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   چکیده
 یلبه دل يشهر يفضا یکشهر است. عدم حضور شهروندان در  یعموم هاي در عرصه يشهر یریتمد یاساس هاي اولویت از یکی آن، ارتقاي هاي امنیت شهروندان و روش ینمأت

 15که بر حسب بند  یفیاز وظا یکیراستا  ینا ر. دگردد یزمان م یدر ط دفاع یب يشهر فضاهاي به ها شدن آن محدوده یلو تبد یمنجر به کاهش سرزندگ یت،ترس و فقدان امن
 ياز تردد آنها در سطح فضاها یريو جلوگ يشهر یواناتو کنترل ح یریتاست، مد یده) محول گرديشهر یریتنهاد مد ترین یی(اجرا يبر عهده شهردار ها يقانون شهردار 55ماده 
 نماید یرا موظف م ياست که شهردار یلیبه انسان از جمله دال یردارواگ هاي یماريب انتقال یاو  رساندن یبآس واسطه به يشهر هاي در عرصه یواناتگروه از ح ین. تردد ااست يشهر

 لگويبر ا يو با مرور ییمحتوا یلو تحل یفیک یقاز روش تحق گیري بر آن است تا با بهره یشهروندان به مقابله با آنها بپردازد. در پژوهش حاضر سع یشآسا ینمأبه منظور ت
در  دهد یحاصل از پژوهش نشان م یج. نتایردقرار گ یمورد بررس یاقدام مشارکت یهبر پا ها يقانون شهردار 55ماه  15نحوه اقدام در حوزه بند  یطشرا ي،مطلوب شهر ییحکمروا

موجود در بستر  يو معضالت شهر یازهاآگاه و فعال است که ن دانیوجود شهرون یازمنددر گام اول ن يشهردار ها، یتولؤو مس یفامروز در حوزه انجام وظا یچیدهپ يشهر یطشرا
 هاي انجام طرح يدر راستا ها یتبر حسب ظرف یمدن ينهادها یرو سا یخصوص يها نمودن بخش یربا درگ یگرد يکرده و از سو رسانی جامعه را به طور مستمر به آن نهاد اطالع
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Abstract  
Ensuring the Citizens' security and its promotion is one of the basic priorities of urban management in the public areas of the city. The absence of 
citizens in an urban space due to fear and lack of security leads to reduced vitality and the creation of defenseless urban spaces. Therefore, according 
to the municipal law, one of the duties of the municipality is to manage and control urban animals and prevent their movement at the level of urban 
spaces. The movement of these animals in urban areas due to damage or transmission of infectious diseases to humans is one of the reasons that 
obliges the municipality to deal with them in order to ensure the comfort of citizens. In this research, using a qualitative research method and a review 
of “Good Urban Governance” model, the management and control of urban animals based on participatory action is examined. The results of the 
research show that in today's urban conditions in the field of performing duties and responsibilities, the municipality in the first step needs the 
existence of aware and active citizens who continuously inform the urban problems in the community to that institution. On the other hand, the 
municipality, with the cooperation of the private sector and other civil institutions, can consider participatory action plans according to their capacities. 
This method can increase the efficiency and effectiveness of the action. 
Keywords  
Good Urban Governance, Participation, Security, Management of Urban Animals  

 
-1 قدمهم 

فضاهاي عمومی گیري و تداوم حیات در شکلهاي اصلی در لفهؤیکی از م
امنیت، ارتباط مستقیمی با  افزایش امنیت از نظر فیزیکی و روانی است. ،شهر

فضا و کیفیت محیط شهري دارد. یک فضاي شهري مناسب تا حد زیادي 

ساز انواع برنده آن و زمینه امنیت و فضاي نامناسب از بین هکنند تأمین
دفاع از بی و اجتماعی است. فضاهاي نامناسب شهريها و معضالت  آسیب

به بیان  .]1[ رود میشمار  بهعوامل تهدیدکنندة امنیت شهري و اجتماعی 
در  آنکه تحقق  استامنیت از نیازهاي اساسی و دائمی هر جامعه  ،دیگر
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نیازمند شناخت مجموعه عواملی است که در ایجاد و شهر هاي عمومی عرصه
وجود آرامش و احساس امنیت در فضاي  ،از این روارتقاي آن نقش دارند. 

توجهی به رشد و شهري ضرورتی انکارناپذیر است و عدم توجه به آن بی
هاي مدیریت صحیح روش رب مرکزتتوسعه انسانی را در پی دارد. از این رو 

تواند در ایجاد امنیت در جامعه و مدیریت شهري میجامعه و همچنین 
حال در این میان حمکروایی مطلوب  .باشد اهمیت و حائز شهرها تأثیرگذار

 ماتیاجرا در آوردن تصم به شهري به عنوان رویکردي نو در مدیریت شهري،
. این رویکرد بر پایه اصل عموم مردم در جهت منافع عامه است هاياستیو س

مثابه شیوه متفاوتی است که طی آن افراد، نهادها و  ، به»مداري شهروند«
ریزي  بخش خصوصی و عمومی در اقدامی مشارکتی به اعمال مدیریت و برنامه

را به  شهروندان، آنان دادن قرار محور با پردازند و براي امور متداول شهري می
در هد. د می دخالت ریزي و طراحی محیط شهري خود برنامه در ثرؤم نحوي

توان با رویکردهاي سنتی مسائل و مشـکالت نمیدیگر امروزي  هشرایط جامع
کارگیري د، بلکه فقط با تغییر و اصالح این رویکردها و بهنموشـهري را حل 

. از آمدتوان در صـدد حـل این مشکالت برمدیریتی می جدیدهاي رهیافت
شهرداري در  به این پرسش است که پژوهش حاضر در پی پاسخ این رو 

مدیریت و کنترل حیوانات هاي خود از جمله ولیتؤحیطه وظایف و مس
 در قالب فعالی آگاه و گیري از شهروندانبا بهره دتوانچگونه می شهري،

 مین نماید؟أهاي عمومی شهر تامنیت را در عرصه مشارکتی یاقدام

 ادبیات موضوع -2
 ترین نیاز شهروندان در فضاي شهرياحساس امنیت: اساسی -2-1

اســت.  "رهایی از مخاطرات مختلف"در کاربرد عام به معناي  "امنیت"واژه 
رهایی از خطر، تهدید، آسیب، "توان یمعناي لغوي امنیت را مدر این راستا 

مین، أاضطراب، هراس، نگرانی با وجود آرامش، اطمینان، آسایش، اعتماد، ت
آزادي و "در نظر گرفت. امنیت در فرهنگ فارسی نیز به معناي  "ضمانت

چنین نگرشی  با .]2[ آمده است "دیگرانآرامش، فقدان ترس و عدم هجوم 
بخش، رضایت( گیري روانی مثبتنوعی ذهنیت و جهت "احساس امنیت"

شهروندان، نسبت به عدم تأثیرگذاري حضوري و  )بخش کننده و آرامش قانع
هاي امنیت بروز رویدادها و وقایع ضدامنیتی در شرایط فعلی و آتی در حوزه

  اجتماعی، ثبات سیاسی، انسجام هویتی، یکپارچگی و امنیت سرزمینی است
 در هــرم مازلــو ي انسانازهــاین نظریه سلسله مراتببــر اســاس  .]3[
 يازهــاین ازی کی ــتیامن، آمده است 1طور که در شکل همان )1986(

که بر  ]؛4[ شــودیم یانســان تلقــ یتعالــ يبــرا ياــهیو پا يضــرور
گذارد. از این رو ثیر مستقیم میأسالمت و سعادت انسان و در نتیجه جامعه ت

 و نیاز به مرتفع شدن بسیاري از نیازهاي آدمی در گرو تأمین امنیت است
 .]5[ استترین نیازهاي انسان در هر محیطی از بنیادي نیتام

 
Fig. 1 Maslow᾽s Hierarchy of Needs 

 مازلو سلسله مراتب نیازهاي انسان 1 شکل

عنوان یکی از به "احساس امنیت"توان این گونه بیان نمود که می ،بنابراین   
فضاي شهري  هاي مهم کیفیت هشاخص، از از نیازهاي اساسی شهروندان

احساس آرامش و آسایش محیطی براي  ایجادواسطه  رود و بهمی شمار به
 "امنیت احساس"به بیان دیگر  .اي برخوردار استاز اهمیت ویژه ،شهروندان

 شودمی محسوب انسانی هر زندگی در روانی و روحی هايضرورت مهمترین از
 را اطراف محیط و سکونت محل که گرددمی حاصل زمانی احساس این و

آنکه مسأله  رغملیع ].6[کند  احساس تهدید هرگونه از فارغ و امن مکانی
فضاي امن شهري در هر جامعه یک مسأله پیچیده و داراي ابعاد متنوع و 

تأمین این نیاز  ولیکن در راستاي ؛متعدد اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است
از این رو  ].7[ کالبدي غافل شدبایست از نقش و تأثیر عوامل محیطی و نمی

تر ابزارى براى کنترل مناسبتواند میسنجش امنیت رسد چنین به نظر می
 ].8[آید  شماربه هاى شهرىمحیط

یکی از معیارهاي فراهــم نمــودن آســایش شــهروندان در به بیان دیگر    
عنــوان به که به نوبه خود ، ارتقاي امنیــت محیطی اســتهاي عمومیعرصه

 مکانیو آن را به اثرگذار است عاملی روانی، بر جذابیــت فضــاي شــهري 
نماید. از سوي دیگر باید توجه سرزنده جهت حضور فعال شهروندان تبدیل می

باعث کاهش حضور شهروندان در  امنیت در فضاهاي عمومی شهر فقداننمود 
اگــر مردم ؛ در واقع دشوفضاهاي شهري شده و از سرزندگی فضا کاسته می

مورد استفاده قرار  از حضور در آنترس  ای یعدم راحت لیدل به را ییفضا
مرور به وجود آمده، به طیگسست از مح یتعلق مکان کاهشی پ در ندهند،

دفاع و فاقد نظارت اجتماعی و فضایی بی رودیم نیاز ب یعرصه عموم زمان
 گیرد.شکل می

که  یعموم يا عنوان حوزهبه يشهر يفضا رسدحال چنین به نظر می   
احساس  جادیا در صورت ؛باشدیهمواره مورد استفاده عام مردم در هر زمان م

، سطح آوردمیشهروندان به ارمغان  يبر آنکه آرامش را برا الوهع تیامن
احساس  تیداده و در نها شیافزا زین را یاجتماع يهاتیت و فعالامالتع

 تیاحساس امن. دینمایم تیرا در شهروندان تقو یطیمح تیو رضا تیمطلوب
 تیاحساس مطلوب نیو ا شودیکسب م تیدر فضا با احساس آرامش و مطلوب

خود را  يو مناظر ناپسند جا هایاصوات مزاحم، آلودگ ها، يناهنجار شیبا افزا
هاي وجود آلودگی .]9[ دهدیمی اغتشاش و حس ناامن ،یبه احساس آشفتگ

شود و نشانه می در فضاي شهري، اولین نماد هنجارشکن محسوب محیطی
 فضاست.  نبود کنترل فردي و جمعی در آن

 بــا شــهري فضــايدر  امنیــت احســاس و امنیــت موضــوعبنابراین    
 مـورد دارد، قـرار شـهروندان بـا مسـتقیم تعامـل در کــه ایــن بــه توجــه
، آســایش مایـه را آن و گرفتـه قـرار شهرسـازي هحـوز صاحبنظـران تأکیـد

 کارآیــی افزایــش نتیجـــه در شـهروندان کـه رضایتـی احسـاس و آرامـش
 سنجیده طراحـی دقیـق، ریزيبا برنامه دانندمی محیط و کالبد مطلوبیــت و
از این رو توجه  .]10[ شـودمـی حاصـل شـهري فضـاي در کافـی نظـارت و

هاي ارتقاي آن از وظایف اساسی مدیریت مفهوم امنیت شهروندان و روشبه 
  شود.ترین نهاد آن محسوب میشهري و شهرداري به عنوان اجرایی

 يمطلوب شهر ییمفهوم حکمروا -2-2
ست از: ا عبارت "حکمروایی"بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل، 

کارگیري قدرت سیاسی، اقتصادي و اجرایی براي مدیریت سطوح مختلف  به
شود که به  ها، فرآیندها و نهادهایی می امور کشور. این موضوع شامل سازوکار

 بنابراین .]11است [هاي مختلف جامعه پیوند خورده  منافع شهروندان و گروه
به مجموعه فرایندي تعاملی است؛ که  "حکمروایی"توان اذعان داشت که می
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ها، هنجارها، فرآیندها و نهادهایی که به واسطه آن جامعه  اي از ارزش پیچیده
ها به شکل رسمی و غیررسمی قرار  ها و تعارض را در مسیر توسعه، حل چالش

کارگیري حقوق مشروع همچنین به "حکمروایی" .]12[دارد دهند، اشاره می
 .]13هاي گوناگون جامعه است [ حوزهو قانونی، اشتراك وظایف و مداخله در 

 "شهري مطلوبحکمروایی " ،سازمان ملل متحدهبیتات   بنا بر منشور   
را در  وابسته پایداري، برابري، کارآمدي، شفافیت و پاسخگوییهم  هباصول 

این مفهوم، پیوند  .]14[ کندهاي مدنی و شهروندي توصیف می فعالیت بستر
دارد و تالشی در  ناگسستنی با رفاه شهروندان و توزیع ثروت در مناطق شهري

آل،  ه سازوکارهاي ایدهاز مدیریت مطلوب شهري و نیز ارای ه مدلیراستاي ارای
 توان آن را آرمان شهر انسانی لقب داد براي رسیدن به جایگاهی است که می

و  صیکه تخص است» مطلوب« یزمان ییاحکمروالزم به توضیح است،  .]13[
 باشند یجمع التمشک يپاسخگو انجام دهد که ياگونهمنابع را به تیریمد
]15[. 

حکمروایی " توان چنین بیان نمود کهه گردید، میبر حسب تعاریفی که ارای   
ها و نهادهاي فرایندي است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان "شهري

هاي جامعه هاي غیردولتی و تشکل سو و سازمان  از یکرسمی اداره شهر 
 "حمکروایی شهري" ،گیرد. به عبارت دیگرمدنی از سوي دیگر، شکل می

نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت شهري و شهروندان است که هم حکومت 
گیرد و هم بر حقانیت و تقویت عرصه  شهري و هم جامعه مدنی را دربرمی

 "حکمروایی مطلوب شهري"رو، الگوي  از این .]16[ ایدنم میکید أعمومی ت
 پایداري جهت در ثیرگذارأت نیروهاي و عناصر منظور ایجاد تعادل میانبه

ثر در مدیریت ؤمتقابل تمامی نیروهاي م همکاري مداري، از شهروند و توسعه
هاي مردمی جامعه، یعنی دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی و تشکل

 ].18-17[نماید  استفاده می
و  "حقوق شهروندي" ،"شهروند"، اعتقاد به اصل حکمروایی شهريبنابراین    
منشأ قدرت و  . از آنجایی کهو تعریف درست آنهاست "مداري شهروند"

و حضور آنها در همه  "شهروندان"مشروعیت در حکمروایی شهري، تمام 
گیري و گسترش هاي شکلاست از شاخصه" جامعه مدنی"ها و ارکان صحنه

شمار  ست که رکن اساسی و پایداري آن بهاین عرصه، پاسخگویی به مطالبات ا
  ].19[ دآیمی
یکی از اهداف اصلی توان اذعان داشت که توجه به آنچه بیان گردید، می با   

از یک  ن شهرها راساکنااست که آن  "مطلوب شهري حکمروایی"رویکرد 
؛ که دنمایمیپـذیر تبـدیل ولیتسؤشهروند فعال و م شهروند انفعالی به یـک

روندان به دولت و رضایت عمومی اعتماد شه بـه افـزایش این امر منجر
ل است که تحقق آن آ یک نقطه ایده "شهري مطلوبحکمروایی "گردد.  می

حال حرکت به سمت معیارهاي حکمروایی  این رسد. بانظر می بسیار دشوار به
عنوان یک الزام باید مورد به "تضمین پایداري توسعه انسانی"هدف  با مطلوب

 ].20[توجه قرار گیرد 
 امروزه که است يدر مدیریت شهر یاصل یویژگیک  یحکمروایبنابراین    

و  یمشارکت جامعه مدن يبرا یبه الگوی یدولت يهاسازمان ها وتوسط دولت
 .تبدیل شده است یمردم

 
 هاي حکمروایی مطلوب شهري ین شاخصتر عمده -2-2-1

هاي متعددي توسط افراد و براي سنجش حکمروایی مطلوب شهري، شاخص
هاي اند، که در این پژوهش شاخص هاي جهانی و محلی معرفی شده سازمان
 شوند گانه برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی شرح داده میهشت

 .)1 (جدول

 است مختلف هايگیريتصمیم در مردم همه حضور معنی به مشارکت:. 1   
 ايواسطه نهادهاي و نمایندگان طریق از هم و مستقیم صورت به هم که

 .یابدمی تحقق مشروع و قانونی
 

 نیازمند حکمروایی مطلوب نظام برقراريمداري): قانون (قانون حاکمیت .2   
 بودن طرفانه بی هاي ویژگی از که است منصفی و عادالنه قانونی هايچارچوب

 محرومان حقوق خصوص ، بهافراد کلیه حقوق از باید چارچوب در این .است
 .آید عمل به محافظت

 
 سهل دسترسی قابلیت و اطالعات آزاد جریان معنی به شفافیت شفافیت:. 3   
بیان دیگر، این اصل  به .است مربوط کنندگان استفاده تمامی براي آسان و

مین اطالعات أبیانگر ایجاد اعتماد متقابل بین حکومت و عامه مردم از طریق ت
 با تضمین دسترسی آسان به اطالعات الزم و کافی است.

 
مدیران شهري  که است این نیازمند حکمروایی مطلوبپذیري:  ولیتمسؤ .4   

؛ ولیت کنندؤل شده نسبت به شهروندان احساس مسدر قبال وظایف محو
 به منطقی زمانی چارچوب یک در گیريتصمیم فرایندهاي و همچنین نهادها

 .دهند هارای را الزم خدمات آن کنندگان استفاده همه
 

 در سالیق و منافع که است نیازمند آن مطلوب حکمروایی گرایی: اجماع. 5   
 تمام براي را منفعت بیشترین و بهترین که گسترده اجماعی سمت به را جامعه

 .کند دارد، هدایت پی در اجتماع
 

 برابر هايفرصت از باید افراد همه حکمروایی مطلوب در انصاف: و عدالت. 6   
 همه که است امر این تضمین به وابسته جامعه یک باشند. رفاه برخوردار

 عمومی خدمات کننده از استفاده جامعه آن در کنند احساس آن اعضاي
 از ماندن جدا باشند؛ نه داشته را شدن حمایت حس اعضا همه و هستند
 از باید پذیر آسیب هاي گروه همه امر این تحقق براي اجتماع. جریان

 باشند. برخودار خود هاي افزایش توانمندي براي الزم هاي حمایت
 

 که است آن معنی به حکمروایی مطلوب بخشی (کارآمدي): اثر و کارایی. 7   
 داشته نظر در را مردم نیازهاي همیشه گیرنده تصمیم هاي سازمان و نهادها
 با ارتباط در کارایی کنند. مفهوم استفاده کارا صورتبه موجود منابع از و باشند

 از محافظت و طبیعی منابع از پایدار استفاده معنی به حکمروایی مطلوب
استفاده بهینه از منابع بود. در  این راستا الزامی است تا  خواهد زیست  محیط

 گیرد.مین نیازهاي شهروندان مدنظر قرارتأ به منظورو امکانات 
 
 
 
 

 مسأله براي امر حیاتی یک پاسخگویی . پذیرا بودن و پاسخگویی:8   
ول بودن مدیران در مقابل شهروندان اشاره ؤبر مس است که حکمروایی مطلوب

بررسی  در راستايپاسخگویی به شهروندان باعث ترغیب آنها به حمایت  .دارد
 ،دولتی نهادهاي تنها نه .شودساز مشارکت آنها میت و زمینهالو حل مشک

 و مردم عموم به نسبت باید مدنی جامعه هاي سازمان و خصوصی بخش بلکه
 وجود بدون پاسخگویی است ذکر شایان .باشند ذینفع پاسخگو افراد همه

 عنوان به توان می را ها شاخص اجرا نیست. این قابل قانون حاکمیت و شفافیت
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 دولت، بخش بخش سه بهتر هرچه تعامل براي دستورالعملی
 ].21،22، 12[کرد  تلقی آن جدید معناي به جامعه و خصوصی بازار

، اصول کلی حکمروایی 2هاي یاد شده، در شکل لفهؤبر حسب م
اجتماعی هاي اقتصادي، مناسب با زیرساختمطلوب شهري در بستر 

 ه شده است.و فیزیکی ارای
 
 
 

Fig. 2 Principles of Good Urban Governance 
 ]16[خذ: أم -يشهرمطلوب  حکمروایی اصول و ها لفهؤم 2 شکل

 
 

 هاي حکمروایی مطلوب شهري مروري بر شرح شاخص 1جدول 

 توضیحات شاخص

 مشارکت
گیري، نظارت اهالی و ایجاد  سازي و تصمیم ریزي، تصمیم المنفعه، مشارکت مردم، نهادهاي مدنی و بخش خصوصی در برنامه مشارکت در فعالیت عام

 شهروندان در روند توسعه شهربستري براي فعالیت مردم، واگذاري اداره شهر به خود شهروندان، تسهیل مداخله 

 پاسخگویی
مسؤولیت،  هاي خودسرانه و بی بود فعالیتپاسخگویی مدیریت شهري به وظایف خود، تشکیل جلسات عمومی براي در جریان قرار دادن شهروندان، ن

پاسخگویی در فرایند مدیریت، سازماندهی ن از طریق پاسخگویی مدیران، تعهدپذیري مدیران شهري، باورپذیري به همبستگی بین مردم و مسؤوال
 شیوه اجراي پاسخگویی.

 پذیري ولیتمسؤ
هاي در دست اجرا،  ولیت، پیگیري تحقق طرحشایستگی مدیران شهر در پذیرش مسؤ ولیت،شهر براي تشویق مردم به پذیرش مسؤتالش مدیران 

 پذیري مدیران شهر. ولیتمندي مردم شهر از مسؤ شهر، رضایت ساالري، توانمندسازي مردم شایسته

 مداري قانون
میزان پایبندي شهروندان به قوانین و مقررات وضع شده، پایبندي مدیریت شهر به حقوق اهالی شهر، آگاهی و اطالع مدیریت شهر از حقوق 

مقاومت مدیریت شهر در برابر رفتارهاي  رسوم شهروندان، التزام مدیریت به برابري در برابر قانون،بندي مدیریت شهر به عرف و آداب و شهروندي، پای
 خالف قانون شهروندان، احترام به حقوق جمعی.

 گرایی اجماع
ها و نهادهاي شهري، حمایت از  مفکري مدیریت شهر با سایر سازمانهاي گروهی، همسویی و همفکري مدیران شهر و اهالی شهر، هموفقیت فعالیت

والن و مدیران شهري با مردم، نحوه دستیابی به و کار جمعی، میزان رابطه بین مسؤ نگرش و باور به جمعها و طبقات اجتماعی،  منافع اکثریت گروه
 در شهر. دهاي مختلف موجو توافقات گسترده بین گروه

 محوري عدالت
در زمان تعیین شده، توجه به منافع  هاي شهري طرحدادن هاي برابر و یکسان، انجام  عدالت در توزیع برابر و عادالنه امکانات شهر، دسترسی به فرصت

ها،  صتجمعی، فراهم شدن حقوق شهروندي، استفاده معقوالنه از منابع و امکانات، عدالت جنسیتی، اعتقاد به حقوق شهروندي و رعایت آن، برابري فر
 تخصیص بهینه منابع و امکانات، عدالت در اجرا (بعد زمانی، فردي، جمعی و...)

 شفافیت
نظر اهالی شهر اجراي تصمیمات گرفته شده، اظهار ها، مصمم بودن به ه عملکرد، نظرخواهی از مردم نسبت به طرحگیري و ارای تصمیمشفافیت در 

هاي آشکار و نهان  گیري نسبت به عملکرد مدیریت شهري، قابلیت دسترسی به جریان آزاد اطالعات، کنترل و پایش عملکرد مدیران شهري، تصمیم
 مستندسازي اطالعاتمدیران شهري، 

 اثربخشی و کارایی
ها و اقدامات بر اساس دانش جدید، بهبود شیوه امور با در نظر داشتن مشارکت مردم،  هاي مدیریت شهري، بهبود روش دائمی و مستمر بودن فعالیت

ثر بودن اقدامات ؤت در سطح شهر، ممندي اهالی شهر از اقدامات مدیریت شهري، پوشش خدما ها و ارتقاي کیفیت خدمات، رضایت کاهش هزینه
 گیري.  ریزي و تصمیم مدیریت شهري براي دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، نحوه استفاده صحیح از منابع دسترس، بهبود فرایند برنامه

 ]9[خذ: أم
 

 چارچوب نظري پژوهش -2-3
 "حکمروایی مطلوب شهري"رسد می ه شده، به نظربا مروري بر مفاهیم ارای

رویکردي فرایندمحور در مدیریت شهري است که بر پایه ارتباط متقابل میان 
گیرد. اصل اساسی حکومت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می

در این رویکرد شهروندمداري و تعامل میان جامعه مدنی و حکومت محلی 
لوب شهري گذار از ساختارهاي است. بنابراین هدف اصلی در حکمروایی مط

متمرکز باال به پایین به سمت رویکردي مشارکتی و پایین به باال، با اتکا به 
اي که گونهحضور شهروندانی آگاه به حقوق و وظایف خود در اجتماع است. به

ساختن  راستاي برآورده در بستر جامعه دموکراتیک، شهروندان در
مطالبه آنها، با  هاي عمومی شهر وعرصههاي خود از حضور در  خواسته

والن را همراهی نمایند از سوي دیگر مسؤوالن شهري مشارکت فعال مسؤ

 همچنینباید نیازهـا و خواسته شهروندان را دریابند و بپذیرند و شهري نیز 
بنـابراین . نسبت به آن واکـنش و پاسـخ مناسـب را از خـود نشـان دهنـد

در راستاي افزایش  النوؤروندان و اقـدام مسهـاي شـههمسـویی خواسـته
هاي سایر توان از قابلیتت و در این مسیر می، ضروري اسوريکارایی و بهره

 نهادهاي مردمی و بخش خصوصی بر پایه اقدام مشارکتی بهره گرفت.
بر این  ه شده است.دیاگرام و چارچوب نظري پژوهش ارای، 3در شکل    

تباطی شهري در ار مدیرانو شهروندان اي آگاه که در بستر جامعهاساس 
توان این هاي خود واقف هستند؛ میولیتمتقابل نسبت به وظایف و مسؤ

مشارکتی در  در قالب برنامه مدیریت شهريانتظار را داشت که اقدام 
هاي عمومی به حداکثر میزان کارایی و اثربخشی خود برسد. در این  عرصه

امنیت و آسایش شهروندان در  مینأمدیریت شهري تزمینه یکی از وظایف 
ها، مناظر ها، اصوات مزاحم، آلودگیشهري است (رفع ناهنجاريفضاي 

 حکمروایی مطلوب

 زیرساخت اقتصادي

 عدالت. 1
 پذیري  مسؤولیت. 2

 پذیري اجماع. 3

 زیرساخت اجتماعی

 مشارکت. 1
 پاسخگویی. 2

 شفافیت. 3

 زیرساخت فیزیکی

 حاکمیت قانون. 1
 کارایی و اثربخشی. 2
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بیشترین میزان تواند میول ی مسؤناخوشایند و ...) که با مشارکت شهروندان
 اثربخشی و تداوم را داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Theoretical framework of research 

 چارچوب نظري پژوهش 3شکل 

 روش تحقیق -3
نمونه "، "کیفی"و به لحاظ روش  "کاربردي"پژوهش حاضر بر حسب هدف 

ی ادبیات و مبانی . بر این اساس در بررساست "تحلیل محتوا"و  "موردي
منظور کاربردي  اي و نگرشی تحلیلی، و به روش کتابخانهنظري تحقیق، از 

ذکر  شایانشود.  استفاده می "نمونه موردي"نمودن چارچوب نظري از روش 
با » تحلیل محتواي کیفی«ها از روش است به منظور تجزیه و تحلیل داده

پژوهش نیز با استفاده از » نتایج نهایی« استفاده گردیده و» رویکرد تفسیري«
 دست آمده است.پژوهشگر به» استنباطی -روشی ذهنی«

 هاي پژوهشیافته -4
 شهري واناتیو کنترل ح تیریمدها: قانون شهرداري 55ماده  15بند  -4-1

عنوان هاي شهرداري بهولیتن پژوهش آنچه در حوزه وظایف و مسؤدر ای
 55ماده  15گیرد، بند ترین نهاد مدیریت شهري مورد بررسی قرار میاجرایی

 هاست.قانون شهرداري
(سگ و بدون صاحب و مضر  واناتیح مدیریت و کنترل بر اساس این بند،   

، در راستاي ایجاد امینت و آسایش شهروندان بر عهده در سطح شهرموش) 
است. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران مشارکت شهرداري و با 

 وعیبدون صاحب ش يها سگ تیجمع شیاز معضالت و مشکالت افزا
 شیو خطر حمله و گزش، سلب آسا وانیانسان و ح نیمشترك ب يها يماریب

را نشان  واناتیح نیا یوم کنترل اصولاست که لز طیکردن مح و آلوده
رعایت حقوق  وحقوق حیوانات  ،زیست . رعایت ضوابط محیطدهد یم

ثر براي کنترل حیوانات شهري از جمله ؤهاي م شهروندان، انتخاب شیوه
. در شود محسوب میي اجراي این وظیفه محول شده به شهرداري ها دشواري

-1 مناطق :شامل ،شهري منطقه 6 درگانه کالنشهر تهران،  22میان مناطق 
، که با محدوده پیرامونی شهر تهران هم مرز هستند، 22و  2-5-18-21

 در آنها گزارش شده است. هاي بدون صاحب سگبیشترین وجود 
هاي آوري سگي اقدام شهرداري به منظور جمعها تیاولوذکر است  شایان   

هاي عمومی است، عرصهت و آسایش شهروندان در نیبدون صاحب که مخل ام
در  ی ثبت شدهمردم يها امیپموران شهرداري، أعالوه بر رصد روزانه توسط م

 است.  1888و  137 يها سامانه

 
مبارزه با  تهران در خصوص 5شهرداري منطقه  گزارش عملکرد -4-2

 جانوران مضر شهري

، 98 -96 هايدر سالشهرداري تهران  137گزارش آماري سامانه اساس بر 
 1396پیام در سال  73.694آوري حیوانات از هاي مربوط به جمعتعداد پیام

 36رسیده است. این در حالی است که از  1398پیام در سال  77.507به 
آوري حیوانات در سطح شهر مربوط به جمع 137هاي موضوع درخواست، پیام

لویت اول از او 10درصد تغییر، در رده نهم و به بیان دیگر جز  5.6تهران، با 
 .]19[ نظر شهروندان قرار دارد

) در 1888و  137هاي مردمی ثبت شده (در سامانه تعداد پیام ،4در شکل    
شهر تهران در  5آوري حیوانات شهري و اقدام شهرداري منطقه رابطه با جمع

طور که است. همان ه شدهارای 1399ماهه اول سال  6خصوص طی این 
آوري این حیوانات از ثر شهرداري در جمعؤتوجه به اقدام مشود با مالحظه می
تناسب آن کاهش یافته هاي مردمی نیز بههاي عمومی، تعداد پیامسطح عرصه

 است.
ماهه دوم شهرداري  6ماهه اول، اقدامات  6با توجه به فرایند  ،همچنین   

 .)3و  2(جدول  بینی شده استمنطقه نیز پیش

 
Fig. 4 Frequency of messages and number of stray dogs collected in the 
first six months of the year 1399  
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 99هاي بدون صاحب در نیمه اول سال آوري سگها و تعداد جمعپیام آمار 2 جدول
 شهرداري تهران 5منطقه خذ: گزارش عملکرد اداره ساماندهی مشاغل شهرداري أم

 

 

اول  مهیدر ن بدون صاحب يها سگ يآور ها و تعداد جمع امیبه پ یدگیرس 3 جدول
 1399دوم سال  مهین ینیب شیو پ 1399سال 

 شهرداري تهران 5خذ: گزارش عملکرد اداره ساماندهی مشاغل شهرداري منطقه أم

 
اسلحه گرم تلف  قیها از طردر گذشته سگباید خاطر نشان ساخت که    
 ،یدر سطح شهر، مشکالت بهداشت يراندازیت یشدند که عالوه بر بار روانیم

وجود را بهو ... ناخوشایند  يدر محل اتالف، منظر شهر يزیر خون: مانند
 .در سطح شهر بود وهیش نیبودن ا وبیو مع یرتخصصیغبر گواه آورد که  می

 يهاسگ يریگبحث زنده ی،تیریمدرش و رویکرد نگ رییتغبر این اساس با 
در پروسه  يریگبعد از زنده ها. سگ)5گرفت (شکل مدنظر قرار بدون صاحب 

 طیو گذراندن دوران نقاهت در مح يسازمیو بعد از عق گرفتهقرار  یکینیکل
 دندار یدگیبه رس ازین گروه از حیوانات نیادر حالی که د. نشو یرها م یعیطب

و حامیان حیوانات،  نهادمردم يهاسازمان ،ها NGOکمک تواند با که می
همچنین حضور  د.نمو لیرا تسه پذیرگروه از حیوانات آسیب نیا يریپذستیز

سازمان  ،یسازمان دامپزشک ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
ثر ؤتواند بستر اقدامات ممی مرتبط يهاارگان ریساو  ستیز طیحفاظت مح

هاي بدون صاحب در سطح شهر را مهیا در این فرایند و کنترل جمعیت سگ
هاي بدون . در حال حاضر مناسبترین گزینه در راستاي نگهداري از سگسازد
تواند در قالب ي شهرداري است که میوایجاد مراکز نگهداري از س بصاح

   .)6گیرد (شکل ر نهادي مدنی و مردمی مدنظر قراراي مشارکتی با حضوبرنامه

 
Fig. 5 How to collect stray dogs from urban spaces 

 هاي عمومی شهرسطح عرصههاي بدون صاحب از آوري سگنحوه جمع 5 شکل
 شهرداري تهران 5خذ: گزارش عملکرد اداره ساماندهی مشاغل شهرداري منطقه أم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6 Diagram of how to manage and control urban animals in the form of participatory action 
 جامعه فعالها و نهادهاي مردمی در بستر دیاگرام نحوه مدیریت حیوانات شهري در قالب اقدامی مشارکتی با سازمان 6شکل 

 هارسیدگی به پیام آوريتعداد جمع ماه 
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 گیريبحث و نتیجه -5
عنوان راهکاري مناسب براي  به» حکمروایی مطلوب شهري«امروزه الگوي 

مواجهه با مشکالت پیچیده شهرها و دستیابی به مدیریت شهري پایدار، با 
شود.  تکیه بر افزایش نقش فعال شهروندان در اداره امور شهرها، مطرح می

 يعرصه شهر گرانیاز باز یکیعنوان  به یمدن ينقش دادن به مردم و نهادها
 انیم هیمتقابل و دوسو یتا ارتباط شود یگذار سبب م قانون يدر کنار نهادها

 ،یکنون ینیشهرنش دهیچیپ طیدر شرا .دیآ دیپد يشهر نالوؤشهروندان و مس
را حل کرد؛ ل و مشکالت شهري یمسا یسنت کردهايیبا رو توان ینم گرید

 جدید هاي افتیره ريیکارگ و به کردهایرو نیو اصالح ا رییبلکه فقط با تغ
که هم مورد توجه حکومت و هم مورد عالقه شهروندان است،  یتیریمد
شهري  مطلوب ییالگوي حکمروا. مدبرآ يدر صدد حل مشکالت شهر توان یم
هاي  زمانحکومت، سا( نفعانیذ همهشامل که  یمشارکت ندیعنوان فرا به
حل مشکالت شهري  جهترا  بستر الزم شود،ی) میو جامعه مدن یدولتریغ

شهري  تیریمد میمستق ییاجرا تیولؤمس ،نماید. بر این اساسیفراهم م
به باال توسط  نییو کنترل از پا زيیر براي برنامه شتريیکمتر شده و امکان ب

 گردد.میفراهم  یو نهادهاي مردم یردولتیهاي غسازمان
هاي  طرح ساماندهی سگها، قانون شهرداري 55ماده  15بر مبناي بند    

ي ارتقا افزایش امنیت آسایش شهروندان و همچنین منظور به بدون صاحب
 بر عهده شهرداري گذاشته شده است.  کیفیت بهداشت محیطی

توان در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش شکل گرفت که چگونه می   
گیري از اقدام مشارکتی و با آگاهی به جامعه دموکراتیک با بهرهبستر یک 

ها و شهروندان فعال در راستاي حل این نوع معضل شهري  NGOوجود 
 عنوان مثال) برآمد؟  (به
عالوه بر که توان بیان نمود بر حسب مراحل اقدام در این رابطه چنین می   

نوع  ي مردمی از حضور اینهانظارت مستمر شهرداري، سامانه دریافت شکایت
ریزي شهرداري جهت اقدام توجهی به برنامه از حیوانات، کمک بسیار قابل

هاي ثبت شده از شهروندان در سامانه نماید. به بیانی دیگر پیامفراگیر می
هاي بدون آوري سگهاي اقدام جهت شناسایی و جمع، اولویت1888و  137

 نماید. یصاحب را در سطح مناطق شهري مشخص م
باید توجه نمود در این تعامل میان شهروندان و نهاد شهرداري، جامعه    

والن شهري در مقابله با چنین معضلی ؤانتظار پاسخ مناسب و جامع را از مس
شهروندان در حلی نسبتا پایدار جهت تداوم امنیت ه راهیارادارد. همچنین، 

مورد انتظار وه از حیوانات یل شرایط زندگی این گرهسعرصه شهر، درمان و ت
 .است

، گیردتواند مدنظر قرارهاي عملیاتی که مییکی از طرح ،در این راستا   
هاي بدون صاحب در اراضی منظور نگهداري از سگهایی بهاحداث نقاهتگاه

تحت تملک شهرداري در پیرامون شهر و دور از مناطق مسکونی است. حال 
که  است این طرح بر مبناي اقدام مشارکتی نکته قابل توجه در اجرایی شدن

 هاياز ظرفیت برداري بهره آن در جامعه کنونی نیز وجود دارد.هاي پتانسیل
در موضوعات اجرایی طرح از جمله  و حامیان حیواناتهاي مردم نهاد  سازمان

تواند مورد  می ،سازي و سایر امور مربوط نی، عقیمنگهداري، درمان، غذارسا
رسانی به شهروندان اطالع . در تداوم چنین فراینديگیردرارقاستفاده  بررسی و

در موفقیت طرح و انجام امور پیرامون نحوه اجراي اقدامات در دست انجام 
 ثر واقع گردد.ؤتواند مداوطلبانه از سوي آنان می

 ها و اجراي اکیپ فعال بودن باید توجه نمود در تداوم چنین فرایندي،   
هاي بدون صاحب از سوي ي سگآور و مستمر جمع یتضرب يها طرح

ی در ثبت شکایات و و مردم 137 يها امیکاهش پتواند منجر به شهرداري می
مندي از احساس امنیت افزایش میزان رضایت ،نارضایتی آنان و در نتیجه

 .شودآسایش محیطی 
 

 
Fig. 6 Challenges and opportunities of urban animal management and 
control according to Municipal Law 

ماده  15هاي مدیریت و کنترل حیوانات شهري ذیل بند ها و فرصتچالش 6 شکل
 هاقانون شهرداري 55
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