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 :برنامه یاجرا یبرای شهر و شهردار طیمح یآماده ساز -6

 مقدمه: -6-1

در سده های اخیر در حال توسعه  یتعداد شهرها در کشورها شیو افزا یشهر تیسرعت و اندازه رشد جمع

ساخته است.  یبزرگ را گرفتار مسائل و مشکالت متعدد یشهرها ژهیبوده که عموم شهرها بو یبه صورت

در اقتصاد شهر،  یرسم ریگسترش بخش غ ،یرسم ریمانند کمبود مسکن و گسترش اسکان غ یمشکالت

به  یشهر ریمحدود اقشار فق یدسترس ،یخدمات شهر نییپا تیفیک ،یاجتماع یها ینابرابر شیافزا

 شهر و ... ییربنایز ساتیتاس

اجازه داشته باشند تا در  دیدادن، شهروندان با یرا یفرصت گاه به گاه برا یکه سوا نیبه ا ریاعتقاد فراگ

هستند  یاشکال فعال تر شهروند یحکومت ها حام اکنون دارند، مشارکت ورزند. ریکه بر آنها تاث یماتیتصم

وجود  باگشوده هستند.  شتریب «یمشارکت عموم» یبرا یریگ میگوناگون تصم یها انیکه در آنها جر

 به اجرا درآمدن آن وجود ندارد.  یباره چگونگدر یادیاصل هنوز اطالعات ز نیگسترده ا رشیپذ

مقوله مشارکت شهروندان امری است که در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی از مدتها پیش مطرح بوده است. 

شهرهای یونان باستان مشاهده کرد . با این حال مفهوم  –ریشه های مفهوم مشارکت را می توان در دولت 

های سیاسی و اجتماعی پس از آن مطرح گردید، رکت به طور فراگیر ، بعد از رنسانس و وقوع انقالبمشا

 مشارکت در این دوره خود را به شکل داشتن حق رای و انتخابی شدن حاکمان سیاسی نشان داد. 

هری، برخی جامع شهای های اخیر در تحقق برنامهریزی شهری ، در پی ناکامیدر حوزه مدیریت و برنامه

ها یاد کردند، بدین ترتیب مقوله مشارکت مردمی بودن این طرحمتفکران در ریشه یابی آن از آمرانه و غیر

 بتدریج به حوزه مدیریت شهری راه یافت. 

های توانمندسازی، مشارکت و در این فصل از گزارش پس از بررسی مبانی و مفاهیم پیرامون هریک از مقوله

 شرح راهکارها و پروژه های پیشنهادی به منظور نیل به هریک از آنها پرداخته می شود.سازی به ظرفیت
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 ارائه راهکارها و پروژه های مربوط به جلب مشارکت مردم -6-2

تر و پایدارتر برای جوهره مفهوم مشارکت در مدیریت شهری خلق و اداره فضاهایی هرچه مطلوب

ترین راهبردها برای ترین و مقبولیج جهانی امروز یکی از اصلیهای راساکنین شهر است . مشارکت در نظریه

( هشت Good Governanceنیل به حداکثر مطلوبیت و پایداری است از جمله در نظریه حاکمیت خوب )

 ویژگی برای حکمروایی خوب به شرح زیر بیان شده است . 

، کارایی و اثر 6برابری و همه شمولی، 5، توافق گرایی4، پاسخگویی3، شفافیت2، قانون مداری1مشارکت

 .8و پاک حساب دهی 7گذاری

سنگ بنای اصلی حکمروایی  از این منظر، مشارکت بدین نحو تبیین شده است : مشارکت مردان و زنان

های فردی یا گروهی ذینفعان برای کارگیری توانمندی به مشارکت در جامعه محلی یعنی فرآیند .خوب است

و وجود . در این فرآیند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب جمعی دستیابی به یک هدف

مشارکت می تواند به طور مستقیم ، توسط مردم یا از طریق موسسات قانونی  اهمیت دارند. نیازهای مشترک

به معنی  ، مشارکت نیازمند اطالع رسانی و سازماندهی است . این امرسط یا نمایندگان مردم صورت پذیردوا

 ضرورت آزادی تشکل ها و آزادی بیان از یک سو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است. 

قرار گرفته است، مشارکت  نیز که بسیار مورد توجه دولتها و سازمانهای بین المللی سازیدر نظریه توانمند

 "افراد برای کنترل بر زندگی خویش هدف قراردادن تقویت امکانات "، توانمند سازی جایگاه اساسی دارد

توان گاه می، کنترل و مشارکت در محیط، آنافراد در پیش بینی است . اگر قدرت عبارت است از توانایی

: توانمند سازی ، فرایندی است که طی آن ، افراد و اجتماعات می توانند چنین قدرتی را به کار گیرند گفت

و محیط شان اعمال کنند، توانمند سازی باید از درون یک گروه منشاء  و به طور موثر در تغییر زندگی خود

ی قدرتمند شدن ای مناسب برا، از طریق رفع موانع به کارگیری قدرت و فراهم آوردن زمینهیرد و این امربگ

یابد و نمی توان این ، تحقق میر مسیر فرایند حکمروایی خوب شهری. توانمندسازی دشهروندان میسر است

. در فرایند توانمندسازی مشارکت به عنوان نوعی نه به فرد یا گروهی خاص اعطا کردتدار را به طور جداگااق

 واسط در حرکت به سوی کسب اقتدار ، به کار می رود.  

                                                 
1 : Participation   
2 : Rule of low 
3 : Transparency        
4 : Responsibility 
5 : Consensus oriented 
6 : Equity and Inclusiveness 
7 Effectiveness and Efficiency 
8 : Accountability 
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علی رغم وجود این آموزه ها در سطح جهانی، و بعد از گذشت نه سال از تشکیل شوراها و با اینکه برخی از 

این قانون بر لزوم اتخاذ تدابیری برای نهادینه کردن  71و ماده  6و5اها نظیر بندهای مواد قانون شور

ت شهری اقدام جدی تصریح دارد، برای تکمیل حرکت انتخابی شدن مدیریمشارکت مردم در اداره امور شهر 

کالبدی و غیر رحهای توسعه تهیه طمور شهر و برنامه ریزی برای آن ). شهروندان در اداره اانجام نشده است

ای ندارد و بعد از شرکت در انتخاب اعضای ( نقش عمدهدر مورد شهر و ... ، اتخاذ تصمیمات مهمکالبدی

شوراها که آن هم در دوره قبل بویژه در شهرهای بزرگ با حداقل شرکت کنندگان انجام شد، فعالیت موثری 

 کت بعد از انتخاب است. وکارهای مشارندارند، مهمترین مسأله در این زمینه نبود ساز

توسعه، تأکیدات بسیاری بر مشارکتی نمودن اداره امور از جمله  ششم و پنجمدر حالی است که برنامه این 

 در توسعه شهری دارد از جمله در موارد ذیل، توجه به مشارکت را مستقیم یا غیر مستقیم شاهدیم: 

(: این ماده ظرفیت خوبی برای پیش 30اده تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور )م .1

 بینی مکانیزم مشارکتی در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها دارد. 

(: بر اساس این ماده می توان مشارکت را به صورت یک 99تدوین منشور حقوق شهروندی )ماده  .2

 حق برای شهروندان تبیین کرد. 

دولتی و شورای اسالمی در مانها و نهادهای غیرلزوم تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، ساز .3

 ( 98توسعه پایدار )ماده 

توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی، تصمیم  .4

 ( 119گیری و مدیریت اجرایی کشور )ماده 

( ) 104های بسط مشارکت مردم )ماده رفع موانع انحصار، تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه .5

 ( 1383مجلس شورای اسالمی ، 

مالحظه می شود که در برنامه های توسعه ظرفیت زیادی را برای پیش بینی فرآیند مشارکت شهری ایجاد 

 کرده است که تا کنون مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار نگرفته است.

 تعریف مشارکت:  -6-2-1

باشد و جوهره لغوی به معنای شرکت در جمعی برای تحقق منظوری خاص میواژه مشارکت از نظر 

است. بر اساس این جوهره می توان تعریف زیر را برای مشارکت  گیری، فعالیت و تأثیرپذیریاصلی آن در

 پذیرفت: 



 

 

 

 

 

 

 

 ( 1399ـ  1403) شاهدشهرشهرداری  ساله 5عملیاتی -برنامه راهبردی ساله و 20تدوین چشم انداز 

6 صفحه   

 

های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت»

 « دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند.برای 

 

در این تعریف سه جزء مهم وجود دارد: درگیر شدن، یاری دادن و مسئولیت که به طور اجمالی بررسی 

 می شود: 

  درگیری ذهنی و عاطفی 

کانات فراهم شده توسط او درگیر در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت و توانائیهای او یا ام

 -گیر است و نه کارنیست. این درگیری روانشناختی است نه جسمانی. انسانی که مشارکت می کند خود در

درگیر ، بنابراین مشارکت فقط کوششهایی پراکنده نیست بلکه تمام روح و جسم فرد برای تحقق هدف در 

 جریان مشارکت به کار گرفته می شود. 

  انگیزش برای یاری دادن 

شخص در مشارکت این فرصت را می یابد که از قابلیتها، ابتکارات و آفرینندگی خود برای دستیابی به 

هدفهای گروهی استفاده نماید از این رو مشارکت با موافقت فرق دارد در موافقت، موافقت کننده یاری ویژه 

کند. در واقع در موافقت، نقش اصلی گذارند، تصویب میای نمی کند، بلکه تنها آنچه را که پیش رویش می

های خویش، جمع را به موافقت وا دارد. کوشد تا با استفاده از تواناییکند که میرا تصمیم گیرنده بازی می

 اما مشارکت چیزی بیش از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم از پیش گرفته شده است. 

  پذیرش مسئولیت 

یت اشخاص را بر می انگیزد تا در کوششهای گروه خود، سهمی جدی را بپذیرند. در واقع پذیرش مسئول

مشارکت هنگامی تحقق می یابد که بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی، هم 

شته سرنوشتی و مسئولیت بدهد. به عبارت دیگر هنگامی معنی دارد که فرد امکان انتخاب و آزادی اختیار دا

 باشد و آزادانه قبول مسئولیت کند. 

کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای  به مشارکت در جامعه محلی یعنی فرآینددر واقع 

. در این فرآیند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود جمعیدستیابی به یک هدف 

یک فرآیند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک  نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در

مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و 

 ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاستشناخت آنان از توانایی
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 :جلب مشارکت راهکارهای -6-2-2

اعتماد سازی )برای مثال شرکت در از طریق  هادر تصمیم گیری  مردمظرفیت سازی مشارکت  .1

 جلسات برگزار شده با مسئولین(

منتخبان محلی )برای مثال در با عضویت در خصوص برنامه هماهنگی و تصمیم گیری  ایجاد مراکز .2

 خانه های محالت(

در راستای تسهیل  تشویق مردم به حضور و مشارکت عمومی در فرآیندهای توسعه محلی .3

 )برای مثال از طریق اطالع رسانی جمعی به وسیله پیامک( رونداجرای برنامه

)برای مثال از طریق اجرای  و کارکنان دولتیسایر سازمان ها ارتقای فنون ارتباط و مذاکره با  .4

 مذاکرات ماهانه با مسئولین سایر سازمان ها(

از  و تقویت احساس مسئولیت پذیری در شهروندان نهادینه سازی فرآیند تصمیم گیری جمعی .5

)برای مثال از طریق اجرای خواسته های  طریق رسمیت بخشی به گروه ها و اجتماعات محلی

 مردمی(

 سهیم کردن اجتماعات محلی در منافع حاصل از اجرای برنامه های توسعه .6

 محلی مردم قبول اولویت های برنامه بر مبنای پیشنهادات و موضوعات مورد عالقه .7

انجام پروژه های ارزیابی تاثیرات اجتماعی در خصوص طرح های عملیاتی پیش بینی شده در برنامه  .8

 به منظور جلب مشارکت های محلی شهروندان

اجرای برنامه. انجام این نظرسنجی ها می تواند  انجام نظرسنجی های مستمر در خصوص روند .9

ندان، مسئولین طرح و برنامه را نیز در خصوص ضمن روشن نمودن اولویت ها و نیازهای شهرو

یاری کند و به عملیاتی شدن مدیریت مشارکتی کمک تسریع روند بهره برداری از برخی پروژه ها 

 کند.
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می تواند ساختار برنامه ریزی در محله را  این کارگروه: مدیریت محلهتشکیل کارگروهی برای  .10

بهترین نحو بهره گیرد. فعالیت در قالب مدیریت محالت منسجم کرده و از پتانسیل های محلی به 

به صورت داوطلبانه خواهد بود و برای اینکه در چارچوبی علمی و منطقی صورت پذیرد می بایست 

 .تابع ساختار مشخص و ویژه ای باشد

غنی سازی اوقات فراغت نقشی است که در  :توسعه سامانه های نشاط از طریق نهاد شهرداری .11

توسعه یافته بر عهده سازمان های غیردولتی قرار می گیرد اما در کشور ما با توجه به کشورهای 

. ضعف در این زمینه، سازمان های عمومی همچون شهرداری ها این مسئولیت را بر عهده می گیرند

برای شهروندان ضمن اینکه می تواند با نگاهی به چشم انداز  ین برنامه های شاد و سرگرم کنندهوتد

وین شده برای شهر مبنی بر ایجاد محیط شهری سالم، آرام و با نشاط گامی موثر  بر دارد، تد

 همچنین در راستای جلب مشارکتهای مردمی می تواند مفید واقع شود.

حل معضالت و مشکالت هر محله با حضور مستقیم و  برگزاری هم اندیشی در سطح محالت: .12

ی ضروری است. مشارکت نکردن شهروندان در غیرمستقیم شهروندان ساکن آن منطقه، امر

طرح و حل مشکالت محله باعث می شود که مشکالت به خوبی حل نشوند. بدین منظور، طرح 

ای درصدد جلب مشارکت های شهروندان در حل مشکالت محالت بوده است. هم اندیشی محله

شهروندان را در خصوص هایی هم می توان نظرات چنین هم اندیشی در این زمینه با برگزاری

طرح های برنامه جلب نمود و هم اینکه اعتماد شهروندان به مسئولین و طرح ها جلب خواهد 

 شد.

انجام افکارسنجی در زمینه اقدامات صورت گرفته در سطح محالت: افکارسنجی اجرای اقدامات  .13

یک محل  و تالش های سازمان یافته برای نشان دادن عقاید مردم نسبت به یک موضوع در

خاص و در یک مقطع زمانی معین می باشد. نتیجه آن نشان می دهد که افراد به چه دلیلی 

عقیده خاصی را پذیرفته اند و با چه شدت و قوتی از آن پشتیبانی می کنند. در حوزه اجتماعی 



 

 

 

 

 

 

 

 ( 1399ـ  1403) شاهدشهرشهرداری  ساله 5عملیاتی -برنامه راهبردی ساله و 20تدوین چشم انداز 

9 صفحه   

 

ردم از عملکرد سازمان های افکارسنجی ابزاری است جهت تحقیق در مورد میزان رضایتمندی م

 لف و امور این چنینی که می تواند روند اجرای برنامه را تسهیل نماید.مخت

و سرمایه  یحال به  ارائه لیست پروژه ها و اقدامات پیشنهادی مشاور در زمینه مشارکت بخش خصوص

پرداخته می شود که در مرحله چهارم نیز ارائه گردید گذاری
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محور چشم 

 انداز
 مدل مشارکت در پروژه های سرمایه گذاری لیست پروژه های عمرانی و اقدامات پیشنهادی هدف خرد یا کمی هدف کالن

 جاذب

 سرمایه

 گذار

 و گذاریسرمایه

 در مشارکت

-پروژه احداث

 عمرانی، های

 و بناییزیر

 خدماتی

 در مشارکت و گذاری سرمایه

 ، مسکونی های هژپرو اجرای

 ، ، کشاورزیصنعتی تجاری

 ... و فرهنگی و خدماتی ، اداری

  ،ساختمان پزشکان )همچنین ساختمان های موضوعی دیگر مانند ساختمان وکال

 مهندسان...(

 ایجاد مجتمع کشاورزی نوین با همکاری بخش خصوصی 

 بازیکده های کودک 

 روز بازارهای ایجاد 

 احداث مرکز بازی Play center 

  تخصصی جهیزیه استانمراکز تخصصی تجاری مانند احداث مرکز 

  احداث مجموعه یMixed Use )تجاری، فرهنگی، سینمایی، اداری( 

 ایجاد مجتمع فناوران 

  ،سرمایه گذاری در زمینه های انرژی نو باد، خورشیدیCHP و ... به صورت مشارکتی با

 بهری گیری از زمین های شهرداری

  

 جهت سرمایه  ایجاد کاربری های درآمد زا در پارک: معافیت های عوارضی

گذاری و  صدور پروانه رایگان جهت ایجاد این اماکن از سوی شهرداری. 

قراردادن زمین از سوی شهرداری یا سایر ارگانها به صورت رایگان در اختیار 

 سرمایه گذار و بهره بردار

 خدماتی: تخفیف و معافیت های عوارض در صدور -اداری-مجتمع تجاری

رایزنی و مذاکره با  -یه گذاری از سوی شهرداریپروانه و تسهیل فرآیند سرما

-سایر ارگانها جهت کاهش بروکراسی اداری در جهت احداث این مکان

مذاکره با بهره برداران و جذب سرمایه آنها در جهت سرمایه گذاری در 

ارائه تراکم های تشویقی  -مناطق کم برخوردار و تمرکز زدایی از مرکز شهر

ن در ساخت و ساز  قراردادن زمین در اختیار برای جذب سرمایه گذارا

 سرمایه گذاران و تنفس های چندساله جهت بازپرداخت بهای آن

  احداث تاالر شهر: جذب بخشی از بودجه بخش های دولتی مانند نفت جهت

ارائه فعالیت ها و کاربری های درآمد زا در تاالر -همکاری در ساخت تاالر

اری به عنوان مثال تعبیه رستوران و جهت جذب سرمایه پس از بهره برد

کافی شاپ و .... در تاالر شهر جهت ارائه خدمات به شهروندان و کسب درآمد 

 در سایر زمانها

بازار روز میادین میوه و تره بار: ساماندهی خرده فروشی ها از سطح شهر 

تخفیف در عوارض پسماند، احداث و سایر  -جهت رونق بیشتر این میادین

 مرتبط با شهرداری، تسهیل دسترسی و ارائه خدمات به آنهاعوارض 
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 در مشارکت و گذاری سرمایه

 پارک و سبز فضاهای و احداث

 ایجاد کاربری های درآمد زا در پارک ها 

 ایجاد محوطه ای برای عرضه ی محصوالت ارگانیک 

 احداث پایانه ی گل و گیاه استان 

 احداث باغ رستوران ها 

  میادین و بازارچه های میوه و تره بار با مقیاس منطقه ای و محلیایجاد و گسترش 

 احداث مزارع خورشیدی در زمین های غیر قابل کشت 

  

  می تواند مشارکت در این زمینه به روش هایB.O.O  ،ساخت، بهره برداری(

)ساخت، اجاره، واگذاری( مشارکت بین سرمایه  B.L.Tمالکیت( یا روش 

 گذار و شهرداری انجام بپذیرد.

 بهره و احداث

 از برداری

 صنایع

 تولید های کارگاه و کارخانجات

 ساختمانی تجهیزات و مصالح

 احداث مجتمع و سوپر مارکت مصالح  ساختمانی 

 احداث کارخانه ی آسفالت پلیمری و آسفالت رنگی 

 

  

 کارگاه و ها کارخانه احداث

 پسماند مدیریت با مرتبط های

 شهری

 زباله بازیافت مجتمع ایجاد  

 احداث کارخانه ی تبدیل ضایعات میوه و تره بار به خوراک دام 

 احداث کارخانجات صنایع تبدیلی، بسته بندی و تکمیلی 

 احداث کارخانه ی کود گرانوله ی ورمی کمپوست 

  

 نقل و حمل های سامانه

 درون مسافر و بار عمومی

 شهری برون و شهری

 کشاورزی  و سنگین آالت ماشین خدمات سایت 

 سنگین  های ماشین پاکینگ 

 (مسطح) طبقاتی غیر عمومی پارکینگ احداث 

  

 طراحی ، مطالعه

 نظارت و اجرا ،

 در های طرح بر

 زا آمد

 محیط از حفاظت های طرح

 آلودگی رفع و کاهش ، زیست

 محیطی زیست های

 سیکلت موتور و خودرو فنی معاینه سیستم 

 

 میراث گردشگری، های طرح

  بناهای ها بافت و فرهنگی

 تاریخی

 شاهدشهر  فرهنگ و تاریخ،طبیعت درباره مستند فیلم ساخت 

 و مسافران برای گردشگری های جاذبه و تاریخی اماکن کلیه از بازدید برنامه برگزاری 

 گردشگران
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 مبلمان سازی، زیبا های طرح

 های تابلو و نورپردازی ، شهری

 تبلیغاتی

 شهری تبلیغات و تابلوها ساماندهی پژوهشی  طرح تهیه 

 گردشگری و تفریحی تاریخی، های جاذبه کننده معرفی تابلوهای نصب  

 شهری اثاثیه و مبلمان ساماندهی پژوهشی طرح تهیه 

 تفریحی تجاری، مذهبی، گردشگری)  ویژه مسیرهای  و اماکن تابلوی نصب و طراحی 

 (تفرجگاهی

 محالت هویت تابلوهای نصب و طراحی 

 شاهدشهر  شهر هویت و فرهنگ اساس بر میادین و معابر خیابانها، گذاری نام 

 اصلی میادین و ها خیابان حاشیه در تبلیغاتی تابلوهای و بنرها بورد، بیل نصب 

 

 خدمات های پروژه و ها طرح

 سازمان و شهرداری شهری

 وابسته های

 حسابداری کدینگ ساختار استانداردسازی 

 پایدار درآمد جامع طرح اجرای 

 شهر امالک ممیزی طرح انجام  

 از استفاده توسعه IT و نوسازی خودرو، عوارض پرداخت اینترنتی های سامانه اندازی راه با 

 پسماند

 اعتبار گشایش (LC )و سواره های پل، احداث جمله از مقیاس بزرگ عمرانی های پروژه در 

 ... و شهری درونو کمربندی  بزرگراه

 شهروندان از مطالبات وصول برای صحیح مکانیزم 

 شهری توسعه راهبردی برنامه تهیه (CDS) 

  

 و گذاری سرمایه سازمان ایجاد

 در مردمی های مشارکت

 شهرداری

 شهرداری در مردمی های مشارکت و گذاری سرمایه سازمان اقدام به ایجاد 

 غیر های سکونتگاه و فرسوده های بافت نوسازی و ساماندهی در مشارکت اوراق انتشار 

   رسمی

  

 اطالع و اعالن

 عمومی رسانی

 رسانی اطالع مکانیزم ایجاد

 سرمایه نیازمند های پروژه

 گذاری

 شهر شورای و شهرداری با شهروندان ارتباط الکترونیک پایگاه طراحی •

 شاهدشهر  شهر اطلس  الکترونیک پایگاه ایجاد و طراحی •
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 :ارائه راهکارها و پروژه های مربوط به توانمندسازی شهروندان -6-3

 توانمندسازی: -6-3-1

، یک شیوه جدید از جانب بنگاه های اصلی کمک رسانی بین المللی به ویژه بانک 1970در اواخر دهه 

، به تدریج برگزیده و ترویج شد. (USAFD)جهانی، سازمان ملل متحد و موسسه بین المللی ایاالت متحده 

ذیرفته شد که منابع مالی در این بازاندیشی دیدگاه ها، دو ایده عمده در هم ادغام شدند؛ نخست این نکته پ

محدودتر از آن است که با طرح های خانه سازی عمومی مشکل مسکن فقرا را حل کند؛ ثانیاً، وجود سطوح 

باالی بیکاری و کم کاری در میان فقرا ساعت های کار فراوانی مهیای استفاده است، به نحوی که ایام فراغت 

بدل شود. به هم رسیدن این دو ایده به دیدگاهی انجامید که بر « کار زیاد با دستمزد کم»آن ها می تواند به 

پایه آن نقش دولت در امر برنامه ریزی برای محالت فقیر نشین از یک دولت تأمین کننده، به تدریج به 

سوی یک دولت تسهیل گر و توانمند کننده متمایل می شود. بر اساس این دیدگاه دولت ها زمینه ها و 

رایط فقرا را شکل داده و این اجتماعات و گروه های فقیر هستند که خود راه ارتقای خود تسهیالت بهبود ش

های قانونی، نهادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی سازی ایجاد چارچوبیابند. در واقع از این منظر، توانمندرا می

 برای افزایش کارایی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی در توسعه بخش مسکن است.

وی دیگر تقویت رویکرد توانمندسازی به مثابه یک سیاست اجتماعی از درک این واقعیت سرچشمه از س

کند، بلکه کاهش فقر شهری نیازمند سازی به تنهایی مشکل فقر شهری را حل نمیگرفت که آبرسانی و خانه

د که هدف طرح مدیریت هم زمان جنبه های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شهر است. بر این اساس تاکید ش

های شهری نباید تنها خانه و سرویس بهداشتی باشد، بلکه می بایست ارتباط و بر هم کنش میان ها و برنامه

نظر داشته باشد. این رویکرد روابط کلی نگر میان توسعه پایدار اقتصادی فقر، بهره وری و محیط را در

نبه به مداخله در خدمات پایه آموزش، بهداشت، شهری، محیطی و اجتماعی را مد نظر قرار داد که از این ج

 تغذیه، برنامه ریزی خانواده و نیز افزایش دسترسی به زیر ساخت ها و مسکن توجه شد.

اما فراتر از این اقدامات راهبرد توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع تمامی عوامل برای 

فقیر تاکید دارد و به مردم این فرصت را می دهد که شرایط خانه ایجاد مسکن و بهبود شرایط زندگی جوامع 

همراه با  "بخشی ءارتقا"و محل زندگی خود را با توجه به اولویت ها و نیازهایشان بهبود بخشند. 

توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافتی نوین برای حل مساله فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان 
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صرف را راهگشا نمی داند، بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و  و تزریق منابع مالی

 توسعه سازمان های غیر دولتی و محلی و مشارکت فعال مورد نظر است.

های متنوعی برای افزایش کارایی بخش مسکن اتخاذ شد که عمده ، مجموعه سیاست1980در دهه 

مالکیت، افزایش و ساماندهی تأمین مالی، هدفمند و عقالنی کردن ترین آن ها عبارت بودند از افزایش حقوق 

ها، تأمین زیر ساخت ها، اصالح مقررات و استانداردها، افزایش رقابت در بخش مسکن، خصوصی سازی یارانه

تأمین خدمات و هم چنین فعال کردن بنگاه های طرف قرارداد کوچک مقیاس، کارگران غیر رسمی، 

های غیر دولتی و مبتنی بر اجتماعات محلی مجموعه این اقدامات زیر بنای ازمانهای خصوصی و سشرکت

اجتماعی است تا نقش  -توانمندسازی در بخش های مختلف را تشکیل می دهد، که یک عقالنیت اقتصادی

 هر گروه ذی نفع و شرکا در یک زمینه چند نهادی و چند سازمانی تعیین شود. 

تر پیرامون حکمروایی خوب شهری و سکن، بخشی از مباحثات وسیعدر م« توانمندسازی»راهبرد 

هایی ارتباط دارد که کارایی و اثر شفافیت و غیره است. شرایط حکمروایی خوب شهری مستقیماً با برنامه

کند و درک بخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریق تعدیل ساختاری مدیریت دولتی را دنبال می

از سازوکارهایی را که مسکن در اجتماعات محلی و خانواده های کم در آمد توسط آن ها عقالنی و تخصصی 

 دهد. تأمین می شود شکل می

به طور کلی توانمندسازی به عنوان مفهومی عام در متون مربوط به مسکن فقرا، سه جنبه و مفهوم کلی 

کانون توجه سیاست های نئولیبرالیسم است که در  "توانمندسازی بازار"را در بر دارد. نخست در چارچوب 

قرار داشت؛ از این دید دخالت فعال دولت در تخصیص و تولید کاال و خدمات و کنترل هایی برای ایجاد 

ها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات را به همراه اشتغال و استفاده از درآمدها و یارانه

سعه در شهر و تأمین منافع ملی و حمایت از مصرف کننده در برابر بازار یابی اهداف توداشت؛ در این دست

سازی و مورد توجه قرار گرفت. تمهیدات نهادی و قانونی و اصالحات برای توانمندسازی بازار در قالب آزاد

رسمی به زمین های کوچک و بخش غیراصالح قوانین برای ترغیب رشد و رقابت و افزایش دسترسی بنگاه

بانک جهانی 1980ات و مصالح ساختمانی از اقدامات محوری این حوزه بود. در این رابطه از میانه دهه خدم

گذار در این حوزه بر اصالح ساختاری تأکید کرد؛ بانک ترین نهادهای اثربه عنوان یکی از تعیین کننده

آمد و تأکید های کم درهای چند بخشی به سوی یک رویکرد سیستماتیک گروهجهانی تغییر روش از دخالت

های سازی را مورد توجه قرار داد و با توجه به کاستیسازی و آزادبر مدیریت خصوصی خدمات و خصوصی

 ها، اصالح نهادی را مورد حمایت قرار داد: موجود در طرح
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ه همراه بانک جهانی در این رابطه دوباره رویکرد خود را تغییر داد و توانمندسازی بازار را ب 1993در 

توانمندسازی سیاسی را در سرتاسر جهان ترویج کرد. استراتژی جدید یک برنامه چند قسمتی بود که عموماً 

بر توانمندسازی بازار و اصالح ساختار، نظام تأمین مالی، تأمین زیر ساخت ها، اصالح مدیریت زمین و 

و عمدتاً تأکید بر این بود که دولت نقش ها و اصالح نهادی استوار بود سیاست زمین، حقوق مالکیت، یارانه

سابق خود را به عنوان تولید کننده کامل مسکن کنار بگذارد و به توانمندسازی در اعمال مدیریت در بخش 

 مسکن بپردازد. 

است که دگرگونی ساختار و کارکردهای دولت  "توانمند سازی سیاسی"دومین شکل توانمندسازی، 

کند. توانمندسازی سیاسی از راه با هم و در ارتباط با بازار و اجتماع دنبال می محلی و مرکزی را در ارتباط

اجرایی، دموکراتیزه کردن، اصالح نهادی و مدیریتی، به کارگیری سازمان های غیر  -تمرکز زدایی اداری

ع، در پی و نیز برگزیدن راهبردهای توانمدسازی بازار و اجتما سازمان های مبتنی بر جوامع محلی دولتی و

خورد که رفع موانع سیاسی و اجرایی است توانمندسازی سیاسی عمدتاً با مفهوم حکمروایی خوب پیوند می

روایی خوب شهری متر اشاره شد که حکشود. پیشلی ترویج میاز سوی بسیاری از موسسات بین المل

ابع از طریق تعدیل ساختاری بیشتری در استفاده از من هایی که کارایی و اثر بخشیمستقیماً با برنامه

عمق و اهمیت بیشتری  1990شود، ارتباط دارد. در مجموع توانمندسازی در دهه مدیریت دولتی دنبال می

 یافت و نه تنها در زمینه اصالح نهادی بلکه در زمینه حکمراویی نیز به صورت مستمر دنبال شد.

است، این شکل از توانمندسازی از سوی  "توانمندسازی اجتماع محلی"سومین شکل توانمندسازی، 

های محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش های سازمان اجتماع محلی و محله محور دنبال می دولت

مسیر توسط خود اجتماع،  های اصولی برای تعیینها راهریزی و اجرای طرحشود تا با نوآوری، برنامه

 سازماندهی توسط خود اجتماع، و مدیریت فرایند از سوی خود اجتماع، دنبال شود. 

است که  گیری است و بر این اساسسیاست های توانمندسازی، مبتنی بر اصول تفویض اختیار تصمیم

ترین اخلی باید در پایینتصمیم های مربوط به سرمایه گذاری، در منابع توسعه اقتصادی، اجتماعی و مادی د

های ارتقا بخشی پایین ترین سطح کارایی و اثربخشی، سطح اجتماعی سطح کارایی باشند. برای اغلب فعالیت

ریزی فیزیکی )کالبدی( ریزی برای توسعه صرفاً به برنامهمحلی و محله است. از این جنبه مفهوم برنامه

سعه استانی است که نیازمند شناخت ساکنان و شهر شهری، بعدی از توشود، محور توسعهمحدود نمی

آنهاست. مفهوم اصلی این است که فقرا باید در جهت به عهده گرفتن نقشی اساسی در راهبردهای  توسعه 

این مسایل به ارزیابی مجدد و اساسی نقش مشارکت اجتماعی در  1980در دهه  .شهری توانمند شوند
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ریزی باشند تا این که بر این باور بود که اجتماعات باید موضوع برنامه توانمندسازی منجر شد. رویکرد جدید

های مبتنی بر اجتماعات ریزی باشند و مرکز قدرت سازمانی و تصمیم سازی باید با سازمانهدف برنامه

محلی و محله ها باشند و با اقدامات دولت ملی و محلی توانمند شوند. شواهد و تجربه های دو دهه گذشته 

شده است که تحوالت چشمگیری در عرصه  توانمندسازی در ابعاد مختلف باعثشان داده است که سیاست ن

 های مختلف مربوط به مسکن فقرا رخ دهد. 

و توسعه سکونتگاه های « سرپناه مناسب برای همه»( که به 1992در استانبول ) 2از نشست هبیتات 

شراکت در این امر فراخوانده قق این شعار بازشناسی و به مر تحانسانی پایدار اختصاص یافت، شرکایی در ا

های مبتنی بر جوامع دولتی و سازمانهای غیرت محلی، سازمانها و مقاما های مرکزی، دولتشدند؛ دولت

های محلی، بخش خصوصی، مجالس و موسسات متخصصان و محققان، مهندسان و دانشگاهیان، تعاونی

عی به ویژه زنان و جوانان از آن جمله بودند. پس از آن پیوند توسعه اجتماع های اجتماحمل و نقل و گروه

های کالن توسعه در سطح کل محلی برای اتخاذ رهیافتی برای حل مساله از درون و در پیوند با سیاست

شهر، در جهت گسترش مقیاس، به وقوع پیوست. در این رابطه در چارچوب توانمندسازی اجتماعات محلی 

شود که در آن اجتماع ریزی مشارکتی سامان داده میهای اجتماع محلی با برنامهمیان دولت و سازمان رابطه

 های برنامه ریزی نقشی تعیین کننده دارد.محلی در تصمیم سازی و تعیین اهداف و اولویت

است، از حاصل توانمندسازی در این حوزه توسعه اجتماع محلی است که نوعی نگرش به توسعه از پایین 

این دیدگاه یک رویکرد توسعه اجتماع محلی مدار عامل موفقیت ارتقا بخشی است که از طریق سازمان های 

-دولتی قابل دست یابی است. زیر بنای این امر سازماندهی اجتماع محلی است و نیازمند بسیج قابلیتغیر

های اساسی اعی به مثابه یکی از قابلیتگیری از سرمایه اجتمهای درونزای اجتماع است. در این رابطه بهره

ریزی ها باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت این سرمایه اجتماعی است که شکل گیری اجتماع در برنامه

یک اجتماع محلی به مفهوم واقعی را تضمین می کند و مفهوم انسجام اجتماعی محلی را که میزان و 

های اجتماعی در محله باز می گردد، شکل می دهد. وجود شبکهکیفیت تعامل و روابط اجتماعی و تقویت 

پیوندهای مختلف، که منابع مشترک را تعریف کند می تواند این انسجام را تقویت کند، لذا اشتراکات، 

پیوندهایی بر اساس قومیت، مذهب، هم والیتی بودن، خویشاوندی، کارکردهای مالی، منافع شغلی و نهایتاً 

 ادهای محلی می تواند شبکه های اجتماعی را شکل داده و در انسجام اجتماعی موثر باشد. سازمان ها و نه

های متعددی از جمله مدل توسعه اقتصادی جهت بهبود معشیت فقرا به بر پایه توسعه محلی مدل

عنوان اساس بهبود محیط تعریف شده است. مدل توسعه اقتصادی اجتماع محلی فرایندی است که در آن 
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سازی کنند، ظرفیتهای خاص خود را ابداع میاجتماعات محلی برای مشکالت اقتصادی مشترکشان راه حل

شوند. در چنین گیرد و اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیطی تلفیق میبلند مدت اجتماع محلی صورت می

و  گرچه پشتیبانی شود، امدلی از دامنه مشکالت اقتصادی سطح محلی با اقدامات در سطح ملی کاسته می

ی نیاز است، اما اقدام اصلی در سطح محلی است. مزیت توسعه محلی از حمایت در سطوح ملی و بین الملل

نظر اقتصادی به کارگیری توان ها و ظرفیت های مرده و به جریان انداختن منابع محلی است. معموالً توسعه 

لتی و یا یک سازمان مبتنی بر جامعه محلی اقتصادی در سطح اجتماع محلی، رهبری یک سازمان غیر دو

شکل می گیرد که در آن استفاده از سرمایه اجتماعی در دست یابی به این هدف جمعی بسیار حایز اهمیت 

است. در واقع توسعه اقتصادی جامعه، فرایند تولید ثروت به وسیله بسیج منابع محلی برای  تولید کاال و 

 که نوعی اقدام از پایین به باال جهت بهبود شرایط اقتصادی محله است. خدمات قابل ارائه به بازار است

ای برخودار است، سازماندهی اجتماع محلی باید در در این روند، سازماندهی اجتماع محلی از اهمیت ویژه

سطح بسیار ساده و به دور از پیچیدگی های اداری و در سطح محله صورت گیرد، این سازماندهی باید 

های اجتماعی در تشکیل گروه های سازماندهی شده و انتخاب نماینده و پاسخگو به اعضاء را در بر فرآیند

گیرد. در این مورد در عرصه ظهور مشارکت در سطوح مختلف، تاکید فراوانی بر جامعه مدنی است که نقش 

« جامعه مدنی»؛ مفهوم محوری را در ارتقای استاندارهای زندگی فقرا و تمرکززدایی در مشارکت ایفا می کند

قلمرویی همبسته بینابینی میان دولت و خانواده است که توسط سازمان هایی که از دولت جدا هستند و در 

رابطه با دولت از خودگرایی برخوردارند، به صورت دواطلبانه برای حمایت از ارزش ها و منافع اعضای جامعه 

 .(UN-HABITIAT, 2003: 148)تشکیل شده است. 

طور خالصه توانمندسازی اجتماع محلی و در ارتباط با آن توسعه محلی رویکردی غیر متمرکز و  به

مشارکتی است و به نوعی مکمل ارتقا بخشی است که در رابطه با تأمین حق، مالکیت و توسعه اقتصادی در 

ن ساکنان محله محله های فقیر نشین، عالوه بر مشارکت در ساخت و ساز و بهبود محله، ضرورت درگیر شد

در تصمیم سازی و فرایند برنامه ریزی برای تشخیص اولویت های اقدام، و حمایت در اجرا را ضروری می 

 داند.

در رابطه با مفهوم توانمندسازی بسیاری از متون اخیر به ویژه متون مرتبط با بانک جهانی بر مفهوم 

آزادی در عرصه انتخاب و عمل اشاره دارد. برای مقتدرسازی  نیز اشاره دارند که در معنای عام به گسترش 

مدنی( به ویژه در برقراری  -فقرا، این آزای شدیداً از طریق فقدان قدرت و ضعف آن ها )از جنبه سیاسی

ارتباط با دولت و بازار محدود شده است. مقتدرسازی به مفهوم افزایش امکانات و دارایی های فقرا، جهت 
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نظر، کنترل و حفظ پیوند با نهادهای مسئولی است که در زندگی آن ها  مشارکت در مذاکره، اعمال

از سوی بانک جهانی عناصر کلیدی در مقتدرسازی، دسترسی به اطالعات، مشارکت و  تأثیرگذار می باشند.

درگیری، پاسخگویی و ظرفیت سازمانی محلی تعریف شده است از این دیدگاه با توجه به این که فقر چند 

، فقرا نیازمند سطحی از دارایی ها و امکانات در سطح فردی )بهداشت، آموزش و مسکن( و در بعدی است

 جهت حل مشکالت خود می باشند. « کار جمعی»سطح عمومی )توانایی سازماندهی( برای به راه انداختن 

ه در چند دهه پایانی قرن بیستم مقامات مختلف در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیش از قبل ب

موجب « رویکرد توانمندسازی» 1980سیاست های توانمدسازی توجه نشان دادند، از این رو از اواسط دهه 

هماهنگی در بسیج سازمان اجتماعی محلی شد و زمینه استدالل و نتیجه گیری دولت در رویگردانی از 

و مسکن را ایجاد  اقدامات و فعالیت های مستقیم در حذف سکونتگاه های غیر رسمی و یا تأمین خدمات

 در دستور کار  هبیتات به اوج خود رسید. 1996کرد که در سال 

اقتصادی رایج، در چند دهه اخیر توانمندسازی تا حد زیادی  -های سیاسیدر مجموع از لحاظ دیدگاه

مورد حمایت همه طیف های سیاسی، هم چپ گراها و هم راست گراها، قرار گرفته است. چپ گراها بیشتر 

خاطر این که توانمندسازی گروه های اجتماعی محلی را تقویت می کند و راست گراها به این خاطر که به 

توانمندسازی فشار بر بودجه عمومی را کاهش می دهد به صورت مستقیم و یا ضمنی از آن حمایت کرده 

 اند.

مام و کمال به اجرا در چنین شرایطی اگرچه معدود کشورهایی توصیه های سازمان های بین اللملی را ت

غالباً به تشویق  گذاشتند، اما طرح هایی به صورت نمونه موردی به اجرا گذاشته شد. برای تضمین موفقیت،

ریزی و ی در بسیاری از کشورها تحت تأثیر انگاره توانمندسازی تحوالتی در حوزه برنامهنهادهای بین الملل

ترین موارد را به شرح زیر می توان برشمرد. ت که عمدهنشین شکل گرفمدیریت شهر و سکونتگاه های فقیر

های غیر رسمی که عمدتاً با های ملی و محلی در برخورد با سکونتگاهتغییر نگرش مدیران، مسئوالن، دولت

های یک سویه به توانمندسازی محلی و مشارکت محلی های رایج همراه شد و توجه از سیاستتعدیل نگرش

ن تغییر نگرشی در حال حاضر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشاهده می معطوف شده است. چنی

های غیررسمی توجه های از باال و به ویژه به برچیدن سکونتگاهکه پیش از این بیشتر به راه حل شود.

های قهرآمیز و تخلیه اجباری، با تدوین قوانین انعطاف داشتند. این روند عالوه بر کنار گذاشتن برخی روش

پذیر و در راستای رعایت منافع فقرا همراه بوده است. در واقع تغییر نگرش هم در درک پدیده اسکان غیر 

 رسمی و هم در شیوه های مدیریت و کنترل آن صورت گرفته است. 
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 جدول خالصه رویکردهای مسلط در توانمندسازی
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 (UN-HABITIAT, 2006جدول بایدها و نبایدها در توانمندسازی مسکن )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییر در تمهیدات نهادی، به نحوی که در دو دهه اخیر در زمینه ساماندهی و مدیریت محله های فقیر 

بیشتر نشین نقش نهادهای مدنی افزایش یافته و هم زمان کاهش نسبی نقش نهادهای متمرکز ملی در 

کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است. در حقیقت افزایش قدرت و نقش نهادهای مدنی و سازمان 

های غیر دولتی به نوآوری و اصالحات روشنی منجر شده است، که در مجموع از این جنبه این تحول در سه 

 محور قابل بحث است:
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که با دادن اختیارات بیشتر به نهادهای مدنی و غیر مدنی محلی و منطقه ای همراه  تمرکز زدایی:الف( 

بوده است. تمرکز زدایی سیاسی و اداری و مالی نتایجی را در برداشته است، از جمله تقویت محلی، افزایش 

مت مشارکت عمومی در تصمیم سازی و در نتیجه اصالح سیاست گذاری، شفافیت و پاسخگویی بیشتر حکو

و مدیریت محلی، افزایش کارایی و مسئولیت پذیری در ارائه خدمات شهری با حبس مالکیت خدمات و 

 نهایتاً عدالت.

در دستور کار هبیتات، دولت ها ترغیب شدند که یک چارچوب سیاسی نهادی و مالی را  مشارکت:ب( 

یابی به لی در جهت دستایجاد کنند که در آن بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و اجتماعات مح

ها باید برابری و عدالت از جمله در زمینه عامل هدف سرپناه مناسب برای همه همکاری کنند، دولت

های زنان، جوانان، فقرا ودیگر گروه های آسیب پذیر را تضمین کنند. جنسیت و مشارکت برابر و کامل گروه

ح و توسعه مسکن باید ایجاد گردد. در این حوزه در واقع شرایط مشارکت برابر تمامی گروه ها برای اصال

 دو مفهوم جدایی ناپذیر هستند. « مشارکت»و « توانمندسازی»

پارادایم توانمندسازی رویکرد منسجمی را برای استفاده از منابع مالی، نهادی و فیزیکی در  شراکت:ج( 

ی ایجاد شراکت میان گروه های جهت رسیدن به هدف سرپناه مناسب برای همه پیشنهاد کرد. مسئله اساس

ذی نفع و سهام دار مختلف در بخش مسکن است. از این  جنبه دولت ها باید به مثابه تسهیل کننده عمل 

 کنند و شرکا، شراکتی موثر و کارا را پایه ریزی کنند.

افزایش مشارکت عمومی در تصمیم سازی در بخش مسکن با طرح جهانی اقدام دستور کار هبیتات بر 

پایه توانمندسازی، شفاف سازی و مشارکت بنا شده است. در مجموع مشارکت مردم در تصمیم سازی بخش 

 مسکن در چهار شکل می تواند متبلور شود: 

 مشارکت در سیاست سازی ملی  .1

 مدیریت موسسات ارائه کننده خدمات و زیر ساخت ها  .2

 مشارکت در تمام مراحل طراحی، اجرا و پایش طرح های مسکن .3

 ارکت عمومی در فرایندهای سیاسی وسیع تر مش .4

بازنگری چارچوب قانونی و مقررات حاکم بر بخش مسکن یکی دیگر از پیامدهای اتخاذ و ترویج 

توانمندسازی در جهان بود. به عبارتی یکی از راه های اصلی توانمندسازی گروه های اجتماعی در تأمین و 

ررات موجود است. در بسیاری از کشورها قانون و مقررات دست اصالح مسکن، بازنگری و اصالح قوانین و مق

و پاگیر از موانع اصلی اقدام در جهت مشارکت محلی و یا ساخت مسکن برای فقرا به شمار می رود. به ویژه 
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ساختی، معموالً قوانین و ریزی کاربری اراضی و منطقه بندی، استاندارها و خدمات زیرهای برنامهدر زمینه

درآمدان از شوند. تأثیر این امر راندن فقرا و کمهای شهری و بلندپرواز تدوین میبا توجه به میانگین مقررات

محدوده شهری و افزایش هزینه مسکن آنان است. بر این اساس در بسیاری از کشورهای جهان بازنگری در 

ی از این کشورها از دامنه قوانین و مقررات موثر مسکن مورد توجه قرار گرفته است و دست کم در بسیار

 دیت قوانین کاسته شده است.محدو

 ابعاد توانمندسازی: -6-3-2

سازی دارای ابعاد متعددی است و موفقیت در این زمینه نیز مستلزم توجه به همه ابعاد آن است از توانمند

اشاره نمود که در  جمله این ابعاد می توان به توانمندسازی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی

 گیرد:ذیل مورد بررسی قرار می

  :توانمندسازی سیاسی 

 نوع این .در اختیار آنها قرار دهدرا  منابعی و بیانجامد سیاسی ظهور احزاب باید به توانمندسازی

 هایفعالیتمنظور  ها به گروه را برای هاییفرصت دارد که غیرمتمرکز اشاره حکومت به توانمندسازی

 مفهوم این به مشارکت»کنند.  شرکت دهد در انتخاباتمی اجازه آنان کند و بهمی فراهم سیاسی

 فرایندی چنین .«و خوداتکا باشند دموکراتیک، مستقل که فقرا است برای هایی ایجاد سازمان مستلزم

 اجتماع کل و مورد عالقه مشترک ئلمسا بررسی هجویانه، ب مشارکت و با انگیزه است مردمی ااساس

 مبتنی که است شراکتی منزله به توانمندسازی توسعه ،پردازد. بنابرایننظر آزاد می تبادل با یک مربوط

شود و تجربیات  تعیین طور مشترک رهگذر دستور کار به تا از این است مختلف بازیگران بر گفتگو میان

 باشد.  افراد محترم نظرات و
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 :توانمندسازی اجتماعی  

 های اجتماعی، در این روش تاکید بر مشارکت مردمی و حضور با توجه به اهمیت و قابلیت روش

( NGOهای غیر دولتی )مردم در حل مسئله حاشیه نشینی است و مشارکت مردم از طریق سازمان

 ( صورت می گیرد.CBOو محلی )

 :توانمندسازی اقتصادی  

است که با نیل به آن یکی از اهداف توانمندسازی  توانمندسازی اقتصادی و کسب استقالل در واقع

را در  آن هاهای سازمان خارج نموده و را از چرخه حمایت افرادضمن ایجاد شغل، درآمد و استقالل، 

مین درآمد، ار دیگر با تحصیل شغل و تدهد. به تعبیهای جامعه قرار میانسان شرایط برابر با دیگر

کید شده و فرد از مسایلی چون بیماری، اهای ضروری دیگر و ... تهای زندگی نظیر مسکن، هزینههزینه

را به دست  دزندگی خو هزمام امور و ادار فقر، انزوای اجتماعی و اقتصادی و ... خارج شده و خود مستقال

د و نگیربا این شرایط برای خود تصمیم می آنان د.نکنگیری میاهداف خود را ترسیم و پی گرفته و

بیش از هر وقت دیگر از خود و شرایط  و ندنکترتیب مدیریت بر خود و شرایط زندگی را تجربه می بدین

ند و لذا از نظر روانی و نکهای گذشته را تجربه نمیناکامی ها ورضایت داشته و حقارت انشزندگی

 .د که مملو از رضایت و بالندگی استنکنجدیدی را تجربه میاجتماعی، شرایط 

 :توانمندسازی کالبدی 

ها و نقاط کور خواهد محدودیتسازی ساختار اجتماعی بافت شهری میاستراتژی توانمندسازی و ایمن 

های اجتماعی و برانگیختن ساختارها و نهادها به موجود در مداخالت کالبدی را از طریق ایجاد کنش

های درونی جامعه شهری، اصالح نماید. در این نوع توانمندسازی، روابط انسان با فضا و نوان مکانیزمع

اجتماعی از قبیل خانواده، واحد  -گیرد و بر روی ساختارهای انسانی کالبد، مورد توجه قرار می

های درونی ضعف سازی به معنای رفع تهدیدات بیرونی وشود. در واقع ایمنهمسایگی و محله تکیه می
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ساختار اجتماعی است و توانمندسازی اجماال به مفهوم قادر به عمل کردن این ساختارها در جهت 

 .تحقق اهداف درونی و بیرونی پدیده مورد نظر است

 :توانمندسازی فرهنگی 

که در زمره  سازی درست و به موقع استفرهنگ ،توانمندسازی افراد هایاولین گامشاید بتوان گفت از  

و افزایش  افزایش نشاط، شادابی و تقویت احساس خود ارزشمندیتوانمندسازی فرهنگی قرار می گیرد. 

توانمندسازی برشمرده می شود. از مهمترین اهداف این  طلبی در امور محله خود،حس مشارکت

ان به محل سازی شهروندان به منظور توانمندسازی فرهنگی محله، تقویت حس تعلق شهروندفعال

، جلب مشارکت آگاهانه  و ...محله زندگی، بازشناسی کالبدی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

بالقوه، به های استعداداین  شده تاشناسایی همگی باید  منطقه خود، شهروندان در اداره امور شهر و

 تبدیل شوند.ها در بطن محلهاستعدادهای بالفعل 

گری نیز نظیر توانمندسازی سازمانی که معموالً به آن تواند دارای ابعاد دیالبته توانمندسازی می

ظرفیت سازی گفته می شود و سایر توانمندسازی ها نیز باشد اما وجوه عمده آنها به شرحی بود که 

 آورده شد.

 های کمک به توانمندسازی اجتماع محور: نهادهای مرتبط با برنامه -6-3-3

سکونتگاه های غیررسمی از جمله حوزه های میانی است که سازمان ها و نهادهای بسیاری توانمندسازی 

ها موازی کاری سازمان ها و وارده بر عملکرد سازمانی در این سکونتگاه نقدهایکند. یکی از را درگیر می

ی همپوشانی ها و حد و مرزهای مسئولیتی در بین نهادهای مرتبط است. گاهشفاف و روشن نبودن مسئولیت

ها سبب می شود برخی از مشکالت بدون حل باقی بماند و مشکل آفرین گردد. موضوع مشخص مسئولیت

ها و جلوگیری از موازی کاری در برخی از مسایل مانند حوزه ها و ارگانکردن حد و مرز وظایف سازمان

ن می بایست به طور دقیق ها بسیار مهم است. به طور مثال در خصوص جمع آوری و اسکان معتادیآسیب
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ها اعم از بهزیستی، شهرداری و یا نیروی انتظامی این مسئولیت را بر مشخص گردد که کدام یک از سازمان

عهده دارند. در سایر موارد نیز وضع به همین منوال است. در زیر جدولی ترسیم گردیده که حدود مسئولیت 

 ان های غیررسمی را مشخص می کند:های مختلف در زمینه ساماندهی نمودن اسکارگان

 جدول نهادهای مرتبط با برنامه های کمک به توانمندسازی اجتماع محور

 فعالیت نهاد های مرتبط

 آموزش و پرورش سازمان

 افزایش سطح سواد و امکانات آموزشی 

 اطالع رسانی و آگاه سازی در مناطق اسکان غیر رسمی 

 و نوسازی بافت های فرسوده تهیه بسته های آموزشی به منظور بهسازی 

  برگزاری نمایشگاه های گوناگون با موضوع ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه

 های غیررسمی

 مقاوم سازی مدارس در محالت هدف 

 ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی مورد نیاز محالت هدف 

 ارائه خدمات درمانی به ساکنین غیر رسمی  بهداشت و درمان سازمان

 کارآفرینی و اشتغال زایی ساکنین اسکان غیر رسمی  فنی و حرفه ایسازمان 

 اطالع رسانی و آگاه سازی  سازمان صدا و سیما

 کمیته امداد امام خمینی)ره(
 حمایت از نیازمندان در مناطق اسکان غیر رسمی 

  9به خانواده ها موردیو  دائمخدمات 

 سازمان بهزیستی

 یت های اجتماعیبهبود وضعیت محالت نیازمند به حما 

 تاسیس کلینیک درمان اعتیاد 

 همکاری با سازمان های غیر دولتی فعال در سطح شهر 

 نیروی انتظامیمعاونت اجتماعی 
 ایجاد امنیت در سکونتگاه غیر رسمی 

 برگزاری کالس های اجتماعی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در محالت 

 پیشنهادی در خصوص مسائل و مشکالت اسکان غیر رسمیارائه طرح های   و مراکز علمیها دانشگاه 

گاز و  برق، آب و فاضالب، اداره

 مخابرات

 ارائه خدمات به مناطق اسکان غیر رسمی 

 جایگزین کردن شبکه های برق فرسوده 

 جلوگیری از برق دزدی های احتمالی 

 تکمیل خطوط اصلی جمع آوری فاضالب 

                                                 
 این ارگان هیچ گونه خدماتی را به صورت محله ای ارائه نمی دهد. 9
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  در شبکه مخابراتینگهداری و بهره برداری بهینه و توسعه 

 ایجاد رضایتمندی مشتریان اداره مخابرات 

 تالش در کنترل سکونتگاه های غیر رسمی  اداره راه و شهرسازی

 وزارت کشور
  برنامه ریزی در جهت کنترل سکونتگاه های غیر رسمی و رفع مشکالت ناشی از

 آن

 شهرداری

  اجرای برنامه های تالش در کنترل سکونتگاه های غیر رسمی،هماهنگی جهت

در اختیار قرار دادن تسهیالت  اجتماع محور در سکونتگاه های غیر رسمی،

 شهری در صورت امکان

 دستیابی به محیط زیست مطلوب  سازمان محیط زیست

 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 همکاری در توسعه فرصت های شغلی 

  نیروی انسانیهمکاری در توسعه مهارت آموزی و ارتقاء بهره وری 

 حمایت از فعالیت و تشکیل تعاونی ها در محالت هدف 

 اداره تربیت بدنی

 تهیه و تنظیم برنامه های توسعه کمی و کیفی ورزشی در محالت هدف 

 برنامه ریزی در جهت ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی جدید 

 حمایت از راه اندازی انجمن های ورزشی نوجوانان، جوانان و بانوان 

سازمان آتش نشانی و خدمات 

 ایمنی

  ایجاد و توسعه ایستگاه های مورد نیاز و بهره برداری از آن ها در محالت مورد

 نظر

  در نظر گرفتن تمهیدات الزم برای کاهش آثار سوء ناشی از حوادث طبیعی و

 غیرطبیعی

اداره هماهنگی و نظارت خدمات 

 شهری

 ه شهروندانفراهم کردن تسهیالت الزم برای تامین رفا 

  نظارت بر حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود و توسعه فضاهای سبز در

 محالت هدف

 بهبود وضعیت جمع آوری زباله و رفت و روب معابر 

 ارائه پیشنهادات توانمندسازی: -6-3-4

های پیشنهادی مشاور در زمینه توانمندسازی شهروندان و در این بخش از گزارش به ارائه لیست پروژه

 شود:ارتقاء سطح آموزشی و اطالعاتی آنها پرداخته می

اث سرای محالت بوده است که مطرح در حوزه توانمندسازی شهروندان محلی احد هاییکی از ایده .1

در محالت شهر تهران با هدف افزایش مشارکت، القای حس تصمیم گیری و آن عملیاتی شده  نمونه
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. سرای محالت به عنوان مراکز اجتماعی رسیده استبرداری به بهرهساختن شهروندان  توانمند

ریزی و ظرفیت سازی در سطح محالت باشند. هایی هستند که می توانند قطب برنامهمحالت مکان

های گروهی، تعامل، گفت های هستند که ساکنان محله برای فعالیتمکان 10مراکز اجتماعی محله

آیند. این در آن گرد هم می های مختلفینهدریافت آموزش در زمهای اجتماعی، وگو، مشارکت

گوید و هایی را به اجرا در می آورند که به نیازهای اجتماع محلی پاسخ میها وفعالیتمراکز، برنامه

کند تا در برنامه های تفریحی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی وفعالیتهای ساکنان محله را تشویق می

 خانوادگی شرکت جویند.

اجتماعی زیادی را برای این نهادهای اجتماعی می توان برشمرد؛ ارتقاء کیفیت زیست فواید 

ای، افزایش همکاری بین ساکنین محله، افزایش انسجام و همبستگی، شهروندان، تقویت هویت محله

 افزایش مهارتها، افزایش مشارکت های عمرانی، اشتغال و درآمد زایی، کاهش سفرهای درون شهری،

و کاهش تنازعات و  ب محله با ساکنان،رزندگی محلی، ارتباط مؤثرتر مدیریت منتخافزایش س

 اختالفات از جمله فواید احتمالی ایجاد مراکز اجتماعی محلی می باشد.

مثبت و کارآمد در  تهای کارآفرینی می تواند یکی از اقداماتوسعه مهارتتوسعه مهارت های هنری:  .2

های یکی از گزینههای هنری کارآفرینیخصوص توانمندسازی شهروندان به شمار آید. در این زمینه 

ها قلت . یکی از مزایای کارآفرینی هنری بر دیگر سایر انواع کارآفرینیباشدمیدر کوتاه مدت  موثر

با توجه به  از سوی دیگر ست.سرمایه مورد نیاز اولیه برای سامان دادن به کسب و کار هنری ا

 وجود قشرهای مختلف به لحاظ فرهنگی مهاجرپذیری و در خصوص شاهدشهرپتانسیلی که شهر 

تاثیر مستقیمی در کاهش  می تواند و تولیدات هنری نوآورانه و خالق این صنایعگسترش  دارد،

اکم جمعیت شهری، روند رو به صعود مهاجرت از روستاها به شهرها و تبعات بعدی آن مانند تر

ها از جمله این کارآفرینی. داشته باشدنشینی و زاغه نشینی، افزایش بیکاری و افزایش جرایم حاشیه

                                                 
10  .Community Center 
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می توان با می توان به ساخت مجسمه هایی باشیشه و یا مواد زاید و .... اشاره نمود. به این ترتیب 

کارافرینی زمینه های اشتغال را ها و امثال چنین اقداماتی ضمن گسترش روحیه آموزش این حوزه

 نمود.از طریق برگزاری نمایشگاه های هنری و امثال آن فراهم 

ی کلیه توسعه مشاغل خانگی: در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه .3

تر می نماید. چرا که اشتغال و دولت هاست، نقش سیاست های اقتصادی در توسعه اشتغال پر رنگ

های کالن کشورها محسوب می شود. کسب و بیکاری به عنوان شاخصی مهم برای ارزیابی سیاست

کار خانگی هم اکنون با بهره برداری از امتیازاتی چون توسعه دانش و گسترش فناوری ارتباطات و 

 های اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی ازاطالعات، حیطه گسترده ای را در اکثر حوزه

با اندکی آموزش به اعضای  ترین بخش های اقتصادی جوامع به شمار می رود.ترین و ضروریحیاتی

های موجود در سطح خانوارها بهره گرفت و آنها را با بازار کار پیوند زد. این خانوار می توان از مهارت

ترین هزینه را ای نیستند و از سوی دیگر کمهای ویژهمشاغل با توجه به این که نیازمند تخصص

پرورش قارچ انواع مشاغل خانگی عبارتند از:  توانند بسیار مورد توجه قرار گیرند.کنند میایجاد می

آرایی، خدمات مشاوره و ، خدمات سفرهICDLخدمات تایپ و ، های مصنوعیتولید گل، خوراکی

تعمیر های سنگی، نگهداری فضاهای سبز، خدمات آمارگیری و جمع آوری اطالعات، تولید حجم

های انواع موبایل، خدمات گلیم بافی و فرش بافی، بازاریابی اینترنتی و تلفنی، خدمات طراحی کارت

 خدمات گرافیکی و بنرهای تبلیغاتی و......شرت، تبلیغاتی، طراحی و چاپ روی تی

« پرورش قارچ خانگی»ها می توان به نمونه عملی برگزاری دوره ها و آموزشدر خصوص اثربخشی این دوره

شهر شیراز اشاره نمود که اثرات مثبت و عملیاتی را در بر داشته است. در این زمینه مسئولین در محالت 

های خانگی به منظور آموزش شهروندان برگزار نمودند و خانه محله دوره کوتاه مدتی را در زمینه پروش قارچ
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زنان شرکت کننده در طرح به خودکفایی در این زمینه  در حال حاضر به گفته مسئولین طرح نه تنها تمامی

 11باشند.رسیده اند بلکه در تالش برای توسعه فعالیت خود و اشتغالزایی در این زمینه نیز می

های خیریه شامل نمایشگاهی از صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار، محصوالت ایجاد بازارچه .4

ها ضمن اینکه محصوالت تولیدی صاحبان در این بازارچه .هاخانگی و.... نمونه هایی از این بازارچه

مشاغل به فروش می رسد می تواند منجر به معرفی این مشاغل و گستردگی دامنه تاثیرگذاری و 

های موفقی که در شهر تهران به عنوان نفوذ تاثیرات بیانجامد. در این زمینه می توان به نمونه

به طور مثال موسسه خیریه روز سوم با حمایت از زنان سرپرست  کالنشهر برگزار شده است نام برد.

ای را با ارائه محصوالت متنوع مانند مواد غذایی، شیرینی و ترشیجات، های خیریهخانوار بازارچه

نماید این موسسه برای تبلیغ بیشتر محصوالت خود وبسایتی را طراحی البسه و زیورآالت برگزار می

 خرید محصوالت می توانند به این وبسایت مراجعه کنند. نموده و کاربران برای

های ایمنی به شهروندان: آموزش ایمنی عبارت است از آموزش دانش، مهارت و نگرش ارائه آموزش .5

هایی که الزم است هر شهروند برای زیستن در محیط پر از عوامل تهدیدزا بداند و به آن عمل کند. 

هایی که بر حفظ دو محور کلی استوار باشد؛ نخست آموزش های ارائه شده می تواند برآموزش

آمادگی در حین وقوع حادثه اولویت می دهند مانند آموزش های زلزله و دوم آموزش هایی که 

اولویتشان بر پیشگیری از حوادث می باشد مانند حوادث انسان ساز مانند آتش سوزی. با اشاره به 

کهنسال بیش از دیگر گروه ها ممکن است در معرض حوادث این موضوع که زنان، افراد خردسال و 

 قرار بگیرند، در نتیجه اولویت بخشی آموزشی در مورد این گروه ها نیز ضرورت دارد.

 شاهدشهریکی از پارک های مقیاس منطقه ای شهر در  یو احداث پارک آموزش شهروند یطراح .6

 و فرهنگ عبور و مرور کیحمل و نقل و تراف رامونیپ یشهروند یآموزش یدوره ها یبرگزار .7

 شهر( یو آموزش سوانح ) در بافت مرکز یموزه آتش نشان احداث .8

                                                 
د بر مشارکت مردمی در ساماندهی و راهکارهای توانمندسازی اجتماع محور با تاکی"ین نتایج برگرفته از مطالعات کیفی انجام شده در گزارش ا. 11 

 .می باشد "و سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی بافت های فرسوده
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 یو آموزش شهروند یجامع حوادث شهر طرح .9

  یو احداث پارک علم و فناور طراحی .10

 شهر فرهنگی – یخیتار تیدر جهت ارتقاء هو شیهما یبرگزار .11

 طیبهداشت مح تیزباله و رعا کیتفک نهیمنازل در زم نیتراکت و بروشور آموزش در ب عیتوز .12

 در سطح محالت یجیترو -یآموزش یهانصب پالکارت ها و تابلو .13

در دست  ایاجرا شده  یعمران یهاپروژه ایشهروندان در مورد اقدامات و  یرسانو اطالع یسازفرهنگ .14

 بروشور به درب منازل     عیبوردها و توز لینصب بنرها، ب قیاز طر ،یشهردار یاجرا
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ارائه راهکارها و پروژه های مربوط به ظرفیت سازی در شهرداری )آموزش،  -4-6

 پژوهش، اطالع گیری و اطالع رسانی(

اجتماعی و فرهنگی کشور هستند و منبع  –شهرهای بزرگ و کوچک، مرکز همه فرایندهای توسعه اقتصادی 

های توزیع و تولید ملی را های سیستمها بازارمحسوب می شوند.این شهرای ای کارخانه بزرگی از ستاده 

فراهم آورده، در عین حال مراکزی برای اداره و توزیع خدمات در کشور هستند و سرانجام نیروهای محرک 

های موثر، با وجود همه این عملکرد پشتیبان برای توسعه اجتماعی و تحوالت فرهنگی را فراهم می کنند.

های توسعه پایدار، بیشتر شهرها را در نواحی شهریشان های ناکافی و نامناسب به نیازمندیها و پاسخنشواک

مسکنی و عملکرد ناکافی زیر ساخت های د مواردی همچون فقر، آلودگی محیط زیست، ب کند.محدود می

های پاسخ ها، از جمله نتیجهوری ساکنان آنها و بهرهشهری به طور همزمان، در تقابل با رشد فزاینده شهر

ها و دستیابی به سالمت، ایمنی، محیط برای جبران این محرومیت های شهری است.نامناسب به ضرورت

 ها نیازمند توسعه و مدیریت مناسب هستند.زیست پایدار و بهره ور، شهر

ها اعم از مرد و زن که  ها و نیروهای آنحکمروایی خوب نیازمند ظرفیت سازی قابل توجهی از تمام سازمان

 .نقش های کلیدی در مدیریت و توسعه شهری ایفا می نمایند، می باشد

سازی در کشورهای در حال توسعه در توصیف برنامه توسعه ملل متحد منعکس گردیده اهمیت ظرفیت

 «.های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف توسعه هزارهکمک به توسعه ظرفیت»است: 

در نیویورک تهیه شده بود، به ضرورت  2005برای اجالس سال « 5هزاره +»رای برنامه گزارشی که ب

مجموعه وسیعی از مداخالت ظرفیت سازی اشاره دارد.این امر اقدامات عظیم آموزش منابع انسانی در سطح 

و سالمت  این برنامه ها کارگرانی که در حوزه هایی چون آبرسانی، کشاورزی، تغذیه گیرد.ملی را دربر می

فعالیت دارند را شامل می گردد.تقویت بخش عمومی همراه با تامین پرسنل و حق الزمه کافی مضمون مکرر 

 گزارش مذبور است.

ها می شود. در حال  حاضر کاری و کاستی در این ظرفیت سازی باعث مشکالت بزرگتری در کالن شهرکم

فزاینده ای به کار مشارکتی با سایر فعاالن در امور توسعه ها در بسیاری از کشورهای جهان، به طور دولت

 شهری)بخش خصوصی، سازمان غیر دولتی و سازمان های محلی و ...( روی آورده اند.
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در پیش گرفتن این سیاست ها، نیازمند بهره گیری از راه های جدید و ظرفیت سازی کاملی برای انجام کار 

 و تعامل موثر با یکدیگر است.

 تعاریف ظرفیت سازی  -6-4-1

(: ظرفیت ساری در برگیرنده قابلیت های انسانی، علمی، UNCED 1992، 37)فصل 21تعریف دستور کار 

فناوری، سازمانی، نهادی و منابع یک کشور است.هدف بنیادی ظرفیت سازی، افزایش توانایی ارزیابی و حل 

ایی آن در گزینه های توسعه، بر مبنای ادراک امکانات مسائل مهم در ارتباط با انتخاب سیاستی و اشکال اجر

 و محدودیت های محیطی و نیاز هایی که مردم یک کشور با آن دست به گریبانند، است.

شبکه ظرفیت سازی شهری ظرفیت سازی را چنین تعریف می کند: ظرفیت سازی چیزی بیش از آموزش 

 بوده و شامل موارد ذیل می گردد:

 نی، فرایند تجهیز افراد به مهات ها و دسترسی به اطالعات، دانش و آموزشی که توسعه منابع انسا

 افراد را قادر می سازد عملکرد کارامدتری داشته باشند.

  توسعه سازمانی، ارتقاء ساختارهای مدیریتی، فرایندها و رویه ها، نه تنها در سازمان ها بلکه در

 )عمومی، خصوصی و اجتماعات محلی(مدیریت روابط بین سازمان ها و بخش های مختلف

  ،توسعه چارچوب های قانونی و نهادی و ایجاد تغییرات مورد نیاز به منظور توانمند کردن سازمان ها

 نهاد ها و دفاتر مختلف در تمام سطوح در تمام بخش ها.

 ، ظرفیت سازی را چنین تعریف می کند:1991UNDPدر سال 

است ها، چارچوب های قانونی مناسب، توسعه نهادی شامل مشارکت خلق محیطی توانمند ساز به همراه سی

 اجتماعی )خصوصا زنان(، توسعه منابع انسانی و تقویت نظام های مدیریتی.

، ظرفیت سازی، فرایند مداوم و دراز مدت که همه بهره وران )وزرا، سازمان های غیر دولتی UNDPاز نظر 

 ، دانشگاهیان و سایرین( در ان مشارکت می کنند.و گروه های مصرف کنندگان، انجمن حرفه ای

حسوب م(، ظرفیت را یکی از عناصر تسهیل کننده توسعه UNDPدر جایی دیگر برنامه توسعه ملل متحد )

توانایی افراد، نهادها و جوامع برای ایفای عملکرد های مناسب، حل »کرده و آن را چنین تعریف می کند: 

 «بی به ان ها به گونه ای پایدارمسائل و تنظیم اهداف و دستیا
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فرایند ارتقاء سطح ظرفیت انسانی و نهادی را توصیف می کند. « توسعه ظرفیت»یا « ظرفیت سازی»واژه 

واژه ظرفیت سازی به درکی وسیع تر از مفهوم ظرفیت اشاره دارد که شامل توسعه منابع انسانی، توسعه 

 سازمانی و چارچوب های نظارتی می باشد.

سازی شهرداری به طور مشخص به موضوعات مربوط به توسعه  منابع انسانی و سازمانی و مباحث  ظرفیت

 (Plummer، 2002:6) نظارتی که در حیطه کاری شهرداری است، می پردازد.

-Capacity( و توسعه ظرفیت )Capacity Buildingبیشتر متون مرتبط با ظرفیت سازی ) 

Development مطرح می گردد:( حول مفاهیم ذیل 

 توانایی مردم،سازمان ها و جامعه به عنوان یک کل برای مدیریت موفق امور ظرفیت:

فرآیندی است که به واسطه آن مردم، سازمان ها و جامعه به عنوان یک کل، ظرفیت را در توسعه ظرفیت : 

 طول زمان ایجاد، تقویت، سازگار و حفظ می نماید.

یندی است که نمی تواند از خارج کنترل شود، با این حال فرایندی درونی فراپشتیبای از توسعه ظرفیت : 

 است که افرادی خارج از آن به عنوان کاتالیزور و تسهیل کننده در آن نقش داشته باشند.

 مفهوم ظرفیت سازی 

اهداف ظرفیت، توانایی افراد، سازمان ها و جوامع محلی برای انجام وظایف، حل مسائل، توین و دستیابی به 

برداری و حفظ پایدار ظرفیت به منظور کاهش فقر، افزایش سازی به معنای ایجاد، بهرهظرفیت است.

 خوداتکایی و بهبود ظرفیت زندگی مردم است.

ظرفیت سازی متکی به منابع درونی جوامع محلی و تقویت قابلیت ها و امکانات موجود است.هدف ظرفیت 

ه اختیارات، رشد سرمایه اجتماعی، خلق محیط هایی پویا و توانا، رفع سازی، افزایش قدرت انتخاب و دامن

 .تبعیض های اجتماعی و جهت بخشیدن به رفتارهای فردی و اجتماعی است

ها، سازمان ها، نهادها و جوامع محلی توانایی خود را ظرفیت سازی فرایندی است که به وسیله آن افراد، گروه

 برای:

 انجام وظایف و مسئولیت های اصلی خود و حل مسائل مرتبط با آن، تعریف کرده و  (1
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 شناخت و پرداختن به نیازهای توسعه را به شیوه ای پایدار، افزایش می دهند. (2

ترین تعریف آن برابر با که ملموس یعی از فعالیت ها را شامل می شودمفهوم ظرفیت سازی طیف وس

 است.« توسعه سازمانی»گسترده ترین تعریف آن برابر با و « آموزش نیروی انسانی»

توانایی برای انجام وظایف مناسب و مقتضی »سازی را به عنوان تر نیز می توان  ظرفیتدر یک تعریف جامع

 .تعریف نمود« ایفای نقش موثر، کارآمد و پایدار

یا آن را با مدیریت منابع انسانی یکی  سازی نباید آن را به مفهوم توانایی مردم محدود کرد،در تعریف ظرفیت

. ها پیوند خورده استها همراه با کوشش مردم در آن سازمانسازی، ظرفیت سازمانبلکه در ظرفیت دانست؛

-سازی برای شهرهای بهتر، به عنوان کوشش برای تقویت و بهبود تواناییاز این رو باید قبول کرد که ظرفیت

ها به منظور توانا شدن برای اصالح وظایف توسعه شهری در یک روش اثر های کارگزاران شهری و سازمان

 بخش، کارا و پایدار شناخته می شود، که در عین حال سازمان های دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد.

 ابعاد ظرفیت سازی -6-4-2

 برنامه های ظرفیت سازی به طور عمده در سه بعد ظاهر می شود:

 انیتوسعه منابع انس (1

 توسعه سازمانی (2

 رگونی چارچوب های حقوقی و قانونی.دگ (3

 الف.توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی برای بهبود و ارتقاء و حداکثر سازی استفاده از تمامی دانش ها، مهارت ها و خلق توانایی 

ور شهری، حتی ها، استعدادها و گرایش های نیروی کار سازمان، ضروری است.آموزش های فردی شاغالن ام

بدون تالش های از قبل طراحی شده، دارای تاثیرات مثبتی بر عملکرد سازمان خواهد بود.در کنار این عامل 

مهم، انگیزه ها و محرک ها، سطح پرداخت ها، وضعیت اشتغال، دور نمای حرفه ای و شرایط کار نیز موثر 

 هستند.
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منابع انسانی به عنوان یک بخش از کارکرد مدیریت  به این دلیل نگرانی فزاینده ای برای موضوع مدیریت

 ریزی، راهنمایی، نظارت،بازدید، ارزیابی، ترویج،عمومی وجود دارد که شامل تمامی فعالیت های برنامه

 زش، محرک و انگیزش مشارکت می گردد.گری و آموبررسی سیستم حقوق و دستمزد، مربی

های پیش آموزشی و پس اموزشی، اهمیتی بسیار داشته، به یک فعالیتدر این نگاه به مدیریت منابع انسانی، 

پیوستگی مناسب با سیستم آموزشی هدفمند نیاز دارند، توسعه منابع انسانی در مدیریت شهری، عموما به 

 شود و تعلیم و تربیت وابسته و هماهنگ می گردد.عنوان عامل مدیریت توسعه انسانی شهرها دیده می

 انیب.توسعه سازم

ای متشکل از تصمیم سازمان به عنوان حوزه سازی بر سازمان کار متمرکز شده است.این بعد از ظرفیت

 گردد و دارای دو سطح است:گیران و مدیران شهری تعریف می

 سطح سازمانی 

 صادره،ای را به ساختارهای سازمانی، دستورات ها، غالبا توجه ویژهها در زمینه بهبود عملکرد سازمانتالش

های در مجموع در این جنبه ها و ابداع و نواوری ها دارد.رویه ها، شرح وظایف شغلی، نظام پرداخت قواعد،

سازمانی، بهبود عملکرد بیشتر به عوامل دیگری همچون هنجارها و فرهنگ سازمانی، سبک مدیریتی و ... 

 منسوب شده است.

مومی )از جمله شهرداری ها( بیش از آن که ناشی از دهد کارایی عملکرد بخش عمطالعات اخیر نشان می

ها و نظام پرداختی باشد از ساماندهی قوی، همکاری مدیریتی مناسب و قواعد، دستورات، احکام و رویه

 کارایی شبکه های ارتباط قوی و موثر نشات می گیرد.

توانایی یک سازمان برای انطباق توسعه سازمانی با نهاد سازی، تالش هایی برای سالمت سازمانی عملکرد و 

ها و اصالحات مورد نیاز است و هدفگذاری آن بر توسعه فردی، گروهی و سازمانی در چارچوب با دگرگونی

 یک سیستم کلی است که با آموزش ارتقاء می یابد.

  سطح بین سازمانی 

-ناست که چگونه سازمانهای سازمانی موثر در وظیفه توسعه شهری معموال بر این مببهبود عملکرد شبکه

 های انفرادی در یک سیستم شبکه ای از سازمان ها می توانند رسالت خود را به نحوی موثر به انجام رسانند.
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سطح  ها،ها و مسئولیتهای صریح و روشن بر نقشدر این سطح از انجام وظیفه، عملکردها از توافق

های غیر متمرکز، ها متاثر می شوند. در شبکهیتهای متقابل، حمایت و تکمیل فعالارتباطات، هماهنگی

از این رو . دولتی، نهادهای محلی اهمیت بسیاری می یابندهای بخش خصوصی، غیرافزایش مداخله سازمان

در یک نظام غیر متمرکز یا متمایل به عدم تمرکز، اموزش در بخش های غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و 

 دار سایر فعالیت ها به شمار می اید. سازمان های مشابه، طالیه

 ج.چارچوب های حقوقی، قانونی و عرفی

این بعد شامل سیاست های جاری، قانون های خدمات عمومی، قانون های ثانوی )فرعی(،قواعد و مقررات و 

آیین نامه های تخصیص بودجه، نقش استان ها و مناطق و منابع مالی آن ها، مناسبات و ارتباطات رسمی و 

غیر رسمی و قدرت ذی نفوذانو عملکرد مالی و اداری است.این چارچو ها، زمینه های بسیار مهمی برای 

آیند و دارای اثرات معنی داری بر امور سازمانی های زیر مجموعه به شمار میمداخالت بالقوه بر روی سازمان

 نیز هستند.

 ونی، حقوقی و عرفی مداخله می کند.معموال این دولت مرکزی است که در دگرگونی چارچوب های قان

 سطح ملی با اجرای قوانین فرعی )ثانوی( در تمامی سطوح دولت محلی، این دگرگونی را اعمال می کنند.

با توجه به ملی بودن و فراگیر بودن بعد سوم، یعنی بعد حقوقی، بیشتر کوشش های ظرفیت سازی محلی 

 سعه منابع انسانی و توسعه سازمانی هدایت می کنند.)شهری و روستایی( در درجه اول در دو بعد تو

شامل محیط  محیط بیرونی )خارجی(نیز توجه نمود. محیط خارجیدر کنار ابعاد پیش گفته، باید به 

اجتماعی و اقتصادی است، که در آن سازمان ها در راستای فعالیت های خود باید مشغول به کار  –فرهنگی 

 شوند.

)میزان رشد اقتصادی، بازار کار،  سازمان ها می تواند تحت تاثیر عواملی چون اقتصاداجرای وظایف این 

شرایط اقتصادی و سطح همکاری توسعه(، سیاست )درجه پایداری سیاسی، حمایت رهبران، مشارکت مدنی 

به ، مشروعیت دولت(، اجتماعی )قابلیت منابع انسانی، ناسازگارهای اجتماعی، ساختارهای قشربندی و رت

 بندی اجتماعی( قرار گیرد.
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زیرا  سازی می باشد، هرچند توجه به ان بسیار مهم و اساسی است.تغییر این عوامل ماورای قلمرو ظرفیت

ها را تحت تاثیر قرار می دهد، در ای از شرایط بنیادینی را که عملکرد اشخاص و سازماناین محیط، مجموعه

 بر می گیرد.

اهداف ظرفیت سازی -6-4-3   

هدف غایی ظرفیت سازی شهرداری، ارتقاء اشکال ارائه خدمات پایدار و موثر به فقرایی است که در نواحی 

وارد زیر اشاره ه اهداف در نظر گرفته شده برای ظرفیت سازی می توان به مدر زمینشهری زندگی می کنند. 

 نمود:

 مورد نظر در برنامه توانمند کردن شهرداری ها برای بررسی و اجرای طرح های 

 آموزش اعضای شوراهای شهر و مقامات محلی 

 ارایه خدمات مشاوره ای و توصیه ای به شهرداری ها 

  برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور توانمند کردن کارکنان شهرداری ها برای تعامل

 سازنده با ساکنین 

 حمایت از ابتکارات محلی و توسعه اجتماعی شهرداری ها 

 از انجمن های بین شهرداری ها حمایت 

 هدف مشخص ظرفیت سازی به طور کلی معطوف به گروه ها و سازمان ها به شرح ذیل است:

 کارکنان خدمات شهری و مدیران شهری؛ 

 ( کارکنان شهرداری و نظام مدیریت شهری محلی؛سازمان اجتماعات محلیSCBO مصرف ،)

 کنندگان و مشترکان؛

  سازمان های غیر دولتی یاSNGO 

 پیمانکاران و تامین کنندگان خدمات در بخش خصوصی. 
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 پیش نیاز های ظرفیت سازی

برخی از این  ای از الزامات و پیش نیازها ضروری است.برای اجرای یک طرح ظرفیت سازی موفق، مجموعه

 موارد به شرح ذیل است:

 : به  فرد یا گروها چگونه ارتقاء یابند تا در خور اهداف سازمانی باشد. در نظر داشتن کل مجموعه

 عبارت دیگر بین اجزاء و نظام کل ، هماهنگی وجود داشته باشد،

 : در زمینه ظرفیت سازی و ارتقاء کارایی و نتایج و میزان اثر بخشی آن  آگاهی از اقدامات گذشته

 ها،

 : ز افراد دقیقا باید درگیر چه کاری شوند و هریک باید این که هریک ا پی بردند به موارد ضروری

 چه مهارت ها و دانشی را بیاموزند،

 :پیش بینی فرایندی برای پیگیری تصمیمات مرتبط با ظرفیت سازی و نظارت بر  آینده نگری

 ،تداوم ان در اینده

  : به طور مرتب  های هدفمندی برای ظرفیت سازی وجود دارد، بایدجا که روشاز آنتجربه آموزی

نتایج دستیابی به این اهداف مورد ارزیابی قرار گرفته و از تجارب گذشته و نقاط ضعف قبلی درس 

 .گرفته شود و روش های اجرایی به طور مرتب اصالح گردد

 برای ان که مردم محلی بتوانند به حداکثر توان دست یابند، ضروری است:سه عامل وجود 

 ی گردد که امکان توانمند سازی افراد را فراهم سازد؛محیط باید به گونه ای طراح (1

 باید انگیزه الزم برای مشارکت در شهروندان ایجاد گردیده و مشوق های قابل توجهی ارائه گردد؛ (2

 مسئولین و مردم باید دانش، نگرش و مهرت های الزم برای مشارکت را داشته باشند. (3

 موضوعات کلیدی برای توسعه ظرفیت -6-4-4

 ستیزی و شفافیتفساد 

ها در  جهان، های پایه بسیاری از دولتمنابع عمومی، یکی از مسئولیت تضمین مدیریت پاسخگو و کارآمد

در عصر جهانی شدن، شفافیت و کارآمدی در مدیریت بخش  خصوصا کشورهای در حال توسعه است.

یی خوب و ظرفیت سازی به پذیری اقتصادی، حکمرواتوانایی دولت برای تضمین رقابت نعمومی در تعیی

 شکلی پایدار نقشی حیاتی دارد.
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 خدمات رسانی کارآمد

گر مشارکت عمومی در بسیاری کشورهای در حال توسعه هنوز در دوران نوزادی خویش ساختارهای تسهیل

فرهنگ پاسخگویی مدنی و احترام به دیگران، نیازمند پرورش بیشتر است.اصالح عمیق دولت،  به سر می برد.

 صوصا در کشورهای در حال توسعه، ضروری به نظر می آید.خ

 رهبری

یک گرایش رو به رشد در اجتماعات توسعه وجود دارد، که توسعه رهبری را سرآغاز مجموعه ای اقدامات 

در کشورهایی که نهادهای ضعیفی دارند  راهبردی در تقویت حکمروایی و گسترش نتایج توسعه می داند.

 دوران بعد از جنگ و ستیز را می گذرانند، رهبری پدیده ای مهم محسوب می گردد.مانند کشورهایی که 

تجارب یک دهه گذشته نشان می دهد که رهبری سیاسی با کیفیت باال در فرایند ایجاد حکمروایی خوب و 

 تغییر الگوی فساد، نقشی حیاتی دارد.

 علم و فناوری

ه طور فزاینده ای وابسطه به توانایی یک کشور در ادراک، چندین مطالعه نشان داده اند که توسعه ظرفیت، ب

تفسیر، سازگاری، استفاده انتقال، اشاعه، تولید و تجاری سازی علم و فناوری با شیوه هایی متناسب با 

 فرهنگ ، آرمان ها و سطح توسعه آن کشور است.

 فرهنگ و جنسیت

انگر آن است که وقتی مرد و زن به طور شواهد جدید نش جنسیت یکی از موضوعات کارامدی توسعه است.

برابر در نظر گرفته شوند، اقتصاد گرایش به رشد سریع تر می یابد، فقرا از جرگه فقر فاصله می گیرند و رفاه 

 مردان، زنان و کودکان، افزایش می یابد.

 رویکرد ظرفیت سازی

سازمان برای اجرای موثرتر اغلب به سادگی ظرفیت سازی برای تقویت  ظرفیت سازی به عنوان ابزار:

سازمان )دولتی  غیر ولتی( وسیله ایی است که به  بنابراین در این دیدگاه، پروژه های توسعه به کار می رود.

 وسیله آن اهداف مشخص بدست می آیند.
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هدف ایجاد ظرفیت در سازمانی یا نهادی دیگر است که بتواند اماده انجام ظرفیت سازی به عنوان هدف: 

 ن کار ظرفیت سازی پایان می یابد.آ وریت های جدید شود.با دستیابی بهمام

بعد از  فرایندی که با شناخت وضعیت و شرایط موجود شروع می شود. ظرفیت سازی به عنوان فرآیند:

گردد و با توجه به اهداف مورد نظر، نسبت به شرایط موجود با دید انتقادی ن شرایط موجود بازنگری میآ

های خوب که بتواند سازمان را برای انجام اهداف یاری رساند، مرحله بعدی یافتن ایده می شود.نگریسته 

ارزیابی عملکرد تغییرات ایجاد شده آخرین   نها احتماال موجب شرایط بهتری خواهد شد.آاست که عمل به 

ظرفیت سازی جدیدی مرحله است که می تواند منجر به دستورالعمل جدیدی برای توسعه سازمان یا برنامه 

 شود.

 اقدامات در زمینه توسعه مهارت های پایه -6-4-5

 تعریف آموزش

آموزش فرآیندی است که هدف اصلی آن ایجاد تغییر در فرد آموزش گیرنده است. تغییر می تواند در 

گیرنده هر یک از سه دامنه دانش، مهارت علمی و نگرش ایجاد شود. برای ایجاد این تغییرات در فرد آموزش 

الزم است که یک برنامه آموزشی مدون و منسجم تدوین گردد و چون طراحی یک برنامه بدون تعیین 

 اهداف دقیق آن ممکن نیست، تدوین اهداف آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

باید سیستم آموزشی هر کشور در تمام سطوح بازنگری شده و به سمتی پیش رود که هماهنگ با 

و تامین کننده نیازهای آن کشور باشد. در این راستا هیچ سیستم آموزشی نمی تواند مفید باشد مگر ساختار 

آن که اهداف آن به وضوح تعریف شود. زیرا گروه های ذینفع باید مبتنی بر اهداف از پیش تعیین شده برای 

ش نتیجه جمع آوری اطالعات انجام وظایفی که بر عهده دارند آموزش ببینند. بنابراین به جای آن که آموز

غیر انتخابی باشد باید به صورت انتخابی و با تعیین اهداف قابل دستیابی هدفمند شوند تا اگر هدف در طی 

 زمان تغییر یابد برنامه نیز با توجه به آن اصالح گردد.

 اهمیت اهداف آموزش -6-4-6

 اهمیت اهداف آموزشی را می توان به صورت ذیل بیان نمود:



 

 

 

 

 

 

 

 ( 1399ـ  1403) شاهدشهرشهرداری  ساله 5عملیاتی -برنامه راهبردی ساله و 20تدوین چشم انداز 

41 صفحه   

 

 و هدایت در انتخاب محتوای آموزشی برنامه و تعیین اولویت های نسبی اجرای مختلف آن. کمک -

 کمک به انتخاب روش های آموزشی مناسب. -

 مشخص نمودن انتظاراتی که در پایان دوره از آموزش گیرندگان وجود دارد. -

 کمک به انتخاب روش های ارزیابی مناسب. -

سایرین )شامل: آموزش گیرندگان، مردم، مدیران برنامه های فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط با  -

 آموزشی( در مورد برنامه آموزشی.

این احساس آموزش مفید به تنهایی کافی نیست، بلکه علل ضرورت آموزش نیز می بایست به وضوح 

تعیین شود. نخستین گام در راستای اثربخشی آموزش های ارائه شده؛ توجه به هدف آموزش و طرح 

تراتژیکی است که در جامعه هدف خود پیش رو داریم. طرح های استراتژیک مفاهیم منابع انسانی را در بر اس

می گیرد، به این معنی که افرادی با دانش و مهارت خاص مورد نیاز خواهند بود تا این طرح ها را به اجرا 

می بایست نیازهای بخش درآورند. در طرح کلی آموزشی که برای اجتماع خاصی ترسیم می کنیم حتی 

نیازسنجی . های گوناگون جامعه را نیز مورد بررسی قرار دهیم زیرا بدون شک نیازهای مشابهی نخواهند بود

به عنوان یکی از مولفه های مهم در بسیاری از حوزه ها که با برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف و مقاصد 

بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همواره به عنوان یک  معینی سر و کار دارند از دیرباز مورد توجه

اصل زیربنایی که روشنگر نوع خدمت مورد نظر و جمعیتی که باید آن خدمت را دریافت نماید مورد پذیرش 

 است.

ریزی و تدوین اهداف و مواد با توجه به اهمیت تعیین نظام مند نیازها به عنوان مبنایی جهت برنامه

، آشنایی با نیازسنجی در سطوح مختلف، امری ضروری است. در این راستا نیازسنجی آموزش یکی آموزشی

 از الزامات ضروری است که اهداف متعددی را دنبال می کند.

 اهداف نیازسنجی آموزشی: 

  دریافت واقعی نیازهای آموزشی کارکنان در حال و آینده 

 حرکت نظام دار در جهت بهبود نگرش های افراد 

 شناسایی کمبودهای آموزشی و تکمیل آن در دراز مدت 

 کاربردی تر نمودن آموزش ها 

 اثربخشی بیشتر آموزش ها 
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بنابراین آنچه حایز اهمیت است نظر سنجی و نیاز سنجی نمودن پیش از برگزاری دوره های آموزشی 

اس نیاز در بین افراد و  است. یکی از دالیل اثر بخشی پایین برخی از اقدامات به ظاهر مثبت نسنجیدن احس

اقدام نمودن است. این موضوع سبب می شود برخی از آموزش های ارائه شده کاربردی نبوده و موجبات 

 جلب رضایت شهروندان را جذب نکند.

در این بخش از گزارش به ارائه لیست پروژه های پیشنهادی مشاور در زمینه ظرفیت سازی و ارتقاء 

 آنها پرداخته می شود:سطح آموزشی و اطالعاتی 

. در این خصوص می بایست به این یمرحله به مرحله و مداوم به کارکنان شهردار کاربردی آموزش نظام توسعه .1

برای این منظور تعدادی  نکته توجه داشت که نیازسنجی پیش از اجرای برنامه حایز اهمیت فراوانی می باشد.

 ی کارکنان در زیر قید می گردد.از دوره های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز برا
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 عنوان دوره: آسیب شناسی اجتماعی در شهر

 فراگیران در این دوره با معضالت و مولفه های جغرافیایی شهر در آسیب شناسی اجتماعی آشنا می شوند هدف دوره:

شناخت مسایل اجتماعی، انحرافات اجتماعی، جامعه و هنجارهای اجتماعی، رابطه قانون  محتوای آموزش در این دوره:

با انحرافات و مسایل اجتماعی، نقش عوامل اقتصادی و فنی در انحرافات اجتماعی، فقر و رفتارهای انحرافی، علل 

 ناهنجاری ها و بزهکاری و بحران اقتصادی و رابطه آن با انحرافات اجتماعی

 

 فرآیندهای فرهنگی و اجتماعی در شهرهادوره: آسیب شناسی  عنوان

 فراگیران در این دوره با تجزیه و تحلیل نیازها و فرآندهای فرهنگی و اجتماعی آشنا می شوند. هدف دوره:

متغیرهای ساختاری و فرهنگی موثر، علل و عوامل اجتماعی و کانون های بحران زا،  محتوای آموزش در این دوره:

یت گذاری در مسایل فرهنگی و اجتماعی، عوامل ساختار سازمانی موثر در آسیب ها، تجزیه و تحلیل آسیب های اولو

سازمانی، آسیب شناسی فرهنگی طبقات اجتماعی، تعیین راه حل های اصولی و علمی مقابله با آسیب ها، راهکارهایی 

 جهت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر

 

 یی با سازمان های خدمات اجتماعیآشناعنوان دوره: 

متولیان خدمات اجتماعی در جامعه و مبانی قانونی و علمی آن و نهادهای ارائه فراگیران در این دوره با  هدف دوره:

 دهنده خدمات اجتماعی به منظور بهره مندی از امکانات آنها آشنا می شوند.

اجتماعی، آشنایی با نظام تامین اجتماعی و نظام بیمه ای و نظام تعاریف و مفاهیم خدمات  محتوای آموزش در این دوره:

های حمایتی همچون کمیته امداد و سازمان بهزیستی و ....، مبانی قانونی شکل گیری سازمان های خدمات اجتماعی، 

ازمند و وظایف و ساختار سازمان های غیردولتی خدمات اجتماعی و نقش خدمات اجتماعی در تعالی و سالمت افراد نی

 جامعه
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 وسنجش عملکرد مراکز فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشیارزیابی عنوان دوره: 

و اهمیت و  فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشیانواع ارزیابی عملکرد مراکز فراگیران در این دوره با  هدف دوره:

 ضرورت آن آشنا می شوند.

تدوین شاخص ها و عاریف ارزیابی عملکرد، تعیین عوامل و مالک های مورد ارزیابی، ت محتوای آموزش در این دوره:

معیارهای متفاوت، مقایسه وضعیت موجود با شاخص های وضعیت مطلوب تدوین شده، هدایت و راهبری مراکز 

ارزیابی اجتماعی، جنبه های مالی  –، چالش ها و رویکردهای توسعه مراکز فرهنگی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 عملکرد مراکز فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی و تدوین گزارش ارزیابی و ارائه پیشنهادات

 

 اصول شهروندیعنوان دوره: 

 مفاهیم و حقوق شهروندی و توجه به منافع جمعی آشنا می شوند.فراگیران در این دوره با  هدف دوره:

شهروندی، حقوق و مسئولیت های اجتماعی، حقوق شهروندی در قانون مفاهیم و تعاریف  محتوای آموزش در این دوره:

 اساسی، آموزش شهروندی، جهانی شدن و حقوق شهروندی، حقوق شهروندی و حقوق بشر

 

 اصول و برنامه ریزی فرهنگیعنوان دوره: 

ای دستیابی به هدف ها فراگیران در این دوره با اصول برنامه ریزی و انواع آن در امور فرهنگی و روش ه هدف دوره:

 در امور فرهنگی آشنا می شوند.

تعریف فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی فرهنگی برای  محتوای آموزش در این دوره:

مدیریت های محلی شهر، شهرداری به مثابه کارگزار در برنامه ریزی فرهنگی، نماها و نشانه های شهری، مراکز و 

هنگی و نقش فضاهای فرهنگی، عناصر اصلی برنامه ریزی فرهنگی، روش های بررسی پدیده های اجتماعی و فر

 فرهنگی و اجتماعیرسانه های جمعی در مسایل 
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 اصول و برنامه ریزی فرهنگیعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با اصول برنامه ریزی و انواع آن در امور فرهنگی و روش های دستیابی به هدف ها  هدف دوره:

 در امور فرهنگی آشنا می شوند.

تعریف فرهنگ و برنامه ریزی فرهنگی، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی فرهنگی برای  محتوای آموزش در این دوره:

مدیریت های محلی شهر، شهرداری به مثابه کارگزار در برنامه ریزی فرهنگی، نماها و نشانه های شهری، مراکز و 

هنگی و نقش فضاهای فرهنگی، عناصر اصلی برنامه ریزی فرهنگی، روش های بررسی پدیده های اجتماعی و فر

 رسانه های جمعی در مسایل فرهنگی و اجتماعی

 

 اطالع رسانی و تبلیغات فرهنگیعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با اطالع رسانی و تبلیغ در زمینه فعالیت های فرهنگی و شیوه های مناسب جهت  هدف دوره:

 شوند. در تجمعات فرهنگی آشنا میانعکاس رویدادها فرهنگی و جذب مردم 

اهمیت تبلیغ در زمینه فعالیت های فرهنگی، تبلیغ از دیدگاه مختلف، تبلیغ درزمینه  محتوای آموزش در این دوره:

مسایل فرهنگی، تبلیغات مستقیم وغیرمستقیم در فعالیت های فرهنگی، جذب مردم در تجمعات فرهنگی، رسانه ها و 

یدادهای فرهنگی، عناصر بازاریابی و تبلیغات فرهنگی و رویدادهای فرهنگی، شیوه های مناسب جهت انعکاس رو

 مشارکت مردم درهمکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی

 

 ایرانگردی و جاذبه های گردشگری ایرانعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با جاذبه های گردشگری ایران و سفرنامه های مشهور ایران و تعامل انسان با محیط  هدف دوره:

 زیست و نقش تغییرات جمعیت در محیط زیست آشنا می شوند.

شناخت جاذبه های گردشگری و ایرانشناسی، نحوه برنامه ریزی سفرها و بازدیدها،  محتوای آموزش در این دوره:

ابع و ثروت های ملی ایران، منابع طبیعی کشور و محیط زیست، نقش جاذبه های ایران در اجتماع و اقتصاد و معرفی من
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 راهکارهای توسعه جاذبه های ایران

 

 برنامه ریزی استراتژیک و نقش آن در برنامه ریزی امور فرهنگیعنوان دوره: 

برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن در برنامه ریزی فرهنگی آشنا مفاهیم و مبانی فراگیران در این دوره با  هدف دوره:

 می شوند

سطح مطلوب برنامه ریزی، مدل رویکرد اندیشه سیستمی، استراتژزی های برنامه ریزی،  محتوای آموزش در این دوره:

رایی استراتژی، سازی و برنامه ریزی سرمایه گذاری، روش های شناسایی و تعیین مسایل استراتژیک، راهکارهای اج

فنون و تجزیه و تحلیل برنامه ریزی استراتژیک، فرآیند برنامه استراتژیک فرهنگی، سلسله مراتب و انواع استراتژی ها و 

 فرایند تدوین و تنظیم استراتژی ها

 

 توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمیعنوان دوره: 

الزامات فراگیران در این دوره با سازوکارهای مالی، عوامل و زمینه های شکل گیری صندوق ها و به ویژه  هدف دوره:

 وجود آنها در سکونتگاه های غیررسمی

شناسایی اجتماعات فقرزده و خوشه های فقر، شاخص ها و نمودهای فقر در سکونتگاه  محتوای آموزش در این دوره:

های فرودست، وضعیت اقتصادی اجتماعات محلی سکونتگاه های غیررسمی، شناخت و معرفی بازارچه های فصلی و 

ی محلی، بانک هفتگی و روابط آن با اقتصاد اجتماع محلی در سکونتگاه های غیررسمی، مفهومو عملکرد تعاونی ها

پذیری و کاربرد آن ر سیاست های کاهش فقر در سطح اجتماعات محلی، صندوق های قرض الحسنه محلی و 

فراگیرسازی عملکرد آنها، مسایل و مشکالت فعالیت صندوق های قرض الحسنه محلی در جهان و ایران و روش های 

   پایدارسازی فعالیت صندوق های محلی در سکونتگاه های غیررسمی
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 ها و حمایت های مردمی NGOراهکارهای جلب عنوان دوره: 

ها و نحوه ایجاد ارتباط و جلب مشارکت آنها و  NGOفراگیران در این دوره با وظایف و ماموریت های  هدف دوره:

 حمایت های مردمی و نیز مکانیزم های حفظ مشارکت آشنا می شوند

ها و رسالت های اجتماعی آنها، ضرورت برنامه ریزی در ارائه خدمات و  NGO محتوای آموزش در این دوره:

ها، نحوه حمایت یابی و انواع برنامه ریزی، روش های  NGOموسسات غیردولتی، نوه برنامه ریزی و فعال سازی 

  ها و راه ها و روش های جلب حمایت های مردمیNGOتامین منابع و حمایت کنندگان با توجه به 

 

 سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در تقویت مشارکت شهروندیعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با سازمان های مردمی و ویژگی های آنها و راهکارهای جلب مشاکرت شهروندی  هدف دوره:

 آشنا می شوند.

های مردمی، انواع سازمان  تعریف و ویژگی های سازمان های مردمی، اهمیت سازمان محتوای آموزش در این دوره:

 های مردمی و بررسی تجربه های موفق

 

 فقر عمومی و فقر شهریعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با مفهوم فقر و عوامل اصلی و ساختاری برای شکل گیری، تداوم، چرخش و بازتولید  هدف دوره:

 فقر در فضای شهری آشنا می شوند.

مفهومو تعاریف، عوامل به وجود آورنده فقر، فقر و فقرشناسی شهری، حاشیه نشینی و  محتوای آموزش در این دوره:

ساختار اقتصادی شهر و فقر مسایل مربوط، محله های قومی و نژادی، اصول و کاربرد سیاست های کاهش فقر، 

 فقر نسبی و مطلق و مسایل و چالش های پیش رو و رویکردهاشهری، نرخ تورم و خط 
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 گردشگری، رونق اقتصادی و توسعه پایداروره: عنوان د

مفهوم گردشگری و توسعه پایدار و ضرورت وجود برنامه های استراتژیک فراگیران در این دوره با  هدف دوره:

 گردشگری آشنا می شوند.

توسعه صنعت گردشگری، اقتصاد و گردشگری، فرهنگ و گردشگری، محیط زیست و  محتوای آموزش در این دوره:

گردشگری، ارتباطات و گردشگری، مطالعات جامع و فرادستی طرح های گردشگری، بررسی قابلیت ها و مشکالت 

مربوط به صنعت گردشگری، تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه پایدار و رونق اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی، 

کردهای شهرها از بعد مکان های گردشگری مذهبی، نقش زائران درشرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و کار

بهداشتی شهرها، آماده سازی امکانات زیربنایی مورد نیاز و فراهم ساختن بسترهای الزم برای حضور سرمایه گذاران و 

 اقدامات الزم برای حضور سرمایه گذاران در زمینه گردشگری

 

 رکت های مردمیامدیریت مشعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با مبانیو اصول مدیریت مشارکت و روش ها و مکانیزم های جلب مشارکت مردم و  هدف دوره:

 توسعه آن آشنا می شوند

نظریه های مشارکت و مشارکت در شهر، روش ها و ابزارهای مشارکتی در شهر، مبانی و  محتوای آموزش در این دوره:

حفظ و توسعه مشارکت اصول مدیریت مشارکتی، تجربه های مشارکتی درشهرهای ایران، روش ها و مکانیزم های 

م و مردم، روش های جلب مشارکت مردمی، شناسایی و گسترش مشارکت مردمی، طرح های جلب مشارکت مرد

، نقش آموزش و اطالع رسانی در افزایش مشارکت مردم در امور شهر و نقش مشارکت دربهبود و توسعه امور نهادها

 شهری

 

 مکان یابی مراکز فرهنگی اجتماعی تفریحی و ورزشیعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با روش ها و اصول مکانیابی مراکز فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ورزشی آشنا می  هدف دوره:

 شوند.
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شناخت مفاهیم بنیادی نظیر طرح، ارزیابیو امکانسنجی هزینه، مکان یابی و انواع شیوه  محتوای آموزش در این دوره:

راکز، طرح های توسعه محله ای، هویت بخشی، فرهنگ و های طراحی مراکز، اصول مکان یابی اقتصادی و اجتماعی م

 مسایل اججتماعی شهر، معیارهای مکان یابی طرح های فرهنگی اجتماعی تفریحی و ورزشی، تحقیق در مکان یابی

و روش  جغرافیایی شهر و نقش آن در توسعه آینده شهر، استراتژی تهیه خانه فرهنگ، جنبه های مالی و مراکز فرهنگی

 ی ارزیابی و مکان یابی مراکزهای مال

 

 مهارت های زندگیعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با اهمیت مهارت های زندگی و نقش آن در ابعاد مختلف زندگی و انواع مهارت های  هدف دوره:

 زندگی و نحوه کاربرد آناه در جهت پیشرفت و توسعه فردی آشنا می شوند. 

مفهوم و اهداف مهارت های زندگی و نقش آنهادر زندگی، مهارت و توانایی در تصمیم  محتوای آموزش در این دوره:

گیری، مهارت و توانایی حل مسئله، توانایی و مهارت تفکر خالق و نقادانه، مهارت و توانایی در ارتباطات درون فردی و 

 مهارت های زندگی گروهی، توانایی و مهارت در کنترل هیجان و استرس و اثرات و پیامدهای آموزش 

 

، به افزایش ظرفیت های فراتر از دوره های اجتماعی و فرهنگیشهرداری می بایست کارکنان در زمینه آموزش 

کارکنان در مهارت های عمومی نیز توجه داشته باشیم. از این رو برخی از دوره های عمومی که به نظر می رسد برای 

  افزایش کارآیی و بهره وری اداری مفید به نظر برسد در زیر قید گردیده است: 

 

 آیین نگارش و مکاتبات اداریعنوان دوره: 

 ان در این دوره با انواع نامه های اداری و نحوه نگارش آنها آشنا می شوندفراگیر هدف دوره:

شناخت نامه های اداری، انواع نامه های اداری و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها،  محتوای آموزش در این دوره:

نشانه گذاری، ویرایش نگارش اداری، مراحل و نحوه تهیه و تنظیم نامه های اداری، صورت جلسه و نحوه تدوین آن، 

 نوشته های اداری و ویژگی های یک نوشته اداری مناسب
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 اصول و مبانی مدیریت بحرانعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با روش های افزایش مهارت ها و دانستنی های الزم برای تسلط به مذاکرات آشنا  هدف دوره:

 می شوند.

تعریف مذاکره، اصول و مبانی پایه ای فرایند انجام یک مذاکره، اهمیت برنامه ریزی و  محتوای آموزش در این دوره:

چگونگی انجام آن قبل از شرکت در مذاکره، نیازهای اطالعاتی برای شرکت در مذاکره، روش های مختلف مذاکره، 

تاکتیک های مذاکره موفق، برنده، استراتژی و تاکتیک های یک  -روش های دستیابی به یک معادله و مذاکره برنده

 امتیاز دادن و گرفتن در حین مذاکره و روشهای جلوگیری از رسیدن به تعارض و بن بست در مذاکره

 

 اصول و مبانی مدیریت بحرانعنوان دوره: 

 فراگیران در این دوره با مسائل بحران و بالیا و ایجاد مهارت های رهبری در این شرایط آشنا می شوند. هدف دوره:

تعریف بحران، تاریخچه مدیریت بحران و دیدگاه های علمی پیرامون آن، الزامات  محتوای آموزش در این دوره:

ران، جایگاه مقابله بابحران در قوانین کشور، مدیریت بحران، مصادیق و انواع بحران، مدل ها و الگوهای مدیریت بح

در  Icebergتبعات بحران ها در سازمان، بحران های صنعتی، رخداد همزمان بحران های صنعتی و طبیعی، مدل 

مدیریت بحران، شرح مراحل چهارگانه مدیریت بحران، چالش ها و وظایف مدیر بحران در یک واحد صنعتی، مدیریت 

و چگونگی استفاده از آن در مدیریت بحران، عناصر چرخه  CAMEOپرسنل، نرم افزار  بحران و رفتارشناسی

 مدیریت بحران و چارچوب قوانین و مقررات و رویه های موجود

 

 تکریم ارباب رجوععنوان دوره: 

 فراگیران در این دوره با روشهای ارتباط با ارباب رجوع و ارتباطات سازمانی آشنا می شوند. هدف دوره:

تعریف ارباب رجوع، اهمیت ارباب رجوع، جایگاه ارباب رجوع در شهرداری، انواع اباب  محتوای آموزش در این دوره:

در تقسیم بندی مشتریان،  NLPتکنیک رجوع درون سازمانی و برون سازمانی، تقسیم بندی مشتریان برون سازمانی، 
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مدار و مشتری مدار، انتظارات مشتریان از سازمان تعریف مشتری مداری در سازمان، ویژگی سازمان های محصول 

 Effective(، انواع برخورد با مشتریان، اصل ENNEAGRAMهای مشتری مدار، تیپ های شخصیتی نه گانه )

 ( و تغییر نیاز مشتری و مخاطبLocate modelدر سازمان، شناسایی مخاطب )

 

 راهکارهای ارتقای بهره وری در سازمانعنوان دوره: 

 فراگیران در این دوره با مولفه ها و عوامل موثر بر ارتقا سطح بهره وری آشنا می شوند. هدف دوره:

اصول و مفاهیم بهره وری در سازمان، شاخص های بهره وری، عوامل موثر در افزایش و  محتوای آموزش در این دوره:

هارده گانه دمینگ، مدل کایزن، مدل کانو، کاهش بهره وری، اندازه گیری بهره وری، مدیریت کیفیت جامع، اصول چ

، برنامه ریزی راهبری برای اجرای بهره وری، استراتژی های بهبود بهره وری، فنون آماری و فنون PDCAروش 

، نهضت ها و حرکت های بهره وری سازمانی و ملی و روشها و تصمیم گیری برای بهبود، عوامل موثر بر بهره وری

 وری راهکارهای ارتقاء بهره

 

 (Team Workingکار گروهی )عنوان دوره: 

 فراگیران در این دوره با فرآیند تیم سازی و مهارت های کار گروهی آشنا می شوند. هدف دوره:

 

مبانی و مفاهیم تیم و گروه، تعریف تیم و تفاوت آن با گروه، گسترش تیم سازی و شیوه  محتوای آموزش در این دوره:

، بسترسازی و اقدامات الزم قبل از تیم سازی، روش های تصمیم انواع تیم های کاری های کارگروهی در سازمان ها،

 ض اختیار به تیم هاگیری گروهی، تشکیل تیم های کاری و مراحل تیم سازی، ویژگی های تیم موثر و تفوی
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 مدیریت زمانعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با مفاهیم بنیادی مدیریت زمان و ارزش زمانی و تکنیک های شناسایی زمان تلف  هدف دوره:

 شده آشنا می شوند.

تعریف و اهمیت مدیریت زمان در محیط زندگی و شرایط کاری، فواید مدیریت زمان و  محتوای آموزش در این دوره:

اهمیت مفهوم ارزش زمانی، کاربرد اصل پارتو، اصول مدیریت زمان، عوامل اتالف کننده وقت، تکنیک های شناسایی 

راه های رسیدن به زمان تلف شده، شبکه فوریت و اهمیت، روشهای تصمیم گیری اثربخش، روش های تعیین هدف و 

اهداف، تکنیک های کاربردی مدیریت زمان، شناسایی وقفه ها و روش های مقابله با آنها، شناسایی عوامل استرس و 

راه های مقابله با آنها، برنامه ریزی عملی زمان، تهیه برنامه روزانه موثر و کاربردی، شبکه فعالیت و زمان شناوری و 

 تهیه برنامه روزانهبرنامه ریزی اثربخش منابع و 

 

 مشتری مداری و برقراری ارتباط موثر با مشتریعنوان دوره: 

فراگیران در این دوره با اهمیت مشتری گرایی و اصول و روش های جلب رضایت و حفظ و رضایت  هدف دوره:

 مشتری آشنا می شوند.

تعریف مشتری و بررسی اهمیت آن، مشتری مداری و ارتباط آن با بازاریابی، تکامل  محتوای آموزش در این دوره:

بازاریابی و نقش مشتری و شرکت، بررسی تحلیلی مفهوم نیاز و ارتباط آن با فلسفه های بازاریابی، فرهنگ سازی 

ر اساس میزان رضایت و مشتری مداری داخل سازمان، ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی، شناخت انواع مشتریان ب

 مدیریت شکایت مشتریان، مدیریت شکایت مشتریان و ارزش آفرینی برای مشتریان 
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 تشکیل پایگاه اطالع رسانی-6-5

به منظور افزایش آگاهی شهروندان از عرصه های فعالیت شهرداری و مشارکت  شهروندان در مباحث مرتبط 

با طرح های برنامه ریزی شده و افزایش کیفیت راهکارهای ارائه شده و درنهایت جلب رضایت شهروندان، 

ایت اینترنتی امکان تعامل شهرداری می تواند با تشکیل پایگاه اطالع رسانی و قرار دادن اطالعات در یک س

 شهروندان و مسئوالن در قبال طرح ها را فراهم آورد. 

 ایجاد سایت رایانه ای در جهت پیشبرد اهداف طرح -6-5-1

عات تاریخی و شامل اطالبا همکاری سازمان فناوری اطالعات، پورتال محالت که  توانبدین منظور می

صات سرای محله و فعالیت ها ، کالسها و اعضا ، اطالع ، معرفی مراکز و اماکن ، اطالعات و مشخجغرافیایی

که در ادامه به توضیح  .را ایجاد کرد رسانی و ثبت نام جشنواره های محله و اخبار و رخدادها می باشد

 مختصری درباره پورتال پرداخته می شود.

مکان دسترسی آسان پرتال به معنی دریچه و درگاه است و در مفهوم اینترنتی منظور صفحه وبی است که ا

دهد. درواقع پرتال درگاهی است که کاربر را وارد دنیایی از اطالعات هایش میرا به کاربر جهت اعالم خواسته

های ترکیبی هستند که پیدا کردن اطالعات را برای کاربران به عبارت دیگر سیستم .نمایندمورد نظر می

 .نمایندمیآسانتر

 

برای جستجو استفاده می شدند ولی به مرور زمان و با گسترش اینترنت، سیستم  در ابتدا پرتال ها درواقع

 .های پرتال نیز گسترش پیدا کرده و امروزه همه نوع کاری با پرتال می توان انجام داد

پورتال صفحه وب واسطی است که امکان دسترسی آسان را به هر چیزی که کاربر ، برای انجام وظیفه یا 

 پورتال دیگر بیان به. کند می فراهم کجاست، آن فیزیکی محل اینکه به توجه بدون  دارد خواسته اش نیاز

 نیازهای تمامی آن، در شده فراهم امکانات طریق از تواند می کاربر که مجازی دنیایی به است "درگاهی"
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بانکی، افزایش و ترسی به حساب دس ،(کتاب یک مثال)خرید یا و جستجو مانند نیازهایی. کند براورده را خود

کاهش اعتبار یک حساب اعتباری و یا به روز رسانی اطالعات سخت افزاری از محل کار، پورتال همه چیز را 

 از طریق درگاهی واحد برای کاربر خود فراهم می سازد.

 : از اند عبارت پورتال یک اصلی ویژگیهای 

  تجمع اطالعات 

  هدف دار بودن اطالعات 

 ت دردسترس بودن اطالعا 

  دریچه ورود منحصر به فرد 

در پرتال محالت می توان اطالعات جامعی از محله و کارکردهای شهرداری نواحی و فراخوان شرکت در 

 مراسم و همایش های مختلف شهرداری را قرار داد.

همچنین جهت مراجعه حضوری شهروندان و تعامل رودر روی شهروندان و کارگزاران می توان با افتتاح خانه 

جهت ایجاد هم اندیشی مجازی،  ، تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه سرای محله استکه  ITهای 

اخذ ایده های شهروندان به صورت سیستماتیک و گسترش فعالیت های فناوری اطالعات ودر صدد تحقق 

 .شودشهر و شهروند الکترونیک راه اندازی 

 :ITی خانه وظایف و مأموریت ها 

  ساب پرتال محله و تهیه بانک اطالعاتی محلهبه روزرسانی 

  (شبکه های اجتماعی مجازی شهر تهرانمانند )عملیاتی نمودن سامانه های مدیریت محله 

   سرای در اطالعات فناوری حوزه های نت کافی آموزشی، های کالس محتوای بر نظارت 

 محالت



 

 

 

 

 

 

 

 ( 1399ـ  1403) شاهدشهرشهرداری  ساله 5عملیاتی -برنامه راهبردی ساله و 20تدوین چشم انداز 

55 صفحه   

 

   ،اجرای بر نظارت و محله ابالغی تخصصی های کانون اعضای سازماندهی و عضوگیری تشکیل 

 ها آن فعالیت

  اجرای دستورالعملها و برنامه های ابالغی از سوی سازمان های مرتبط با هماهنگی مدیریت

 محله 

  آرشیو و انعکاس منظم گزارش ها به مراجع باالتر جهت استفاده از تجارب و به روزرسانی

 اطالعات و برنامه ها

  محله و سایر خانه ها در جهت تحقق اهداف مشترکهمکاری و هماهنگی با مدیریت 

  همکاری با مدیر فناوری اطالعات منطقه ، معاونت فناوری اطالعات امور اجتماعی و فرهنگی و

 سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 

 هماهنگی با کارگروه های تخصصی شش گانه 

 م نهاد و... در حدود اختیاراتبرقراری ارتباط با افراد، سازما نها و تشکل های مرد 

 اهداف:

 خانه مابین فی ها محله فرهنگی و اجتماعی الکترونیکی شبکه ایجاد خانه این ایجاد هدف    

و کلیه مراکز اجتماعی و فرهنگی شهر تهران می باشد که شامل امکانات و قابلیت  IT های

الکترونیکی در اختیار  هایی است که در قالب سخت افزار و نرم افزارهای خاص به صورت

بتواند  ITشهروندان قرار گرفته تا هر یک از شهروندان از طریق سامانه مستقر در یک خانه 

کلیه خدمات مورد نیاز خود را به صورت کامالً ساده و آسان انجام دهد. بدون این که برای 

های طوالنی  دریافت خدمات مورد نیاز خود بخواهد به مراکز مورد نیاز مراجعه یا در صف

 به انتظار بایستد.

 ضرورت ها:
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 .ارتباطی جدید های فناوری تهدیدات و ها فرصت زمینه در عمومی های آگاهی ارتقا         ·

ان می در الکترونیک خدمات از استفاده افزایش زمینه در عمومی سازیفرهنگ         ·

 شهروندان.

 .خط بر رسانی خدمت های سایت در شده ارائه خدمات معرفی         ·

 .الکترونیک خدمات از استفاده با مصرف الگوی اصالح در پایدار سازی فرهنگ         ·

 .الکترونیک شهر نیاز مورد های زیرساخت تحقق         ·

شهر فرهنگی با استفاده از خدمات  به رسیدن راهکارهای و ابعاد اهداف، ترسیم         ·

 الکترونیک.

 :ITتشکل های خانه 

 کانون بازی های رایانه ای؛ بستر سازی برای تولید و توسعه بازی های یارانه ای بومی                

 توسعه خط زبان فارسی در ابعاد مختلف فرهنگ و   کانون وبالگ نویسی؛ فرهنگ سازی و

 فناوری و مشارکت شهروندان در توسعه محتوایی سایبری

 ت و فرهنگ سازی جهت توسعه نرم افزارهای بومی کانون برنامه نویسی موبایل؛ مشارک

 موبایل

 کانون توسعه مهارت های رایانه ای؛ با هدف توسعه مهارت های هفت گانه رایانه ای 

 کانون طراحان گرافیک؛ با هدف توسعه هنر و فرهنگ ایرانی و اسالمی در فضای مجازی 

 شهروندی در بستر رسانه  کانون رسانه های دیجیتال؛ با هدف توسعه مشارکت ها و خدمات

 دیجیتال

 کانون رباتیک؛ با هدف توسعه فناوری در ساخت رباتیک 

 جلب مشارکت عمومی و اطالع رسانی برای باال بردن آگاهی افراد نسبت به طرح -6-5-2
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جهت جلب مشارکت شهروندان و افزایش آگاهی آنها نسبت به طرح ها و پروژه های شهری، شهرداری می   

 :ب یک پرتال اینترنتی فراهم آوردکر شده در ذیل را در قالتواند اقدامات  ذ

 اطالع رسانی در حوزه ی چشم انداز شهر و نظرسنجی از شهروندان درباره آن 

   نظرسنجی از شهروندان درباره مسائل و مشکالت شهری و قراردهی نقشه شهر در سایت و فراهم

 آوردن این امکان برای شهروندان که بتوانند مشکل مورد نظر را در نقشه مکان گزینی کنند.

  فراهم آوردن امکان تبادل نظر بین شهروندان درباره طرح ها و پروژه ها 

 االت باز و بسته طرح پرسشنامه در قالب سو 

 اطالع رسانی در باب پروژه های در حال اجرا و نظرخواهی از شهروندان درباره نحوه اجرای آنها 

های تواند با نصب تابلوهای تبلیغاتی درباره پروژهعالوه بر قراردهی اطالعات در پرتال اینترنتی، شهرداری می

فعالیت خود آگاه سازد، این امر آگاهی افراد نسبت به در دست اقدام یا در حال اجرا، شهروندان را از روند 

 طرحها را دوچندان کرده و موجبات رضایت آنها را نسبت به عملکردهای شهرداری فراهم می آورد.

 ایجاد بانک اطالعاتی دائمی جهت دسترسی دائم به موضوعات طرح -6-5-3

امه ها و طرح هایی که توسط جهت ایجاد بستری مناسب در راستای دستیابی شهروندان به نتایج برن  

شوند، مناسب است برنامه ها در قالب پیشنهاداتی در پرتال شهرداری، شورای شهر و شهرداری تایید می

فرمانداری قرار گیرد تا شهروندان توانایی این را داشته باشند که به صورت پیوسته به اطالعات دسترسی 

های مربوطه ارائه کنند تا در نهایت در خود را در زمینه داشته باشند و نظرات، پیشنهادات و دیدگاه های

مرحله اجرا، طرح موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد. بدین منظور می توان در پایگاه اطالع 

به صورت خالصه در اختیار  شاهدشهرساله شهر  5ساله و برنامه استراتژیک  20رسانی، سند چشم انداز 

طرح پرسشنامه هایی در قالب سواالت باز و بسته از شهروندان خواسته شود نظرات خود  عموم قرار گیرد و با

 را درباره طرح ها، برنامه ها و پروژه ها ارائه نمایند.
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توان راهبردی نمی -های استراتژی توسعه شهری یا طرح های ساختاری هر چند که در طرحدر نهایت، 

ها از مشارکت ها و پروژهپروژه خاص محدود کرد بلکه باید در همه طرحمشارکت شهروندان را به یک یا چند 

ها، بدون مشارکت مردم تهیه نخواهند شد و حتی در مند شد، اما با این وجود برخی از پروژهمردم بهره

راهکارهای  در ذیل چند نمونه دیگر ازصورت تهیه در مرحله اجرا با مشکالت زیادی مواجه خواهند شد. 

 ی و عملی برای انجام مشارکت در هر کدام نیز تشریح گردیده است:اجرای

 یبوم فرهنگ یمعرف و( فروش) سود کسب توام هدف دو با یشگاهینما یفضا جادیا -

 کمک گرفتن از اهالی شهر جهت انتخاب بهترین مکان برای ایجاد فضای نمایشگاهی 

  نمایشگاهمشورت با شهروندان جهت نوع فروشگاه های قابل استقرار در 

  که قابل ارائه در  شاهدشهرمردم مشورت با شهروندان جهت نوع کاالها و محصوالت فرهنگی بومی

 نمایشگاه هستند

 .دعوت از شهروندانی که تمایل به داشتن فروشگاه در فضای نمایشگاهی دارند 

 شهر یگردشگر یهاجاذبه از...  و شنیمیان لم،یف بروشور، هیته -

 شهروندان جهت شناخت جاذبه های گردشگری انجام مصاحبه هایی با 

 پرسش از شهروندان مسن در زمینه تاریخچه جاذبه های گردشگری 

 تهیه طرح جمع آوری دیدگاه های شهروندان در مورد جاذبه های گردشگری و مستندسازی آن 

 یا محله سبز یفضا در یاهیگ داتیتول و پرورش در نیساکن کردن لیدخ -

 محله های شهر جهت معرفی فضای سبز هر محله برگزاری جلساتی در سطح 

 دعوت از شهروندان جهت پرورش و تولیدات گیاهی 

 هایی به شهروندان مشارکت کننده در طرحارائه مشوق 

 نظرت غیررسمی بر فضای سبز محله ای با کمک شهروندان 

 یشهر توسعه متفاوت ابعاد در نظرات جذب برنامه -

  اسالمی شهر و شهرداری با شهروندانبرگزاری جلسات مشترک شورای 

 تهیه پرسشنامه های جلب نظرات شهروندان در مورد موضوعات مختلف 

 تعیین سطح رضایتمندی شهروندان از خدمات و تسهیالت شهری 
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 درخواست راهکار از شهروندان جهت بهبود وضعیت شهر و شهروندان 

 له های شهر و مصاحبه مستقیم با بازدید اعضاء شورای اسالمی شهر و شهردار از بخش ها و مح

 شهروندان

  تعیین روز خاصی در هفته جهت دیدار مستقیم شهروندان با مسئولین شهر به منظور جذب و جلب

 نظرات شهروندان 

 انتقادات و پیشنهادات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیستمتر به توجه جدی 

 ازمندین یها باغ کوچه ییشناسا و شهر سطح درختان و باغات هیکل شناسنامه هیته -

 یبهساز و اصالح

 

 دعوت از ریش سفیدان و بزرگان محله ای و شهر جهت کمک به تهیه شناسنامه باغات 

 درخواست جهت ارائه تصویر ذهنی در مورد گذشته باغات شهر 

 تعیین شاخص هایی جهت شناخت کوچه باغ های نیازمند اصالح و بهسازی 

 ن کوچه باغ های نیازمند اصالح و بهسازی با توجه به شاخص درخواست از شهروندان جهت تعیی

 های تعیین شده

 درخواست راهکار از شهروندان جهت نحوه اصالح و بهسازی کوچه باغ ها 

 درخواست از شهروندان مجرب جهت اجرای پروژه اصالح و بهسازی کوچه باغ ها 

 ها دهیشن و ها گفته ها، یباز ها، ورزش رسوم، عادات، شامل شاهدشهر نامه فرهنگ نیتدو -

 آن مانند و

 

  ،برگزاری جلسات متعدد در سطح شهر با حضور شهروندان جهت معرفی آنچه در مورد ورزشها

 های شهر می دانندعادات، رسوم و بازی

  دعوت از افراد شاخص جهت توضیحات عینی یا برگزاری نمادین برخی از آیین های سنتی شهر

 بازی ها و غیره()اعم از رسوم، ورزش ها، 
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  دعوت ویژه از معمتدین و ریش سفیدان شهر جهت معرفی تفصیلی تر فرهنگ و آداب و رسوم

 سنتی شهر

 شاهدشهر یبوم فرهنگ انهیسال شگاهینما یبرگزار -

 نظرخواهی از شهروندان در زمینه نحوه برگزاری نمایشگاه 

 قابل ارائه در نمایشگاه نظرخواهی از شهروندان در زمینه نوع کاالها و محصوالت فرهنگی 

 های نمایشگاهجلب مشارکت شهروندان در به دست گرفتن مدیریت غرفه. 


