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بررسی نقش و جایگاه فرهنگ شهروندی در توسعه مدیریت شهری
مسعود غالمزاده

فرد 1

 1کارشناس ارشد حقوق بین الملل .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر

چکیده
فرهنگ شهروندی و پایبندی به اصول و قوانین زندگی شهری یک از مالک های مهم رشد و توسعه زندگی شهری و دست یابی
به توسعه و استانداردهای مناسب زندگی شهروندی است .یكی از اساسی ترین پیشنیازهای داشتن جامعه ای مناسب داشتن
فرهنگی مناسب است واین مسئله محقق نمی شود مگر با رعایت اصول ،قوانین و مقررات مورد نیاز زندگی شهروندان که عدم
رعایت این اصول توسط بعضی از افراد ،شهروند را از ماهیت شهروندی خارج میسازد و توسعه شهری را با چالش مواجه می-
کند .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه فرهنگ شهروندی در توسعه مدیریت شهری صورت گرفته است .از لحاظ
هدف یک پژوهش توسعه ای با رویكرد کاربردی است و از لحاظ شیوه اجرای پزوهش توصیفی مروری میباشد .در این رویكرد
پژوهشگر ضمن توصیف متغیر فرهنگ شهروندی و ابعاد و مولفههای آن ،در پی ارائه ابعاد و مولفه های مرتبط با فرهنگ
شهروندی در ارتباط با مدیریت شهری می باشد .از لحاظ گردآوری دادهها به دو شكل مطالعات کتابخانه ای و ارزیابی پیشینه و
پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با متغیرهای تحقیق با رویكرد تحلیل محتوا می باشد.یافتهها نشان داد که فرهنگ
شهروندی عاملی مهم در جهت توسعه مدیریت شهری می باشد و نتایج پژوهشهای پیشین سه حوزه مسئولیت پذیری شهری،
قانونمند بودن شهروندان و هنجارپذیری از الگوهای شهرنشینی را از عوامل و شاخصهای موثر در جهت توسعه و ارتقای
مدیریت شهری بهینه میدانند.
واژههای كلیدی :فرهنگ شهروندی ،توسعه مدیریت شهری ،مسئولیت پذیری شهری ،قانونمند بودن شهروندان ،هنجارپذیری
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مقدمه
شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهمترین مباحثی است که توجه جدی به آن می تواند پایه های توسعه ایران مدرن و
اسالمی را بنا کند .چنانچه شهری به مثابه یک سازمان قلمداد گردد ،الزم است که در راس آن و به منظور اداره شهر از فنی
استفاده گردد که همان مدیریت شهری است در این راستا توجه به فرهنگ و اخالق در امر مدیریت شهری از اهمیت بسزایی
برخوردار است .رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری بدون درنظر گرفتن فرهنگ شهرنشینی ،مشكالت گسترده ای را
در شهرها به وجود آورده است .امروزه یكی از کارآمدترین ساز و کارهای مدیریت شهری برای رسیدن به مناسبات اجتماعی
مطلوب و کاهش هزینه های وارده بر شهر توجه و برنامه ریزی برای ارتقای فرهنگ و اخالق شهرنشینی در بین شهروندان
است(شادی و شكاری.)1392 ،
نكته ای دیگر که در شهروندی حائز اهمیت است جامعه مدنی متشكل از انجمن ها ،باشگاه ها ،اتحادیه ها ،احزاب و نظایر آن
است که حائل و میانجی دولت و شهروندان محسوب میشود .شهروندی جزو ال ینفک جامعه مدنی و مبنای تشكیل آن
محسوب میشود که امكان مشارکت جمعی و داوطلبانه در تمام عرصه های اجتماعی را فراهم میسازد .در گسترشهنجارهای
عام و جهانی،تحوالتبراساس متغیرهای الگویی به صورت بسط عام گرایی ،فردگرایی ،بی طرفی عاطفی ،روابط همه جانبه و
گسترده منابع جمعی معیارهای اکتسابی و مساوات طلبی پدید میآید .بهاینترتیبشهروندیدرنظریه پارسونز در ارتباط با نظام
سرمایهداری جوامع مدرن معنادار میشود(شیانی و علی محمدی .)1394 ،فرهنگ شهروندی به عنوان یكی از شاخص های
مهم شهروندی مجموعه ای از ارزشها ،نگرشها ،قوانین مشترک بنیادی است که در بردارنده احساس تعلق،تعهد و احترام به
میراث مشترک و همچنین تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است .در تعریف دیگری فرهنگ شهروندی فعالیت (فعال بودن
) و تعهد شهروندی است .فرهنگ شهروندی اشاره به یادگیری زندگی جمعی دارد و شامل کسب ارزشها ،نگرشها و مهارتها و
وفاداری به تعهدات شهروندی است.در برخی ازتعاریف فرهنگ شهروندی با نام شهروند دموکراتیک شناخته می شود.
پ ژوهشگران براین باورند که هدف تئوریک سیستم مدیریت شهری ،تقویت فرایند توسعه شهری است به گونه ای که در سطح
متعارف جامعه زمینه و محیط مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی
فراهم شود .سیستم مدیریت شهری به عنوان یک سطح و رده فضایی مدیریت اصوال محلی برای اداره همه امور یک شهر به
عنوان یک واحد فضایی مطرح است .مدیریت شهری ،فرایندی از مسئولیت ها و اقدامات مرتبط شامل سیاست گذاری ،برنامه
ریزی ،سازماندهی ،اجرا ،نظارت و کنترل است که ،برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح جوامع شهری تنظیم شده است.
شكل گیری این فرایند و تحقق اهداف عملیاتی در سطح جوامع شهری تنظیم شده است .شكل گیری این فرایند و تحقق
اهداف عملیاتی آن نیازمند یک ساختار سازمانی متناسب و کارآمد برای اعمال مدیریت می باشد .در این ارتباط ،مدیریت
شهری باید دیدگاه جامع نگرتری درباره اجزا و عناصر سیستم شهری اختیار کند(زارعی و تقی پرو.)1396 ،
اشترن معتقد است  ،مدیریت شهری تعریف و محتوای خاصی ندارد (استرن  .)1993 ،با توجه به سلیقه  ،ادراک مردم و
همچنین خواسته های سیاسی  -اجتماعی در دوره های مختلف معنای مختلفی داشت .بانک جهانی مدیریت شهری را به
عنوان یک فعالیت شبه تجاری برای دولت ها تعریف می کند .به عبارت دیگر  ،مدیریت شهری به معنای مدیریت امور شهری و
عملكرد باال به منظور استفاده از وام های بانک جهانی است .مدیریت شهری گاه به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست های
شهری در نظر گرفته می شود که این به معنای مدیریت شهری است .وان دیک مدیریت شهری را تالشی برای هماهنگی و
تلفیق اقدامات دولتی و خصوصی برای غلبه بر مشكالتی که ساکنان شهری با آن روبرو هستند و ایجاد شهرهای رقابتی تر ،
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عادالنه و با ثبات تر  ،تعریف می کند .همچنین مدیریت شهری مدرن را به عنوان فرآیند پیاده سازی  ،هماهنگی و ارزیابی
استراتژی های یكپارچه با کمک مقامات شهر  ،با در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان  ،در یک چارچوب
سیاسی که در سطوح باالتر دولت در حال انجام است  ،تعریف کردند(ملک محمود و سرمی.)2015 ،
شهروند مدرن در قبال حقوق شهروندی ،می بایست تعهداتی را نیز تقبل کند زیرا شهروندی ،مفهومی گسترده تر از شهر
نشینی دارد و شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی می دانیم .بنای مشارکت که در روند مدنیت جامعه مطرح است ،دارای
زیر پایه حق و تكلیف است .مشارکت نقشی اساسی و تعیین کننده در هویت فرد بازی می کند .مشارکت مبنایی است برای
تبدیل فرد به شهروند .مشارکت دارای دو بعد فعال و غیر فعال است؛ مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غیر فعال وظیفه
ایشان تلقی می شود .روند بلوغ فرهنگ شهر نشینی در این پیوستار شكل می گیرد (رحمانی  .)1391از نظر فرهنگی شهر
خوب و مطلوب عالوه بر مدیریت شهری کارآمد نیازمند شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق وظایف شهروندی است بنابراین
مدیریت شهری باید برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی ،گسترش شهروند مداری و آموزش
شهروندان در زمینه های مختلف ،کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد .راهكارهای توسعه فرهنگ شهروندی و دست یابی به
یک شهر مناسب و توسعه یافته نیازمند بررسی جایگاه فرهنگ شهروندان و فرهنگ حاکم بر جامعه و ساکنان آن است .لذا در
پژوهش حاضر به بررسی جایگاه فرهنگ شهروندی در توسعه مدیریت شهری پرداخته می شود.
مبانی نظری پژوهش
شهروندی 1به عنوان مفهومی بنیادی و نهادین در عصر حاضر از اهمیت وافری در زیست اجتماعی و شهرنشینی برخوردار
است .شهروندی هم یک رابطه است ،هم می تواند در قالب یک موقعیت تعریف شود؛ هم یک پایگاه و ارزش است و هم می توان
آن را احساس تعلق از اجتماع کوچک تا اجتماع بزرگتر تلقی کرد .از این رو گسترۀ شهروندی از شهروندی محلی(خرد) تا
شهروندی جهانی (کالن) را در بر می گیرد .شهروندی سنگ بنای طرح های نظری برای تعیین محورها و زیرمحورهای پژوهش
در حوزۀ «بهبود کیفیت زندگی» جامعه و شهرنشینان قرار گرفته است .در واقع شهروندی و حقوق شهروندی ،کانون اصلی
مباحث حوزۀ کیفیت زندگی و رضایت از زندگی محسوب می شود(رزاقی .)1400 ،مطالعات نشان میدهند در تحقق واژه
شهروندی و آگاه سازی مردم همچنین بحث حقوق شهروندی ،آموزش نقش انكارناپذیری دارد .مورد اخیر در تمامی مجامع بین
المللی پذیرفته شده و به صورت اصل درآمده است .به طوری که  NCSSچهار عنصر برای یک شهروند مطلوب را بدین صورت
ارایه مینماید :دانش 2،تفكر 3،تعهد 4و عمل . 5آموزش در سطح جامعه شهری ،شهروندان را به ابزار دانش و درک مهارت ها،
نگرش ها ،ارزش ها و گرایش ها مجهز ساخته و آنها را قادر می سازد تا مشارکتی فعاالنه و معقول در سطح جامعه شهری به
عهده بگیرند (محمدی و تبریزی .)1390 ،این آموزشها معموالً با سه هدف کلی انجام می گیرد:
 آموزش درباره شهروندی آموزش به منظور شهروندیCitizenship

1

2

. Knowledge
. Thinking
4
. Obligation
5
. Act
3
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 آموزش از طریق شهروندیالبته باید اذعان داشت ،شهر هنگامی از ساختارهای کالبدی آجری و سیمانی فراتر می رود و هویت واقعی خود را می یابد که از
شهروندان تشكیل شود .هویت شهروندی به عنوان نوعی هویت اکتسابی ،در تعامل میان شهروندان و سازمانهای مرتبط شكل
می گیرد .هر دو طرف این تعامل دارای حقوق و تكالیفی هستند که بدون پایبندی به آن نمی توان انتظار تحقق جامعه ای
اصولی را داشت (توکلی.)1380 ،
از آن جا که بخشی از مشكالت و نابسامانی های موجود در اداره کالن شهرها و شهرهای بزرگ حاصل عدم توافق یا بی توجهی
اقشاری از شهرنشینان به شیوه های عقالنی زندگی و زیست شهری است و فقدان یا کمبود آگاهی از فرهنگ شهروندی و
الگوهای رفتاری زندگی شهری هزینه های زیادی را به ساکنان شهر ،مدیریت شهری و محیط شهری تحمیل می کند؛ لذا
ضرورت توسعۀ فرهنگ شهرنشینی و کسب مهارتهای شهروندی در میان ساکنان شهر بیش از پیش اهمیت یافته و الزم است
از طریق روشها و سازوکارهای آموزشی و ترویجی در گسترش و بهبود فرهنگ شهروندی گام برداشته و نهادینه شود .بنا به
دالیل مختلف ،ازجمله افزایش میزان مهاجرتها ،در دهههای اخیر ،مدیران شهرهای بزرگ ،شاهد درهم آمیختگی فرهنگهای
گوناگون بودهاند .این موضوع ،اداره شهرها را با پیوندها و تعارضات نژادی ،قومیتی ،زبانی ،سنتهای متفاوت روبرو ساخته است.
تا پیش از این ،نظریه های جامعه شناسی شهری ،برای تبیین و ارائه راه حل تعارضات شهری ،دسته بندی هایی را بر اساس
طبقه های اجتماعی ،مشاغل ،سطوح تحصیالتی ،اقلیم شهری ،مبنای تحلیل قرار میدادند تا بتوانند به قوانین اجتماعی جهان
شمول و قابل تعمیم دست یابند .این روش از لحاظ کاربردی ،پاسخگوی حل تمام مسائل نبود و به همین دلیل با انتقاد روبرو
شد ؛ بنابراین الگوهای تحلیلی اجتماعی فرهنگی تا اندازه زیادی جایگزین مدل های جهان شمول پیشین شدند(.استیونسون،
)1392
فرهنگ شهروندی تحت تاثیر دو مفهوم فرهنگ و شهروند قرار دارد«.فرهنگ پدیدهای اکتسابی ،انتقالپذیر ،پویا و آموختنی
است ،به واسطه همین ویژگیها ،فرهنگ شهروندی را میتوان قابلیّت اکتسابی تعریف کرد که شكلدهنده به سبک کلّی زندگی
و هادی تعامالت او با دیگران باشد .در هزاره سوّم ،دستآوردهای تمدّن تكنولوژیكی جایگاه فرهنگ شهروندی را با مفاهیمی
چون ،فنآوری ،سواد رسانهای ،جهانی شدن و چند فرهنگ گرایی متحوّل ساخته و تعبیر جدیدی از فرهنگ شهروندی را
شكل داده است (شاه طالبی و همكاران.)1389 ،
مارشال درمورد فرهنگ شهروندی ،اشاره به سه نوع حقوق شهروندی کرده ،که در طی سه قرن این حقوق شكل گرفته است
حقوق مدنی :حقی است که در جامعه بوجود آمده است .حقوق مدنی عبارت ازحقی است که امكان تملک دارایی ها،التزام به
قراردادها ،آزادیهای حزبی ،و آزادی فكر و اندیشه را فراهم می کند .ایجاد توقعات برابر و قضاوت بیطرفانه در نظام حقوقی
نسبت به همه شهروندان ازجمله حقوق شهروندی مدنی است.ازنظر مارشال درجایی که حقوق مدنی وجود ندارد .امكان آزادی
فردی وسرمایه گذاری اقتصادی نیز وجودندارد.
حقوق سیاسی :عبارتست از حقوقی که امكان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشكیل احزاب سیاسی
وبرگزاری انتخابات فراهم میكند .شهروندی سیاسی همچنین این امكان را فراهم میكند که هریک از شهروندان امكان دسترسی
مستقیم به موقعیتهای سیاسی در مقام رهبری احزاب ،دولت و یا سایر حلقههای قدرت را بدست آورند.
حقوق اجتماعی:عبارت ازحقوقی است که امكانات رفاهی حمایتی از فردو خانوادههای آسیب پذیر را به منظور ایجاد تعادل در
زندگی رفاهی آنها فراهم میآورد .به طور معمول حقوق اجتماعی شامل کمکهای مالی و رفاهی به افراد کهنسال،معلول و افراد
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و خانواده های بیكارمی شود.حقوق اجتماعی همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهره مندی امكانات آموزشی،مسكن و
سالمتی برای همه اعضای جامعه میباشد(مهدوی و عاشوری.)1393 ،
گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها ،مدیریت امور شهر را به وظیفه ای دشوار تبدیل کرده
است .عالوه بر موضوعاتی همچون محیط زیست ،حمل و نقل ،ایمنی و برنامهریزی شهری ،یكی از عوامل مهمی که تاثیر
فزاینده و تعیین کننده بر عوامل سازنده شهری دارد ،مدیریت شهری است .اگر شهر همچون سازمانی در نظر گرفته شود ،الزم
است در راس آن عنصری برای برنامهریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد .این عنصر را میتوان مدیریت شهر نامید .مسائل
بسیاری در شهرها وجود دارد که برای حل آنها و پاسخ به درخواستهای موجود در عرصههای زندگی جمعی ،وجود مدیریت
شهری ضروری است(پورقاسم و همكاران .)1392 ،مدیریت به معنای برنامه ریزی ،سازمان دهی ،نظارت و ایجاد انگیزش
است.چنان چه شهر به مثابۀ یک سازما ن قلمداد گردد ،الزم است که در رأس آن و به منظور اداره امور شهر از فنی استفاده
گردد که مدیریت شهری نام دارد .مدیریت شهری باید برای شهر ،برنامه ریزی هایی را به انجام برساند ،فعالیت های شهری را
سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینۀ امور ،انگیزش ایجاد نماید(خلیل آبادی و
همكاران .)1397 ،در حقیقت مدیریت شهری برنامهریزی کنترل شده برای دست یابی به کاراآمدی و برابری توسعه شهری
است .مدیریت شهری تنها مدیریت تاسیسات و سازمانهای شهری نیست ،بلكه مدیریت فرآیند شهر نشینی،توسعه شهری و
انجام مور شهری است به گونه ای که تاسیسات شهری باهم هماهنگ کار کنند که کارآمدی واحد های فضایی شهر (شهر پویا)
در سطوح مختلف نظام و بخش های شهری به روش دل خواه و در جهت توسعه پایدار حفظ شود..به این ترتیب ناهماهنگی
فضایی در استاندارهای زندگی بین مناطق شهر باید با مدیریت بهینه شهری تا حد ممكن حذف و تعدیل شود(مرصوصی،
.)1383
جامعه شناسان کالسیک خصوصا وبر ،دورکیم و تونیس ،نوعی هویت  ،عضویت و تعهد عقالنی  ،عرفی و مدنی جدید برای
اعضای جامعه در غالب پدیده شهروندی و جهت مدیریت بهینه شهری پدید آورده اند که به مشارکت سیاسی ،اجتماعی ،
فرهنگی دموکراتیک و احساس تعلق اجتماعی بیشتر به جامعه منجر می گردد و نهایتأ به تقویت انسجام و نظم اجتماعی می
گراید .از این منظر شهروندی عقالنی وبر ،شهروندی مدنی و عرفی دورکیمی و شهروندی عرفی و گزلشافتی تونیسی معنا پیدا
میکند .پارسونز نیز در قالب م فهوم شهروندی اجتماعی مدرنیستی ،با مبنا قرار دادن متغیر های الگویی عام گرایی ،بیطرفی
ارزشی ،اکتساب و نیز جامعه مبتنی بر قرارداد عرفی و مدنی ،تصویری از شهروندی به عنوان نوعی کردار اجتماعی معطوف به
عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی عرضه میکند .از نظر میلر( )2011شهروندی فرهنگی رساله درخشان و اصلی در
شهروندی و مصرف است ،و آن را یک مدل از مطالعات فرهنگی پرشور و سیاسی که مسائل کلیدی از درگیر لحظه حاضر است
در نظر می گیرد .او برای نشان دادن ادعای خود از شهروندی فرهنگی به پوشش رسانه ای از ترور ،مواد غذایی و آب و هوا و
مخلوطی از موضوع های به ظاهر پیش و پا افتاده که در ابتدا خواننده عنوان عجیب و غریب را به آن می دهند ،ضربه می زند.
اما خیلی زود مشخص می شود که آنها نمونه های کلیدی است که چگونه رسانه های ایالت متحده با استفاده از این موارد برای
افزایش محافظه کاری ملی ،حمایت از تولیدات ،وطن پرستی و مفاهیم نظامی ارائه می کند(بخارایی و همكاران.)1396 ،
پژوهش های بسیاری در ارتباط با فرهنگ شهروندی و مدیریت بهینه شهروندی انجام شده است .از جمله شیانی و
محمدی( )1394به مطالعه فرهنگ شهروندی در مدیریت شهری تهران پرداختند .نتایج حاصل از نظرات کیفی مدیران و
مسئوالن شهرداری پیرامون وضعیت فرهنگ شهروندی نشان میدهد که تعدد و تكثر قوانین در حوزه شهر و متولیان امور
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شهری و نیز قوانین و مقررات مربوط به وظایف شهرداریها موجب شده است از یکسو در سازمان شهرداری برخی فعالیتها و
اقدامات صورت گیرد که مجوز قانونی کامال مشخصی ندارند ،اما به عنوان وظایف عرفی شهرداری در حال انجام است؛ و از
سویی دیگر در شهرداری مجموعه کارهایی انجام نمیگیرد و قانونگذار نیز آنها را مشخص نكرده است اما بر عهده شهرداری
است .در نهایت می توان به این نتیجه رسید که قوانین و مقررات الزم االجراء در سه دسته مربوط به شهر ،شهروند و شهرداری
از عناصر فرهنگ شهروندی با چالش مواجه هستند .بنابراین میتوان به سه مشكل اساسی توجه داشت :عدم ضمانت اجرایی
برای قوانین و مقررات شهری ،ابهام در قوانین و مقررات شهری ،وجود خأل در قوانین و مقررات شهری که هرکدام پیامدهای
خاصی را به دنبال خواهد داشت.
زارعی و تقی پور( )1396به بررسی نقش ساختار مدیریت شهری در توسعه فرهنگ سیاسی پرداختند .بر اساس نتایج مقدار
آماره  tتک نمونه ای برای همه متغیرها ،از مقدار بحرانی  1/96بزرگتر بود در نتیجه اختالف میانگین همه متغیرها از عدد 3
معنادار بود ،لذا میانگین کلیه مؤلفههای متغیر ساختار مدیریت شهری (میزان مشارکت شهروندان ،رعایت حقوق شهروندی،
ارائه خدمات شهری) و متغیر فرهنگ سیاسی ،در بین شهروندان  18-29ساله شهر تهران باالتر از میانگین مفروض ( )3بود.
بنابراین می توان گفت ساختار مدیریت شهری و فرهنگ سیاسی در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بود.
همچنین بر اساس نتایج به ازاء یک واحد افزایش در مشارکت شهروندان ،رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات شهری به
ترتیب  47درصد 56 ،درصد و  33درصد به بهبود احساسات ،و ادراکاتی که مردم به سیستم سیاسی دارند ،افزوده شد.
گنجی و همكاران( ) 1393در مقاله ای با عنوان تحلیلی بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر آموزش های شهروندی به سنجش
میزان فرهنگ شهروندی با ابعادی چون مسئولیتپذیری ،مشارکت جویی و رعایت قوانین پرداخته است .نتایج حاصل از تجزیه
تحلیل مقاله نشان می دهد که بین آموزش های شهروندی ب ا میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی رابطه ی مستقیمی وجود
دارد و میزان ضریب همبستگی آنها برابر  0/17درصد است .به عبارتی آموزشهای فرهنگی شهرداری ها می توانند در افزایش
میزان پایبندی به فرهنگ شهروندی نقش داشته باشند .از میان ابعاد سه گانه آن ،آموزش های شهرداری در افزایش
مسئولیتپذیری شهروندان با ضریب همبستگی  0/33درصد بیشترین نقش را داشته است ،اما در مورد دو بعد دیگر همبستگی
معناداری وجود نداشته است ( .گنجی.)1393 ،
نوروزی و گلپرور( )1390تحقیقی در زمینه برخورداری زنان از حقوق شهروندی ارائه کردهاند با عنوان "بررسی میزان احساس
زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن" .در این پژوهش زنان یكی از عوامل موثر بر توسعه پایدار جامعه در نظر گرفته
شده است که بدون مشارکت فعال آنان در این عرصه جوامع امروزی با مشكالت و موانعی روبرو خواهند شد .نویسندگان
معتقدند که «زنان در جامعه کمتر از مردان به امكانات بهداشتی دسترسی داشته و سطح سواد و تعلیم و تربیت در آنها
پایینتر از مردان است .در برابر کار مساوی مزد کمتری میگیرند و ساعات بیشتری را در طول روز بدون مزد و با مزد کار
میکنند و بیشتر در معرض خشونت و نابرابری و تبعیض قرارا دارند( ».نوروزی و گل پرور)169 :1390:
گود( )2010نیز در مقاله ای با عنوان شهروندی فرهنگی آنالین  ،فرهنگ دیجیتالی و اینترنتی ،به بررسی ارتباط بین شهروندی
فرهنگی و رسانه ای مبتنی بر اینترنت می پردازد .در این پژوهش استدالل می شودکه درگیر شدن با کمک های شهروندی
فرهنگی مباحث انتقالی فراتر از مفاهیم غلط شكاف دیجیتالی است .گود در این مقاله پیشنهاد می کند که شهروندی فرهنگی،
سواالت در دسترس ،بینش و شناختن فرهنگ و همچنین تنش های بین درون و برون فرهنگی جامعه باید به صورت آنالین
فراخوانی شود .نتایج نشان دادهاند که ت حقیق در این زمینه باید اینترنت را به عنوان یک آرشیو فرهنگی باز در خدمت بگیرند
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که شهروندان بتوانند به طور آزاد از آنها استفاده کنند  ،به عبارت دیگر ادعاهای فرهنگی برای تصدیق فرهنگی  ،حق حاکمیت
و حفاظت را آزادانه به خدمت بگیرند.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف توسعه ای با رویكرد کاربردی است واز لحاظ شیوه اجرای پزوهش توصیفی – مروری می باشد .در
این رویكرد پژوهشگر ضمن توصیف متغیر فرهنگ شهروندی و ابعاد و مولفه های آن ،در پی ارائه ابعاد و مولفه های مرتبط با
فرهنگ شهروندی در ارتباط با مدیریت شهری می باشد .از لحاظ گردآوری داده ها به دو شكل مطالعات کتابخانه ای و ارزیابی
پیشینه و پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با متغیرهای تحقیق با رویكرد تحلیل محتوا می باشد .مالک گزینش محتوا
بررسی حداقل یكی از متغیرهای پژوهش بود.از لحاظ زمانی نیز پژوهش یک رویكرد مقطعی داشت زیرا در یک برهه زمانی
خاص داده ها گردآوری و محتوای مورد نظر تدوین و ارزیابی شدند.
یافته ها
با نگاهی به تحقیقات حاضر می توان فهمید مفهوم شهروندی از پیشینه تحقیقاتی بسیاری چه در داخل و چه در بیرون از ایران
برخوردار است .بیشتر این پژوهشها ،شهروندی را از سه بعد مدنی ،سیاسی و اجتماعی بررسی کردهاند .در برخی موارد با توجه
به گسترش بعد فرهنگی شهروندی و لزوم توجه به این بعد باعث شده تا در مطالعه شهروندی به سنجش بعد فرهنگی آن نیز
بپردازند .در ایران کمتر بُعد فرهنگی شهروندی و نقش اقلیتهای فرهنگی جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است و مفهوم
شهروندی فرهنگی به صورت کامالً مجزا سنجیده نشده است و بیشتر به فرهنگ شهروندی توجه شده تا خود مفهوم شهروندی
فرهنگی .تمایل به توسعه و پیشرفت پایدار ،فرهنگ و مطالعات فرهنگی را به یكی از مهمترین موضوعات پژوهشی تبدیل کرده
است .فرهنگ شهروندی بهعنوان یک مفهوم نو در بافت نوین زندگی جمعی انسانی که هادی تعامالت پایدار انسانی است
ازجمله این موضوعات مهم مورد توجه است .فرهنگ شهروندی متأثر از مفهوم فرهنگ و شهروند در طول تاریخ بوده است .در
دیدگاه متقدمین مفهوم شه روندی در جایگاه قانونی و با تبعیت مردم از دولت بار مییافت درحالیكه امروزه مفهومی فراتر از
قانون پیداکرده و صرفاً تعبیری حقوقی ندارد(سیف زاده.)1395 ،
فرهنگ در جوامع انسانی در بعد مادی و معنوی با توجه به کارکردها و کاربردها ،معانی متفاوتی به خود گرفته است .فرهنگ
شهروندی مانند سایر عناصر فرهنگ با توجه به موقعیت  ،کارکرد یا وظیفه اجتماعی که بر آن محول شده ،باید بررسی گردد.
در واقع هنگامی که از یک عنصر در فرهنگ یک جامعه در زبان عام صحبت می کنیم این مسئله لزوماً نه مثبت است و نه
منفی ،بلكه بیشتر باید به سازو کا رها و شرایط شكل گیری و تحول ،زوال و نابودی آن پدیده تأکید کنیم .پس هنگامی که
صحبت از فرهنگ شهروندی می شود بیشتر به نوعی رابطه آن را با سایر پدیده فرهنگی و اجتماعی توجه میکنیم .در حالی که
در زبان فارسی امروز به اخالق شهروندی این پدیده استناد می شود ،یعنی وظایفی که شهروندان در یک شهر نسبت به
نهادهای اجتماعی و یا سایر شهروندان دارند و یا حداکثر به نوعی حقوق .در حالی که از نظر ما فرهنگ ،پهنه های شناختی
بسیار گسترده تری را در بر می گیرد .شهروندی یعنی روابط قرار دادی میان آن ها می تواند این حُسن را در بر داشته باشد،که
تعدادی از مردم متوجه مباحث مطرح شده بشوند و بتوانند با توصیه های که برای مثال در زمینه های اخالقی یا حتی رعایت
حقوق و استفاده درست از فناوری ها شهری می شود خود را منطبق کنند ( فكوهی.)1387 ،
در حوزه فرهنگ شهروندی یكسری از پارامترها و متغیرها جزء کلید واژه هایی اساسی فرهنگ شهروندی هستند .این مفاهیم
کلیدی همان "مسئولیت پذیری شهری ،قانون مند بودن شهروندان ،هنجارپذیری از الگوهای شهرنشینی" است ،در یک جامعه
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شهری تا این مفاهیم که از بطن یک فرهنگ شهری نشأت گرفته نهادینه نشود؛ و هریک از شهروندان با حقوق و وظایف خود
آشنا نگردند،فرهنگ شهروندی شكل نمی گیرد .این واژگان کلیدی را می توان از همان آغاز کودکی درونی کرد؛ هر شهری با
هزینه های بسیاری برای اجرا شدن حقوق و وظایف شهری روبرو می شود ،بر این اساس هر چه قدر که هزینه ها دائماً افزایش
یابد و به موقعیتهای درست دست نیابد ،ناچار هستیم در شهر کنترل اجتماعی را افزایش دهیم که با یكسری از پیامدهای
فرهنگی و اجتماعی روبرو میشویم.
به نظر اِرمه( )1987فرهنگ شهروندی دارای ویژگی های زیر است « اولین ویژگی این است که شهروندی باید از پیش بر یک
الفبایی کردن مقدماتی ،یعنی بر اساس شناختهای حداقل از تاریخ و محیط هوشمندی پی ریزی می شد ،به عبارت دیگر
شهروند باید قادر شود تا به سوی بیرون بنگرد ،پنجره را بگشاید ،در انزوا زندگی نكند و فقط با همسایگان نزدیک خود به
معاشرت نپردازد ...دومین ویژگی کلی فرهنگ شهروندی ،تحصیل قواعد یک سلوک دموکراتیک حقیقی است ،چه از لحاظ
رفتار و چه از نظر ارزش های اخالقی ،شهروند نه تنها باید به حقوق خود بلكه باید به وظایف خود نیز آگاه باشد .سومین ویژگی
دیگر که اهمیت بنیادی دارد ،سطح اخالق مدنی است که ناشی از همان وحدت و اهمیت دو ویژگی قبلی است؛ و نوعی ویژگی
تكلیف مدارانه است .در جامعه ای که به نظر پوپر جامعه دموکراتیک حاکم باشد ،وجود کثرت گرایی و آزادی حاکم باشد،
اخالق مدنی روحیه مدارانه بیشتر با جامعه سازگاری دارد» ( ثاقب فر.)1380 ،
مسئولیت پذیری شهری
مسئولیت پذیری شهری و اجتماعی در دنیای امروز یكی از شناخته شده ترین و متداولترین مفاهیم و اصولی است که کمپانی
های بزرگ و کوچک متناسب با دامنه و گستره فعالیت ها و بهره مندیهای شان از محیط پیرامون ،خود را ملزم به ایفای آن
می دانند .امروزه فعاالن اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی در بسیاری از کشورهای جهان به این اصل ملزم هستند که در ازای
استفاده هایی که از منابع طبیعی ،محیط زیست و حتی امنیت روانی و روحی جوامع میزبان دارند ،اقداماتی را نیز برای جبران
ضررها ی احتمالی یا ایفای مسئولیت هایی که ناظر بر بهره برداری از دارایی های کیفی و غیر ملموس جامعه متوجه آنان است،
انجام دهند .در کشور ما متاسفانه چنین موضوعی هنوز به شكلی که باید و شاید گسترش پیدا نكرده است؛ این مهجوریت در
حالی است که احساس مسئولیت در قبال منابع طبیعی ،محیط زیست ،حیات وحش و  ...از جمله آموزه های دین مبین اسالم
و عادت های فرهنگی و تاریخی ایرانیان بوده و هست.
تحقیقات انجام شده نشان میدهند که مسؤولیت پذیری افراد در هر جامعه موجب تنظیم روابط اجتماعی و انسانی و افزایش
نوع دوستی و همدلی میشود .و بر ا ساس آن ،افراد خود را نسبت به هم وابسته احساس کرده ،بر مبنای همین احساس
وابستگی سرنوشت خود را با دیگران در پیوند میبینند ،لذا در صورت فقدان مسؤولیتپذیری اجتماعی افراد نسبت به یكدیگر و
نسبت به جامعهای که در آن زندگی میکنند ،احساس بیگانگی نموده ،نسبت به سایرین بی تفاوت شده و حتی به راحتی از
کنار آسیبهای اجتماعی موجود میگذرند .همچنین ،تحقیقات انجام شده نشان میدهند که وجود مسؤولیتپذیری در افراد،
میتواند در ارتقای امنیت اجتماعی .بهبود عملكردهای اجتماعی و کسب موفقیتهای تحصیلی آنها ،ارتقای سطح سالمت روانی
و عزت نفس افراد و خود شكوفایی آنها مؤثر واقع شود .عالوه بر این با تقویت مسؤولیتپذیری افراد در شهرها و محل زندگی
خود میتوان بسیاری از انحرافات اجتماعی مانند بزهكاریها ،جرایم و مشكالت رفتاری در جامعه را کاهش داد(موحد و
همكاران.)1392 ،
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قانون مند بودن شهروندان
یكی از ویژگیهای زندگی اجتماعی انسان ،قاعدهمند و نظاممند بودن آن است .این نظاممندی ،میراث فرهنگسازی و تمدن
پویای بشری است که در گذر زمان تحقق یافته است .با بهرهگیری از نظام قواعد و قوانین ،انسانها در کنار یكدیگر زندگی
میکنند بدون اینکه تمایالت فردی و هنجارگریز ،شاکله نظام اجتماعی را مختل سازد .در واقع ،شالوده اساسی نظام اجتماعی
تعامل مبتنی بر نظم و قواعد رفتاری است .هنجارها به شكل هنجارهای رسمی و یا هنجارهای غیر رسمی به نظمبخشی زندگی
اجتماعی انسان میپردازند .هنجارهای رسمی در قالب قواعد و قوانین و هنجارهای غیر رسمی در قالب عرفهای جاری بهکار
بسته میشوند .قوانین از آن رو که برآمده از اراده جمعی است و میثاق اجتماعی و مستند مردم در یک حوزه سرزمینی است،
برای همه شهروندان الزماالجراء است .با وجود این ،همه افراد جامعه به یک اندازه با قوانین رسمی هماهنگی ندارند و برخی
افراد به اشكال مستقیم و غیر مستقیم و آشكار و پنهان سعی در عدول از موازین آن دارند .به همین سبب ،طیفی از رفتارها در
جامعه شكل میگیرد که یک سوی آن قانونگرایی و سوی دیگر ،قانونگریزی است و شهروندان جامعه متناسب با میزان
پذیرش و پیروی از قوانین مصوب ،بر روی این طیف قانونگرایی -قانونگریزی توزیع میشوند .آنچه به عنوان قانونگریزی
شناخته میشود ،نوعی جهتگیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که به کجروی یا انحراف از آنها منجر میشود.
دانایی فرد و همكاران ( )1388به موضوع هدف شناسایی موانع قانونگریزی و قانونشكنی و ارائه راهكارهای مقابله با آن
پرداختهاند .جامعه آماری این تحقیق ،متخلفان قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران بوده است .حجم
نمونه  750نفر بوده است و نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی به دست آمده است و از گروه اول  230نفر و از گروه دوم
 520نفر برای بررسی انتخاب شدهاند ابزار گردآوری دادههای این پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه بوده است .نتایج پژوهش نشان
داده است که بین ویژگیهای شخصیتی افراد ،آموزش و آگاهی آنها از قوانین ،ضعف و خالء قوانین ،بیهنجاری ،مشكالت
قانونگریزی و اجباری بودن قوانین با قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارد.
هنجار پذیری از الگوهای شهرنشینی
یكی از ویژگیهای جهان سوم در زمینههای هنجاری و نظمپذیری ،گریز از پذیرش عمومی قانون است .این شرایط سبب شده
است که با وجود بیش از یک قرن ارتباط با آموزشهای مدرن و فراگیر ،هم در حوزههای حقوقی و قانونی و هم در دیگر ابعاد
اجتماعی ،همه شهروندان نسبت به جایگاه سازنده و مهم قانون و ضرورت پیروی از آن در همه ابعاد و بخشهای زندگی فردی
و اجتماعی ،آگاهی عملی پیدا نكنند .آنچه به خصوص به لحاظ روانشناسی اجتماعی اهمیت دارد ،جامعهپذیری ارادی و
داوطلبانه قوانین از سوی افراد جامعه است .این وضعیت زمانی تحقق مییابد که پذیرش قانون در باورها و ایستارهای شهروندان
نهادینه شود و بر حوزه رفتاری و عملكردی آنها تأثیر بگذارد .در چنین وضعیتی ،قانونپذیری جزئی از فرایند اجتماعی شدن
افراد جامعه محسوب میشود .اگر فرایند اجتماعی شدن به شیوهای درست انجام شده باشد ،افراد جامعه دلبستگی و عالقه
فراوانی به رعایت قوانین پیدا میکنند و سعی میکنند از آنها نكنند .این گونه از اجتماعی شدن ،نیازمند بهرهگیری از
ابزارهای نظارتی و کنترلی توسط جامعه و نهادهای زیرمجموعه آن است .زندگی اجتماعی انسانها در کنار قاعدهمند بودن
نیازمند بهرهگیری از این ابزارهای کنترلی است زیرا در انسانها در تعامل مستقیم و غیر مستقیم با یكدیگرند و در امور مختلف
مشارکت دارند و به سامان بودن جامعه با این حجم از تعامالت اجتماعی نیازمند قانونگرایی است.
هنجارگریزی یكی از ویژگی هایی است که به شكل قابل توجهی در بخشی از رفتارهای شهروندان جامعه ایرانی وجود دارد ،به
گونهای که «اغلب نظرسنجیها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانونگرایی در بین ایرانیان پرداختهاند ،به این نتیجه
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رسیده اند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمیشود»(میرفردی و فرجی .)1395 ،در حقیقت
هنجارپذیری شهروندی با ارتقای فرهنگ شهروندی ارتباط مستقیم دارد .این مؤلفه در جهت دادن رفتار شهروندان و کیفیت
مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یكی از الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخصهای توسعه فرهنگی نقش مؤثری ایفا
میکند .تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فرهنگ شهروندی به طور عمده به عنوان توسعه دانش ،هنجارها ،نگرش ها و
ارزش هایی است که شهروندان را قادر میسازد به عنوان شهروند فعال و آگاه در جامعه مشارکت کنند.
به عبارتی دیگر فرهنگ شهروندی از عوامل متعدد تاریخی ،اجتماعی ،و سیاسی تاثیر پذیر است اما برای شكل گیری فرهنگ
شهروندی نیاز به سه عنصر آرمانی است که یكی شهروند فعال (در عرصه خصوصی) ،دیگری سازمان کارا و اثربخش (در عرصه
عمومی ) و سوم حاکمیت خوب (در عرصه دولت) میباشد .آنچه کهاین سه عرصه را به همدیگ ر پیوند میزند حقوق و تعهداتی
است که به طور اخص نسبت به همدیگر و به طور اعم نسبت به جامعه دارند .هر چه یک جامعه به سوی شهروندی فعال،
سازمان کا را و حاکمیت خوب پیش رود ،آن جامعه بیشتر به تحقق فرهنگ شهروندی نزدیک میشود(همتی و احمدی،
.)1393
نتیجه گیری
شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه ضمن مشارکت در حوزههای مختلف و برابر حقوقی که دارند ،مسئولیتهایی نیز در
راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده میگیرند و شناخت این حقوق و تكالیف نقش مؤثری در ارتقای شهروندی و
ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت دارد .براین اساس آموزش فرهنگ شهروندی ،نهادینه سازی حقوق و تكالیف متناسب با
شهروندی مبتنی بر کرامت و ارزش واالی انسانی است .فرهنگ شهروندی مجموعهای از ارزشها ،نگرشها و قوانین مشترک
اجتماعی است که در بردارنده احساس تعلق ،تعهد و احترام متقابل است و عالوه بر یادگیری زندگی جمعی ،شامل کسب
ارزشها ،نگرشها ،مهارتها و وفاداری به تعهدات شهروندی است .فرهنگ شهروندی هنجارهای جامعه را رقم میزند و پایه
های ارتباط میان شهروندان را شكل می دهد .در شهری که شهروندان آن از فرهنگی غنی برخوردار باشند ،امنیت و آرامش
ارتقاء یافته و مشارکت سازنده شهروندان هزینههای اداره شهر را کاهش میدهد .آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت
ارتقای مهارتها ،کسب عادتهای صحیح زندگی اجتماعی و به روز رفتارهای مطلوب شهروندی به ویژه در راه بهره گیری
مناسبات از امكانات شهری از جمله ضرورتهای مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی قلمداد میشود.
از زاویهی دیگر ،بدون ارتقای فرهنگ شهروندی ،حرکت به سوی توسعهی همه جانبهی شهرها غیرممكن است .نتایج تحقیقات
علمی نشان میدهد که حتی با زیرساختهای فعلی ،در صورت ارتقای فرهنگ شهروندی ،ظرفیت سكونت در شهرها ،به میزان
قابل توجهی افزایش مییابد؛ و شاخصهای رفاه شهروندان نیز به شدت رشد میکند .برای مثال ،تنها با رعایت قوانین ترافیكی،
ظرفیت اکثر معابر شهرها با همین زیرساختهای کنونی به طور محسوس افزایش مییابد و عبور و مرور در آنها به شكل چشم-
گیری متحول میشود.
یكی از راهبردها و راهكارهای توسعه فرهنگ و مدیریت شهری بهینه ،آموزش های اجتماعی و فرهنگی است .آموزش فرهنگ
شهروندی شهروندان را با تاریخ و ساختار محیطی که در آن زندگی میكنند ،آشنا کنیم .هم چنین قواعد و سلوک دموکراتیک
را به شهروندان آموزش دهیم .در واقع فرهنگ به نوعی برای شهروندان ویژگی تكلیف -مدارانه به وجود میآورد که باید اخالق
مدنی و روحیه مداری بیشتری از شهروندان در جهت سازگاری با جامعه صادر گردد .تربیت شهروندی در بعد فرهنگ اشاره به
حمایت قانونی از فرهنگها و خرده فرهنگ -های موجود در یک جامعه میکند که باید شهروندان به پذیرش این خرده
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فرهنگ ها بپردازند و احترام متقابلی برای آنها در یک جامعه قائل شوند که این مسأله در سازگاری اجتماعی و رشد اخالقی
مدنی کمک بسیاری میکند .بر این اساس آموزش هایی که به شهروندان در زمینهی حقوق اشتراکی و رعایت فرهنگ اقلیتها
داده میشود ،نقش بارزی در توسعه فرهنگ شهروندی دارد .انسجام و همبستگی و تعامل و ایجاد نظام شهری مناسب نیازمند
مدیریت واحدی است و این تنها درصورتی انجام میپذیرد که فرهنگ شهروندی مناسب ایجاد شود .فرهنگ شهروندی فرهنگی
است که در آن دو گونه اعتماد وجود دارد؛ یكی اعتماد شهروندان به یكدیگر و دیگری اعتماد متقابل آنان به مدیران شهری.
درصورت اعتماد به مدیران شهری است که توان مدیران در پیاده کردن اهدافشان افزایش مییابد و از بسیاری از هزینهها به
سبب مشارکت و حضور مردم کاسته میشود .پس به لحاظ ضرورت توسعه شهر و فرهنگ شهری و برای بهبود و رونق وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهرها باید برنامهریزی داشت و این برنامهریزی بیش از همه باید معطوف به شیوههای
زندگیشهرنشینی و فرهنگ شهرنشینی آنان باشد .در همین راستا شالوده مدیریت شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقشی
فعال در توسعه ،مدیریت و هماهنگسازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شهری و سازماندهی عوامل و منابع برای
پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر است لذا هدف کالن مدیریت شهری ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه همراه با عدالت
اجتماعی ،کار آیی اقتصادی و پایداری زیستمحیطی و دست یابی به یک فرهنگ مناسب شهری و اجتماعی در جهت توسعه
شهرنشینی می باشد .در راستای توسعه فرهنگ شهرنشینی متناسب با جایگاه شهروندی و نیز توسعه مدیریت شهری مناسب،
پیشنهادات زیر مطرح می گدد.


بهره برداری از منابع و ادبیات غنی اخالقی در ترویج آموزش های اعتماد اجتماعی با استفاده از فن آوری های نوین
ارتباطات و فنون مدرن یادگیری



آگاه سازی شهروندان از ماموریت ها ،وظایف ،اقدامات و خدمات شهرداری در مناطق ،نواحی و محالت شهری



تشویق و ترغیب شهروندان به حفظ و تقویت سنت های داوطلبانه ،فعالیت های خیریه و مشارکت در امور عام
المنفعه



آگاه سازی شهروندان از محاسن و مزایای فردی و اجتماعی رعایت فرهنگ شهروندی ،بهمنظور تقویت فرهنگ
شهروندی ضرورت دارد و در این راستا ،پیشنهاد میشود شهروندان نمونه در زمینه رعایت فرهنگ شهروندی و موازین
قانونی؛ سالیانه معرفی شوند و از آنها تقدیر شود



جلب مشارکت شهروندان در اصالح الگوی مصرف از طریق تقویت سازمان های مردم نهاد و تشكل های اجتماع
محور



استفاده از مردم یک شهر در قالب نظام یافته جهت برگزاری هرچه بهتر آموزش ها توسط نهادهای مختلف



به کارگیری نظرات کارشناسی و متخصصان در زمینه بهبود فرهنگ نظم وانضباط و قانون گرایی



تشویق و تقویت مشارکت همسایگان در شناسایی و حل و فصل مسایل و مشكالت محله و آپارتمان نشینی از
طریق حمایت از شبكه های اجتماعیِ محله محور



ا ستفاده از کارشناسان شهری و فرهنگی در جهت ارائه راهكارهای مناسب در قالب القاء فرهنگ عمومی



آشناسازی ساکنان محالت شهری با نقش و جایگاه شورایاران در حل و فصل مشكالت محله ای و همسایگی



گسترش فرهنگ مسئولیت پذیری شهروندان از طریق رسانه ها و تبلیغات محیطی



ترغیب و تشویق شهروندان و ایجاد سازوکارهای شهری در استفاده از وسایل نقلیه غیر آلوده کننده
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حمایت از تولید و عرضه محصوالت فرهنگی با رویكرد سالمت روانی شهروندان



برگزاری همایش ها و تجمعهای اجتماعی جهت به مشارکت گرفتن شهروندان دال بر واقعی شدن تصمیمات



تشویق شهروندان به همكاری با شورایاران محلی و شهرداری محلی در حفظ و نگهداری و توسعه فضاهای سبز
شهری



توانمندسازی شهروندان از طریق دوره ها و کارگاه های آموزشی امداد و نجات در خصوص انواع حوادث غیرمترقبه



نهایت استفاده از مجریان مناسب در جهت اجرایی نمودن تصمیماتن که حاصل آن جاری شدن فرهنگی مناسب
در قالب همزیستی شهروندان در سطح شهر
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