکت فعال و اثربخش تشکلها وسازمانها یبرا نهیوقت زم

بار شورا  نیاول نیا یدر سطح کالن را شامل گرد.برا یفرهنگ یها شیهما یمحالت تا برگزار تیریتواند از مد یم

مختلف در  یها شیهما دیفراهم گرد یشهر تیریمد انیو متول ممرد نیبستر گفتگو بشدند و  لیمحالت تشک ارانی

حدود  یدر مدت کوتاه کهیگرفت به طور یشتاب خوب یمشارکت  مردم در امور عمران دیبرگزار گرد یمدت کوتاه

شهدا و  دانیبا احداث پارک کوچک م هایو نامگذار یفرهنگ کردیدر رو دیگرد یکوچه در محالت محروم پله بند 90

 خورد و.......   دیکل یآن به نام جهان آرا خانم پاوه ا یارنامگذ

تمام  یبا قلدر یکه افراد دیاطالع دار ایآ د؟یشهر هست نیدر ا یرقانونیغ یساخت و سازهاچالش بند مرتبه سازی ،

 یهم کار یو... طبقه در داخل شهر پاوه هستند و کس 6،7،8 یمحل درحال بلندمرتبه ساز یاعتراض مکتوب اهال رغمیعل

 ایپاوه آ یدر بافت پلکان یدر کوچه چهار و پنج متر یطبقه با رمپ و گودبردار 6به کارشان ندارد؟ ساخت آپارتمان 

 ضحمحله انجام شود؟ آنچه وا کیو سلب آرامش  گریمنزل د نیدفن چند متیبه ق دیبا یبلندمرتبه سازست؟ین انتیخ

 نهیکه از خود هز کندینم ریبرند درگ یم شیکار خود را پ یافراد که بعضا با قلدر نیخود را با ا یشهر کس نیاست در ا

 ایو  ستندیها با یعدالت یب نیگذاشته و مقابل ا هیاز خود ما دیبا ایدارند  یتیحوزه مسئول نیکه در ا ینکنند، اما کسان

چند طبقه که  یروند روبه رشد ساختمان ها یآنها مشغول بکار شوند. براست یجا ستهیکنار گذاشته شوند تا افراد شا

 تیوضع نیکرده و تداوم ا جادیپاوه ا یرا در بافت پلکان یادیز ینظم یهمچون قارچ از تمام نقاط شهر سبز شده اند ب

 خواهد شد. لیتبد یمشکل ساز و به معضل کینزد ندهیپاوه در آ یبرا

 شهر : یاسالم یشورا یارآمدفاکتورها و عوامل ک

 هیاست  نه بر پا یساالر ستهیشا یبر اساس فاکتور ها ی"شهردار"شورا انتخاب  یفاکتور و عامل کارآمد نمهمتری️▪

و تنها به اخذ  ماندیو توانمند منتظر بودجه اندک دولت نم ستهیشهردار شا کیو محدودنگرانه ...  یاسیس ماتیتصم

 یبخش خصوص ژهیگوناگون و به و یهااز بخش گذارهیرماو س هیبلکه به دنبال جذب سرما کند؛یعوارض دلخوش نم

که توان  ستهی. لذا انتخاب شهردار اصلح و شاآوردیکار م یبخش پا نیا یگذارهیبزرگ را با سرما مانکارانیو پ رودیم

است که از  یرا داشته باشد، خدمت بزرگ یو خصوص یدولت یهاو بخش یشهر تیریمد انیم ییافزاو هم یزنچانه

 .دیآیشهر برم یشورا



 4شماره 3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

152 

 

 یدارا دیخوب با یشورا کی نیشهر است . بنابرا یعمل ماندگار و موثر شورا یالزمه نظری دانش و تخصص️▪

لعات مطا یبر بررس  یها متک یزیمسائل باشد. تمام اقدامات و برنامه ر نو و تفکر توانا در حل یهادهیو ا هاشهیاند

 باشد .  یجامع و کاف

شهر بر  تیریمد یبرا یزیربرنامه دیشهر با یمحال است، لذا تمام هم و غم شورا تصوری مردم بدون شهر تصور️▪

مردم برخاستن آنهاست.  انیبودن شورا و از م یمردم نهیزم نیدر ا تیموفق یمردم باشد. الزمه یهاتیو اولو ازهاین یهیپا

 شورا ، مردم محور بودن آن است .  تیقمهم و عمده در موف یاز فاکتورها یکی نیبنابرا

 یشورا کی یبرا یشرط الزم و ضرور یمحور بودن و داشتن توان و تجربه کافبرنامه ،ییگرامانند عمل ییهایژگوی️▪

 شهر فعال، موثر و کارآمد است.

 شوراها خواهد بود .... یکارآمد یمهم برا یشهروندان عامل گری مطالبه️▪

از نسمه تا   دیشهر پاوه با یاریبس دیشهر ، به نظر من و شا یفعل تیمحدود کردن شهر پاوه به موقع نیسالها ا نیهمه ا

موقعیت پاوه رود مرزی بودن شهر پاوه کمربندی   خارج از ...اریاز چاوگ تا ب خانقاه تا  ریمیباشد ، از و اریکل هلو

 محدوده شهر شهر های مرزی نیازمند می باشد در عین حال باعث کم شدن ترافیک  در مرکز شهر خواهد شد  

توسعه  یکوه آتشگاه و شاهو برا یرود و پاوه رود تا دامنه ها ریشمش یتوان از جنگل ها و باغ ها یصورت م نیا در

از شهر  شیامروز ساخت و سازشان ب نیکه هم ییدر شهر پاوه استفاده کرد ، روستاها یزیو برنامه ر یگذار هیاو سرم

پاوه ....در  یشهر تیریکور بر برابر مد ینظارت ها گره ا دمنه چندان دور ، مشکالت و ع یا ندهیپاوه است و در آ

 شود ! یزیرنامه رهزار نفر ب ستیتا دو کصدی یتواند برا یم یچنان محدوده ا

،و باال برنده های  هوشمند برای کوچه های همچون  یمحدوده توسط بخش خصوص نیدر همه ا ییتواند پروژه ها یم

منطقه در نظر گرفت  نیپر از خانه باغ و گردشگر  ا یباغ ها یبر رو نیال پیو ز ژی، تله س نیتله کاب بیش از چند پله

 وهپا یخلق ثروت در شهردار یبرا یرا عامل یگردشگر یبخش خصوص یگذار هیسرما  محلی و  با کمک و مشارکت

 تصور کرد

صورت گرفت ،  یدر بحث فرهنگ یادیز یاست ،کارها یبحث فرهنگ شهر وجود دارد .که در شورا  یگرید موضوع

از  شیدوره ب نیشده است و کمک به سمن ها در ا شتریب یقبل یدوره شورا نسبت به دوره ها نیدر ا یبودجه فرهنگ

هم  یآن کم بودن  درامد است  ،اعتبارات دولت لیدارد ، و دل یکم اریپاوه بودجه و اعتبار بس یقبل بوده است .شهردار

 دیگرد یدرآمد کم سع نی.اما با ا افتی صیکم تخص اریپارسال هم بس یقطع شده است بودجه دولت بایتقر یدر سال جار

 دیهمه ملموس باشد ، با وجود تاک یبرا دیشا نهیزم نی. آنچه که در ا مییستفا ده نمادر آمد کم بصورت هدفمند ا نیاز ا

رو  ادهیعمال پ یول میینما یم دیتاک کیاستفاده از خودرو در پاوه جهت رفع مشکل تراف یبجا یرو ادهیپ یهمه ما برا
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!در رواقع در  ستیمطرح ن ور ادهیپ می. در پاوه بحث ترم ماید ن میشهر پاوه را ترم یرو ها ادهیدر پاوه وجود نداشت . پ

سه  جادیا یبرا یها و کوچه ها در شهر بود که گاه واریامر هم شکل د نیا لی. دل دیگرد جادیرو ا ادهیپروژه عمال پ نیا

ه است اما به هر کوچه بود . به هر حال هرچند کار هنوز تمام نشد کیکامل  میو ترم واریبه احداث د ازیرو ن ادهیمتر پ

 یشهردار زیاز درآمد ناچ دیمردم است . تالش گرد تیانجام شده است و مورد رضا یو خوب دیکار مف نجایحال تا ا

ایجاد پارک بانوان و پارک کودک با توجه به نیاز شود . نهیپروژه هز نیجهت اتمام و به سرانجام رساندن ا یادیبخش ز

روز افزون جمعیت شهر نشینی و امنیت برای بانوان که از زندگی روزمره برای رفع خستگی به  سمت دوستان خود 

چنین محدوده کنار بچه های خود هستند و هم محدوده مجزار می توان برآنها ایجاد کرد .مثال آشپزی در فضای باز به 

 شنواره بانوان یا ورزش محلی بانوان در چنین محدوده های نیازمند زیر ساخت و مکان یابی مناسب می باشد صورت ج

حقوق و  نیاست ، معموال رسم بوده است جهت تام یشهردار یها نیتوانم اشاره کنم بحث زم یکه م یگرید موضوع

 کیمقاومت نموده است جز در  نهیزم نیر اپنچم د یشد . شورا یفروخته م یشهردار یها نیپرسنل زم یاضافه کار

 یمعابر شهرک کارگاه یبرا ایکارخانه آسفالت  نگاز سوز نمود یدر مصوبه ذکر شده است ، فروش برا قایمورد که دق

 .  یحقوق پرسنل شهردار نیباالتر بوده است نه صرفا تام یبازده یبرا نیفروش زم یعنیشود .  نهیهز

شده است  یداریپاوه خر یشهردار یدوره برا نیدر ا زین دیاالت جد نیماش یتعداد میاشاره کن میتوان یکه م گرید کار

 و ... یآتش نشان نیو ماش ی، کمپرس

پردازم ، مانند  یبه آن ها نم یلیشدن موضوع خ یاجتناب از طوالن لیانجام شده است ، که به دل زین یگریمهم د یکارها

قرار گرفته بودند  یمهر یکه مدتها بود مورد ب ییکوچه ها یبند واریو د یها ، پله بند ابانیکوچه ها و خ یآسفالت برخ

 دهند ....  یخواهد کار کند به عمد اجازه کار را نم یکند هرچه آدم م یآدم احساس م یگاه اما.

 یدرآمدها تیوضعدارد . به نظر  یشهردار یبا درآمدها یمیشهر  ارتباط مستق ی، عمران و آبادان یشهردار تیموفق

 نی، شما هم به ا میا دهیپاوه شن یاستان کرمانشاه را در وصف شهردار یشهردار نیرتری،  فق ستیمناسب ن یشهردار

 ؟ دیمعتقد هست فیتوص

پاوه  یگونه عرض  کنم،  شهردار نیباشد ، اما ا دیاستان شا یشهردار نیرتریپاوه فق یبله در حال حاضر شهردار

را دارد ،  نهیزم نیآالت مناسب در ا نیکارخانه آسفالت دارد ، سنگ شکن دارد ،دستگاه پخش آسفالت غلطک و ماش

خوب و  یها نیها فروخته شدند ، اما باز هم زم نین زمیاز ا یاریداشته و دارد ، بس یاریمناسب و خوب بس ینهایزم

 نیزم میقد نالیمناسب دارد ، در ترم نیهزار متر زم 4کز شهر پاوه حدود دارد ،  به عنوان نمونه در مر اریدر اخت یمرغوب

 اریبس یل هایدارد و پتانس اریدر اخت گرید نیزم نیدارد و چند ارینقطه شهر قرار دارد در اخت نیکه در بهتر یعیوس

تنها پاوه نه یکه شهردار کنمیموضوع را خدمت شما عرض م نیخالصه ا نیوجود دارد در هم نهیزم نیدر ا یادیز

امکانات جمع و استفاده  شود  نیکه  بتواند ا یباشد به شرط تواندیاستان م یهایشهردار نیتریکه از قو ستین نیرتریفق



 4شماره 3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

154 

 

که در شهر پاوه وجود دارد و بعنوان مثال پارک  ییها تیبه هر حال با همه قابل ردیدرست و مناسب قرار گ ریو در مس

متاسفانه  یو استفاده کند ول  ردیبگ اریو قالدزه در اخت ریمیو یها نیمثل  زم یعیرا  از منابع طب یمناسب یها نیها و زم

 باشد ! یو دچار مشکل م پرسنلپرداخت حقوق  یشده است که برا یاپاوه  به گونه یدر شهردار طیبه هر حال شرا

شهر مورد توجه  شودیکه باعث م یاز موارد یکیچون  شود شتریآن به مراتب ب تیجمعکه توسعه شهر پاوه ،  نهیدر زم

  .یدر آن شهر است اما توسعه درست و منطق شتریب تیوجود جمع ابدیباشد  و توسعه 

 یادیشود قسمت ز یوجود دارد که نوع مشکالت به ما هم اعالم نم یو مشکالت ریگ نهیزم نیا درالحاق چهار روستا 

شود در هر می  محقق  با مدیریت برنامه ریزی حق شهر با سیاستگزاری الحاق روستاها  یاز کار انجام شده است برا

به وزارت کشور است  بوطبحث مر نیو ا باشدیموضوع از کانال شورا عبور کرده است و مربوط به شورا نم نیحال ا

 شود.. یو اطالع رسان یریگیتوسط فرماندار پ دیکه قاعدتاً با

 نیشهر وارد شود ا نیمسافر و پول به ا یادیباعث توسعه همه جانبه شهر گردد و حجم ز شهر پاوه   ییها لیپتانس نیا

  یداشته باشد از لحاظ منابع خداداد یادیرونق ز تواندیم نهیزم نیدارد در ا یادیز اریبس لیپتانس یگردشگر نهیشهر در زم

 نی،  با استفاده از ا از جمله شهر پاوه مرکز اورامانات و شهر مرزی   گرید یخداداد یهالیاز جمله مراتع و پتانس

کشور  نیباشد نمونه که از هر گوشه ا ینداشته باشند و شهر یها مردم شهر ثروتمند باشند و دغدغه اقتصاد لیپتانس

 شهر وارد شوند . نیدوست داشته باشد به ا

 یفرهنگ باز شناس نیهم ا یطلبد که از لحاظ فرهنگ یو م است و یغن یفرهنگ یشهر دارا نیهم ا یلحاظ فرهنگ از

از  یاریبودند و بس کدستیشهر مردم  نیا یشهر وجود دارد و مردم نیدر ا یقو اریبس هیسرما یشود از نظر اجتماع

کمتر شده است  یژگیو نیدادند ،  هر چند در حال حاضر ا یانجام م کدستیو  یرنگ کیبزرگ را به واسطه  یکارها

 یاجتماع یهاهیسرما نیبا وجود چن ردیقرار گ تیدر اولو نهیزم نیحفظ و در ا یاجتماع یها هیسرما نیطلبد ا یکه م

 شهر وجود نداشت . نیدر ا یمشکل و کار ناتمام چیه دیشا

بند ". میشهروندان پاسخ بگو  یبدهم و به سواالت احتمال  حیبرنامه به اختصار توض "گانه  11 "یاز بندها یکیدر باره 

 برنامه عبارت است از :  "ششم

 شورا[. یاز آن با همراه «یدارید یرفع آلودگ»و « شهر یمایس یسامانده» ی]تالش مداوم برا

 یها و معابر عموم ابانیبه اغراق نگفته ام. از خ یاست ، سخن "یدارید یآلودگ"که شهر پاوه غرق در  مبگوی اگر■

)که "شهروندان نامسئول"پر از زباله و اجناس  یروها ادهیو پ یستاندارد ، تا کانال ها ، جداول کنار جاده اا ریو غ ختیبدر

 ینامربوط و بد خط و رنگ ساختمان ها یروح و گاها پر از شعارها یب یوارهای( تا دشوندیمنجر به سد معبر م یگاه

 رکیو ت مهایتا انواع  س  منیا ریبد فرم و نامناسب و بعضا غ یو محل کسب وکار ، از تابلو نوشته ها ی، ادار یمسکون
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فضای سبزی کاج های خشن که آرامش روحی روانی از شهر گرفته به فکر فضای سبز  یبرق و خطوط مخابرات  یها

 ماریب کیبه  هیشهر پاوه را  شب یمایسر و س ی.. همگو تنوع رنگ در برنامه فضاهای سبز شهری و محالت شهر ا

 کرده است. "به سر و وضع  خود دیالق زوفرنیکاس"

شود  لیتبد "اورامان یکانون گردشگر"باشد که  قرار است به  یمتعلق به شهر دیتواند و نبا یمنظر  نم نیو ا مایس نای■

 یپروژه ها یبا اجرا دیو با ستیقابل قبول ن  تیوضع نیکالم ، ا کیاند. در  دهینام "مرکز اورامان "و در واقع  آنرا 

گفتن  یبرا یحرف چیه  تیوضع نیبا ا "شهر پاوه"مدت و بلند مدت به آن خاتمه داده شود. انی، کوتاه مدت،  م یفور

 یساکنان آن  شهر م "زبان چهارم" ی)از جمله شهر پاوه(، به نوع یهر  شهر "یظاهر تیوضع"ندارد.  ییجا چیدر ه

 . ستین "بان  فاخر و متشخصز" کیشهر پاوه  یزبان فعال برا نیباشد . ا

است . الزم است تا همه  "یکار تیاولو" کیمن  یشهر پاوه، برا یمایاز سر و وضع  و س "یآلودگ" نای زدودن■

،به  "داریپا یتوسعه گردشگر" یخود و در راستا "یو روان یحفظ سالمت جسم" یشهروندان ساکن در پاوه در راستا

 (1396: یگیولدب)برهان ، ندیبنما یجد ارکتو مش یدادن به آن  همکار انیپا یآگاه  گشته و برا  تیوضع نیا

 یشهرستان در هر کدام از روستاها با راه انداز ییروستا یگردشگر رهیاطراف زنج یروستاها تینسمه با مرکز یروسنا

 یدفتر شهر کیو ییروستا یدفتر خدمات مسافرت کی ییموزه روستا3 یموزه شهر2 یاقامتگاه بوم گرد 40از  شیب

 یموارد نیشهرستان وهمچن یروستا12در  ییرایواحد پذ25هتل و 2 یمجتمع گردشگر7و  یجاریخانه است 70از  شیب

 یبر گردشگر میوتحر یداخل یکرونا بر گردشگر نیسنگ هیشدن هستند که البته با وجود سا لیدر حال تکم لیقب نیاز ا

به ثمر  کینزد یا ندهیشهرستان ومنطقه در آ یاشاره کردند نهال گردشگر ینیهمانطور که جناب حس میدواریام یخارج

است با  دیقرار دارد وام ییدر مرحله شناسا یگردشگر یشهرستان در حال حاضر طبق مدلها یالبته گردشگر ندیبنش

 یدوسال آت در یگردشگر ساتیتاس گریواحد د 30از  شیب یو راه انداز دادهایرو یاورامانات و برگزار یثبت جهان

وصل نمود  یبه مناطق مرکز یقطب گردشگر کیبرداشته وشهرستان را وارد مرحله هدف نموده و بعنوان  یگام بزرگ

همجوار وخود استان کرمانشاه  یگردشگران شهرستان درحال حاضر از استانها نیشتریبزرگوار  ب دیاستحضار اسات دیمز

امر اختصاص  انیومتصد انیرا به متول ییدزاآماز در یگران سهم اندکدر حضور گردش دهیمورد موجب گرد نیهستند که ا

 دهند.

ی ست هاسیا توجه به انواع   لگوی متفاوت مدیریت شهری الگوی جهانی مدیریت شهری در کشورهای مختلف با ا

 و ارکان مشخص اریزی شهری خود، محوره حال کشورهای مختلف در مدیریت و برنامه متفاوت است،بااین دولت

در حال توسعه و شیوه مدیریت  مختص کشورهای  کز شده از سوی سازمان ملل را مد نظر دارند، الگوی مدیریت متمر

یافته است. این دساته بناد ی باا توجاه باه میزان اختیارات مدیران محلی و میزان وظایف  غیرمتمرکز ویژه جوامی توسعه

 (.Rezaii ,2009) هستند های متفاوتی  شهروندان دارای نقش اادام از ایا ن الگوهآنها در نظر گرفته شده که در هرک
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لگوی حکومتی اقرار میگیرد. «الگوی حکومتی»در مقابل الگوی سنتی یعنی  ت یریت محال  ارتباط میان مدا ین  در هم

 ساته و انحصابم مدت، نظا یانریزی بخشی م ی تمرکزگرایای در سطح ملی و تمرکززدایی در سطح محلی، برنامهنابار مب

 استوار بوده حلهای  طلبانه دولتی، اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضی موجود با استفاده از راه ر

رها میگیرد. در شه قرارهر بخشی در مقابل ماهیت بین بخشی ش در این رویکرد، تفکر.  (McGill2001:464)است

ها و  ر برنامهآید و یا اینکه د ی محالی به اجرا در میاتوسط سازمانه گیری صادر و سیاستهای کلی از مراکز تصمیم

 شود طرحهای شهری به کار گرفته می

بحث شد، میتوان چالشهای تمرکزگرایی در نوع مدیریت شهری را درقالب مدل مفهومی  که نچه آ به در مجموع، با توجه

نعکاسی از جامعه محسوب میشود. ماهیت ارتباطات در که ا مساله مهمی از روابط اجتماعی شهرنشینی دزیر بیان کر

 جامعه موجب شده تا حق ساکنان بر شهر امری مهم تلقی شود. شهروندی به افراد حقوق و تعهدات خاصی اعطاء می

؛ 2002، 1پرسل ) کند که شامل داشتن صدایی در اعمال قدرت دولت و تعهد به پرداخت مالیات و اظهارنامه دولتی است

 2010)برون 

رها قرار داده ماهیت شهر و شهروند بودن را به عنوان چالشی مهم پیشروی شه حق یک شهر با دیدگاه و ز دید پرسل، ا

زش مبادلهای سازی و سیاستگذاری مکانی که در آن ارزش اجتماعی فضاهای شهری با ار و شهر را مهمترین الیه تصمیم

 (.21: 1211؛رفیعیان، الوندی پور، 102: 2002رسل، پ )معرفی میکند و عدالت فضایی را آن برابری 

نهای شهری به لحاظ پیشینه ی تاریخی ،طرح مفهوم شهر و مطالبه گری آن در ادبیات شهری مجموعه از چالش و بحرا

نهای مختلف که در واکنش به محدود کنش گران و تصمیم سازدر باره مسائل شهر پایدار شد . یک رخداد شهری در زما

ضایت و یکی از شاخصه های سیاستگذاری عمومی و اجتماعی در برنامه ریزی شهری  ر«سیاستگذاری شهری »باعث 

 ؛(463:1977؛کاستلیز،32:1387یا عدم رضایت مطرح شود )نک به کاکرینن 

دو  نیاط او درک ارتب یشهر یاستگذاریمفهوم حق به شهر در ارتباط با س یی چالشهای شهری ومقاله شناسا نیف اهد

مرتبط  یبردکار قاتینمودن آن در تحق یاتیو در ادامه عمل ارهایدرآمد ورود به مع شیمشترک، آغاز و پ ظرف کیدر 

 یبررس است. یمسائل شهر یزیر و برنامه یاستگذاریحق به شهر در س یدهایدرباره با یو عمل یشهر یموضوعهابه 

 لیتحل وحوزه و استخراج  نیا اتیبرآمده از ادب یو مفهوم یاز بعد نظر یشهر یاستگذاریحق به شهر و س یستیچ

 موجود مد نظر است. اتیبا توجه به ادب یشهر یاستگذاریحق به شهر در س یارهایمع

  تیهانو عمل و در  دهیشهرها در بعد ا یاستگذاریحق به شهر در س قیحاضر به دنبال مطالعه و فهم دق پژوهش

                                                           
1 Purcell 
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 یشهر یزیر و برنامه یاستگذاریحق به شهر در س یها ستهیاز با یدو در کنار هم است تا درک روشن نیا یمدلساز

  .ردیگ صورت

 حق به شهر (الف

 یبحرانها یدر ط یکنندگ کینقش تحر اریبس یشعار حق به شهر را معروف کرد. شعار و1968لوفور در سال یهانر

و  ادیق فرحارائه داده آن است که حق به شهر،» حق به شهرنور از که لوف یفیتعر نیفرانسه داشته است. بهتر یشهر

حق  متعدد،به اطالعات، حق استفاده از خدمات  یدارد که شامل: حق دسترس یحق ابعاد گستردها نیتقاضا است. ا

از نقاط  استفادهحق  نیهمچن یدر مناطق شهر تیفعال یدرباره زمان و فضا برا شانیدههایاستفاده کنندگان در ساخت ا

 (.1،189:2009؛مارکوس34،1991راست .وتعریف حق به شهر مفهومی جمعی تلقی می شود )لوفور مختلف شه

) ق تحرکمانند ح یاز حقوق انسان یدیجد یها منجر به توسعه حوزه یاجتماع کنش قیشهر از طر رییتغ یبرا تالش 

الت حق عد سالمت حق  ،یدر سطح محل یاسیسو سالم ، حق مشارکت  داریپا طیمح، حق داشتن ی(حمل و نقل عموم

 دهدیخ مو خواست شهروندان ر لیشهر به م رییکه مطابق آن تغ ی.(حق 2: 2011 ر،یرا  نیکمپ)شده است  یاجتماع

ساده  یدعاا نکهیاز ا شیاست، ب دهیدر شهر نام یآنچه لوفور حق به زندگ ایشهر  به.(در واقع حق  2001 ،یهارو)

 ستیحدود نشهر م کی یتنها به مرزها یاست. به نظر لوفور، مسئله شهر یاجتماع یمطالبهاباشد،  ینیسرزم یوابستگ

کننده  دیبازتول شناختن شهر به عنوان تیبه رسم یحق به شهر ادعا ن،یاست بنابرا زین دیتول یاجتماعبلکه شامل نظام 

را  یجتماععدالت ا یلوفور از حق به شهر تقاضا برا یهانر دگاهیو حق مشارکت در آن است. د قدرت یروابط اجتماع

 از،ین ،یبربرا رینظ یافراد طبق اصول خاص نیب یطیمح انیسود و ز عیتوز ی.(چگونگ 4: 1014،ادول اتو)گسترش داد 

هر  ،یارواست که به اعتقاد ه یدر حال نی.(ا153:1381 نچ،یل)پرداخت و کمک بالقوه مطرح شد  قدرت ،یارزش ذات

 یدر فضا یاه توسع موجود در شهر به جا گذارد و هر اقدام یهایبر نابرابر یماندگار ریتأث تواندیم یشهر یفضادر رییتغ

 (1376،یهارو)دارد  میارتباط مستق یعدالت اجتماع بای شهر

به شهر با حرکت در  افتنیآشکار است که تعلق  تیواقع نید ایحق به شهر موئ مفهوم چهیبه شهر و شهروند از در نگاه 

که مشارکت در شهر  یدر حال شودی خود ممکن م یمناسب برا یو داشتن فضاها آرامششهر، حضور در آن، احساس 

و  تیو مالک یو اقتصاد شهر یکالبد ،ییدر مورد مسائل فضا یریگ میتصم ،یشهر یاستگذاریسبا دخالت داشتن در 

نسبت  یشهر تیحق شهروند ل،یدل نی.(به هم118:  1393پور،  شارع ،یرهبر) شودی ممکن م فضا نیاز ا یکنترل بخش

 هیکه در کجا سرما نیمثال ا دهد؛یقرار م نانینظارت شهرنش ریز یرا در امور شهر یشتریب ماتیتصم ،یبه حق شهروند

ساخته شود  دیشود، مسکن جد یانداز راه دیجدی حمل و نقل عموم یشود، خطها جادیا دیجد یشغلهاشود،  یگذار

                                                           
1  Marcuse 
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؛ 2002 ،1پرسل)که در آن ساکنند، مربوط باشد  یفضا در شهر دیبه تول یکه به طور برجستها یگرید میو هر تصم

 انیاست که ارتباط م یموضوع محور«یساز میتصم»حق به شهر مفهوم  یها .(در مولفه7،1394،یبرجی دیوح ،یمعروف

 به واسطه آن قابل درک و لمس است. شهروندشهر و 

 نیهمچنو  -حق سکونت -ایلذت بردن از همه خدمات و مزا یبه شهر شامل حق همه ساکنان شهر برا حقفرناندز یبرا

 یشخص دهیعق انیب یحق برا کیبه عنوان  ،یعبارت( 208:  2007فرناندز،)شهرها است تیریدر مد میحق مشارکت مستق

 یریدر شهر را به مثابه حق مشارکت فعاالنه در شکلگ یکه چطور آنها زندگ نیو ا یشهر یو فضاها ندهایدرباره فرا

حق  تیمثال حق به مرکز(  2009:86  ،2ونی؛ پاالشت1991لوفور، )مطرح است دهند،یو فضاها شکل م ندهایفرا نیمجدد ا

: حق به شهر که با حق به تفاوت کندیم فیتوص نیچن نی(آن را ا  1996 ) است که لوفور یحق شهربه مرکز  یدسترس

ساکن شهر و استفاده کننده از خدمات متعدد  کیحقوق شهروند را در مقام  دیشده است، با کاملاطالعات  و حق به 

درباره  شانیدههایشناساندن ا یطرف، حقوق استفاده کنندگان برا کیکار از  نیسازد. اتریو عمل دهد تیبهبود بخشد، فعل

ممتاز  یدر حق استفاده از مرکز مکان گریخواهد کرد و از طرف د حیرا تصر یدر حوزه شهر تهاشانیفعالفضا و زمان 

ثروتمندان  یبرا یکارگران، مهاجران، محرومان و حت یراب آبادهای و گرفتاربودن در حلب یپراکندگ یجاخواهد بود، به 

 ( .15-1396:16مارکوزه ،برنر، ) (

 یوندهارمشارکت شهروندان در  یاتیمشروط به کاربست عمل زیاز هر چ شیحق به شهر ب یابی تینیتحقق و ع امکان

 درباره شهر است. ابعاد مشارکت در شهر عبارتاند از: یریگ میتصم

 نسراو توسط  یدار هینظام سرما یاسیدر چارچوب اقتصاد س یشهر کالن  یهایریگ می: تصمیشهر یریگ میتصم

 انیم ی بطهاز را یتنها ناش یکنون یشهر یایهستند صورت گرفته است. اما جغراف زین استیکه عموما سران س هیسرما

ولپ  کوهن،)در ساخت آن نقش داشته است زیمردان و زنان ن یدیبازتول گاهیبلکه جا ست،ین یدیتول یگاههایجا

 ( .59:1395به نقل از شارع پور ،1978:7

اد میکند ،فعالیت یتحت عنوان تولید فضا   ی(دارد و در کتاب (1991لوفور) هیدر نظر یدیکل یمفهوم نقش نیفضا: ا دیتول

را از آن سیاسی در بازپس گیری  شهر برای شهروندان از نظر نظامی بر اساس مصرف شهروندان و سود دهی بیشتر ،

  خود کرده است . این مفهوم اشاره به حرکتی فردی و سیاسی  برای شهر و فضای آن دارد .

 مشاهدهحق به شهر را  یمردم برا یتقاضا توانیاست که در آن م ییفضا یعموم یمعتقد است که فضا(2003میشل)

-59 .1395، :   پور شارع) افتیاز حق به شهر دست  یریبه تصو توانی م یعموم یفضاها یروندها لیکرد، لذا با تحل

                                                           
1 Purcell 
2Plyushteva 
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 توسعهو  یزیر برنامه ،ییایجغراف تیموقع کیاز  شیکه در آن فضا ب دهدیاز فضا را نشان م یچند بعد ری(لوفور تصو60

 یها -همه جنبه دیو بازتول دیمستلزم تول ییفضا یندهایرو، فرا نیاست. از ا کاال  ای یساختار ذهن ،یکیزیف طیمح ی

فضاهای  ( به عبارتی ،دیگر در باره تصمیم گیری کاربری زمین و77  76--2017.)استروس  ،است  یشهر یزندگ

شهری توسط سیاستگذاران وتصمیم  سازان شهری  با حقوق شهر وندی گره می خورد .همانطور قانون توسعه شهری 

باعث پیش رفت حق  به شهر نیازمند تغییرات اساسی در پویش های ساختاری است که فضای شهری تولید می کنند 

حد زیادی به آن ها  شکل  می دهند ( اگر تغییراتی در  .در صورتی نیرو بازار آزاد بر فضای شهری مسلط هستند )وتا

انها اعمال نشود حق شهر ،برای کسانی که نمی توانند از فضاهای  تحت سلطه استفاده کنند در صورتی بعضی از افراد 

خواهد نمی توانند آزادانه حق خود به شهر اعمال کنند ،به عنوان یک شعار فریبنده آرمانی و جذاب ولی دست نیافتنی 

بود ریشه اساس ساختاری و نهادمند در یک جامعه بستر مناسب زیر بنایی بکار گیری موئلفه حق شهر در سیاستگذاری 

و تصمیم سازی شهری را فراهم می کند در غیر این صورت حق شهر به صورت یک شعار باقی خواهد ماند .)گونواردنا 

 (.481:1393و همکاران ،

سیاست گذاری شهری شهری و حق به شهر موجب پیچیدگی الیه در سال های اخیر  توجه آن بیشتر به مفهوم حق به 

شهر وارد گفتمان دانشگاهی شده و سازمان های بین المللی نظیر یونسکووهیئت ملل متحد مشترک پروژه ای پژوهشی 

ر هدفشان به توسعه هزاره ملل متحد و کاهش فقر به عنوان سیاست های شهری و حق به شهر آغاز کرده اند که بیشت

شهری از طریق نیروی انسانی آموزش دیده از طریق قانونگذاری و برنامه ریزی شهری کسب مشارکت زنان ،جوانان 

 ( 13:1396،مهاجران در مدیریت شهری است )برنز ،ماکوزه ،

زمان ملل  حق شهر شناسایی شده است به عنوان محور اصلی سا 2008سیاست های شهری و حق به شهر در سال 

 شامل ذیل می باشد 

 حقوق، نیا یدسترس لیجهت تسه ییتهایو مسئول یزندگ یبه فرصتها یدسترس -1

 ،یشهر ییحکمروا یعدالت و اثربخش ت،یشفاف -2

  ،یمحل کیدموکرات یهایریگ میمشارکت و احترام به تصم -3

 ،یزندگ یو فرهنگ یاجتماع ،یشناختن تنوع اقتصاد تیبه رسم -4

ایراندوست ،دوست وندی ،بی ؛ 88:2013)طیبی،است ،یو خشونت شهر یاجتماع تیکاهش فقر، محروم  -5

 ( 191تا :

 مهم حق به شهر عبارت است از:  یو شاخصها یاساس یها در مجموع مولفه

 یزیر برنامه ندیمشارکت شهروندان در فرا- -1
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ظرات ناز  یریرهگ و به یشهر تیریمدو  یزیر برنامه ندیو نظارت شهروندان بر فرا یدسترس نیتضم- -2

 هایساز میو تصم هایریگ میتصمر آنها د

بهداشت،  ت،یبه مسکن، کار و فعال یهمگان یدسترس یبرا نیزم یکاربرو  یمنابع شهر عادالنه  عیتوز- -3

  فراغت اوقاتو  یعموم یو فضا یآموزش، حمل و نقل عموم

م درآمد به مسکن شهروندان ک یدسترس نیافراد و تضم یبرا ستیاستاندارد ز طیفراهم آوردن شرا- -4

 مناسب 

 هرانده شد هیو توجه به افراد حاش یمحالت کم توان شهر یو توانمندساز یررسمیاسکان غ یسامانده -5

 اختصاص  با یعموم یآنها به فضاهاادالنه ع یمتفاوت، دسترس یو منزلت یحضور شهروندان از طبقات اجتماع نیتضم

ی ، بو همکاران یینقل از تقوا به1390یاطهار)دعوت کننده در شهر یامور اجتماع یبرا ژهیو یها پهنه -6

 .( 13: تا

ناختن در یک جمع  بند ی کلی می توان گفت ،دالیل  حق به شهر حاکی از پویایی شهر و مشارکت و به رسمیت ش

رار دهد، است ت شهرها را تحت تاثیر قحق اظهار نظر و ایده های خالقانه  توسط شهروندان در باره آنچه  در سرنوش

ساختار مشارکت  . حق به شهر ساز وکارهای برای مشارکت دموکراتیک  محلی فراهم می کند .البته دموکراسی های لیبرال

دا می کنند تابع دولت است که شهروندان  باعث پویایی شهر در ساختار نهادی امکان مشارکت در مقیاس محلی را پی

 (..104:2002.)پرسل ؛

 ب(مفهوم  سیاست گذاری شهری 

است گستردگی مسائل پیرامون در شهرها باعث شده  سیاست های شهری یکی از محور های مهم عرصه ی کالن  سی

ت گذاری کشور ها مدل شود . در واقع سیاست شهری )خط مشی شهری( جزئی از سیاست گذاری عمومی جوامع اس

 ( . 11:1394)جلیلی، 

ن آمریکایی به  نام های سوزان فین اشتاین ،تمام نظریه های جدید برنامه  ریزی شهری  با موضوعات نظرات پژوهشگرا

(.بلکمن 69:1386در تصمیم گیری در عرصه برنامه ریزی شهری ، ضرور تا یک اقدام سیاسی است .)مهدی زاده ،

ه در زندگی افراد ساکن شهرها را ( در موردسیاست  شهری به منزله ی تمامی جنبه های سیاست عمومی است ک1955)

( وزارت توسعه ی منطقه ای کشور جمهوری چک  اهداف سیاست را 1378:32تحت تاثیر قرار می دهد )کا کرین ،

شناسایی و مشکالت عمده ی توسعه ی شهری بر اساس همکاری مشترک بین نهاد های مختلف دانسته است )وزارت 
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( . از منظر بانک جهانی نیز ، سیاست شهری از آن رو حائز اهمیت است  2010:15،  1توسعه  منطقه ای جمهوری چک 

 (.225:1378که می تواند به توسعه ی بیش تر دامن بزند )کاکرین ؛

 هیسرما تیو هدا عیبه توز یحکومت -دولت یتیو به عنوان فعال یشهر راتییتغ تیریمددر ارتباط با  یشهر استیس

شهرها  یزیر ودجهبو  یزیر برنامه ندیدر فرا توانیالبته م. »پردازدیمصنوع شهر م طیمحز آن در ا یبردار و بهره یگذار

 یل از علبه نق 2015هالند،شد) رگذاریتاث یمنابع به سمت منافع گروهها تیموجب هدا مشخص، یچارچوبها جادیبا ا

 (.78:1398میر عابدینی ،  ،یاحمد

نباشت نابرابر و ا یبیتاد بیحال غا نیقدرتمند و غالبا نوآور و در ع که بازوی  یشهر یاستهایس در مورد ، یهارونظر 

ماهیت ظ به لحا یشهر استی.(در واقع س 192:1387 ،یهارو)هستند  ییایجغراف یدر فضا ینابرابر طبقات ی مبارزه

 پردازان هینظر یها دغدغهاز یکیکه  ییرا در خود دارد. تا جا یشهر رگذاریتاث یها گروه انیم ینابرابر دیبازتول تیظرفو

 استیکرد سکار رییاز منظر تغ یهارواست. یشهر یها استیس یبند در شاکله مفهوم یقدرت و نابرابر ی دوگانه یشهر

از صورت  یشهر استیس ریاخ یدههمعتقد است در چند  ی. وپردازدی م یشهر استیبه چالش درون س یشهر

 نیتأم تیئولمس یمحل یدولتها یاول درکه  یاست. در حال افتهی رییتغ یشهراالری کارس به کاسب یشهر ییگرا تیریمد

به  تیاولو یر دومد کردند،یرا ممکن م کار یروین دیبازتول یبرا یکاستلز مصرف جمع ریرفاه را بر عهده داشته و به تعب

پر تب  یابتبه رق یشهر یورز استیآن س درکه  یتیوضع شود؛یمحدود داده م یتیاقل یو منافع تجار ینرخ رشد اقتصاد

ی نز، بمک لئود، جو) شودیفرض م «یشهر دیجد استیس»داده شده و از اصول مسلم  لیتقل هیجذب سرما یو تاب برا

 (.2:تا

 سطح و یزیر سطح برنامه ،یگذار استیکرد که عبارتاند از: سطح س فیتعر توانی را در سه سطح م یشهر تیریمد

 حصولدر راه  راهبرد و یاجرا یهموارساز یبرا تیرینظام مد یکه از سو یماتیعبارتند از مجموعه تصم استهایاجرا. س

و  عناصر نیرد انقش و عملک یفایا یمبان زهها،یمطالعه انگ ،یشهر نفعانیعناصر و ذ یی. شناساشوندیبه اهداف اتخاذ م

 یاستگذاریسو  یریگ میتصم یررسمیو غ یرسم یندهایآنان بر فرا یرگذاریو تاث گریکدیتعامل و کنش آنان با  ینحوه

و  یساز-میتصم یرسم یساختارها ییشناسا نی. همچنردیگی قرار م یشهر یاستگذاریمطالعات س یدر حوزه

مراتب  سلسله انطباق ساختار و یو حت یشهر رانیمحوله به مد فیآن با وظا قیتطب زانیدر مورد شهر و م یاستگذاریس

به حساب  یهرشی گذار استیس ی مطالعه تیابعاد با اهم گریاز د زین یو عملکرد ییایجغراف ماتیآن با تقس یسازمانها

 ( .285:1392و همکاران،  انیکاظم)دیآی م

 یکنندها نییاست، چرا که از نقش تع یشهر یگذار استیدر س یو کنشگران از مسائل مهم و اساس نفعانیذ ییشناسا

 را گرانیباز نیبرخوردارند. دفتر اسکان بشر، ا یگذار استیس ندیقواعد نوشته و نانوشته در فرا میتنظ یدر چگونگ

                                                           
1، Geyer 
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مردم  یها اعم از تشکل یمدن ی جامعه ،یبخش خصوص ،یشهر تیریمد ای یحکومت محل ،یشامل حکومت مرکز

و  یو اقتصاد ینخبگان، فعاالن اجتماع ،یالملل نیب یها و احزاب، دفاتر و نهادها رسانه ،یدولت ریغ یتشکلها نهاد،

 .(30:1390-31 ،ینیرعابدیو م انیکاظم) داندی م رهیو غ یاسیس

هرچند مقاالتی در مورد برنامه ریزی  و ایجاد فرصت هایی برای ذینفعان مختلف  در فرایند برنامه ریزی ، و چالشن  

ر به استفاده موثر از فرصت هستند ،همچنان وجود شهری بر طرف کنند . با وجود ،درک و محدودی  همه ذینفعان قاد

( .با توجه به ادبیات این حوزه یکی از چالش های محوری در پرداختن به سیاست 1،2006:2دارد )مجبین ،شرستدا

گذاری شهری مربوط  به بازیگران و ذینفعان  در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری است .این موجب  تعارض 

ن گروه های مختلف در حیات شهری  می شود در صورتی توزیع نابرابری فرصت ها ی تصمیم سازی را به منافع میا

بار می آورد .اهمیت و ضرورت سیاست گذاری شهری برای بهتر شدن مدیریت شهری  در فرایند اعمال قدرت از سوی  

 ی زیر شود:ذی  نفعان و صاحبان قدرت شهری می تواند سبب تغییرات مختلفی در حوزه ها

فرایند  امکان گرایش مدیریت شهری به برخی از گروه ها و یا اجتناب آن از برخی گروه های دیگر در -1

 تصمیم  سازی و تصمیم گیری ؛

ا بر محصوالت تصمیم گیری و سیاست گذاری ، از جمله سیاست ها ، برنامه ها و پروژه های شهری ی -2

 علیه بودن  این محصوالت برای گروهای مختلف شهری ؛ 

 (.302:1392ساختار و مولفه های محیط مورد نظر تصمیم گیری )کاظمیان و همکاران ، -3

از :  عبارتند«چار چوب سیاست گذاری شفاف شهری»وایی نظریات اصلی پیتر هال  در مورد موئلفه های  محت

ارویی درست توزیع عادالنه و منصفانه ؛ارتقای سالمتی و اقتصاد محلی ؛مدیریت مناسب تغییرات اجتماعی و روی

 Pfeiffer:2000:33با مسئله  اقلیت های محروم و نابرخوردارد ؛ارتقای سیستم حمل نقل شهری شهر پایدار )

Hall &302 :1392و همکاران،  انیاز کاظم به نقل.) 

د ممتار  اقتصادی ( در حال حاظر کنترل بر منافع درجه اول متعلق به گروهی از افرا2012دید گاه برنر و همکاران )

( 613:2018،و سیاسی شامل نخبگان و امالک و مستغالت ، سیاستمداران با نفوذ و صاحبان رسانه است )دامورتکز

 ذاری شفاف شهری می بایست توزیع عادالنه  میین ذینفعان مختلف در خصوص تقسیم.طبق اصول سیاست گ

برداشته  منابع و فرصت ها در شهر صورت گیرد  در صورتی شفافیت عملکرد ها را با شنیده شدن همه ی صدا ها

ذاری گ باشد .اهمیت پیویند میان سیاست گذاری شهری و حکمروایی شهری دنبال کرد که در آن اهمیت سیاست

 در شکل گیری  کالن توسعه شهرها از دید حکمروایی خوب مقابل درک خواهد بود . 

                                                           
1 Mahjabeen, Shrestha 
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 ییتمرکزگرا مفهوم فیتعر

اداری واحدی  وتوسط مرکز سیاسی (ملی و محلی)امور کلیه درآن تصمیمات درزمینه شیوهای است که ییتمرکزگرا

و اختیاراداره و  وضعیت قدرت  نیشود. درا می اجراگذاشتهمورد  قرار دارد، اتخاذ و به تختیدرپا وال معم که

امور کال در سازمان های  مرکزی تمرکز دارد و مجریان سیاست ها برنامه های مذکور سازمان ها و اجرای امورک

دستگاهای اداری دولتی هستند که بخش اصلی خدمات محلی را به مردم ارئه می دهند .در صورتی سازمان های 

یت محلی قرار می گیرند و محلی مثل شهرداری نقش  و تاثیر اندکی در امور دارند ؛در صورتی ـآنها در موقع

موظف هستند  بر اساس سیاست ابالغ شده از مرکز عمل کنند  . در چنین الگویی همه تصمیمات در مرککز اتخاذ 

دولت  یها استیس یتر، مجر نییپا ی،واحد ها یدر صورت می شود و مناطق مختلف کشور هیچ استقاللی ندارند 

 (  1395، ولی قلی زاده ،خیری ،Omidi, 2012: 113-126)شود  یمبر انها اعمال  دیبوده و کنترل شد یمرکز

اثبات  عنیی برهان خلف قیبیشتر از طر ییتمرکزگرا بیکند، اما معا می کامال ر الگو را  نیا کارآمدی خیتار اگرچه

 رشد سوادی،عدم-عوامل مختلفی ازقبیل بی ییاعتقاد طرفداران تمرکززدا به را بیان می کند  ییمحاسن تمرکززدا

استبدادی باعث به وجود آمدن    اجتماعی و استقرار  نظالم حکومتی  ظایف و با حقوق  مردم ییآشنا فکری،عدم

تمرکز »تمرکز در دولت می شود .ارتباط ،الکسی دو توکویل معتقد است  دو نوع تمرکز گرایی وجود دارد که یکی 

اکمیتی یعنی تمرکز پاره ای از مسائل مورد توجه و عالقه عام است  تمرکز ح« تمرکز اداری»و دیگری «حاکمیتی 

 مردم که عموم افراد در آنها منافع مشترکی دارند ، مانند قوانین عمومی دولت ها و یا مسائل مربوط به خارجی 

ئل دولت ها؛مسائل کالن کشوری ...در دست دولت با دستگاهای حاکمیتی . اما تمرکز اداری یعنی تمرکز برخی مسا

فضایی )امور محلی( در یک مکان که مختص مکان خاصی نبوده و مورد توجه عموم ملت نیستند در صورتی تمرکز 

 (Tocqueville,1982:59)حاکمیتی دفاع کرده و تمرکز اداری را خوب نمی بیند . 

 تاثیر تمرکز گرای بر نظام برنامه ریزی شهری 

ن بندی اساسی و دخالت  توسعه کشور و طرح ریزی برای آن نظام برنامه ریزی به عنوان چار چوب و استخوا

کشور محسوب می شود به همین دلیل اغلب بسته ماهیت ذاتی خود )متمرکز و غیر متمرکز ( در تیعین کننده سلسله 

مراتب برنامه ریزی ها  ،نقش و عملکرد ها است .با توجه در ایران نیز برنامه ریزی متمرکز در بخش  مختلف 

،اقتصادی ، مدیریتی ، به طور کلی باعث پیروی  برنامه ریزی های در سطوح شهری  از این نوع نظام است سیاسی 

.در واقع  در ایران ،انقالب مشروطیت  نقطه عطف برزگی در حوزه  مدیریت شهری محسوب می شود .با وجود 

شهری با وجو د قوانین بلدیه تا  قوانین مدون و مکتوب در اداره شهرها  شهرها و گذر از نظام سنتی  مدیریت

تشکیل شوراهای اسالمی ،شهر همواره در نظام مدیرت شهری میل به تمرکز قدرت به چشم می خورد 

(2003:40،shieh در سال.)خوریدی ،ایران اولین بار شاهد تصویب قانون بلدیه انجمن های ایالتی و تشکیل  1286



 4شماره 3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

164 

 

(،در صورتی هیچ کدام از قوانین نتوانسته در نظام مدیریت Ahmadi،200:4والیت ر مجلس وقت بوده است )

شهری ایران تحولی ایجاد نماید و به عبارتی زود تغییر ماهیت داده یا حذف  شده اند در نظام برنامه ریزی شهری 

اثر به دیوان ساالرانه به مت –تهیه طرح های توسعه شهری در ایران متاثر از نظام کالن برنامه ریزی متمرکز دولتی 

نوعی نظام رانتی است  . بر این اساس عوامل تاثیر گذار نهادی و غیر نهادی )رسمی و غیر رسمی ( دولتی و بخش 

خصوصی ذینفع در حاکمیت به طور مستقیم در سراسر فرایند برنامه ریزی توسعه شهری بیشترین نقش و تاثیر را 

نی ،عامل اصلی تغییر مستمر و تدرجی و گاه یکباره با کنار دارند در فرایند دولت به عنوان اراده حاکمیت فراقانو

 (. Kamanrudi ,؛2005:52گذاشته و در برنامه ریزی توسعه شهری و حتی بی اعتباری نتایج آن محسوب می شود )

 ع وض و گیری-صمیمت یمرجا اسالمی شهر گفت که شورای  دیشهر باالمی و اختیارات شورای اس فیرباره وظاد

که ر یف و اختیارات شورای اسالمی شهمقررات است. در وظا نیهری است و شهردار مسئول اجرای امقررات ش

ست و از ابرای شهرداری  شورا تیریدر موارد بیست و نه گانه ذکر شده، آنچه بیش از همه مشهود است نقش مد

 Jajarmi e-Imani, 2005: 5) نیستشهری خبری  تیریقوانین خاص برای مد بیگیری و تصو قدرت تصمیم

&Azkia..) 

، جریان تمرکززدایی که در پاکستان صورت گرفت را مهم ترین جریان (پژوهش در مورد 1993) 1رفرما گـوسمان

شروع شد بر ترقی و  1979برای بـرقراری حکومت های محلّی در پاکستان عنوان کرد. در این جریان که از سال 

ابزار تـوسعۀاقـتصادی تأکید زیادی شد. آن ها خودمختاری و استقالل پیشرفت حکومت های محلّی به عنوان یـک 

را در تصویب بودجه های محلّی و پیشنهادهای مالیاتی و وضع قـوانین مـحلّی خود را مهم ترین عامل تأثیر گذار 

 .بر موفقیت شوراهای محلّی دانسته اند

 روش پژوهش 

وهش اوی مسئله یا موضوع بحث بر انگیز وجود دارد پژبا توجه  پژوهش مختلف علوم انسانی و ضرورت واک

ع نیازمند کیفی های کمی به دلیلی ماهیت  که در گذشته داشتند قادر به پاسخگویی این مسائل نیستند در این مواق

 ( .1391هر چه یش تر احساس می شود )کرسول ،

ی مد نظر است تادر صورت در پژوهش حاضر  برسی مفهوم حق شهر به کار بست نظری سیاست گذاری شهر

نیاز  از توصیف های دقیق موضوع کاربست عملی این در عرصه ی سیاست گذاری شهری توصیف تحلیل شد 

تحلیلی برای این پژوهش و دادهای پژوهشی حاضر از بین  –متناسب با راهبرد کیفی ،از ارزش و روش توصیفی 

                                                           
1 Gussman Referme 
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 1دیدی را درباره  یک پدیده ی اجتماعی خاص ارائه دهد)امدمنابع ثانویه می تواند تنظیم و تفسیر شود تا بینش ج

 (.2006، 2وموگالواوه2010:8،

ل اسناد در این پژوهش شیوه های جمع آوری و تحلیل مفهومی داده ها به شکل انتخاب گزینشی اسناد  و تحلی

وا  ی کیفی تحلیل محت است . بر همین  اساس بیشر از تحلیل محتوا  برای ساماندهی داده استفاده شده است  که

یوه بیش تر شبه دنبال ساماندهی داده ها  و توصیف در مورد پیرامون موضوع مورد پژوهش است .استفاده از این 

مینه ای ززمانی ضرورت دارد که اطالعات کافی در باره یک پدیده وجود نداشته باشد و محقق می خواهد دانش 

ورد مطالعه در م( . پژوهشگر با ارجاع به داده های 27:1391ریپندورف ،الزم را در این باره مسائل فراهم کند )ک

اصلی  باره ی چالش شهر پاوه وحق شهر و سیاست گذاری شهری به تدریج آن ها را خالصه کرده تا نهایت به

 ترین مفاهیم مضامین مورد پژوهش دست یابد .

 سطحبه  دنیسرانتخاب متون و اسناد استفاده شده است و تا  یهدفمند برا یریگ با توجه به روش پژوهش از نمونه

شده با  یآور جمع یها است. داده افتهیدامه ا -نرسد یدیبه داده جد گریکه محقق د ییجا -دادهها یاشباع نظر

عمده  یااز روشه یمداخلها ریو غ یواکنش ریغ یقیتحق کیتکن نیقرار گرفت. ا یمورد بررس کیتمات لیتحل روش

 از متنها درباره یا که به طور پراکنده در مجموعه یمند نکات نظام انیاست که با برجسته ساختن و ب یاسناد همشاهد

 امهایپ نیا یهایژگیو و شانیها امیپ افتنیآنها،  لیآن مطرح شده، کار خود را تحل یها پژوهش و مقوله موضوعی

به انجام  ییایاو پ ییاز روا رشیو درجه قابل پذ تیعموم ،یمند نظام ت،ینیبا ع لیتا تحل کوشدی و م کندی مآغاز 

ال الگویابی داده به شکلی دیگر از تحلیلی به دنبدیها فراهم آ از آن متن ییها به استنتاج یابیدست نهیزمبرسد و 

 (67:1392و؛محمدپور 30:1391هاست )کریپندو؛

 ها داده لیو تحل هیتجز

پژوهش  در یمسائل شهر یزیر و برنامه یگذار استیس مدریت شهری ،چالش حق به شهر  تمرکز گرایی  مفهوم

 یشهری گذار استیو س چالش های  مفاهیم مرکز گرایی درباره  ینظر یدستاوردها نیشده تا مهمتر یحاضر سع

 اول تمرکز گرایی و چالش مدیریت  بخش در. ردیو بحث قرار گ ییمورد شناسا یاسناد لیتحل کیبا استفاده از تکن

مد نظر قرار  یو کردیلوفور و خوانش رو دگاهیمطالعات مرتبط با د جهت مدیریت و سیاست گذاری حق به شهر

حوزه  نیمطرح شده توسط محققان ا یها از گزاره یا مجموعه زین یشهر یگذار استیسدرباره  نیگرفت. همچن

دو  نیا ینظر اتیمستخرج از ادب یها و گزاره یقیتطب ی سهیروش مقا یریکارگشده است. در ادامه با به  دهید

 ی رابطه یمفهوم یساز دو مفهوم و مدل نیاز رابطه ا یدنبال درک روشن به کیتمات لیحوزه و با کمک روش تحل

                                                           
1 Ahmed 
2 Mogalakwe 
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 لیاز تحل ییمبنا یها شده تا گزاره یسع لیدادن مراحل انجام تحل نشان یپرداخت. برا میدو مفهوم خواه نیا نیب

شود . همان طور در کد های  مستخرج از گزاره های تمرکز گرایی و  هوم نشان دادهدو مف نیا یو اسناد ینظر

چالش مدیریت شهری  قبابل مشاهده است متغیرهای مشارکت ،عدالت ،برابری،تملک و تخصیص ؛فضا ها ،نظارت 

و کد های و دسترسی و شفاف شهروندان  به تصمیمات و برنامه ریزی امور شهرها به عنوان گزاره های محور ی 

 استخراجی به شهر مطرح است .

از سوی دیگر تعیین اهداف  تمرکز گرایی با دخیل در برنامه ریزی توسعه  شهرها  سیاست گذاری شهری  است 

. براساس ادبیات  مستخرج  مشخص شد که فرایند مدریت و برنامه ریزی شهرها رکن سیاست گذاری شهری 

شهر و تمام ابعاد که سیاست گذاری شهرو شهروندان شهر پاوه تحت  است که به واسطه آن ساز کار تصمیمات

تاثیر قرار می دهد .تصمیم گیری در باره ی تولید تخصیص فضا ها و مکان های شهری و تغییر و تحول  شهر که 

تغییرات شهر الحاق چهار روستا از جمله سر کران ، دوریسان ،چورژه ،نسمه تغییر و تحوالت عصه های شهری 

 سطح سیاستگذاری  شهری توسط سیاستگذاران این حوزه اتخاذ می شود .  در

یکی  از راه های آن ایجاد نهاد های محلی  با عنوان شورا محسوب  می شود وارتباط شورای شهر اولین  و مهم 

ترین گام در راه رفع موانع مذکور مشروعیت داد ن به نظام مدیریت شهری اما همچنان مدیریت  امور شهری در 

شهرها ،به دلیل عدم وجود مدیریت کارآمد ایران علی رغم وجود محمل قانونی و تشکیل شوراهای شهری اسالمی 

, 67:2003)برای جلب مشارکت و همکاری بین مردم و شورا و مدیریت متکی به مرکز باقی مانده است 

(Organization Budget and Plan 

وظیفه شورا اسالمی شهر مرجع  تصمیم گیری وضع مقرارت شهری است و شهردار مسئول اجرای این مقررات 

واقع وظایف و اختیارات  شورای اسالمی شهر که در مواردی بیست نه گانه ذکر شده ، و بر اساس نقش است . در 

مدیریت شورا برای شهرداری است و از قدرت تصمیم گیری و تصویب قوانین خاص مدیریت شهری  خبری 

این ساختار  .مدیریت شهری در ایران ویژگی های ساختاریو( Azkia&lmarmi-e Jajarmi,2005:5) نیست  

مدیریت متمرکز دولتی ، گستردگی بروکراتیک  ناشی از ماهیت شبه مدرنیستی است .ساختار و امکان مدیریت 

واحد محلی و مشارکتی و تحقق برنامه توسعه شهری میسر نیست بلکه در آن برنامه ی خرد و کالن  متعددی در 

ی شهری وجود دارند به جای ایجاد انتظام در مدیریت و سلسله مراتب باال به پایین فرایند مدیریت و برنامه ریز

توسعه کشور ،ابزار کنترل و اعمال  منو یات دولت مرکزی هستند  در صورتی در برنامه ریزی شهری کشور ایران 

ارتباط مستقیم با نظام حکومتی و حوزه فرادست خود دارد و قاعدتا  نمی تواند  به عنوان  یک  جز ار کل سیستم  

کند .ارتباط با رویکرد سیستمی که به اصل کلی نگری و تحلیل ارتباط درونی و بیرونی سیستم یک شهر است عمل 

.برنامه ریزی برای یک شهر بخشی کوچکی از کل فرایند  برنامه ریزی به حساب می آورد  که تابع نیرو ها و 

ارند . در جهان سوم از ضروریات تصمیماتی است  که در شکل گیری ساختار و عملکرد  شهر دخالت  نزدیک د
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اصلی  برنامه ریزی  هر کشور و شهری  با توجه به  رشد سریع جمعیت ، مهاجرت های روستا به شهر کالن  

اداری و بحران  های مالی ، وجود ساختار چند گانه  اقتصادی و ضعف نهادهای  –شهرها ،بی ثباتی نظام سیاسی 

ریزی شهری تاثیر می گذارند  بدون اینکه نظام به تنهایی قادر به برسی ،تحلیل برنامه ریزی جملگی در نظام برنامه 

یا تکلیف برای آن ها باشد . و برنامه ریزی شهری  صرفا موضوعی علمی و فنی نیست که تنهایی قابل بررسی 

شکل گرفته آن  باشد  بلکه به دالیل وابستگی شدید  به شرایط سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی و بستر های

 (.Ahmadian,2003:12)،در تعین  ایجاد حوزه های فرادست شهری است 

نظام تمرکز گرایی  دیدگاه  بخشی و تدوین بودجه  بندی ها همانند  زنجیره گسسته عمل می کند این امر باعث 

نتیجه باعث عدم   بخی  عمل کردن سازمان ها ، نهاد ها و وزارتخانه ها بر اساس اهداف سازمانی خود شده ودر

هماهنگی  در تدوین اهداف  و برنامه ها در نهایت  مشکالت اجراشده است  در  صورتی شهرها کانون  تمدن 

انسانی و مکان اصلی  شکلگیری تظاهرات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در قالب اهداف برنامه ها  هیچ کدام  از 

دستگاه محلی   است  26ث بررسی  قرار گیرند مدیریت شهری حدود این سازمان  ها به تنهایی نمی توانند مورد بح

با توجه به شهر برنامه ریزی برای آن مدیریت شهر در قالب دیدگاه جامع ، سیستمی و کلی نگر بایستی مورد 

بررسی قرار گیرد  توسعه شهر پایدار  سیمفونی عشق حماسه   در کنار هم  هارمونیک قدرتمند  باعث توسعه 

 ( . PourAhmad et al, 2006: 168) ری   استپایدا

دارای  برنامه ریزی در ایران  مدیریت صه ساختار نظام الصورت خ بر آنچه که بحث شد، بهعالوه در مجموع، 

 باشد: می ریز های ژگییو

زده فاقد انتظام ؛ دیوان ساالرانه است است؛ بسیار گسترده و  ینیبه پا باال دولتی، متمرکز بخشی و از شدت به

ناکارآمد است ؛ فاقد اندیشه و فرایند توسعه است ؛ فاقد الترام عملی فراگیر دستگاه ها و عناصر و مدیریت از اصول 

 برنامه ریزی رسمی است ؛ فاقد ظریفت های الزم  برنامه ریزی توسعه  در سطح پایین مدیریتی می باشد . 

 ی(ا هیچالش رو) یو مشارکت مردم ییتمرکزگرا

باشد  می 1377الدر س اسالمی شهر  تشکیل شورا ران،یدر عرصه سیاسی و اجتماعی ا الت تحو نیاز مهمتر کیی

سیستم، شهردار  نیامتمرکز داشت. در ال امور شهرها شکلی ساده و کام تیریشوراها مد نیکه پیش از تشکیل ا

شهری باعث  اسالمی  شوراهایکیل تش اما،. ت مای پرداخ با فعالیت  نظر او  ریشد و ز توسط استاندار انتخاب می

سیستم، توسعه شوراها  نی.در ا بگیرد عهده ررا ب هرر شواداره ام مردم  شد سیستمی غیرمتمرکز مبتنی بر انتخاب 

مردم در اداره امور خود و پاسخگو نمودن نهاد  مشارکت زایشو افی ی غیردولتاگسترش نهاده  موجب دتوان می

طی سالهای اخیر کاهش  ران،یشهری در ا تیریبه تجربیات مد توجه وجود  نیشهری را فراهم آورد. با ا تیریمد
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ها و  ی شهری نشان دهنده عدم اجرای انتظارات و خواستهالماس شوراهای ابات دم در انتخرمیزان مشارکت م

اکنان  شهری از شورا ها  می باشد از نظر بعضی کاشناسان مهمترین دالیل  عدم در انتخابات  س بخش عمده ناامیدی 

نمایندگان  شورا  شهر توسط مردم و عموما دیدگاه سیاسی حاکم از سوی حکومت  در باره تعیین صالحیت آن 

ران دارد   در صورتی  که سیاسی متمرکز حاکم بر جامعه ای –ها  می باشد  که ارتباط مستقیم با سیستم اداری 

ها به دلیل اتصال  همین رابطه، شوراها و شهرداریپایداری  شهرا و مشارکت مردم محلی و مدیریت شهری  است 

با مردم،  یک در شهرها و ارتباط نزد ییجغرافیا فراگیریع عی و توزااجتموالیه های متکثر  مستقیم با اقشار

 و بالندگی استعدادها محسوب می ییو شکوفا کشور،عدالت و آبادانی  توسعهنهاد اجتماعی بارای  نیدرآشناتر

شودکه امکان گفتگوی نیروهای محلی را  جلو قلمداد می به گامی  اساسی شوند. به عبارتی، اجرای قانون شوراها 

ه  سودمند دخالت  مردم در امور شهری اصیل ترین شیوه های رشد ملی به شمار می آید برای  اینک  آورد. فراهم می

و شوق انگیز  محلی در اداره اور جمعی ، رغبت مردم برای پرداختن به کارهای بزرگ تر تحریک می کند و آنان 

با تکیه بر نتایج سودند  که از مشارکت محلی به دست می آورند به مشارکت های  بزرگ ملی تبدیل می گردد.در 

د )یعنی از سطح ملی به منطقه ای ومحلی ( که نقش ممردم در کشور ایران سیستم مدیریتی از باال به پایین می باش

مسائل مدیریتی شهرها  به فراموشی سپرده می شود  در نتیجه روند  موجود به نوعی ضعف مدیریت شهری منتهی 

 (. Tusi .-Monthly councils, 2008:15) می شود .

  

 ی(ا هیو رو ییچالش محتوای)توسعه شهر یو طرها ییمرکزگرات

طرح توسعه  شهری در ایران عالوه بر نارسایی  فنی روش شناختی ،عدم  هماهنگی های بین  بخشی و اعمال 

سالیق مدیریتی ، بیشتر به دلیل الگوی تصمیم گیری متمرکز یا ناقص  اجرا شده یا کامال کنار گذاشته شده امد . 

ندگان اصلی تهیه طرح های مختلف و در صورتی مشارکت شهرداری  ها ومردم به عنوان مجریان و مصرف کن

عمل برنامه ریزی پس از تهیه ، تصویب وابالغ طرح ها شده است . در همین ارتباط ،ودر سیستمی کامال آمرانه 

،عدم تهیه ، تصویب و ابالغ طرح ها شده است .در این راستا ارتباط مدیریت سیستمی کامال آمرانه  عدم تهیه برنامه 

و اصالحات یا برنامه  پنچ ساله توسط  شهرداری ها به عنوان سد ابزار اجرایی نمودن طرح  ریزی نو سازی ،عمران

های جامع و تفصیلی  موضوعی در راستای قاعده مندی رفتار و اقدامات مدیریت شهرداری ها و نهایتا توسعه 

برنامه  ای شهرها در  شهری ، حداقل در بخش فضائی ،کالبدی شهری یکی از نمونه های بارز بی اعتباری توسعه

 (.Kamanrudi, 2005: 52)  ایران است 
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 ی(ا هیچالش روی)حکومت محل یریگ شکل تیو ماه ییمرکزگرات

یکی از چالش های رویه ای بررسی  ماهیت شکل گیری حکومت محلی  در بحث های مدیریت شهری  است  

حکومت محلی  نیز یک نهاد  عمومی و غیر دولتی است  در طول دولت قرار می گیرد نه در عرض آن ، زیرا این 

می شود اصل و اساس  نهاد  بر اساس قوانین ملی تشکیل می شود از سوی حکومت مرکزی به رسمیت شناخته

حکومت های  محلی  در اداره امور محلی از استقالل نسبی برخوردارند ،اما فاقد خود مختاری کامل  به حدی که 

ناقض قانون اساسی و سایر قوانین الزم اال تباع کشور باشد هستند . حکومت محلی برای تامین منابع مالی خود 

اداری ،شهرداری  معادل  –و کمتر از منابع ملی بهره بجوید از دید سیاسی بایستی بر درآمد های محلی  اتکا نموده 

اصلی حکومت محلی نیست ،اما هسته مرکزی حکومت محلی را تشکیل  می دهد و وظیفه آن هدایت ، جلب 

 (.Habibnejhad, 2009: 118-19 .) مشارکت سایر عوامل بر مدیریت شهری را بر عهده دارد 

حکومت محلی در ایران به رغم  کوتا بودن   با مشکالت  ساختاری عمد ای  مثل درآمد ناپایدار رابطه مربوط به 

،عدم اراده سیاسی دولت جهت تفویض اختیار ، عدم تخصیص  بودجه مبتنی بر عملیات و تعادل  نطقه ای ، 

انتخاب  شورا ها  و عمر پایین ناهاهنگی بین ارگان های دولتی و محلی  برای اداره  شهر ، عوامل گرایی در فرایند 

(در صورتی تمرکز شدید در دست حکومت مرکزی به Omidi, 2012: 113مدیران شهری مواجه بوده است )

دلسردی  مردم و سوء ظنشان با  کارهای مامورین دولتی  که هر کسی در محیط فعالیت خود را تا پای دیوار منزل 

ز آن نداشته  باشد افزایش مشکالتی مانند کیفیت محیط زیست ، مصرف خود  محدود کند  و توجهی به امور فراتر ا

گرایی و نا برابری  اجتماعی و افزایش طبقاتی به ویژه تبعیض در دسترسی به خدمات شهری ، ضرورت تحول در 

عملکرد حکومت ها را نمایان می شازد  که مشارکت حکومت  ها را آشکار می کند  و بحث مشارکت حکومت 

بخش خصوصی و جامعه مدنی  اداره امور شهری ، تحول بزرگی برای مدیریت شهری و ایجاد مکانیزمی  شهری ،

برای افزایش امکان دستری به خدمات از طریق قدرتمندی حکومت  های محلی دارای جایگاه بسیار مهمی در 

, Daneshpagjoh & Niami   1 :2012, 1965: 11) استراتیژی نهادی بین اللمللی  می باشد

Madanian.-.) 

 تحلیل  و تجزیه

شهر و اداره امور  ملی ناحیه ای و محلی  یک نوع سیستم مدیریت استفاده  می کند که به عنوان مدیریت متمرکز  

می باشد .این مدل  بیشتر در کشورهای جهان  شومی رواج دارد .متاثر از نظام سرمایه داری غربی و شبه مدرنیسم  

می باشد . کشور ایران رابطه  تحوالت در قرن اخیر  در چارچوب مدل متمرکز اداره می شود شدن این دولت ها   

و باعث سیاسی و اداری و تاثیرات عمیقی در زمینه برنامه ریزی های  اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و شهری ، 
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ت شهری و برنامه ریزی زیست محیطی و کالبدی  ...ر شهرها به وجود آورده است  که خود این مدل  با مدیری

 شهری نیز از این  سیستمی تاثیر نمانده و تاثیرات عمیقی پذیرفته است . 

مدیریت شهری یکی از مفاهیم تازه حوزه برنامه ریزی شهری می باشد  که با مشارکت یکپارچه مردمی مطرح می 

ایند برنامه ریزی و مدیریت شود و نهاد  های سازمایی اطالق می شود که به صورت رسمی و غیر رسمی  در فر

شهری قانون گذار هستند  و هدف آن ها ایجاد محیطی سالم و قابل زندگی برای قشر های مختلف  شهروندی 

همراه با عدالت اجتماعی است تعاریف مختلفی از مدیریت شهری  به عمل آده است  یعنی شرکت های  همه 

رنامه ریزی  شهر قرار گرفته اند  که مدیریت شهری  متمرکز در سازمان های دولتی  و غیر دولتی و مردم در امر ب

سیستم  و همه تصمیمات در سطوح باال گرفته است به سیستم پایین دست اعمال  می شود ، بدون دخالت مردم 

برنامه ریزی از باال به پایین صورت می گیرد ، بدون شناخت و منابع محلی باعث مشکالت  زیادی برای مدیریت 

هم از لحاظ روش مدیریت ) مشکالت رویه ای ( و مشکالت زیادی در زمینه مو جود در شهر روند چالش  شهری

جهانی شدن  ازدحام جمعیت در مادر شهرها ، توسعه ناموزون شبکه شهری ، شکل گیری  فقر و حاشیه نشینی ، 

ها اس چالش های تمرکزگرایی  بیکاری و مهاجرت  ، توسعه  پیش از حد  کالبدی بزرگ  با روند جهانی شدن آن

 عد م شکل گیری مدیریت یک پارچه شهری یا غدم مشارکت مردمی در مدیریت شهری است .

سیاسی است  که توسعه ابزاری  –برنامه ریزی و مدیریت در ایران  از حیث ساختاری فاقد زمینه های اجتماعی 

است دست دولت و معطوف به ابعاد  مادی عمرانی ملی شده است . در این ساختار ، مدیریت و برنامه ریزی به 

جای رسیدن به توسعه  مانع اصلی   توسعه شهری می شود  با مشارکت همه جانبه به منظور تمرکزدایی    همه 

شهروندان  نادیده گرفته  می شود که تبعیت از این روند ،مسلما  مشکالت طرح ها مردم هستند و نیازهای واقعی 

عدیده  ای مثل جرائم و تخلف هایی در ساخت وساز  شهری ، استفاده نامناسب از زمین شهری ،بد بین شدن  

مردم به مدیریت ... ب وجود می آید  .در صورتی بحث مشارکت مردمی و مدیریت یکپارچه  خیلی در برنامه 

ریزی شهری مهم هستند  و مدیریت شهرها در سال اخیر در مورد نظام  متمرکز  تعداد سازمان و ادارات در مدیریت 

شهری زیاد هستند .هماهنگی و یکپارچگی کردن سازمان کار مشکل حتی بعید  محسوب می  شود و شهرداری به 

که تمام برنامه ها و اهداف در پایتخت  عنوان هسته مرکزی  حکومت ها مطرح هستند  در صورتی سیستم متمرکز

گرفته می شود و بوجه هر منطقه و استان و شهری باال  تعیین می کند و یکی از چالش های  اساسی در تحقیق 

 حکومت محلی از لحاظ قدرت  تصمیم گیری و درامدی و مالی به وجود می آورد . 

آورد  وجودشهری به  تیرینیز در حوزه مد گرییدهای اساسی چالش  سیاسی، –نظام متمرکز اداری  رانیدر ا

باعث  که شده است  متمرکززرگ بهرهای در شبعد و  تختیدر پا هینوع نظام که بیشتر قدرت و سرما نیاست. در ا

شهرها باعث  نیدر ا بر هم بخورد و از طرف دیگر وجود امکانات موجود ای  ای و منطقه شده که تعادل ناحیه
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شهرها را در  نیشهرها شده و مهمتر از همه ا نیروستاها به ا ورت از شهرهای کوچ و میانی میزان مهاج شیافزا

حاشیه نشینی ،زاغه نشینی ،کمبود زیر ساخت و بیکاری،  با چالشهای بزرگی مانند فقر و توسعه و مدیریت روند 

گیری آن ها در  تصمیم ها و ضعف قدرت کمبود درآمدهای شهرداریهای شهری ،امکانات رفاهی ،کمبود مسکن ،

فقط مسول اجرای طرح ها می  باشند ،شکل گیری در مورد ها فقط مسئول  شهرداریدر  طرح های توسعه شهری 

زمین و ساخت سازهای  غیر مجاز در حومه و زمین شهری ،عدم مشارکت مردمی و یکپارچه ،ازدحام الودگی و 

یت موجود،اگر چه در جهت . علیرغم وضساخته است   عدم توجه به محیط زیست در شهرها ی بزگ و ...مواجه

تمرکززدایی در مدیرت شهری اقداماتی مثل تشکیل بلدیه وشکل گیری شهرداری  ها  وتشکیل شوراها ی اسالمی   

شهر صورت گرفته است ،اما هیچ از این اقدامات به خاطرتاثیر عمیق تمرکززدایی  در همه ابعاد برنامه ریزی و 

 نسته  گامی موفقیت آمیز محسوب شود .مدیریتی نتوا

 نتیجه گیری:

نتایج بدست آمده ، هر کشوری  دارای یک نوع نظام  مدیریتی  که تابع اداره امور آن شهر مدیریت شهری به شیوه 

خاص که هر کدام از این شیوه ها  ی مدیریتی خاص  می تواند امکانات و محدودیت ها و چالش برای سیاست 

اداری ایران یک  سیستم متمرکز است که  –و اداره مدیریت شهری به جود آورد . نظام سیاسی  گزاری حقش شهر

این نظام متمرکز در دوره پهلوی در  نظام مدیریتی ایران شکل گرفته  است  با ورود تمدن جدید به اران نظام  

نیازمند دولت مقتدر مرکزی بود  سرمایه داری  که جایگاه خود را در شهرهای بزرگ که با پیاده کردن اهداف خود

که بتواند برنامه خود را به نحوی اجرا کند  که باعث تمرکز شدید به سرمایه و خدمات در شهرهای بزرگ و و 

 تمرکز قدرت  در دست دولت و نهایت آن در شکل گیری  نظام متمرکز اداری شد .

( توسط مرکز سیاسی و اداری ویکپارچه اتخاذ  نظام متمرکز تصیمات خود را در زمینه کلیه امور )ملی و محلی 

اجرا گذاشته  می شوند .همچنان در این مقاله مبحث حق شهر و سیاست گزاری و تمرکز گرای در شهرهای ایران 

ر ماددر  مثل ازدحام جمعیت در شهرهای بزرگ ، محتوایی  های  . چالشکه زیر نظر دولت مرکزی  می باشد

پیش از ، بیکاری و مهاجرت ، توسعه  حاشیه نشینی گیری فقر و  بکه شهری، شکلو توسعه ناموزون ش شهرها،

 چالش مدیریت در ایران و شهرها گیری  که باعث شکل حد کالبدی شهرهای بزرگ که باعث شکل گیری 

مخصوصا در روند جهانی شدن آن است و چالش رویه ای با روش مدیریتی که مشکالت را شکل داده مثل عدم 

ری مدیریت یکپارچه شهری یا عدم مشارکت مردمی در برابر مدیریت شهری و توسعه پایدار شهرا در نظر شکل گی

 گرفته می شود .

سیاسی است به  –با توجه به برنامه ریزی و مدیریت در ایران از حیث ساختاری فاقد زمینه اجتماعی و فرهنگی 

جای محمل توسعه با توجه به نیاز شهرها  و توجه دولت به ابعاد مادری و عمرانی ملی شده است . ساختار 
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،مدیریت و برنامه ریزی  و مشارکت همه جانیه به منظور تمرکز زدایی الزم رفع چالش تغییر در نگرش به ساختار 

مردمی و مدیریت یکپارچه و تقسیم قدرت  الزم از  مدیریت شهری به عنوان تقویت حکومت محلی و مشارکت

باال به پایین و تغییر در ساختار به سیستم از پایین به باال است برای اینکه هر کدام جداگانه با توجه به استعداد و 

رار پتانسیل های و محدودیت های خود توسعه برنامه ریزی باید .  امروزه اداره امور شهرها مورد توجه و تاکید  ق

می گیرد که یک پارادایمی در مدیریت شهرها معرفی می شود بهره گیری از حمروایی خوب شهر توسط دولت و 

شهروندان و نهادهای خصوصی امید به حل مشکالت و معضالت ساختاری و کار کردی شهرها بود جریان افقی 

ی شود و همچنین باعث مشارکت و فرابخشیب و مشارکت  به سمت حرکت افقی باعث  تسریع در روند . امور م

مردم در انجام طرح های شهری ، همکاری با شهرداری و شوراها )تقویت حکومت های محلی ( شناسایی نقاط 

قوت و ضعف شهر و ارائه راحل مناسب در جهت رفع مشکالت حق شهروندان و سیاستگذاری و تقویت مشارکت 

 همه جانیه و یکپارچه در امور شهر ی  می شود .

  یاز کدها کی. هر دهندینشان م یاتیو عمل یرا در عرصه نظر یشهر یاستگذاریدو مفهوم حق به شهر و س انیم

-صورت یشهر یهایاستگذاریهستند که در بستر اشکال گوناگون س یشده در حق به شهر جزو حقوق شهروند انیب

 توان-یاستوار است و نم یشهر یاستگذاریس یها هیمفهوم حق به شهر بر پا ی. شاکلهردیگیبه خود م یمتفاوت یهایبند

 . دادو قابل کاربست انتقال  یدانش عمل ی به عرصه یاز عرصه دانش نظر یشهر یاستگذاریحق به شهر را جدا از س
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 (1395ولیقلی  زاده و همکاران ؛)ییبر اثر تمرکزگرا یشهر تیریاز انواع چالشها در مد یکل یشما- 1شکل 

شکل گیری شهرها کوچک -1

ناپایداری درامد   -2میانی 

توسعه ناموزون  -3شهری 

کالبدی شهر به صورت خطی و 

شکل گیری الحاق چند -4پراکنده 

روستا از طریق شرق شهر پاوه 

ضعف فرهنگ شهر نشینی و -5

-6الحاق روستا ها به شهر پاوه 

مهاجرین روستاهای اطراف به 

شهر پاوه و پایین بودن به حس 

 تعلق شهر و مقصد ...

1- از باال به  تیریمد 

 -2 یو ضعف حکومت محل نییپا

عدم -3 یشهر تیریمد یدو گانگ

-4 تیریدر مد  یمشارکت مردم

 التیضعف نقصان ساختار تشک

-5 یشهر یو فن ی، مال یادار

کمبود پرسنل زبده و تخصص و 

متخصص و متعهد در مجموعه 

عدم وجود  -6 یشهر تیریمد

پارچه کی تیریمد  

 چالش های محتوایی

شکل گیری ضعف ساختار و زیر ساخت  های شهری و عدم  

حکومتمحلی و حق شهر به عنوان مهم ترین   مشخصه مدیریت شهری 

 در سیاستگزاری متمرکز 
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 یشهر یاستگذاریمفهوم حق به شهر و س یاسناد لیاستخراج شده از تحل یها گزاره نی.مهمتر 1ی شماره جدول

 عنوان کوتاه  ابعاد  شاخص  ردیف 

نقش اقتصادی غالب شهر حمل نقل  یاقتصاد  -1

،مرزی ،خدمات گردشگری ،عمده 

 فروشی ،فرهنگی و درمانی ، 

 نقش اقتصادی غالب شهر 

 مشکالت مالی شهرداری  مشکالت مالی اقتصادی شهرداری   

قیمت زیاد اراضی با کاربری های 

مسکونی و تجاری و ارزش افزوده ناشی 

 از تغییر کاربری آنها 

 قیمت زیاد اراضی 

سیاست اقتصادی دولت با ساخت 

 اقتصادی 

 

 باز ساخت اقتصادی 

تغییر عملکرد شهری )برجسته شدن 

 بخش خدمات ( 

 تغییر عملکرد شهری 

کالیدی  

زیست 

 محیطی

زمین به مثابه یک عامل   پستی بلندی

محدودیت  برای توسعه شهری پیروآن 

 ،تغییر کاربری زمین و ...

 پستی بلندی و شیب تند 

الحاق بعضی  از  روستاهای شهرستان 

پاوه از جمله نسمه ،چورژه ، سرکران 

،دوریسان به شهر پاوه  که به شهرک 

 تبدیل شده اند 

 اضافه شدن به شهر پاوه 

 ایجاد توسعه سیستم حمل نقل شهری 

 ایمنی جاده  

 

 توسعه سیستم حمل نقل شهری 

نبود تعادل و عدالت فضایی در  فضای 

 سبز و خدمات شهری 

تعادل و عدالت فضایی در محالت 

 مختلف شهری 

مباحث زلزله خیزی ،زمین لغزش ها 

،سیل خیزی ،فرونشست ، آب های 

 سطحی در مواقع نزوالت جویی  

 زلزله خیزی 

ایجاد زیر ساخت الزم از قیبل آب برق ، 

گاز ،جاده و.کمربندی سبز ..فضای سبز 

،از جمله پارک کودک ، پارک بانوان ، 

پارک بزرگساالن ،و پارک عمومی 

 ،خدمات بهداشتی ، 

 

رشد شهر نشینی و افزایش میزان توسعه  

 شهری

 رشد توسعه  شهر 

 

ی توسعه شهر یطرح ها یها شنهادیپ  

 برای تغییر اراضی 

 طرح های توسعه  شهری 
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گسترش بازار مسکن و بخش     

 یخصوص

 گسترش بازار مسکن

تو پوگرافی اجتماعی و جدایی گزینی  یاجتماع  -3

دالیل  قشرهای مختلف ساکن شهر، به

قومی ، مهاجرت  مناطق جنگی ، نژادی 

..... 

 

 جدایی گزینی اکولوژیکی 

مهاجرت و رشد روز افزون     

 جمعیت شهری 

 مهاجرت 

 جنبش های اجتماعی شهر  

 

 جنبش های اجتماعی  

تغییر  

ساختاراقتصادی و اجتماعی ساکنان 

 نواحی شهری  

 

 

 ساختار اقتصادی و اجتماعی ساکنان 

سیاست دولت درباره اقدامات رفاهی )و 

توجه به بخش خصوصی یا طرفداری از 

منافع عامه و سرماه گذاری در بخش 

مربوط به رفا[ عمومی در شهرها نظیر 

سیاست های مربوط به مسکن ،خدمات 

 رفاهی ،آموزشی و نظایر آن( 

 

 

روابط تولید حاکم بر جامعه به وجود  سیاسی   -4

وده شهر مرکزی و شهر خطی  بافت فرس

 رابطه با سرمایه داری و منافع سرمایه دار  

 

 

 روابط تولید حاکم

 

ایجاد بانک زمین و کنترل فرم توسعه 

شهرها از این راه استفاده بهینه از زمین 

 شهری 

 بانک زمین 

 

نظریات اجتماعی و سیاسی حاکم بر 

 جامعه 

 

 نظریات اجتماعی 

 

 

وابستگی اقتصادی شهر مرزی پاوه  با 

 کشور همسایه)عراق( 

 وابستگی اقتصادی 
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 شهر پاوه: یلیطرح جامع و تفص هیته یرو شیاز چالش ها ، موانع و مشکالت پ یبرخ

است  دیطرح جامع جد هیبه ته ازیاست و ن دهیاست که عمر طرح جامع شهر پاوه به اتمام رس نیرو ا شیمانع پ نیاول-1

 دهیرس یبن بست مقطع کیشهر پاوه ظاهر به  دیطرح جامع جد هیته ،یاداره راه و شهرساز یمخالفت قانون لیکه به دل

مشکل به هر  نیاست . ا یو مداوم با اداره راه و شهر ساز رمکر یزنیبست تعامل و را نیاست که الزمه خروج از ا

برنامه  نیبه منظور تدو ،ینباشد . طرح جامع شهر یکار طوالن نیانجام ا ندیاست فرآ دیحل شود که ام دیممکن با قیطر

دوره  کیدر  یها و اهداف توسعه شهر ینیب شیپ یآن، بر مبنا یها یازمندین نیجهات توسعه شهر و تام نییو تع

دو  نیهستند . ا یشهر تیریو مد یزیدو طرح مهم در برنامه ر «یلیطرح تفص»و « طرح جامع»ودش یم هیساله ته10

 ییتفاوت ها ،یینها جهینقشه ها و نت اسیمق ه،یته وهیحال از نظر روش کار، ش نیاما در ع گرند،یکدیطرح الزم و ملزوم 

 یها استیس یکل یکند و خط مش یاست که به صورت راهنما عمل م یواقع طرح جامع، برنامه ا دربا هم دارند. 

 یعمده )مثل کاربر یشهر یها یکاربر عیطرح جامع محل استقرار و توز یه هاکند. در نقش یم نییرا تع یتوسعه شهر

( یشنهادی)موجود و پ یشهر یها حدودهها و م میحدود حر ،یتیجمع یسبز(، تراکم ها یو فضا یبهداشت ،یآموزش یها

 آن عنوان از که چنان – یلیشوند طرح تفص ینشان داده م  و رنگ ها میشهر، توسط عال نگاری  ندهیتوسعه آ ریو مس

 ،یلیطرح تفص هیپرداخته است.مطالعات ته یشود که طرح جامع به آن ها به صورت کل یرا شامل م یاتجزئی – داستپی

در مناطق و  قیو دق یمفصل و اقدامات جزئ یبرنامه ها میتنظ قت،یو در حق ردیپذ یمتعاقب طرح جامع صورت م

شهر آماده و سپس شهر  کی یلیطرح جامع و تفصهدف از آن ها را به عهده دارد.  یطراح نیو همچن یمحالت شهر

نشود موضوع بالعکس خواهد بود .در واقع  یشود اما در شهر پاوه اگر اقدام عاجل و موثر یبر اساس آن ساخته م

کنندقطعا عدم  یرا مطرح ها  را به نحو احسن اج نیدارند و ا یلیجامع و تفص یطرحها نیموفق هستند که ا  یشهرها

است که  دیخواهد شد  که ام یشهر یموجب اختالل در خدمات رسان یلیو طرح  تفص دیجامع جد یوجود طرح ها

 شوند . ییطرح ها آماده و اجرا نیا عتریهرچه سر

قطعا  است با مرور زمان  یازهاین شیاز پ یکی یاست حت یلیاست که شهر پاوه طرح تفص نیمانع  و مشکل دوم ا -2

شهر پاوه که  یو انباشت مشکالت افزون تر برا شتریب یعقب ماندگ یعنیدوم  واول  فیدر زمان رفع موانع رد ریتاخ

 ،یرا به لحاظ کاربر نیقطعات زم یتمام فیتکل ن،یمشکل و سخت خواهد بود . عالوه بر ا اریبس ندهیجبران آن در آ

 .ردیگ یقرار م یسند در دستور کار شهردار کیوان کند و به عن یمشخص م یو گذربند یتراکم ساختمان

گذار باشد  ریمهم و تاث یرسد در حد یمانع سوم هر چند که ممکن است در موانع اول و دوم ادغام باشد اما به نظر م-3

 فیآن تعر یبرا یمال ظرو هم از ن یهم از نظر زمان یسرفصل مشخص یشهر تیریاقدامات مد یدر برنامه زمان بند

که خود  ییاست . چهار روستا یالحاق یچهار روستا یاصول رینامطلوب و غ تیرو وضع شیمانع و چالش پ نی. ا میکن

نشده  تیمناطق رعا نیهم در ا یقبل یها ینداشته باشند و هم اصول طرح هاد یبه روز یممکن است هم طرح هاد
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و در داخل طرح جامع  ابندیبه طرح جامع ارتقاء  یهاد یطرح ها نیباشد اما در هر صورت الزم است در اسرع وقت ا

مشاور  نیمسکن ، مهندس ادی، بن یشهردار نیماب یرا در خصوص هماهنگ یمضاعف یریگیامر پ نیپاوه ادغام شوند و ا

 ییپاوه ؛ در مناطق روستا  یلیجامع و تفص یطرح ها هیطلبد . عالوه بر لزوم ته یم ربطیذ یادارات و ارگان ها گریو د

به  دیطرح ها هم  با نیاست و ا دهیوجود دارد که عمر آنها به اتمام رس یهاد یشهر هم طرح ها نیلحاق شده به اا

 تا مشکالت موجود برطرف شود. ابندیارتقا  یلیجامع و تفص

و حرکت  شرفتیزنده در حال پ یو همانند موجود ستین ییستایاست که شهر موجود ا نیمانع و چالش چهارم ا-4

 تیکنند و در نها بیشهر را تصو یلیجامع و تفص یطرح ها یشهر رانیاست  و صبر نخواهد کرد  تا متخصصان و مد

است تا هر  با مدیریت و برنامه ریزی دقیق الزم حرکت  کیبه شهر اجازه حرکت رو به جلو را بدهند . پس در واقع 

 شوند . بیو تصو هیطرح ته نیا عتریچه سر

 میو مق  یشوند که غالبا بوم هیته یها ممکن است توسط مهندسان مشاورطرح نیاست که  ا نیچالش پنجم ا مانع و-5

باشند  اطالعیکه در شهر ما وجود دارد ب یاجتماع یهاکرده و از چالش هیها را تهطرح نیشهرپاوه نبوده و از راه دور ا

و دانشجویان که با مراجعه برای گرفتن طرح جامع شهر پاوه عدم دسترسی اطالعات دقیق در اختیار دانشجویان دانشگاه .

 کشور . 

 یاز کاربر یبعض یابیمکان  یبه مهندسان مشاور برا یشهر رانی، مد ازیاست  که ممکن است بر طبق ن نیمانع ششم ا-6

 نیطرح ها گننجانده شود ، اما تحقق آن منوط به ا هیکه در ته ندیابالغ نما یسبز و ... دستورات یفضا ایو  یدولت یها

را در  یمردم یبرسد  و دخالت ها عیسر یمورد هدف به توافق مال یها نیزم نیاست که ادارات و ارگان ها با مالک

قطع  ایند و مصوب به حداقل برسان یطرح ها یآب و به هم زدن نظم در اجرا انیدر جهت خالف جر یجهت شنا

 کنند . 

 لیشهر کشور به دل نیبد قوارتر دیمجاور شا یاست که شهر پاوه بعد از الحاق چهار روستا نیمانع و چالش هفتم ا-7

 میو چه نخواه میهم بدقواره تر بشود چون از هم اکنون چه بخواه نیاز ا دیو عرض کم باشد و شا ادیز یگسترش طول

در طرح جامع و  میکه اگر بخواه نجاستی. مشکل ا میفرض کن ابیتا نور ریاز شمش ندهیپنجاه سال آ یپاوه را برا دیبا

مانند  یادیممکن است با چالش ها و موانع ز میکن جادیتوازن ا یو عرض یاز لحاظ ابعاد طول یپاوه تا حدود یلیتفص

  میهست یبتوازن نس جادیار به ااما در هر صورت ناچ میتملک باغات و گسترش شهر به سمت ارتفاعات و ... مواجه باش

از جهات با مشکل  یاریشهر را در بس یی کالبدو توسعه شهر  پاوه بر سر توسعه و گسترش  یمانع یژئومورفولوژ

 موجبمناطق  نیسازها در اوو ایجاد ساخت یکیژئومورفولوژ یهادهیپد نیبه هم یتوجهیسازند در واقع ب یمواجه م

و حوادث  ابدی وندیپ یکیمانند زلزله با عوامل ژئومورفولوژ یکیژئومورفولوژ ریغ یهادهیاز پد یبرخ یکه گاه شودیم

 یشهرها جادیی شهرها و روند اکه در عصر حاضر، روند توسعه ییرا به وجود آورد. از آنجا یقابل جبران ریمخرب و غ
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و برخورد آنها با  یشهر یگرفته است و گسترش اراض یشتریشتاب ب و اضافه شدن  شهرک های به شهراوه دیجد

 یثابت ییهادهیپد یکیژئومورفولوژ یهادهیپد گر،یاست و از طرف د شیمرتباً در حال افزا یکیعوارض ژئومورفولوژ

 میرمستقیو غ میارتباط مستق یکیژئومورفولوژ یهادهیپد ییای،پو ایو پو کینامیهستند د ییهادهینبوده بلکه بر عکس پد

گردد.  یم ادیخسارات و تلفات ز جادیاز موارد مخرب و موجب ا یاریداشته و در بس یشهر قاطراف و مناط طیبا مح

 (144:  1378مقدم،  ی)اصغر

عامل اثرات مستقیم و غیر مستقیمی در رشد بی رویه و ناموزون شهر در پی داشته است که پاره ای از اثرات منفی آن 

 به قرار زیر است : 

باال رفتن آمار مهاجرت و جذب جمعیت به شهر بر اثر واگذاری این گونه اراضی به قیمت بسیار پایین نسبت به  – 1

 دیگر مناطق شهر و در نتیجه، تحمیل بار جمعیتی به شهر . 

افزایش آمار حوادث و اتفاقات در اثر نامناسب بودن سطوح دسترسی از قبیل کوچه و گذر برای اهالی به خصوص  – 2

 در فصل زمستان  با توجه به شیب تند منطقه . 

ی شهری و الگو قرار گرفتن این محله برای ایجاد این گونه پدید آمدن دیگر مناطق حاشیه نشین در اطراف و حومه – 3

 مناطق . 

 تحمیل جهت رشد فیزیکی شهر و عدم تحقق طرح های مصوب شهری .  –4

 ی کالبدی شهر بر اثر گسترش ساخت و سازهای بی رویه . آشفتگی بافتهای موجود و زشت شدن چهره–5

عدم توجه به توپو گرافی منطقه و مخاطرات طبیعی آن با توجه به نوع و جنس ساخت و سازها و شیب زیاد منطقه  – 6

 که خود احتمال باالرفتن شدت خسارات وارده را بر اثر حوادث طبیعی و غیر مترقبه همچون سیل و زلزله افزایش می

 دهد . 

 ی محل کار و محل سکونت . باالرفتن زمان و هزینه در اثر فاصله – 7

 وساز و هزینه های جانبی .افت شدید درآمد شهرداری در اثر عدم پرداخت عوارض ساخت – 8

 ی شهر . ایجاد مشکالت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در اثر رشد بی برنامه – 9

 اضی در اثر عدم کنترل مناسب و بورس بازیهای اخیر . افزایش سرسام آور قیمت ار – 10
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ی مشکالت حقوقی و خدمات رسانی ونیز به ایجاد مشکالت خاص برای مسئولین امور شهری خصوصاً در زمینه –11

 وجود آمدن مشکالت فراوان در صورت مناسب سازی کوچه ها و معابر محله .

 شرفتیپ ریبود که در حرکت رو به جلو در مس نیموارد ا نیهست و هدف از طرح ا ریمس نیدر ا یگرید موانع قطعا��

  (.1399)ولدبیگی برهان ؛  میقدم بردار یشتریو شناخت ب یو با آگاه مینیخود را واضح تر بب یپا یجلو میشهر پاوه بتوان

 منابع
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