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چکیده
هاي اجتماعی و همچنین نقش مطالعه حاضر به بررسی عملکرد شهرداري تهران در مدیریت آسیب
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توان گفت وضعیت هاي اجتماعی در شهر تهران، میموضوع مدیریت آسیبهاي تحقیق، در توجه به یافته
ها و ابزارهاي نهادینه کردن وضعیت مطلوب مشارکت اجتماعی در این حوزه نامشخص و مکانیسم

هاي اجتماعی نامشخص و مبهم است.هاي مختلف به ویژه مدیریت آسیبمشارکت در حوزه

اجتماعی، مشارکت اجتماعی، وضعیت عملکردهايشهرداري تهران، آسیب: هکلید واژ



فهرست مطالب
صفحهعنوان

9............................................................................................................................................طرح مسئله
10.....................................................................................................................................سؤاالت تحقیق

10.........................................................................................................................................روش تحقیق
10..........................................................................................................................................مبانی نظري

16.......................................................................................................................................تعریف مفاهیم
19............................................................هاي اجتماعیجایگاه حقوقی شهرداري در مورد کاهش آسیب

20.............................................................................................ها و اقدامات شهرداريراهبردها، سیاست
20................................................................................................................اقدامات راهبرديبخش اول: 

20......................................................................هاي اجتماعیراهبردهاي اصلی و کالن در حوزه آسیب
21............................................................................................ریزي و ارزیابیبخش دوم: مطالعه، برنامه

22..............................................................................................هاي اجراییها و برنامهبخش سوم: طرح
22................................................................................خانمانآوري متکدیان و افراد بیشناسایی و جمع

28...................................................................................................................ساماندهی معتادین خیابانی
30...........................................هاي اجتماعی در شهر تهرانگشاي کاهش آسیبمشارکت اجتماعی، راه

31.......................................................................وضعیت مشارکت شهروندي در مدیریت شهري تهران
33................................................هاي اجتماعیدر حوزه آسیبمشارکت مردمیهاي ها و برنامهفعالیت

35..............................................................................................................................................بنديجمع
39...................................................................................................................پیشنهادات و ارائه راهکارها

46......................................................................................................................................................منابع



فهرست جداول
صفحهعنوان
14...................................................شناسی درباره انحرافات رفتاريهاي جامعه: مقایسه دیدگاه1جدول 
23.........................................................................................: جامعه هدف و مراکز مرتبط با آن2جدول 
23....................................................................: توزیع آسیب دیدگان خیابانی بر حسب جنسیت3جدول 
23.................................................................آوري شده توسط گشت: وضعیت ارجاع افراد جمع4جدول 
24.........................................................................آوري شده در فصل زمستان: تعداد افراد جمع5جدول 
25..........................................................................ها: وضعیت ارجاع کودکان کار در کلیه پایانه6جدول 
26...............................................................هادر پایانهفرار: وضعیت شناسایی و جذب کودکان7جدول 
27.........................................................................ها: وضعیت ارجاع کودکان فرار در کلیه پایانه8جدول
29.......................................................................................: وضعیت ساماندهی معتادین پرخطر9جدول 
44...............هاي اجتماعیها و راهبردهاي مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت آسیب: مؤلفه10جدول 

فهرست نمودارها
صفحهعنوان
24.................................................................آوري شده توسط گشت: وضعیت ارجاع افراد جمع1نمودار 
26..................................................................................ها: وضعیت ارجاع کودکان کار در پایانه2نمودار 
26...............................................................هادر پایانهفرار : وضعیت شناسایی و جذب کودکان 3نمودار 
27.........................................................................ها: وضعیت ارجاع کودکان فرار در کلیه پایانه4نمودار 



9هاي اجتماعی شهريبررسی عملکرد شهرداري تهران و نقش مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت آسیب

مسئلهطرح 
اجتماعی را به خود ریزانبرنامهشناسان، اندیشمندان و از موضوعات مهمی که همواره ذهن جامعه

اجتماعی ناشی از تحوالت سریع جوامع انسانی است. سیاست هايآسیبو مسائلمشغول داشته، 
از ابتداي پیدایش خود به دنبال فهم مکانیزم تحوالت اجتماعی و شناخت شناسیجامعهاجتماعی و 

ناشی از حرکات مذکور بوده ها و معضالت اجتماعیروندهاي دگرگونی، به منظور کنترل و کاهش آسیب
جا به جاییاست. تحوالت اجتماعی شتابانی همچون رشد سریع جمعیت و بالطبع رشد سریع شهرنشینی، 

و گونهقارچوسیع جمعیت و مهاجرت به شهرهاي بزرگ و پیدایش شهرهایی با رشد هايتوده
بري اجتماعی و شکاف طبقاتی در ها، افزایش نابراکالنشهردر اطراف نشینیحاشیههاي اقماري و شهرك

ها، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده، فروپاشی الگوها و هنجارهاي سنتی رفتاري و افزایش کالنشهر
هاي اجتماعی، پیامدهاي اجتماعی ناگواري را در زندگی شهري جوامع معاصر بر جاي گذاشته است. تنش

بخشی (سنتی و مدرن) در جوامع مذکور و ختار دپویش شتابان تحوالت اجتماعی، منجر به پیدایش سا
شده و طوالنی شدن دوره گذار و همین طور عدم موفقیت پروژه مدرنیزاسیون، بر وخامت اوضاع اجتماعی 

هاي اجتماعی را و انطباق افراد و گروهيسازگاردر این جوامع افزوده است. روند تحوالت مذکور، قدرت
ت. هاي شهري کاهش داده اسدر محیط

سرپرستبیاجتماعی مانند اعتیاد، طالق، زنان هايآسیبدر هر جامعه شهري حضور و نمود 
چ باشد و هیهاي اجتماعی میشونت و... یکی از واقعیت، خخیابانیو و بدسرپرست، کودکان فرار، کار 

رخورد با این اجتماعی متصور شد ولی آنچه در بهايآسیباین گونه ر از دوه توان برا نمیايجامعه
اجتماعی آن است و دوم شیوه برخورد و مدیریت هايریشهی مشناخت علنخستاهمیت دارد مسائل

. استحایز اهمیت آن در مراحل پیشگیري، کنترل، درمان و کاهش ها آسیبمدیریت . استها آن
انهکارشناساجتماعی شناخت علمی و مدیریت هايآسیبانجام یک برنامه موفق در برخورد با شرط

باشد.می
خاص خود مانند وسعت، ناهمگونی اجتماعی، هايویژگیکالنشهرها و شهرهاي بزرگ با توجه به 

مناسبی جهت بروز هايکانون.. .اجتماعی غیررسمی وهايکنترلکاهش تأثیر، پیچیدگی روابط اجتماعی
، شاهد انواع الذکرفوقبه موارداجتماعی هستند. متأسفانه در کالنشهر تهران، بنا هايآسیبانواع 
ها آسیبنیاجهینتهاي اجتماعی از جرائم خشن گرفته تا اعتیاد به مواد مخدر و ناامنی هستیم که آسیب

ذهنی و عینی کاهش امنیتاجتماعی و اهش امنیت اجتماعی، افول سرمایه، کبر هم خوردن نظم شهري
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هاي اجتماعی است عالوه بر وظائف خود آسیبناگزیر باشد. در این شرایط مدیریت شهريشهروندان می
مختلف يهاسازمانهاي گذشته شهرداري تهران توانسته با ایجاد نهادها ودر سالرا نیز مدیریت نماید. 

نماید. این گزارش مداخله هاي اجتماعی در محیط شهر تهران آسیبدر حوزهمتعدد هايبرنامهو اجراي 
اجتماعی، هايآسیبملکرد شهرداري در خصوص مبارزه و پیشگیري از تالش دارد ضمن بررسی ع

ارائه نماید.آنراهکارهاي مناسبی جهت مدیریت بهتر 

سؤاالت تحقیق
؟اجتماعی در شهر تهران چگونه استهايآسیبوضعیت -
هاي اجتماعی چگونه است؟نقش شهرداري تهران در جهت کنترل و کاهش آسیب-
؟هاي اجتماعی چگونه استهروندان در کاهش و کنترل آسیبنقش مشارکت اجتماعی ش-
شهرداري راياجتماعی بهايآسیبتوان در خصوص کاهش و مدیریت بهتر چه پیشنهاداتی را می-

؟نمودتهران ارائه 

روش تحقیق
تحقیق از طریق هايدادهاست واسنادي و کیفی هايروشروش تحقیق این پژوهش ترکیبی از 

احصا شده است.ربطذيمسئوالنبا ه دي و انجام مصاحبمطالعه اسنا

مبانی نظري 
مسائل ؛اجتماعی استهايآسیبها در تبیین که یکی از اولین نظریهاجتماعیشناسیدر نظریه آسیب-1

راین نظریه ب.استنتیجه بیماري جامعه و اختالل در کارکردهاي نهادي آن ،اجتماعیهايآسیبو 
جامعه به عنوان علت هايگروهد اجتماعی و همنوایی اجتماعی برخی اعضا و اختالل در کارکر

آیند که هاي اجتماعی زمانی به وجود میاجتماعی تاکید دارد. بیماريهايو آسیبها پیدایش بیماري
اند همنوایی نیافتهها تطابق واعضاي یک جامعه به طور مناسب اجتماعی نشده و با هنجارها و ارزش

،(صدیقهاي جامعه را بپذیرندارزشو هنجارها اند کهنشدهپذیر افراد جامعه آن قدر جامعهکهو این

1387( .
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هاي اجتماعی را ناشی از فشارهاي ساختاري کالن و خرد بر افراد جامعه در وجود آسیب«نظریه فشار-2
انند اعتیاد است. هاي اجتماعی مگیرد. در این تئوري وجود این فشارها مسبب اصلی آسیبنظر می

دورکیم با مطرح کردن مفهوم آنومی، شرایط آنومیک را ناشی از تغییرات سریع در ساختار یک جامعه 
، اختالل، اغتشاش، گسستگی، سازمانیبیگیرد. در تعریف وي آنومی اشاره به نوعی در نظر می

عدم تعادل در مرتنرابرت ر . آنومی از نظ)54: 1383،تبریزيمحسنی (» ددر نظام جمعی دارهنجاريبی
انحراف و کژرفتاري مرتنمیان اهداف پذیرفته شده و ابزارهاي رسیدن به آن است. ،ساختار اجتماعی

هاي فرهنگی و وسایل نهادي شده جهت نیل به را ناشی از گسستگی و انفصال بنیادین بین هدف
به عنوان امري اجتماعی و برخاسته خاص فردي بلکهیک مسئلهداند، از این رو انحراف نه میهاآن

ها بین افراد تاکید خاصی بر روي توزیع فرصتمرتنشود. از ساخت اجتماعی در نظر گرفته می
ها در دسترسی به اهداف و وسایل را عامل مختلف یک جامعه دارد و عدم توزیع مساوي فرصت

ارتباطی بین اهداف و وسایل، . وي براي نشان دادن وضعیت)63،(همانداند مهمی در انحراف می
هاي فرهنگی و وسایل نهادي شده را در پنج تیپولوژي حاالت گوناگون انطباق و رابطه فرد با هدف

، خودافراد به پنج شیوه میان اهداف و ابزارها از مرتنوضعیت مطرح نموده است. بر اساس نظر 
و طغیان.گیريه، بدعت، مناسک گرایی، کنارهمنوایی: دهندنشان میيسازگار
دین معنی که بر اساس آن فرد هم اهداف فرهنگی ، بترین واکنش استاولین و صحیح:همنوایی

کند.آن عمل میباذیرفته و منطبق ، پهابه هدفیابیدستو هم وسایل نهادي شده را براي 
ل ی از وسایپذیرد ولحالتی است که فرد اهداف فرهنگی و مقبول اجتماعی را می:بدعت و نوآوري

کند مانند سرقت.نهادي شده مقبول استفاده نمیهايراهو 
در این حالت فرد، اهداف فرهنگی و مقبول اجتماعی را نپذیرفته ولی بنا به علل و :مناسک گرایی

بر اهداف اداري تنهاها را پذیرفته است مانند کارمندي که مصالحی ابزارها و وسایل رسیدن به آن
تاکید دارد.و بوروکراتیک 

هاي فرهنگی و هم وسایل نهادي شده حالتی است که در آن فرد هم اهداف و ارزش:گیريکناره
نماید مانند افراد بی خانمان و معتادین خیابانی.ها را طرد میرسیدن به آن

اهداف و وسایل جدید سازيدر این حالت فرد ضمن رد کامل اهداف و وسایل به جانشین:شورش
.)65-6،همان(زند مانند افراد شورشگر و انقالبی دست می
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هاي اجتماعی ناشی از پردازد. به زعم وي وجود آسیباگنیو به بررسی مفهوم فشار در سطح فردي می
فشار افراد به نیاهشود. در نتیجفشاري است که در نتیجه روابط منفی افراد با محیط ایجاد می

: کندگنیو این فشارها را به سه دسته تقسیم میآورند. اهاي اجتماعی روي میآسیب
؛یابی به اهداف ارزشمند مثبتشکست در دست-
؛نبود محرك با ارزش مثبت-
,Siegel(حضور محرك منفی - 2003: 196(.

هاي اجتماعی را ناشی از پیوند ضعیف افراد با محیط اجتماعی در نظریه کنترل اجتماعی وجود آسیب
: کندصر پیوند اجتماعی را به چهار دسته تقسیم میگیرد. هیرشی عنانظر می
.اشاره به حساسیت شخص و عالقه او به دیگران دارد:عالقه-
پول براي اندازهاي مرسوم مانند پسشامل زمان، انرژي و تالش در جهت رشد فعالیت:تعهد-

.آینده است
.انه استهاي همنوایبه معناي مشغولیت و درگیري افراد در فعالیت:مشغولیت-
.ها و اصول اخالقی جامعه استبه معناي وفاداري فرد به ارزش:ایمان-

از نظر هیرشی انواع بزهکاري مانند اعتیاد معلول کاهش و فقدان نظارت و کنترل اجتماعی است.
کنترلی د هاي اجتماعی مانند اعتیاد را به دلیل وجود خوگادفردسون و هیرشی علل گرایش افراد به آسیب

مانندیهایداراي ویژگیندهستپایینها افرادي که داراي خود کنترلی کنند. از نظر آنین تبیین میپای
.باشندمی)1(موارد مطرح شده در جدول 

هاي اجتماعی مانند یادگیري اجتماعی را مبناي نظري خود در تبیین آسیب:افتراقیهمنشینینظریه -3
ضع این نظریه معتقد است که رفتار انحرافی مانند سایر رفتارهاي دهد. ادوین ساترلند وااعتیاد قرار می

در طول حیات خود از بزهکار. فرد دشوپیوستگی با دیگران آموخته میوهمنشینیاجتماعی از طریق 
گیرد هاي انحرافی را فرا میها و ارزشرایش، گهاطریق پیوستگی و ارتباط با دیگران، انگیزه

.)101: 1383،تبریزي(محسنی 
گیرد هایی در نظر میها و برچسبهاي اجتماعی را در انگعلل بروز و نمود آسیب:زنینظریه برچسب-4

در واقعزنند. در این نظریه منحرف شناختن فردي که تر میمهم به افراد ضعیففراد اکه دیگر
ورطه انحراف و وارد تربیشو بزهکار به او زدن ممکن است او را کجرو اتهاممنحرف نیست و 

هوارد بکر معتقد ؛است تا قانون شکنیگذاريقانونبر روي تربیشبکند. تاکید این نظریه کجروي 
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ها را به همنوایی با هنجارهاي خود وادارهاي قدرتمند توانایی آن را دارند که سایر گروهاست که گروه
ها هم عقیده نیستند نآزوماً با را بر دیگر مردم که لکجروي و تعریف خویش از انحراف و سازند

کند قدرت تعریف میرا تولید در این نظریه آن چیزي که آسیب اجتماعی .)106،همان(د تحمیل نماین
ر د. دکناولیه و ثانویه تقسیم میکجروي را به بخش کجروي دیگران به عنوان منحرف است. لمرت 

هویت فرد ،فردکجروي ی این نوع از انه شود ولکجرواولیه فرد ممکن است مرتکب عمل کجروي 
هاي منفی دیگران مهم و صاحب ثانویه که حاصل برچسبکجروي گیرد. در را به خود نمیکجرو

ثانویه به معناي کجروي گیرد. بنابراین قدرت است فرد عمالً هویت به فرد منحرف را به خود می
انه است.کجرو فرد در زندگی پذیريهویت

هاي عه طبقاتی و نابرابريرا حاصل جامکجروي تأثیر تفکرات مارکس است، انحراف و مکتب تضاد که تحت
گیرد. در این مکتب اصل جامعه بر رقابت و تضادهاي طبقاتی قرار هاي مختلف در نظر میي در عرصهساختار

در طبقات فرودست جامعه است.کجروي عامل اساسی داريسرمایهدارد. در تفکر مارکس نظام 
. بر اساس این تئوري، استگرایی سازهاجتماعیهايآسیبدر موضوع هانظریهاز جدیدترین یکی 

ساختن ر لکه آنچه که اهمیت دارد، ب، بلزومی ندارد که در واقعیت آسیب اجتماعی وجود داشته باشد
این و در شودمیاجتماعی تعریف و ساخته هايآسیباجتماعی است بدین معنا که هايآسیبو مسائل

ايعدهاست که در جایگاه قدرت قرار دارند. بنابراین ايعدهتوسط هاآنتعریف، آنچه اهمیت دارد تعریف 
ها در تبیین ترین نظریههم) م1ل (. در جدوشوندمیدیگر آسیب دیده و یا مجرم تعریف عدهتوسط 
.شودمیاجتماعی مشاهده هايآسیبو مسائل



درباره انحرافات رفتاريشناسیهاي جامعه: مقایسه دیدگاه1جدول 
هاي مسئلهحلراهپیامدهاي مسئلهعلل و دالیل مسئلهساز مسئلهشرایط زمینهتعریف مسئلهینمبادیدگاه

ارگانیسم گرایی-شناسیآسیب
انحرافات فردي-

اخـــتالل کـــارکردي  -
شخصیت و وضعیت

ــات  - ــا حی ــاهمنوایی ب ن
اجتماعی

فــات از توقعــات  انحرا-
اخالقی جامعه

ــذیريضــعف جامعــه- در پ
انتقال

هاي اخالقیارزش-

توارث-
ــیط غیر- ــی محـ اخالقـ

جامعه

واگیري انحرافات-
افزایش کنترل-
نقصان جامعه-

آمـــوزش اخالقـــی در -
محیط اجتماعی

مانیسازبی

بی تـأثیري قـانون بـر    -
افراد

تأخر فرهنگی-
ــد   - ــرایط جدی ــأثیر ش ت

اجتماعی بر جرم

وننقصان قان-
جـرم بـه مثابـه قــانون    -

شکنی
فقدان و تضاد قوانین-
اضمحالل فرهنگی-

ــزاي -تغییر اجتماعی- ــاهنگی اجـ ناهمـ
جامعه

اختالل روانی-
گسست شخصیتی-
يسازگارتغییر براي-

کنترل اجزاء مسـئله از  -
طریق شناخت کل آن

کـاهش سـرعت تغییــر   -
اجتماعی

ستیزه ارزشی

تعامل ضد ارزشی-
مشــــکالت شــــهر و -

زندگی صنعتی
توجه به مراحـل طـرح   -

مسئله

ــا  - ــاز ب ــعیت ناهمس وض
هـاي هاي گـروه ارزش

عمده در جامعه

هاتضاد منافع گروه-
هاتضاد ارزش-

موضوع مورد رقابـت و  -
ستیز

هاتماس گروه-

هزینه بري-
هـا و منـافع   نفی ارزش-

ضعفا
ــور ارزش- ــاي تبلــ هــ

گروهی

توافق-
منافعسازش-
اجبار-
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تعریف مفاهیم 
اعیاجتمهايآسیب

کند و چشمگیر با هنجار همگانی اختالل پیدا میايبه گونهدر یک نظام اجتماعی هنگامی که رفتاري 
به هر نوع عمل اجتماعیآسیب. )18: 1379،شیخاوندي(شود گیرد آسیب اجتماعی نامیده میمورد کیفر قرار می

غیررسمییارسمیجمعیعمل و قواعد عاماخالقیدر چارچوب اصول کهشودمیاطالق جمعییافردي
به رو رواجتماعیو اخالقیقبح یاو قانونیبا منع نتیجهو در گیردنمیقرار کنشگرانفعالیتمحل يِجامعه

باشد.مؤثردتوانمیاجتماعی هايآسیبازذیلبنديبراي روشن شدن موضوع تقسیم. گرددمی

: هاي مربوط به خشونت شاملجرایم و آسیب-الف
؛ضرب و شتم-
؛جمعیدعواهاي دسته-
؛قتل-
؛یخودزن-
؛خودکشی و یا اقدام به خودکشی-
؛ايزد و خورد طایفه-
؛گیريقلدري و باج-
؛فحاشی و پرخاشگري-
.تهدیدکنندهو فروش اسلحه و وسایل د خری-

: هاي مربوط به اموال عبارتند ازجرایم و آسیب- ب

؛سرقت در حوزه شخصی از یکدیگر-
؛ال دولتیسرقت امو-
.خرید و فروش اموال مسروقه در شهر-

: هاي مربوط به مواد مخدر شاملجرایم و آسیب-ج
؛مخدراعتیاد و مصرف تفننی مواد-
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مخدر؛خرید و فروش جزیی مواد-
.مخدرهاي تأمین و پخش موادوجود شبکه-

: هاي جنسی شاملجرایم و آسیب-د

؛لواط-
؛فحشا)هاي فساد (سازماندهیبرپایی خانه-
.و آزارهاي جنسی خصوصاً سوء استفاده از کودکاندزای-

: هاي اخالقیمفاسد و آسیب-و

؛ساز و خارجیمصرف مشروبات الکلی دست-
؛مبتذلهايفیلمها و CDيِاشاعه-
.روابط و اختالط خالف شرع در بین جوانان دختر و پسر-

: هاسایر جرایم و آسیب-ه

؛بیکاري-
؛فقر-
؛ییگراطایفه-
؛طالق-
؛خواريربا-
؛خواريرشوه-
؛هاي نابسامان و در معرض آسیبخانواده-
؛هاي سطح شهرها و خیابانولگردي جوانان در کوچه-
؛سرپرست و بد سرپرستکودکان بی-
؛کشورکرده از مهاجرت نیروهاي تحصیل-
؛ترك تحصیل-
؛نشینیحاشیه-



18ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

؛همسرآزاري (خشونت علیه زنان)-
؛گیهبیو-
؛هاي ناموسی در سطح شهر)ي جنسی (مانند مزاحمتایذا و آزارها-
؛فرار دختران از خانه-
؛فرار پسران از خانه-
؛کودکان خیابانی-
؛گريتکدي-
.)1390،(جهاد دانشگاهیعمومی)ل وندالیسم (تخریب اموا-

اجتماعی خیابانیهايآسیب
ول یک جامعه همخوانی و هنجارهاي عام و مقبهاارزشاجتماعی است که با هايآسیبآن دسته از 

و فضاهاي عمومی شهر هاخیاباندر عمدتاًاین است که هاآسیبویژگی این نوع از ترینعمدهندارد، 
به معتادان خیابانی، کودکان کار، متکدیان، زنان خیابانی و توانمیهاگروهاین ترینمهمنمود دارد. از 

باید در حوزه مربوطه مداخله نماید.ریت شهري الزاماً میمدیاشاره کرد.خانمانبیدختران فراري و افراد 

کودکان خیابانی
تر کودکان در وضعیت دشوار یا کودکان بخشی از گروه بزرگ)Street children(ی کودکان خیابان

آسیب پذیر شهري هستند که ساعات طوالنی از شبانه روز و گاه تمام آن را به صورت موقت (ناپایدار) و 
حمایتی معمول مانند خانواده و - ی (مستمر) و براي مدتی نامعلوم خارج از نهادهاي اجتماعییا دائم

.)1384،(حسینید برنمدرسه و به قصد و انگیزه کار و یا دوري از خانواده در خیابان به سر می

و کارتن خوابیخانمانیبی
اما تعارف ؛گذرانندر خیابان میها را دگیرند که شبتعاریف حداقلی صرفاً افرادي را در بر می

خانمانیبیعبارت .آورندبه حساب میخانمانیبیحداکثري هر وضعیت بی ثبات مسکن براي یک فرد را 
ها یا ها را در فضاهاي عمومی مانند پیاده روها، پاركرود که شبمیبه کارعمدتاً در خصوص کسانی 



19هاي اجتماعی شهريبررسی عملکرد شهرداري تهران و نقش مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت آسیب

و مراکز نگهداري دولتی و یا خصوصی هستند هاخانهگرمکنند و یا ساکن ها سپري میزیر پل
.)1389،اصفهانیصر ، ن(صدیق سروستانی

یا متکديگريتکدي
به عبارت ؛آشنا درخواست کمک مالی داردغیرمتکدي فردي است که معموالًَ در مال عام از افراد 

نکه اعضاي جامعه د، حال آکناز مردم درخواست می)که متاعی (غالباًَ پولکسی استدیگر متکدي
هايحقوقی در تأمین معاش وي ندارند. متکدي سربار جامعه است و بدون توسل به شیوهمسئولیت

.)196: 1381اجیان مطلق،ح(د روزي است دست یابکسب مقبول اجتماعی سعی دارد به هدفش که همانا 

اعتیاد
اختیار مصرف و ترك آن از قدرت احتیاج روانی و جسمانی مبرم به استعمال الکل یا داروي مخدر که

اعتیاد را چنین تعریف (World Health Organization)کمیته بهداشت جهانی د.اراده شخص خارج باش
حالت سر مستی مزمنی که بر اثر استفاده مکرر از مواد مخدر و محرك (طبیعی و یا مصنوعی) «: کندمی

»کند.در فرد و جامعه اختالل ایجاد می

اجتماعیهايآسیبشهرداري در مورد کاهش قوقیحجایگاه 
اجتمـاعی کـه توسـط    هـاي آسـیب هـاي مبـارزه و پیشـگیري از    یکی از موضوعات اساسی در برنامه

اجتمـاعی  هـاي آسـیب شود، جایگاه قانونی این نهـاد اجتمـاعی در کنتـرل و کـاهش     شهرداري اجرا می
اجتماعی کرده است در هايآسیبمدیریتو بلهمقاباشد. مستندات حقوقی که شهرداري را موظف به می

سـاله شـهرداري   5برنامـه  160و 30نامه و مـاده  مندرج در اساس،مانسازفیوظا4و 1،2،3بندهاي 
: است، عبارتند ازترین مستندات حقوقی که در این رابطه مطرح شود. مهممشاهده می

 راي اسالمی شهر به شهرداري تهران ابالغ شده ساله شهرداري، در این برنامه که توسط شو5برنامه
: تصریح شده استاست موارد زیر 

هاي اجتماعی و مجموعه اقدامات مرتبط با توانمندسازي پیشگیري عمومی در گسترش مهارت-
؛هاي در معرض آسیبخانواده

ن ساماندهی، بازتوانی و کمک به استقالل و خودکفایی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمود-
.هها به جامعزمینه بازگشت آن
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مفاد زیر مندرج شده استآندر کههاي اجتماعیرفاه، خدمات و مشارکتسازماننامهاساس :
هاي اجتماعی، روانی، محیطی به ویژه اعتیاد و ایدز ایجاد مراکز مشاوره و ارائه خدمات در زمینه-

.. .و
ارائه و هاي اجتماعی ل، نوع و زمینه اثرات آسیبالزم در راستاي مطالعه و شناخت علریزيبرنامه-

؛راهکارهاي علمی
ها، نهادهاي مربوطه و هاي اجتماعی با مشارکت دیگر دستگاهبه منظور کاهش آسیبریزيبرنامه-

؛دولتیغیرهاي تشکل
.رسیدگی به امور بهداشتی، درمانی، مددکاري، قضایی افراد جذب شده-

روي انتظامی و سایر نهادهاي مرتبطنامه شهرداري با نیتفاهم:
اجتماعی در سطح هايآسیبشهرداري تهران در چند سال گذشته در موضوع مبارزه و کاهش -

ربط مانند نیروي انتظامی، ستاد مبارزه با مواد ذييهابا سازمانهایی را نامهشهر تهران تفاهم
به امضا رسانده است....وبهزیستی ، سازمانمخدر
هايآسیبکه شهرداري تهران را مکلف به ورود به مبحث موارديبه طور کلی رسدمیبه نظر 

اجتماعی در و آسیب دیدگان هاآسیبکند یکی مستندات قانونی و دیگري شیوع و حضور اجتماعی می
د.بخشبصري شهر و فضاهاي عمومی آن میسطح کالنشهر تهران است که چهره زشتی به زیبایی 

و اقدامات شهرداريهااستسیراهبردها، 
اقدامات راهبردي: بخش اول

1اجتماعیهايآسیبراهبردهاي اصلی و کالن در حوزه 

اجتماعی هايآسیبدر حوزه سازماناندازچشممعاونت توسعه خدمات اجتماعی در راستاي تحقق 
: نمایدرا دنبال میذیلراهبردهاي اصلی و کالن 

؛هاي اجتماعیهاي مدیریت شهري در حوزه آسیبها و طرحمهها، برناسیاستسازيیکپارچه-
؛اجتماعیهايآسیبکاهش هايبرنامهگسترش رویکرد اجتماع محور در اجراي -
؛سطح کمی و کیفی خدمات اجتماعی به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعیارتقاء-

.است1389اطالعات این بخش مربوط به گزارش عملکرد سازمان رفاه، مشارکت و خدمات اجتماعی در سال-1
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هاي فعال در عرصه ر نهادها و دستگاهمان و دیگسازنیمابیف،بخشیایجاد و تقویت تعامالت بین-
؛اجتماعیهايآسیب

؛از توان و ظرفیت مناطق براي ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعیگیريبهره- 
.در راستاي رویکردها و راهبردهاي اصلیي اقدامات راهبرد-

اجتماعی عالوه بر اجراي هايآسیببه راهبردهاي اصلی و کالن در حوزه یابیدستدر راستاي 
: گرفته استصورت1389طی سال ذیلمرتبط، اقدامات راهبردي هايبرنامهها و طرح
؛پیشنهاد تشکیل کمیسیون اجتماعی شهرداري تهران و پیگیري براي تشکیل آن-
؛اجتماعیهايآسیبهاي مرتبط با حوزه سازماندهی مناطق در اجراي طرح-
؛هاتعامل فیمابین شهرداري و سایر دستگاهارتقاءمانی در راستاي ازسبرگزاري جلسات بین-
؛اجتماعیهايآسیبتدوین طرح جامع آموزش شهروندي در حوزه -
اجتماعی هايآسیبهاي علمی مدیران و کارشناسان حوزه دانش و مهارتارتقاءتالش در جهت -

؛در سطح شهر تهران
اي ساماندهی از طریق ایجاد واحد مانیتورینگ و حضور هگسترش ابعاد نظارتی و راهبري در طرح-

؛نظارت و ارزیابیت کیفیارتقاءدر مناطق به منظور ل فعا
.گذاري متمرکزسیاست-

و ارزیابی ریزيبرنامهمطالعه، : بخش دوم
: پذیرفته شامل موارد زیر استانجام1389هایی که در این حوزه در سال ترین فعالیتمهم

؛هاانداز، راهبرد و سیاستتدوین چشم-
؛بنديبودجهو ریزيبرنامه-
؛مطالعه، بررسی و تحلیل-
؛ها و مراکز علمیها، ارگانمانسازازهاي ارسالی بررسی طرح-
؛بررسی مستندات قانونی و اسناد باالدستی مرتبط-
؛هاها و برنامهارزیابی طرح-
؛هاهها، سمینارها و کنگرهمایشو برگزاري همکاري علمی -
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؛تهیه ماتریس اجتماعی شهرداري تهرانت همکاري جه-
؛آموزش-
؛هاي مراکز نگهداري موقتبررسی و ارزیابی فعالیت-
؛گزارش عملکردتهیه -
؛مانیسازمانی و برونسازشرکت در جلسات درون-
.محله محورهايبرنامهتدوین -

1اجراییهايبرنامهها و طرح: بخش سوم

خانمانبیتکدیان و افراد مآوريجمعشناسایی و 
با استناد به مصوب شوراي عالی اداري 23/2/85خانمان از تاریخ طرح ساماندهی متکدیان و افراد بی

هاي عمومی و دولتی و نحوه و در پی تعیین نقش و وظایف دستگاه25/03/78مورخ 603/70به شماره 
، به مرحله 1371ها مصوب سال انون شهرداريق55ماده 5بند س ها و نیز بر اسامشارکت و همکاري آن

افراد متکدي و آوريجمعهاي شناسایی و اندازي گشتراهاجرا درآمد. شهرداري تهران نیز با ایجاد و 
مصوبه 2ها طبق تبصره ذیل ماده خانمانخانمان و همچنین مراکز نگهداري موقت متکدیان و بیبی

، انتقال، نگهداري موقت، تعیین تکلیف و ارجاع افراد آوريجمعشوراي عالی اداري، نسبت به شناسایی، 
ربط اقدام نموده است.هاي ذيموضوع بحث به سایر دستگاه

آوري متکدیان و شناسایی و جمع،روزيشبانهواحد گشت 17، با احتساب تعداد 1389در طی سال 
ن با توجه به وضعیت سرما تعداد شیفت کاري فعالیت نمودند و نیز در فصل زمستا3که در خانمانبی

بود. هر تیم شامل یک مددکار اجتماعی، 6849تعداد کل گشت 1389در سال ،ها افزایش یافتگشت
گانه22باشد. این واحدهاي گشت کلیه مناطق یک مأمور نیروي انتظامی و یک راننده و خودرو ون می

دهند.شهر تهران را پوشش می

. استخراج شده است1389هاي شهرداري تهران در سالخدمات و مشارکتهاي سازمان رفاه،آمارهاي این بخش از گزارش فعالیت-1
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جامعه هدف و مراکز مرتبط با آن: 2جدول 
مرکز تحویل گیرندهجامعه هدفردیف

1شماره مرکز نگهداري موقت سال18متکدي باالي 1
شبانههايگاهاقامت–مرکز نگهداري کارتن خواب2
1شماره مرکز نگهداري موقت معلولین_بیماران روانی _معتادین 3
مرکز یاسر و سایر مراکز مربوطهپسرسال18مان زیر متکدیان و افراد بی خان4
مرکز نواب و سایر مراکز مربوطهدخترسال18متکدیان و افراد بی خانمان زیر 5
سایر مراکز با توجه به شرایطسایر6

توزیع آسیب دیدگان خیابانی بر حسب جنسیت: 3جدول 
جمع ساالنهدختر)(ك کودپسر)ك (کودزنمرد

9646153114095712643متکدي
20847458532421382بی خانمان

1554226مرتبطغیر
30508199414668334051جمع

و شده به مراتب بیش از زنان استآوريجمعتعداد مردان شودمیمشاهده فوقجدول درکه طورهمان
از تعداد مرديهاخانمانتعداد بیعالوهه ب. باشدمیتعداد دختران همچنین تعداد کودکان پسر بیش از

.اندشدهآوريجمعنفر توسط گشت 34051که تعداد دهدمیجدول زیر نشان است.تربیشمتکدیان 

شده توسط گشتآوريجمعوضعیت ارجاع افراد : 4جدول 

مع
ج

ري
الگ

غرب
 از 

ص
رخی

ت

ري
النت

ک

کر
تذ

ري
توا

م

فق
 ش

کز
مر حوی

ت
اده

انو
ه خ

ل ب

کی
زش

س پ
رژان

او

باد
ت آ

دول

اب
نو

سر
یا رم

گ
انه

خ

ان
اور

ز خ
رک

م

هر
 ش

الم
اس

کز 
مر

34051 11017 38 1558 163 1610 577 22 55 22 1244 13918 787 3040 فراوانی
100 32,35 11. 4,58 48. 4,73 1,69 0,6 0,16 0,6 3,65 40,87 2,31 8,93 درصد
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شده توسط گشتآوريجمعفراد : وضعیت ارجاع ا1نمودار

در اندشدهآوريجمعافرادي که توسط گشت درصد32شودمیدیده )1(که در نمودار طورهمان
درصد به 40درصد افراد به مراکز نگهداري و 11در حدود همچنینو اندشدهمرحله غربالگري ترخیص 

شده به مراکز بهزیستی تحویل داده آوريعجمهمچنین اکثر کودکان اندشدهها ارجاع داده خانهگرم
.اندشده

آوري متکدیان بوده هاي انجام شده در راستاي این مأموریت اجراي طرح فوریتی جمعیکی از فعالیت
شود. هاي فوریتی در مقاطع مختلف و بنا به ضرورت با همکاري مناطق انجام میاست. این طرح

: دهدنشان می1389ر سال جزئیات انجام این طرح را د)5(جدول 

آوري شده در فصل زمستانتعداد افراد جمع: 5جدول 
مدت زمان اجراي طرحمنطقه اجراي طرحآوري شدهتعداد افراد جمع
سه ماه فصل زمستانگانه22مناطق 9871

دار باشد؛ براي شهرداري تهران برخورايویژهاز اهمیت تواندمیکودکان خیابانیموضوعبا این وجود 
. شودآن پرداخته میبه طور مجمل به زیرکه در 
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حضور کودکان در خیابان و ظهور پدیده کودکان خیابانی در بسیاري از کشورهاي جهان به ویژه امروزه 
، بخشی از معضالت و مشکالت جدي این جوامع را تشکیل رانیاهکشورهاي در حال توسعه، از جمل

که به تنهایی یا دست مشاهده کردتوان بزرگ کودکان بسیاري را میدهد. به خصوص در شهرهاي می
. براي پیشگیري و کاهش ندهستمشغولا انجام مشاغل خدماتی یگريجمعی به دست فروشی، تکدي

باشند. بر همین کودکان مینیبه امسئول ارائه خدمات ،هاي مختلفاجتماعی، نهادها و دستگاههايآسیب
هاي اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص ساماندهی ، خدمات و مشارکترفاهاساس سازمان

هاي هایی در قالب طرحاقدام به اجراي برنامه،نامهاساسکودکان خیابانی و شرح وظایف مندرج در 
ها و ارائه خدمات به کودکان کار و خیابان در مناطق نموده است.ساماندهی کودکان خیابانی در پایانه

پسر و هاپایانهدرصد کودکان کار جذب شده در 95شودمیمشاهده )2(که در نمودار طورهمان
کودکان خیابانی در پایانه غرب بوده است.تربیش؛ و اندبودهدرصد دختر 5

هاپایانهوضعیت ارجاع کودکان کار در کلیه : 6جدول 

جمع مواردریسا ترخیص
تحویل 
کالنتري

تهیه 
بلیط

ل تحوی
حضوري

نواب یاسر

948 3 813 0 35 94 0 3 یفراوان
100 00,23 85,76 0,00 3,69 9,91 0,00 00,33 درصد

پس از تماس با خانواده اندشدهجذب هاپایانهدرصد از کودکان کار که در 85با توجه به جدول فوق، 
و در اندشدهخود بازگردانده کودکان پس از تهیه بلیط به شهرستان محل زندگیدرصد4، ترخیصهاآن

.اندشدهدادهتحویلبه مراکز بهزیستی درصد1حدود 
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ها: وضعیت ارجاع کودکان کار در پایانه2نمودار 

هاپایانهدر فرار وضعیت شناسایی و جذب کودکان : 7جدول 
جمع پسر دختر پایانه
210 157 53 پایانه غرب
151 92 59 پایانه جنوب
361 269 112 جمع

هادر پایانهفرار : وضعیت شناسایی و جذب کودکان 3نمودار 
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پسر و هاپایانهدرصد کودکان فرار جذب شده در 69شودمیمشاهده )3(همان طور که در نمودار 
. بنابراین نسبت دختران به پسران در کودکان فرار در مقایسه با کودکان کار اندبودهدختر درصد31

بوده است.تربیش

هاپایانهوضعیت ارجاع کودکان فرار در کلیه : 8جدول 

جمع
سایر 
موارد

ترخیص
تحویل 
کالنتري

تهیه 
بلیط

تحویل 
حضوري

مرکز 
ارشاد

دولت 
آباد

هاجر نواب یاسر

361 8 42 25 60 65 15 37 2 7 100 فراوانی
100 2,22 11,63 6,93 16,61 18,01 4,16 10,25 55. 1,94 27,70 درصد

، به مراکز اندشدهجذب هاپایانهري که در ادرصد کودکان فر45جدول فوق هادادهبا توجه به 
خود تحویل شده و یا هايخانوادهدرصد به صورت حضوري به 35، همچنین گردیدهبهزیستی تحویل 

رار جذب شده پس از دکان فواز کدرصد11پس از تهیه بلیط به شهرستان محل زندگی بازگردانده و تنها 
.اندشدهتماس با خانواده ترخیص 

ها: وضعیت ارجاع کودکان فرار در کلیه پایانه4نمودار 
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شهرداري ارائه شده است شامل گانه22ترین خدماتی که به کودکان کار و خیابان در مناطق مهم
: موارد زیر است

؛کمک به آموزش تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل
؛رفه آموزي کودکانح
؛شانهايارائه خدمات مشاوره و مددکاري به کودکان و خانواده
؛هاي زندگی و...هاي آموزشی در خصوص حقوق کودك، مهارتبرگزاري کارگاه
 66850مجموع نفر/ خدمت ارائه شده.

ساماندهی معتادین خیابانی
بر ساختار خانواده و جامعه دارد قابل بحث افزایش تصاعدي آمار اعتیاد و به تبع آن اثرات مخربی که 

انجام اقدامات پیشگیرانه در درجه اول از طریق ؛ لذا و بررسی بوده و نیازمند چاره اندیشی اساسی است
هاي الزم در این خصوص و و ارائه آموزشمخدرافزایش آگاهی شهروندان از پیامدهاي وابستگی به مواد

بهبود افراد معتاد و در نهایت انجام مجموعه اقدامات کاهش آسیب با در درجه دوم کمک به بازتوانی و 
در اولویت که نماید هاي مدیریت شهري را ضروري میمشارکت عمومی به عنوان یکی از مأموریت

هاي اجتماعی قرار گرفته است. اقدامات صورت گرفته در سه مان رفاه، خدمات و مشارکتسازيهابرنامه
.آسیب و بازپروري بوده استسطح پیشگیري، کاهش
هاي انجام شده شامل محورهاي زیر در مبحث پیشگیري عمده اقدامات و فعالیتاقدامات پیشگیرانه، 

: است
؛هاي آموزشیبرگزاري کارگاه
؛هاي علمیبرگزاري همایش
؛رسانیسازي و اطالعآگاه
هبرپایی نمایشگا.

: استترین اقدامات صورت گرفته شامل موارد زیر در این زمینه مهمکاهش آسیب،
؛هاي غیردولتی فعال در حوزه اعتیادتعامل و مشارکت با بخش
 ؛معتادین خیابانی از سطح شهر و ساماندهی آنانآوريجمعو شناسایی
؛نقاط آلوده شهريسازپاكو )عدد1300(آلوده هايسرنگآوريجمع
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 ؛عدد سرنگ، سوزن و اقالم بهداشتی به معتادان23700توزیع
ارائه خدمات.

: اقدامات صورت گرفته جهت بازپروري شاملبازپروري،
 مرکز بازپروري شفق از نیمه دوم ؛اندازي مرکز بازپروري شفق در منطقه کهریزكراهتجهیز و

است. این مرکز داراي سالن نفر اقدام به فعالیت نموده 800با ظرفیت حداقل 1388سال 
، آشپزخانه و نانوائی خانهرختشوياسکان، غذاخوري، خدمات جانبی شامل هايسالن، زداییسم
به صورتتوانند باشد. همچنین امکانات ورزشی در مرکز مذکور موجود بوده و مددجویان میمی

به آمار باالي گزارشات مند شوند. با توجه رایگان از کلیه امکانات و خدمات این مرکز بهره
اندازي مرکزي راهها از سوي عموم و مناطق، نیاز به دریافتی از حضور معتادین در سطح خیابان

هدف پذیرش و ا مرکز بازپروري شفق ب؛ لذا جهت ساماندهی معتادین پرخطر خیابانی مشهود بود
و نفر در این مرکز پذیرش6500اندازي گردید و تاکنون بالغ بر راهبازپروري این گروه از معتادین 

؛اندمند شدهاز خدمات آن بهره
 هاي طرف قرارداد جهت بازتوانی و نفر معتاد به مراکز بازپروري و یا کمپ10500معرفی تعداد

؛گانه22دریافت خدمات از طریق مناطق 
 مان رفاه، سازتوسطمعتاد پرخطر خیابانی در مرکز بازپروري شفق 6500ارائه خدمات به بیش از

؛هاي اجتماعیخدمات و مشارکت
مشارکتی و رایگان و به ازاي در اختیار به صورتاقدامات صورت گرفته در مناطق تربیش

؛گذاشتن فضا و تجهیزات از سوي شهرداري بوده است
؛ها و مراکز بازپروريمعرفی افراد معتاد کم بضاعت به کمپ
 کمپ ترك اعتیاد به مؤسسات و نهادهاي مردمی واجد شرایط.اندازي راهواگذاري فضا و تجهیزات جهت

وضعیت ساماندهی معتادین پرخطر: 9جدول 
تعداد افراد معرفی شده در مناطق به کمپ شفق

مراکز ترك اعتیاد طرف قرارداد
افراد پذیرش 

شده
افراد بازپروري 

شده
نفر/خدمت ارائه 

شده
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مبارزه و پیشگیري که در راستايهاي انجام شده توسط شهرداري تهران عالوه بر اقدامات و فعالیت
هاي دمات و مشارکت، خرفاهسازمانکارهایی که در دستور ترین برنامههم، ماز اعتیاد صورت گرفته

: اجتماعی در این زمینه قرار دارد شامل موارد زیر است
هران در حوزه مبارزه با اعتیاد با همکاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و تبیین استراتژي شهرداري ت

؛ارائه الیحه به شوراي اسالمی شهر تهران
 ؛محله شهر تهران374تعیین وضعیت اعتیاد به تفکیک
؛رسانیهاي پیشگیرانه از طریق آموزش شهروندي و اطالعتوسعه فعالیت
 ی.اعتیاد ویژه کارشناسان حوزه اجتماعی سطح مناطق و نواحبرگزاري دوره آموزشی مربیگري مبارزه با

اجتماعی در شهر تهرانهايآسیبکاهش گشايراه، مشارکت اجتماعی
اساسی در حکمرانی خوب شهري و مدیریت شهري موفق، موضوع سرمایه هايمؤلفهیکی از 

واضح است به هر میزان که باشد، اجتماعی و رکن اساسی آن مشارکت شهروندي در اداره امور شهر می
باشد به همان میزان در اداره شهر و انجام مندبهرهمدیریت شهري بتواند از مشارکت شهروندان خود 

تر عمل خواهد کرد. وظایف محوله خود موفق
. داوطلبانه و از پایین به باال استمشارکت اجتماعی به معناي واقعی خود یک مشارکت خودجوش،

، احتمال رودمیکه وقتی مشارکت اجتماعی به سوي مشارکت متقابل و تعاملی پیش پریتی معتقد است
م جمعی) وي مشارکت واقعی خودجوش (اقدااز نظراست. تربیشمورد نظر هايزمینهپایداري توسعه در 

که در گیردمیدر نظر خودگردانیمشارکتی را کنترل شهروندي هايفعالیتبرنشتاین آخرین نقطه .است
مشارکت اجتماعی در هر بعد و .)1388،(سعیديشودمیامور توسط خود شهروندان مدیریت و کنترل آن،

و افزایش امنیت یافتگیتوسعهبراي رسیدن به يعنوان سازوکارشکلی که مطرح باشد، عموماً به 
ب جرائم و اصلی و بنیادین آن مدیریت مناسهايشاخصهاجتماعی و رفاه عمومی مطرح است که یکی از 

هاي دون شک یکی از عوامل بازدارنده و تأثیرگذار در کاهش آسیبد. بباشهاي اجتماعی میآسیب
اجتماعی مفهوم مشارکت اجتماعی در معناي واقعی و نهادینه شده آن است.
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وضعیت مشارکت شهروندي در مدیریت شهري تهران
ت شهري تاکنون معناي واقعی خود را مشارکت اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در نظام مدیری

تري به خود گرفت تا ها معناي مشخصیت شهري در ایران با ایجاد بلدیهنیافته است. از زمانی که مدیر
به امروز مشارکت اجتماعی در حاشیه بوده است بدین معنا که مدیریت شهري به جز شرایط حساس و 

ست و تعریف مدیریت شهري یک نوع مدیریت آمرانه و هاي مردمی نبوده انیازمند مشارکت،گاه بحرانی
از باال به پایین بوده است.

هاي هاي گذشته تالشویژگی تاریخی و نبود مشارکت واقعی مردمی، در سالنیبه ابا توجه 
محدودي جهت نهادینه کردن مدیریت مشارکتی شهري صورت گرفته است ولی به طور مشخص تا 

ه بسیار وجود دارد. شاید نقطه عطف توجه به مشارکت اجتماعی در نظام رسیدن به نقطه مطلوب فاصل
که تا حدودي وضعیت مشارکت باشد1370دهه مدیریت شهري انتخابات شوراهاي روستا و شهر در 

را مورد توجه قرار داد ولی متأسفانه شوراها به محض -به صورت انتخاباتتربیشهر چند - اجتماعی
نظام مدیریت شهري ماهیت مشارکتی به مدیریتی باال به پایین به خود گرفتند و شکل تربیش،انتخاب
.ندنبخشید

هاي مردمی در همه ي در راستاي واقعی کردن مشارکتمؤثرهاي در تهران گام،هاي گذشتهدر سال
و توان به تشکیل مدیریت محله محورها میبرنامهنیجمله اهاي شهري برداشته شده است که ازحوزه

ها ماهیت مردمی دارند و داراي تأثیرات مثبتی برنامهنیکه اایجاد شورایاران محله اشاره داشت. هر چند 
توان گفت که در نظام مدیریت شهري تهران مشارکت مردمی و اجتماعی به امري ولی نمی،اندبوده

د مشارکت واقعی مردمی در نهادینه تبدیل شده است. بدون تردید امروزه، مدیریت شهري در تهران نیازمن
امر بررسی وضعیت نیاههایی است که بر حیات زندگی شهروندان تأثیرگذار است و الزمتمام حوزه

کنونی و وجود مشارکت اجتماعی و شرایط مشارکت مطلوب است.
به طور مشخص مشارکت اجتماعی به معناي سنتی آن در بطن و بستر جامعه وجود دارد و بسیاري از 

است نجایمسئله امذهبی، ولی مراسمها، اعیاد و شود مانند جشنها انجام میمردم توسط خود آنامور 
مشارکت سنتی رنگ بوي مدرن و جدید به خود نگرفته است و مدیریت شهري نتوانسته است از نیکه ا

که توان گفت هاي شهري استفاده کند. میو آسیبمسائلها جهت حل وجود این بسترها و ظرفیت
مشارکت اجتماعی جایگاه روشن و مشخصی در نظام مدیریت شهري ندارد و هنوز در برخی از مدیران 
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تدوین یافته در حوزه نامهشهري تصور روشنی از این مقوله وجود ندارد. از طرف دیگر تاکنون یک آیین
ن و مشخص نماید.مشارکت اجتماعی وجود ندارد که بسترها، ابزارها و الگوهاي مشارکت مردمی را معی

که میزان مشارکت عینی و تمایل به مشارکت در شهر تهران در دهدمینتایج مطالعه موسایی نشان 
سطح بسیار نازلی قرار دارد. این پدیده دوجانبه است؛ یعنی هم از جانب مردم و هم از جانب شهرداري 

ه و تجمع جمعیت ده میلیون نفري، رشد بی رویه تهران در کمتر از یک سد: است. در مورد اول باید گفت
هاي خاص و بومی این شهر را از بین برده است و داراي یک بافت چند فرهنگی و یا حتی سنتم تما
هاي اجتماعی درون گروهی (در حد خانواده و خویشاوندي) به مراتب شبکه«اي است که در آن ذره

سرمایه گیريارکت اجتماعی و شکلموضوعی که براي مش» هاي برون گروهی استتر از شبکهقوي
نامتوازن بوده و کامالً قطبی شده است به نحوي که اغنیا در تهراناجتماعی بسیار مضر است. رشد شهر

هاي اند و فقرا در جنوب این شهر. محلهیافتهي توپوگرافی بهتري است) سکونتقسمت شمالی (که دارا
هستند به هاي بدمنظر، جوانان بیکار و بی سواد چهو، کبسیار فقیرنشین، داراي شهرسازي نامناسب

زیرا چنان درگیر ؛طرح کردن بحث مشارکت را بی معنی ساخته استحتی در برخی مناطق اي که گونه
1ندارند.آنو هیچ تلقی از نداشتهاند که فرصتی براي اندیشیدن به مشارکت معیشت و مشکالت زندگی

منفعل کاملبه طور در بحث مداخله در امور شهري ،ر پایین استهمچنین میزان توانمندي آنان بسیا
هستند و این تصور در میان آنان رایج است که اداره امور شهري کامالً به مدیران مربوط است، این افراد 

و هیچ تصوري از حق و حقوق خود به عنوان یک را نداشتهانگیزه کافی براي پرداختن به مسائل شهري 
حتی نهادهایی نظیر سراي محله ،هایی براي آگاهی دادن به آنان نیز وجود نداردد و کانالشهروند ندارن

توانند این نقش را ایفاء کنند کامالً منفعلند و از اهداف خانه فرهنگ و یا حتی فرهنگ سراها نیز که می
اند. روي هم رفته عدم اعتماد شهروندان تهران به شهرداري و نداشتن تصور مشارکتی و خود دور شده

پذیرش مشارکت از جانب شهرداري مشکالت و موانع همراه عدمبرتري منافع فردي بر منافع جمعی 
شود. مشارکت در شهر تهران است. مورد دوم، به خود شهرداري مربوط میگیريشکلدر جهتبزرگی 

ساختار مدیریتی در کشور ایران متمرکز و منقبض است و عمدتاً در برابر تحوالت جدید تا حدودي از خود 
را نسبت به شهروندان به وجود پذیريی عدم پاسخگویی و مسئولیتدهد. این امر نوعمقاومت نشان می

آورده است. به همین دلیل بخش عظیمی از بدنه مدیریتی شهرداري تهران اطالعات کافی نسبت به 

ها مشارکت در چرا که در معناي سنتی مانند مشارکت در عزاداري؛مشارکت به معناي مدرن آن است،منظور محقق در این تحقیقاحتماالً-1
.مناطق جنوبی شهر تهران مشهود است
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کنند که با دخالت مردم در مشارکت و توانمندسازي مردم را ندارند بدین دلیل برخی مدیران تصور می
رود و از اینکه اداره امور شهر را به مردم واگذار کنند ریتی آنان زیر سؤال میامور شهري کار آیی مدی

فقطتوان گفت بحث مشارکت در بدنه شهرداري نهادینه نشده است و ورزند. به بیان دیگر میامتناع می
ن هاي مشارکتی در بین مدیراضاف بر این قوانین و مقررات اجرایی و دستورالعملد. مجنبه شعاري دار

. )1386،موسایی(شود ارشد و میانی نیز مشاهده نمی

هاي اجتماعیدر حوزه آسیبمشارکت مردمیهاي ها و برنامهفعالیت
هاي مردمی و جلب آن در شهرداري اي در خصوص مشارکتهاي پراکندهدر سالیان گذشته فعالیت

ت و نقش آن، این اقدامات به نتایج تهران انجام گرفته است ولی تاکنون با توجه به ماهیت مبهم مشارک
ي تربیشهايچالشهاي اجتماعی این موضوع با ابهامات و مطلوب خود نایل نشده است. در حوزه آسیب

هاي شهري از ه طور کلی در چند سال گذشته دو فعالیت اصلی در راستاي مدیریت آسیبت. باسهمراه
: هاي اجتماعی انجام گرفته استطریق مشارکت

هاي هاي مشورتی با هدف کاهش آسیبهاي محله محور از طریق نشستتشکیل کانون- الف
جدید ادغام در سازمانکه در حال حاضر استهاي اجتماعیاین طرح مربوط به اداره کل آسیب؛شهري

این گیرياند و هدف اصلی شکلها در سطح محالت اقدام به فعالیت کردهشده است. این کانون
هاي مردمی از طریق آموزش و گروهيتوانمندسازهاي اجتماعی محالت، شناسایی پتانسیلها، کانون

به باشد. با توجه هاي اجتماعی میافزایش مهارت در حوزه مدیریت شهري با تاکید بر کاهش آسیب
هاي شهروندي را دنبال کنند.اند به طور جدي بحث مشارکتها نتوانستهن کانونای، شدهطرح مسائل
هاي تخصصی این کارگروه؛ مردمی در سطح مناطق شهر تهران،هاي تخصصیتشکیل کار گروه- ب

مدیریت محله) طبق دستورالعمل شوراي ت (هاي اجتماعی در محالبه منظور ساماندهی مشارکت
گیرد.اسالمی شهر تهران که به معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران ابالغ شده است انجام می

: مردمی این گونه تعریف شده استهاي تخصصی/کار گروهنامهوهدر شی
باشند که به طور افتخاري و منظور افراد داراي صالحیت، متخصص و داراي تجربه محله می

هاي مختلف و در چارچوب وظایف تعیین داوطلبانه و به منظور تحقق مشارکت ساکنین محله در حوزه
امنا و مدیریت محله اعالم نموده و در شش کار گروه به هیئتري با مندي خود را به همکاشده، عالقه

: شوندمییسازماندهشرح ذیل
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؛کارگروه اجتماعی، آموزش و توانمندسازي.1
؛کارگروه سالمت و محیط زیست.2
؛کارگروه فرهنگی هنري.3
؛کارگروه مدیریت بحران و ایمنی.4
؛کارگروه ورزش و اوقات فراغت.5
).1389،تهرانرفاهی (شوراي اسالمی شهر کارگروه امور خدماتی و .6

هاي اجتماعی به صورت تلویحی در کارگروه اول قرار شود موضوع آسیبگونه که مشاهده میهمان
اند هاي تخصصی در نظر گرفته شدهبراي کار گروهنامهترین وظایفی که در این شیوهعمدهگیرد.می

: شامل موارد زیر است
هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، رفاهی، خدماتی و ارائه پیشنهادات و یشناخت نیازها و نارسای.1

؛هایی در این خصوص حسب وظیفه هر کار گروه تخصصیراهکارها و برنامه
؛یاي حسب وظیفه کار گروه تخصصهاي محلهکمک به نظارت بر حسن اجراي طرح.2
؛هاي محولهیشبرد وظایف و مأموریتکمک به مدیریت اجرایی محله در اجرا و پ.3
نده به منظور توسعه و آبادانی محله مرتبط با وظایف سازابتکاراتارائه طرح، پیشنهادات و .4

؛امنا محلههیئتکارگروه و پیشنهاد آن به مدیریت و 
؛هااط با کارگروههاي محلی در ارتباولویتبنديشناسایی و طبقه.5
؛امنا و مدیریت محلههیئتهاي أموریتکمک و مشارکت در اعمال نظارت بر حسن انجام وظایف و م.6
؛امنا محلههیئتارائه مشاوره و نظرات کارشناسی و تخصصی به مدیریت و .7
هاي کمک به برقراري و گسترش تعامل و ارتباط بین مدیریت محله و ساکنین محله در حوزه.8

.)1389،تهران(شوراي اسالمی شهر مختلف مرتبط 
، ها در مدیریت شهريها و نقش آنهاي کارگروهر مورد فعالیتمتأسفانه پس از جستجوي فراوان د

الگومندي و دربارهتوان گفت ابهامات فراوانی لی به طور کلی میو؛دطالعات متقن و موثقی احصا نشا
هاي اجتماعی در این دستورالعمل وجود دارد.ابزارهاي مشارکت اجتماعی به ویژه در حوزه آسیب
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بنديجمع
اجتماعی شهري در چند دهه گذشته ساختار اجتماعی و جمعیتی جامعه شهري ایران را با هايآسیب
نبوده است و در طول بهرهبیمواجه ساخته است. شهر تهران نیز از این مهمان ناخوانده ايهعدیدمشکالت 

شت و اجتماعی هستیم که چهره زدیدگانآسیبروز در فضاهاي عمومی و گوشه و کنار شهر شاهد حضور 
هاي انجام شده توسط شهرداري بخشند. حال این سؤال مطرح است که فعالیتنازیبایی به محیط شهر می

اند و اصوالً جایگاه شهرداري در این زمینه شامل چه مواردي است؟در این راستا تا چه حد موفق بوده
ها و نهادهاي تگاهاجتماعی و پیشگیري از آن وظیفه تمام دسهايآسیبمشخص است که مبارزه با 

باشد. می...وبهزیستی، نیروي انتظامی، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمانربط مانندذي
ها ترین گروه هدفی است که شهرداري تهران باید بر روي آنبا توجه به آنکه آسیب دیدگان خیابانی مهم

یف بسیار حیاتی و مهمی است چرا که حضور آسیب تمرکز کند، در این زمینه شهرداري تهران داراي وظا
خانمان که عمدتاً معتاد هستند عالوه بر زشتی بصري، امنیت روانی و ذهنی دیدگان و افراد بی

اندازد.به مخاطره مینیز شهروندان را 
اجتماعی در هايآسیبنکاتی را که در مدیریت ترینمهمبا توجه به مطالب ارائه شده در این بخش 

1:مطمح نظر قرار داد شامل موارد ذیل استتوانمیهرداري تهران ش

ریسااجتماعی و پرهیز از موازي کاري با هايآسیبتوجه به جایگاه قانونی شهرداري در مدیریت -
هاي اجتماعی در شهرداري تهران شکل گرفت و اداره کل آسیب1384در سال ؛ هامانساز

شهرداري نامهتوافقگر مانند فرمانداري به ثبت رسید. در این هاي دیمانسازباهایی نامهتوافق
در این ؛ و ها تهیه کندمعتادان خیابانی و کارتن خوابآوريجمعموظف شد تا مراکزي را جهت 

هرداري ، شموازي کاري زیاد است،ا توجه به آنکه در این زمینهد. بهایی تاسیس شراستا گرم خانه
ر نماید و اجتماعی در سطح شهدیدگانآسیبمعتادان و آوريجمعم به صرفاً اقدابایدمیتهران 

،بعد از این تاریخ؛مان بهزیستی باشدسازوبر عهده وزارت بهداشت دساماندهی و درمان بای
ن ایالبتهند. اختردپمیکرد که به درمان آسیب دیدگان ییهاNGOحمایت ازشهرداري اقدام به 

مطالب باید جایگاه شهرداري در مبارزه نیبه اا توجه ت. ببوده اسسخت افزاريتربیشها کمک
ر د. درا انجام ندههاسازماناجتماعی مشخص شود تا شهرداري وظایف سایرهايآسیببا 

احصا شده است.هاي اجتماعی خدمات و مشارکتولین سازمان رفاه،ئهاي این بخش از طریق مصاحبه با مساز دادهقسمتی- 1
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اجتماعی با ابهامات زیادي مواجهه هايآسیبمعنایی دیگر هنوز جایگاه شهرداري در مبارزه با 
شود. ها و نهادهاي مربوطه میمانسازباموازي کاري است و این ابهام گاهی منجر به 

طبق مصوبه شوراي اسالمی شهر ؛ درمانچرخهتوجه به پیوند فرد آسیب دیده با جامعه و تکمیل -
یکی از موضوعات توانمندسازيتوانمندسازي افراد آسیب دیده از وظایف شهرداري است. موضوع 

شود که شهرداري در موارد بسیاري مشاهده میاجتماعی است.هايآسیببسیار مهم در کاهش 
که سیکل زمانیگیرد. ولی بهره الزم صورت نمی،کندهاي فراوانی به افراد آسیب دیده میکمک

اجتماعی روي هايآسیبگردند به که به جامعه برمیهنگامیشود دوباره درمانی افراد تمام می
و پیوند -هایی مانند کار آفرینیه خصوص در زمینهب- آورند. بنابراین باید موضوع توانمنديمی

هاي اجتماعی قرار گیرد. شهرداري و جامعه مورد توجه جدي مدیریت آسیبدیدگانآسیببین 
هاي زندگی، هایی مانند آموزش مهارتاجتماعی را از طریق برنامهدیدگانآسیبتواند تهران می

.توانمند سازدو... دیدهآسیبهاي افراد خانوادهمشاوره به ها،اشتغال زایی، تشکیل تعاونی
در این خصوص ؛ خاص و تعریف جایگاه شهرداريهايگروهافراد و پذیريتوجه به علل آسیب-

هايآسیبخاص در مقابل هايگروهافراد و پذیريعلل آسیب،یکی از مباحث بسیار جدي
تواند به کاهش کمکی میشهرداري تهران چهماعی است. سؤال اساسی این است کهاجت

است. شناخت علل تربیشاجتماعی نماید؟ این موضوع نیازمند کنکاش و مطالعه هايآسیب
هايآسیبتواند به موضوع درمان افراد آسیب دیده و هم پیشگیري از افراد، میپذیريآسیب

با مدیریت اجتماعی یاري رساند. نکته حایز اهمیت دیگر تعریف جایگاه شهرداري در ارتباط
هايآسیبا شهرداري باید در همه یآهباشد. این موضوع اهمیت دارد کاجتماعی میهايآسیب

خاصی است؟ و نکته دیگر این که هايآسیباجتماعی نقش ایفا کند و یا نقش آن معطوف به 
شود؟ این موضوع هم در پیشگیري و همتا کجا تعریف میهاآسیبجایگاه شهرداري در مدیریت 

سیکل درمان قابل تأمل و توجه است. تعریف این نقش و جایگاه شهرداري باید از مراحل 
ساماندهی تا درمان مورد تعریف و بازبینی قرار گیرد.

اجتماعی هايآسیبلزوم توجه به نگاه کارشناسی و علمی به ؛ هاي شهريتوجه علمی به آسیب-
یهایبه خاطر فقدان نگاه علمی، سیاستاست. تاکنوناز موضوعات اساسیدر سطح شهر تهران

هايآسیبها و حاد شدن کارشناسی صورت پذیرفته که نتیجه آن اتالف سرمایهغیربعضاً 
: شهريهايآسیباجتماعی است. با نگاه علمی به 
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شود؛اوالً جایگاه شهرداري تعریف می
شودهاي آن مشخص میعوامل و ریشهانیاً ث.

اجتماعی خواهیم بود.هايآسیبهاي شهرداري در کاهش گذاري برنامهو در نهایت شاهد تأثیر
هايآسیباجتماعی پیوند بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مدیریت هايآسیبالزمه نگاه علمی به 

باشد.اجتماعی در شهرداري تهران می
که شهرداري به امکاناتیهاسازماننیامردم نهاد و پاسخگویی يهابر سازمانتربیشنظارت -

اجتماعی در شهر هايآسیبمتعددي در زمینه مبارزه و کاهش يهاNGOامروزه ؛ دهدارائه می
هایی که شهرداري در این خصوص انجام داده ارائه کنند. یکی از فعالیتتهران فعالیت می

اغلب هاسازماننیات. هاي عمدتاً سخت افزاري مانند دادن زمین و سایر تسهیالت اسکمک
نگاه سخت افزاري دارند، این نگاه باید به نگاه نرم افزاري تبدیل شود. از طرف دیگر نظارت کافی 

گیرد و لذا بازدهی الزم را ندارند و عملکرد مشخصی در این زمینه صورت نمیهاسازمانبر این
دهد، میرار قهاسازماندر اختیار این در قبال تسهیالتی که بایدمیاند. شهرداري تهران نداشته

ها را موظف به پاسخگویی نماید.نآ
هاي هاي مردمی در سطح مناطق و محالت شهر تهران در آسیبتوجه به نقش مشارکت-

مشارکت شهروندان امروزه به یکی از الزامات جدي در مدیریت شهري در کالنشهرها ؛ اجتماعی
هاي ندان در همه حوزهتبدیل شده است، از طرف دیگر مفهوم شهروندي بدون مشارکت شهرو

هاي اجتماعی شهر است. به طور ها، حوزه آسیب. یکی از این حوزهمعناستشهري بیمدیریت 
باال به پایین و بدون مشارکت مردم بسیار ناکارآمد و پر ، مقابله با آسیب اجتماعی با رویکردقطع

پایین بوده و این نگاه باید باال به ی اجتماعهايآسیبهاي مبارزه با هزینه است. تاکنون سیاست
هایی در این خصوص در چند سال گذشته انجام شده ولی هرچند تالش-پایین به باال باشد
رسد و در این زمینه مشارکت مردم باید به موضوعی نهادینه تبدیل شود. در این ناکافی به نظر می

عی به طور دقیق تعریف اجتماهايآسیبارتباط باید گفت که اوالً نقش شهرداري در مدیریت 
نقش، باید مشارکت شهروندان تعریف شود.نیبه اشود و ثانیاً با توجه 

بعضاً دیده شده که در سطح مناطق ؛ هاي اجرا شده در سطح مناطقها و برنامهناکارآمدي فعالیت-
نظر گیرد که علیرغم هزینه فراوان، نتیجه مورد هاي اجرایی صورت میها و برنامهتهران همایش
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ها نظارت کافی توسط شهرداري تهران در برگزاري این برنامهدو دلخواه را در پی ندارد. بای
صورت پذیرد تا نتیجه مناسب را به دنبال داشته باشد.

در برخی از محالت و مناطق شهر تهران، ؛ ها و مراکز آسیب خیز و جرم خیزتوجه خاص به کانون-
و فقیر. این نشینحاشیهسایر مناطق است مانند مناطق اجتماعی باالتر ازهايآسیبمیزان
هايآسیباز فضاهاي دیگر مستعد تولید انواع تربیشها با توجه به شرایط خاص خود کانون

تواند به کاهش ها میفرهنگی و اقتصادي این کانون،اجتماعی هستند. شناخت بافت اجتماعی
اجتماعی و استفاده از تجارب هايآسیبپیشگیري از هايبرنامههاي اجتماعی یاري رساند. آسیب

اجتماعی هايآسیبتواند به مدیریت بهتر سایر کشورها و همچنین تقویت سرمایه اجتماعی می
در محالت و فضاهاي یاد شده کمک کند.

و فضاهایی است که برخی از جرائم در هاکانونشهري، در شهر تهران یکی از دفاعبیفضاهاي 
به زیر توانمین فضاها ایجملهاز ؛شوندمیو در آن افراد زیادي قربانی جرم دهدمیخ رهاآن
اجراي و خلوت و تاریک اشاره کرد. با شناخت این فضاها هايکوچهو هاخیابان، هاپل

خارج کرد.دفاعبیاین فضاها را از حالت توانمیوضعی هايپیشگیري
یکی از :مداخله کندهاآندر تواندمیشهرداري که هاییآسیبمشخص کردن جرائم و -

و تواندمیموضوعات بسیار با اهمیت، مشخص کردن نوع آسیب و یا جرائمی است که شهرداري 
اجتماعی در هايآسیبدر معرض دید بودن و حضور مالكمداخله کند. اولین هاآندر د بای

از اولین تواندمی،ي عمومی نمود دارندکه در فضاهاهاییآسیببنابراین ؛فضاهاي عمومی است
است که در اسناد و هاییآسیبباشد. مالك دیگر نوع ي عمل براي شهرداري تهرانهامالك

به زنان خیابانی، دختران فراري، توانمیهاآسیباین ترینمهمقوانین باالدستی وجود دارد. از 
، متکدیان اشاره کرد.هاخانمانبیفروش، کودکان کار و خیابانی، معتادان خیابانی، زنان دست 

1پیشنهادات و ارائه راهکارها

:مشخص در خصوص نهادینه کردن مشارکت اجتماعینامهتدوین آیین.1
شهرداري وجود در مشخصی در حوزه مشارکت اجتماعی نامههاي انجام شده، آیینبا توجه به بررسی

را ماعی در مدیریت شهري ایجاد کند و هم جایگاه آنندارد که بتواند هم درك روشنی از مشارکت اجت

باشد.هاي محقق با کارشناسان سازمان میمصاحبهاین قسمت از گزارش حاصل مطالعات و-1
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هاي مربوط به زندگی شهري داراي الگوها، معین نماید. به طور مسلم مشارکت اجتماعی در همه حوزه
تدوین نامهتواند در قالب یک آیینموارد مینیهمه اوکارها و ابزارهاي خاص خود است. سازها،مدل

تواند یکی از لوازم اصلی جهت نیل به وضعیت مشارکت مردمی در مدیریت مینامهشود. تدوین این آیین
شهري شهر تهران باشد.

:نگاه علمی و کارشناسی به مقوله مشارکت اجتماعی و استفاده از الگوهاي مناسب و به روز در دنیا.2
جود ندارد متأسفانه در سطح مدیریت شهري نگاه علمی و کارشناسانه به مقوله مشارکت شهروندي و

در سطح شهرها و به طور حتمو در بدنه مدیریت شهري این نگاه رسوخ نکرده و نمود الزم را ندارد. 
ها و از مدلد در این زمینهز مشارکت مردمی وجود دارد که بایها و الگوهایی امدل،هاي مختلفکالنشهر

هر شهري بسترهاي بومی و تجربه سایر شهرها در مدیریت مشارکتی شهر تهران بهره جست. البته 
هاي جدید مشارکتی به آن توجه از مدلگیريبهرهدر بایدباشد که محلی مربوط به مشارکت را دارا می

کرد.

: شهروندان و ایجاد حساسیت در آنان نسبت به محیط زندگی شهريسازيآگاه.3
توان ت اجتماعی میشرط اول و بنیادین مشارکت اجتماعی، آگاهی است، چرا که در تعریف مشارک

گفت که مشارکت اجتماعی به معناي دخالت و درگیر شدن آگاهانه و داوطلبانه مردم در تصمیمات و 
ها تأثیر گذاشته به طوري باشد که بر سرنوشت آنفراگردهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی می

منفعل را به شهروندان فعال تبدیل رسند. مشارکت، شهرنشینان که با انجام آن به یک رضایت درونی می
کند. با وجود آگاهی و درك شرایط محیط پیرامون است که شهروندان دست به اقدام و کنش و در می

و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به محیط شهري پیرامون و به ارتقاءزنند. نتیجه مشارکت جمعی می
هاي تواند در سرلوحه برنامهاجتماعی شهري میهاي ویژه نسبت به ماهیت و اثرات منفی و مخرب آسیب

صالح و به ویژه شهرداري تهران قرار بگیرد.نهادهاي ذيسازيآموزش و آگاه

: هاي اجتماعیهاي مردمی در حوزه آسیبهاي مشارکتشناسایی ظرفیت.4
در طور که اشاره شد به طور سنتی مشارکت به معناي واقعی آن ساري و جاري است و مردمهمان

هاي زیادي در بطن جامعه شهري در امر جویند. به طور مسلم ظرفیتهاي مختلف از آن مدد میبرنامه



40ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه

هاي مختلف به ها در حوزهها شناخت این ظرفیتمشارکت اجتماعی وجود دارد که الزمه استفاده از آن
اي مشارکت سنتی در هباشد. متأسفانه مدیریت شهري نتوانسته از ظرفیتهاي اجتماعی میویژه آسیب

تخریب ،نتیجه آن،استفاده کندهازمانی هم بخواهد از این ظرفیتاگر امر مدیریت شهري استفاده کند و 
سترها و ، بنه در مقام دخالت، بلکه در مقام تسهیل گردیریت محلی بایهاي سنتی است. مدمشارکت

د. مناطق و محالت شهر تهران از نظر ابزارهاي مشارکت مدرن را بر مبناي مشارکت سنتی فراهم نمای
یافتگی هاي توسعهو از سطح یکسانی به لحاظ شاخصندهستمتفاوتاجتماعی با هم -بافت فرهنگی

هاي مردمی در سطح شهر اهیت مشارکت و ظرفیت، مموضوعنیبه ابرخوردار نیستند، بنابراین با توجه 
باشد.تهران، با هم متفاوت می

: هاي مدیریت شهريگیريروندان در تصمیمتوجه به نظرات شه.5
هاي هاي یک طرفه، از باال به پایین و مدیریت آمرانه و بدون پاسخگویی از ویژگیگیريتصمیم

باشد. بسیاري از تصمیماتی که در گذشته در شهر تهران گرفته اساسی مدیریت شهري در ایران می
بوده است. نگاه فن ساالرانه به جاي نگاه اجتماعی هاي خارجی و غیربومی بر اساس مدلتربیششد می

حاکم بوده است و متأسفانه نظرات و نیازهاي شهروندان چندان در تصمیمات مدیریت شهري در تربیش
مشارکت مردمی و هايظرفیتموضوع، عدم استفاده از نیاجهینتاین گذشته تاریخی دخالتی نداشته، 

هاي بسیاري در جهت نهادینه کردن مدیریت شهري اجتماع شهاي گذشته تالعمومی است. در سال
زمه ت. المحور و مردم ساالر صورت گرفته است ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار اس

و استفاده از نظرات و نیازهاي شهروندان در امر مدیریت شهري در کارگیريبهمشارکت اجتماعی توجه و 
باشد.هاي اجتماعی میبها به ویژه حوزه آسیهمه حوزه

: هاي اجتماعیهاي داوطلب مردمی در حوزه آسیبشناسایی گروه.6
هاي داوطلب متعددي وجود دارد که داوطلب مشارکت در مسلماً در سطح محالت و مناطق گروه

ها خودجوش بودن و باشند. ماهیت این گروههاي اجتماعی میزمینه کاهش و پیشگیري از آسیب
هاي بسیار باالیی در زمینه مشارکت اجتماعی ها داراي ظرفیتباشد. این گروهها میبودن آنغیرانتفاعی 

تواند امکانات مختلف نرم افزاري و هاي داوطلب میباشند. شهرداري تهران ضمن شناسایی این گروهمی
ها بگذارد.سخت افزاري در اختیار آن
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: رت پیمانکاريتوجه به مدیریت محلی به صورت واقعی و نه به صو.7
از آنکه ماهیت مشارکتی داشته باشد، تربیششود هایی که در سطح محالت اجرا میبرخی از برنامه

هایی که به عنوان مشارکت با شهرداري تهران همکاري گروه؛ و ماهیت انتفاعی و پیمانکاري دارد
نابراین د. بکننخود توجه میشهري فکر کنند، به سود اقتصادي مسائلاز آنکه به حل تربیشکنند می

بر محور مشارکت واقعی شهروندان باشد.دشود بایهاي مختلف اجرا میوزهموضوع برون سپاري که در ح

در سطح مناطق و محالت در حوزه مدیریت ی هاي مربوط به مشارکت اجتماعبازبینی و بازنگري برنامه.8
: هاي اجتماعیآسیب

هاي مدیریت شهري به ویژه هاي اجرا شده در حوزهنفی برنامهبازبینی و بررسی نقاط مثبت و م
هاي اجتماعی در سطح مناطق و محالت شهر تهران یکی از ضروریات اساسی در موضوع آسیب

موضوع پرداخته شود که در بدنه مدیریت نیاهر این بررسی الزم است بد. دباشمشارکت اجتماعی می
و ابزارهاي هامکانیسموجود به وضعیت مطلوب وجود دارد و شهري چه موانعی جهت نیل از وضعیت م

مشارکت حداکثري مردم را در توانمیهاییشیوهه چه ، برسیدن به وضعیت مطلوب کدامند و دیگر اینکه
اجتماعی احصا کرد.هايآسیبمدیریت 

: هاي روابط اجتماعی به عنوان بستر مشارکت اجتماعی در سطح محلهتقویت شبکه.9
باشد. با توجه به رشد هاي اجتماعی میجوش شهروندان شبکهس مشارکت داوطلبانه و خوداسا

هاي اجتماعی از اند و بسیاري از شبکهشهر تهران، محالت هویت خود را از دست دادهرویهبیشتابان و 
ت هم گسیخته است، موضوعی که شاید بتوان گفت یکی از موانع جدي در راستاي نهادینه شدن مشارک

سطح ارتقاءتواند به اي از طریق آن، میها و احیاي هویت محلهاجتماعی باشد. تقویت این شبکه
مشارکت اجتماعی در شهر تهران یاري رساند.

هاي مردمی و تعیین هاي در معرض آسیب یا آسیب دیده از طریق مشارکتشناسایی و ساماندهی گروه.10
: هاي اجتماعیوله شهرداري در رابطه با آسیبهاي مردمی بر اساس وظایف مححدود مشارکت

هاي مردمی در وهله اول هاي اجتماعی در شهر تهران و نقش مشارکتدر موضوع مدیریت آسیب
هاي اجتماعی مشخص شود. گاهی باید میزان و ماهیت نقش و وظایف شهرداري در قبال مدیریت آسیب

رود و وظایف قانونی هاي اجتماعی فراتر میآسیبشهرداري از وظایف قانونی و ماهوي خود در مدیریت 
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هاي قانونی و مصوب شود و این با فعالیتبهزیستی را عهده دار میمانند سازمانهاو سازمانسایر نهادها 
هاي شهرداري هم خوانی ندارد. در ابتدا باید مشخص شود که شهرداري تهران در کدام یک از آسیب

باید گفت، شهرداري تهران صرفاً باید به سؤالنیبه ادازد؟ در پاسخ اجتماعی باید به مدیریت بپر
مدیریت شهري دارد مانند معتادان خیابانی، وظائف با حوزه مستقیمهایی بپردازد که ارتباطآسیب

دتواند و نبایهرداري تهران نمی، کودکان کار و خیابانی و فراري تکدي گري و... بنابراین شهاخانمانبی
، هاي اجتماعیهاي اجتماعی ورود کند. بعد از تعیین جایگاه شهرداري در مدیریت آسیبه آسیبدر هم

تواند فراتر از ها نمیدر رابطه با جایگاه شهرداري تعریف شود و مشارکتدهاي مردمی بایرفاً مشارکتص
یب دیدگان است وظایف مصوب شهرداري قرار بگیرد مثالً اگر وظیفه شهرداري شناسایی و ساماندهی آس

باشد.ها باید در این راستا قرار بگیرد چرا که فراتر از آن در حیطه اختیارات شهرداري نمیمشارکت

: عدم هماهنگی در شهرداري در بحث مشارکت اجتماعی.11
پردازند به طوري که هاي زیادي به موضوع مشارکت اجتماعی میدر نهاد شهرداري زیرمجموعه

دها باییجاد هماهنگی در بین آنها و اها وجود دارد، سامان دهی این زیرمجموعهناهماهنگی در بین آن
در مباحث مشارکت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

اجتماعیهايآسیبمشخص کردن گروه هدف در مدیریت .12
کنند و امنیت ذهنی هاي عمومی شهري را نامناسب و نازیبا میخیابانی که محیطدیدگانآسیب

ترین گروه هدفی باشد که شهرداري تهران در موضوع مدیریت مهمبایدزنند ندان را بر هم میشهرو
اجتماعی مورد توجه قرار دهد.هايآسیب

و دوري از دیدگانآسیبو درمان هاآسیباهش ، کمشخص کردن جایگاه شهرداري در پیشگیري.13
هاسازمانها وکاري با سایر دستگاهموازي

ریساشهرداري با موازي کاريی که بدان اشاره شد ابهام جایگاه شهرداري و یکی از مشکالت
هايآسیبشود شهرداري وظایف سایر نهادها را در انواع است به طوري که بعضاً دیده میهاسازمان

انونی، ها و مستندات قنامهها و تفاهمنامهبا نگاه کارشناسی در قالب توافقباید؛ لذا دهداجتماعی انجام می
شهرداريکاريحوزه تمایزبایداجتماعی مشخص شود، بنابراین هايآسیبجایگاه شهرداري در کاهش 

مشخص شود.خیابانیدیدگانآسیبنهادها با مفهوم سایربا 
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شهريهايآسیبنگاه علمی به .14
ا و ههاي شهري استفاده کرد، حمایت از طرحتوان از نگاه کارشناسان آسیبدر این زمینه می

علمی مبارزه با اعتیاد کمک کند.ارتقاءتواند به ها میهاي دانشگاهنامهپایان

تسهیالت ارائه هاآناجتماعی به هايآسیبکه شهرداري در مبارزه با ییهاNGOبر تربیشنظارت .15
.دهدمی

دهد، ائه میها ارمانسازنیاهکه ب- عمدتاً سخت افزاري - در قبال تسهیالتیبایدشهرداري تهران 
هاي ر این زمینه ارائه محتواي مناسب در قالب برنامهد. دها را نیز مورد ارزیابی قرار دهعملکرد آن

مردم نهاد يهاسازمانيبراگذاريسیاستپیشنهادبا توانمیحتیگشا باشد، و تواند راهمشخص می
مشخص و تعیین شود.هاراه آن

اجتماعیدیدگانآسیبت مربوط به اشتغال توسعه مراکز کارآفرینی و تسهیال.16
درصد زیادي از آسیب دیدگان اجتماعی به دلیل فراهم نبودن بستر جامعه و عدم پذیرش از طرف 
جامعه و به خصوص نزدیکان و حضور همان عواملی که فرد را به مسیر آسیب کشانده است دوباره گرفتار 

ها و همچنین توجه جدي خانوادهسازيبه وسیله آگاهدتوانمی، شهرداري تهران شوندمیآسیب اجتماعی 
ها شرایط پذیرش آسیب دیدگان و ایجاد تعاونیی کارآفرین،توانمندسازي از طریق ایجادمسئلهبه 

اجتماعی در جامعه را فراهم کند.

اجتماعیهايآسیبهاي شهروندان در کاهش توجه جدي به نقش مشارکت.17
هايآسیبهاي مدیریت شهري در کاهش در رأس برنامهبایدن به طور قطع مشارکت شهروندا

گشا باشد. تواند راهاجتماعی قرار گیرد. در این راستا توجه به محله محوري و مدیریت محلی می

گیرد.اجتماعی انجام میهايآسیبهایی که در سطح مناطق در مدیریت ها و فعالیتبر برنامهتربیشنظارت .18
تواند به ها میکنند و میزان اثرگذاري آنها را اجرا میبرنامهنیکه او محالتی دهی مناطقپاسخ

اجتماعی در سطح محالت و مناطق یاري رساند.هايآسیبکاهش انواع 
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هاي اجتماعیها و راهبردهاي مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت آسیبمؤلفه: 10جدول 
راهبردهاي اجراییهامؤلفهردیف

مشخص در خصوص نهادینه نامهن آیینتدوی1
مدیریت شهرير کردن مشارکت اجتماعی د

تخصصیهايتشکیل کارگروه-
، مدون و اجرایی در شوراي اسالمی شهر و تعیین اهدافنامهتدوین یک آیین- 

اجتماعیهايآسیبمشارکت در حوزه مدیریت هايمکانیسمبزارها و ا

2
ارکت نگاه علمی و کارشناسی به مقوله مش

و به روز ب اجتماعی و استفاده از الگوهاي مناس
در دنیا

ها و هاي در قالب طرحهاي علمی دانشگاهاستفاده از ظرفیت-
هاي پژوهشینامهپایان

ها مردمی و هاي علمی در خصوص موانع مشارکتبرگزاري همایش-
هاي اجتماعیها در حوزه آسیبشناسایی ظرفیت

هاي اجتماعیتخصصین مشارکت اجتماعی و آسیبنظران و ماستفاده از صاحب- 
استفاده از الگوهاي مشارکت در کالنشهرهاي سایر کشورها و تالش -

هاآنسازيجهت بومی

ن شهروندان و ایجاد حساسیت در آناسازيآگاه3
محیط زندگی شهريه نسبت ب

هاي شهروندي از طریق و آموزشسازيتوجه جدي به موضوع آگاه-
هاي دیداري و شنیداريرسانهها وبرنامه

هاي اجتماعیدر حوزه آسیبسازيهاي هدف آموزش و آگاهشناخت گروه- 

هاي مردمی در هاي مشارکتشناسایی ظرفیت4
هاي اجتماعیحوزه آسیب

هاي مناطق و محالت به تفکیکشناسایی ظرفیت-
ر د...وعتمدین محالت ، مهاي اثر گذار مانند روحانیونشناسایی گروه-

موضوع مشارکت اجتماعی

هاي گیريتوجه به نظرات شهروندان در تصمیم5
مدیریت شهري

در اجراي هر ا ههاي آناستفاده از نظرات شهروندان و توجه به نیازمندي-
هاي اجتماعیطرح و برنامه شهري به ویژه در حوزه آسیب

هاي داوطلب مردمی در حوزه شناسایی گروه6
هاي اجتماعیآسیب

هاي اجتماعی و ها داوطلب و خودجوش در حوزه آسیبناسایی گروهش-
هاهاي آنها و برنامهتوجه به خواسته

هاي هاي سخت افزاري و نرم افزاري به گروهدر اختیار نهادن کمک-
داوطلب در سطح محالت

توجه به مدیریت محلی به صورت واقعی و نه 7
به صورت پیمانکاري

برون سپاريهايبازنگري در برنامه-
هاي مربوط به مدیریت محلیتجدید نظر در برنامه-

8
ها و مربوط به مشارکت بازبینی و بازنگري برنامه

اجتماعی در سطح مناطق و محالت در حوزه 
هاي اجتماعیمدیریت آسیب

هاي اجرا شده و تجدید نظر و ارزیابی کارشناسی و علمی از برنامه-
شناسایی نقاط ضعف و قوت آن

هاي روابط اجتماعی به عنوان بستر تقویت شبکه9
مشارکت اجتماعی در سطح محله

هاي ایجاد بسترهاي مناسب در سطح محالت و شناسایی زمینه-
هاي روابط اجتماعیگیري شبکهشکل
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هاي اجتماعیها و راهبردهاي مشارکت اجتماعی در حوزه مدیریت آسیب: مؤلفه10جدول ادامه 
اهبردهاي اجراییرهامؤلفهردیف

10

هاي در معرض شناسایی و ساماندهی گروه
هاي آسیب یا آسیب دیده از طریق مشارکت

هاي مردمی بر مردمی و تعیین حدود مشارکت
اساس وظایف محوله شهرداري در رابطه با 

هاي اجتماعیآسیب

هاي در معرض آسیب و یا آسیب دیدهشناسایی و ساماندهی گروه-
هاي اجتماعییف شهرداري در حوزه آسیبعیین حدود وظات-
هاي مردمی در رابطه با وظایف ما هوي و تعیین دقیق نقش مشارکت-

ذاتی شهرداري

در عدم هماهنگی در بحث مشارکت اجتماعی11
شهرداري تهران

عریف مجدد مشارکت اجتماعی در بدنه مدیریت شهري و ایجاد ت-
ربطهماهنگی و مشخص کردن نهادهاي ذي

هاي اجتماعی که شهرداري باید به مدیریت آن بپردازدن دقیق نوع آسیبتعیی- 
تعیین جایگاه شهرداري از مراحل پیشگیري، ساماندهی تا درمان -

هاي اجتماعیآسیب
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مسائلپژوهش کیفی، مجله بررسی : خوابی در شهر تهران) اعتیاد، طرد و کارتن1389ی (صدیق سروستانی و آرش نصر اصفهان-

.4شماره اجتماعی ایران، 
.عات و برنامه ریزي شهرداري تهرانمطال، سازمانررسی وضعیت مدیریت شهري) ب1387(حمت اهللا، رصدیق سروستانی-
، »آن بر بزهکاري نوجوانانتأثیراالن و سهمهايگروهاختالالت کارکردي خانواده، مدرسه و «)، 1383س (اصل، عبامحمدي-

.101فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 
.ندالیسم، انتشارات آن) و1383ا (محسنی تبریزي، علیرض-
.لگوهاي مشارکت شهروندان در امور شهري، مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهرداري تهران)، طراحی ا1386موسایی، میثم (-

- Siegel, Larry (2003) criminology.Thamson-Wadsworth



تاکنون:1387ریزي شهر تهران از سال عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه
کتب:

طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناري در محیط کالنشهرها
مدیریت زیست محیطی فضاي سبز شهري
هاي انسانیشهرها در فرآیند جهانی شدن (گزارش سکونتگاه(
ها و راهبردهاي زیست محیطی کالنشهر تهرانمجموعه مقاالت سمینار چالش
راهنماي توانمندسازي شهروندان و محالت شهر براي ارتقاي سالمت
(راهبردهاي ملی، قوانین و مقررات) آلودگی هوا

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران
هاي محلیمدیریت بحران (اصول و راهنماي عملی دولت(
ریزي شهري سالمبرنامه
آوري راهبردي مدیریت دانشفن
سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایرانامکان
رانمبانی پایداري کالنشهرها با تاکید بر کالنشهر ته

هاي دانش شهر:گزارش
 جهانشهرها و گروه اقتصاديG24کودکان و شهروندي
ها و پیوندهاي سست در شبکه شهرهاي جهانیسیاه چالهشهروندي فعال و نظارت شهروندي
هاي استان اونتاریو، کاناداریزي فرهنگی در شهرداريمروري بر برنامهپرست خانوارمطالعه وضعیت اقتصادي و اجتماعی زنان سر
جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستیها و راهکارهاهاي فرسوده شهر تهران، چالشبوسجایگزینی مینی
تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور لیزینگ زمین و مسکن
وضعیت شهرونديالمللی در جایگاه جدید جهانی کالنشهرها با تاکید هاي بیننقش سازمان

بر مجمع شهرداران کالنشهرها
دیپلماسی شهري در فرآیند جهانی شدنیابی در حوزه مدیریت شهريمسئله
جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداريهایی براي بررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهاي جهانی (آموزه

تهران)
 بررسی کاهش آلودگی هواي شهر تهران با جایگزینی سوختCNGهروندي در دوران پساملیش
ها در استان تهراناثرات اجراي قانون هدفمند کردن یارانههاي ها و فضاهاي سبز شهري (پاركرویکردهاي جدید در طراحی پارك

محور)موضوع
حکمرانی خوب شهريمفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهري با تمرکز بر شهر تهران
هاي شهريرحجایگاه فضاهاي زیرزمینی در طریزي شهري سالمریزي و مدیریت شهري: برنامهرویکردهاي جدید در برنامه
مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندانابزاري جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد عوارض سبز؛

هادرآمدهاي پایدار براي شهرداري
 هابه سهم استانبررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجههاي فضاي سبز کالنشهر تهران و شهر ها و برنامهبررسی تطبیقی طرح

گوانگژو چین
بررسی وضعیت رود دره فرحزاد وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق

گانه شهر تهران 22
معلولیت و شهرونديهاي درون شهريخطرهاي محتمل بر تونل
ران سفید (برف) و مدیریت آن در کالنشهرهابحبررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره دولت و پایتخت؛

ها به عنوان منبع درآمدي پایدار در مدیریت شهريپایتخت
ها)دیپلماسی شهري (ابزاري براي توسعه ملی در عصر فضاي جریانز بر نیازهاي اجتماعی شهرها در شهر تهران؛ با تمرکراهطراحی پیاده
مدیریت منظر شهري محالت با رویکرد پایداريسامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران
 گانه شهر تهران22مطالعه وضعیت ازدواج در مناطقیابی به حمل و نقل پایدار در تهرانهاي دستبررسی و ارائه سیاست
مطالعه وضعیت طالق در شهر تهراندستورالعمل یخ زدایی معابرالزامات تهیه
اي (با تاکید بر بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه

شهر تهران)
ها و مشاغل در حوادثبرنامه استمرار خدمات سازمان

سازي در شهر تهرانبررسی ضوابط بلندمرتبهمدیریت تقاضاي سفر)TDM(
شهروندي و سالمندينقل شهريمهندسی ارزش در حمل و
کشاورزي شهريمدیریت حریم پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهاي اجرایی
هاي حمل و نقلکالنشهرها و چالش



هاي مدیریتی:گزارش

هاهاي اجراي قانون هدفمند کردن یارانهارزیابی درآمدها و هزینهتوجه به تحلیل برنامه شهرداري در کاهش آلودگی هواي شهر تهران با
انداز شهردارينقش و چشم

ها و راهبردهاي رشد اقتصادي در ایران (با تمرکز بر استان تهران)بررسی چالش ارزیابی عملکرد شهرداري درخصوص مبارزه و پیشگیري از اعتیاد و ارائه
رهنمودهاي الزم

یابی به اشتغال کامل (با تمرکز بر ها و راهبردهاي دستبررسی چالش
ن تهران)استا

 مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهري در ایران با تأکید بر کالنشهر
تهران

 کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم 1394بررسی الیحه بودجه سال
1389و بودجه سال 

نشانی و رسانی سازمان آتشهاي خدماتها و شیوهامکانات، توانمندي
خدمات ایمنی شهرداري تهران

و جایگاه ایران در آن2414اخص بهروزي در سال گزارش شمروري بر نقش شهرداري تهران در مدیریت بحران
 89لغایت 84گزارش عملکرد شهرداري تهران (از سال(ها و نیازهاي گردشگري الکترونیک در ایران (تهران)بررسی ضرورت

(از دیدگاه شورایاران) بررسی مسائل و مشکالت شهر تهرانهاي هاي ادواري سامانههی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمونساماند
براي انواع خودرو (فاز اول پروژه)CNGرسانیسوخت

ها و راهبردهاي کاهش تورم در ایران (با تاکید بر استان تهران)بررسی چالش ،نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهري (بررسی موردي برنامه، طرح
ظر شهري نعمت آباد)اجرا و نظارت طرح من

المللی و داخلی فعال در هاي علمی و پژوهشی بینمعرفی مراکز و سازمان
بررسی نظرات شهروندان تهرانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار تهرانحوزه مدیریت شهري

ریزي مبتنی بر عملکردمبانی بودجهاي هبازنگري طرح نوسازي ناوگان تاکسیرانی تهران (جایگزینی تاکسی
فرسوده)

 ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه89گزارش عملکرد سالهاي روگذرارزیابی معایب و مزایاي احداث زیرگذر عابر پیاده به جاي پل
 شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راهکارهاي

سکونی شهراي در محالت مراهکارهاي ساماندهی جا پارك حاشیهارتقاء آن

ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران (جدایی ضرورت
هاي بتنیمدیریت زبالههاي ري و شمیرانات از کالنشهر تهران؛ تهدید یا فرصت)شهرستان

هاي بهداشتی عمومیبررسی ضوابط احداث، نگهداري و مدیریت سرویستار مدرني تطبیقی تهران با شهرهاي اسالمی با ساخمقایسه

ها و الزامات)جهاد اقتصادي و نقش شهرداري در تحقق آن (با تاکید بر ضرورتهاي حمل و نقل مانند تونل، پل معرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزینه پروژه
برداريهاي دو طبقه از محل دریافت عوارض بهرهو بزرگراه

 محوريمحلهساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکردها و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانشاخص
هاي شهريهاي ارگانیک در طراحی المانجایگاه فرم(فاز اول) خوردگی مواد در هواي شهري
سنجی تحقق اجراي فضاي سبز عمودي در شهر تهرانامکانابط پیشنهاديتحلیل و ارائه ضوسازي در شهر تهران؛ مطالعات،بلندمرتبه
(دوام) طرح داوطلب واکنش اضطراري محلهها و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانشاخص
بازي مستقر در سراي محالت در شهر تهرانهاي اسبابارزیابی عملکرد خانه) وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران- )1عدالت در شهر
ها و راهکارهاتضروردهنده،شهر آموزشمبانی مدیریت طرح
 نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداري تهران درخصوص عملکرد

ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهرانشهرداري

ها و انتخاب هاي شهرداريمطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت
شهرداران در شهرهاي مختلف جهان

 وري خانه سالمت در سراي محالت و ارائه بهرهبررسی میزان
رهنمودهاي الزم

ها با ریزي حمل و نقل شهري و مقایسه آنهاي موفق برنامهمعرفی نمونه
شهر تهران

هاي فرهنگی و اجتماعی به بخش بررسی وضعیت واگذاري فعالیت
خصوصی در شهر تهران

هاي فرسوده نهبررسی نظام مداخله بهینه براي بهسازي و نوسازي په
ترین عوام توسعه گردشگري در شهر تهرانبررسی مهمشهر تهران

هاي بتنی شهر تهران (مطالعه موردي: هاي پلشناسایی و ارزیابی خرابی
بعثت)–طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران (حدفاصل شوش خانی)پل شهید صنیع

کترونیکی شدن شهر ها و پیامدهاي الها، فرصتترین چالشبررسی مهم
SWOTتهران با استفاده از مدل 

گذاري اجتماعی در مواجهه با پدیده: کارتن خوابیسیاست



اي میزان آمادگی الکترونیکی ایران و کشورهاي جهان با بررسی مقایسه
نهاي اجتماعی و توسعه محالت در کشور انگلستاتبیین الگوهاي موفق مشارکتنگاهی ویژه به شهر تهران 

 وضعیت محیط زیست شهر تهران(SoE))86-1377(سازي اداره سینماهاي تحت مالکیت مطالعه و تدوین راهکارهاي بهینه
شهرداري و تعیین نقش بخش خصوصی در آن

 بررسی مسائل و مشکالت موجود در مرزهاي مناطق و نواحی از دیدگاه
هاي شهر تهران)هاي شهري و نحوه مدیریت آن (مطالعه موردي: سیالبسیالبشهرداري تهران)17و 14مرزهاي مناطق و نواحی شهروندان (مطالعه موردي:

سازي در شهر تهرانهاي سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکهشناسایی ظرفیتمطالعه آثار اجتماعی و اقتصادي کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران
در تهران و ارائه راهکارهایی تحلیلی بر وضعیت اجتماعی رانندگان تاکسی

هاپذیري آنبراي افزایش اعتماد عمومی و مسئولیت
ها و تأثیر آن بر درآمدهاي ها، مزیتمالیات بر ارزش زمین؛ ویژگی

شهرداري تهران
بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها«توسعه انسجام اجتماعی در تهران«
 گانه 22بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهري در مناطق

اي در شهر تهران)شهر، مصرف فرهنگی و تحلیل نسلی (مطالعهشهر تهران

هاي حمل و نقل هوشمند ضرورت استفاده از سیستم(ITS)در شهر الکترونیکگذاري اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانیسیاست
اي کالنشهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا پذیري لرزهبر آسیبمروري

با نگاهی بر وضع موجود 
) توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با -)2عدالت در شهر

تهرانجمعیت ساکن در مناطق شهر
تدوین مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاس شهريین با رویکرد طراحی شهريبررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میاد

ارزیابی طرح جامعریزي حریم ریزي حریم پایتخت و برنامهبرنامه راهبردي مدیریت و برنامه
شمال بزرگراه بابایی

؛ تعیین 1هاي شناسایی مسائل اجتماعی در اولویت (سلسله گزارش(
اصالح تقسیمات شهري تهرانموضوعات اجتماعی مهم از نظر مردم

تماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران اعتماد اج و جایگاه ایران2010توسعه انسانی در سال
ریزي و مدیریت راهبردي حوضه آبخیز شهريمفاهیم زیست محیطی در برنامه) کودکان و خدمات شهري- )3عدالت در شهر
بندي هاي اجتماعی به منظور تدوین مدل اولویتشناسایی شاخص

هاي شهروندي بر توسعه شهر الکترونیکنقش آموزشموضوعات و مسائل حوزه شهري

رنگ در شهر ارزیابی خطوطBRTالمللیتهران با استاندارد بین
هویت شهروندي و راهکارهاي ارتقاء آن در شهر تهرانها و کارآفرینی اجتماعیشورایاري

نحوه واگذاري خطوطBRTبه بخش خصوصی :گزارش فاز دوم: مدل از ضایعات الکترونیک به منابع موادبازیافت)
گردش مواد و مدل مالی)

هاي فرسوده و ارائه راهبردهاي بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه
هاي زیرساخت شهري (در مرحله اجرا)محیطی پروژهستیزارزیابی پیامدهاي مبتنی بر مشارکت مردم

هاي خاکی در پایدارسازي شیروانیهاي نوینبررسی و مقایسه روش
شرایط گوناگون

وري استخرهاي تحت مالکیت شهرداري تهران و ارائه بررسی میزان بهره
وري آن و مقایسه آن با بخش خصوصیراهکارهاي جدید براي افزایش بهره

ها در شهر تهرانهاي جدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنتکنولوژيقدامات شهرداري در موضوع حجاب و عفافنقد و نظري بر ا

راه بازار تهرانارزیابی پیاده
؛ بررسی نیازها سنجی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جوانان شهر تهراننیاز

ي اجتماعی و فرهنگی هابرنامهو هاتیفعالي جوانان از برداربهرهو میزان 
و ورزشی شهرداري تهران

ممیزي انرژي ساختمان در شهر تهرانکالنشهر تهران و مناطق بیست ش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن درگرای
(مبانی و رویکرد نظري، تحلیل و تبیین وضع موجود، پیشنهادها و راهکارها)و دوگانه

بررسی مشارکت شهروندان در امور شهري کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد تهران امروز (مطالعه موردي بررسی
هرك غرب)مسجد جامع ش

اجتماعی زنان سرپرست خانوار (معرفی و ارزیابی -توانمندسازي اقتصادي
)توحیدتونلموردي:مطالعه(شهريهايتونلدرایمنیمالحظاتعملکرد شهرداري تهران)

مناطق شهرداري تهرانهاي بحران (پایگاهبررسی وضعیت اتاق (هاي پشتیبانیمبانی نظري و شاخص) ها)شهر خالق
هاي حمل و نقل پاك در شهرهابررسی انواع روش




