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بزرگتریــن وظیفــه در حــوزۀ مدیریــت شــهری را ،فــارغ از
آنکــه دربــارۀ چــه محیطــی بــا چــه وســعت جغرافیایـیای
صحبــت میکنیــم ،چــه در ایــران و چــه خــارج از ایــران،
شــاید بتــوان اتخــاذ رویکــرد مســئلهمحور دانســت .بایــد
بپذیریــم کــه مســئلۀ مــردم بســته به زمانــه ،قدمــت و جنس
جغرافیــا ،تاریــخ ،هویــت و اقلیــم منطقــه و موضوعاتــی از
ایــن دســت قطعـ ًا از محــدودهای بــه محــدودۀ دیگــر تفــاوت
دارد و نمیتــوان گفــت کــه یــک فرمــول بــرای تمــام
مناطــق صادق اســت .مثـ ً
ا در فرهنگــی مثل فرهنگ شــهر
رشــت و بــه طــور کلــی اســتان گیــان ،مــردم خیلی ســریع
مشــارکتپذیر میشــوند و نــرخ آن از شــهر بزرگتــری
مثــل اصفهــان بســیار باالتــر و قابــل تأملتــر اســت .بــه
عبارتــی ،دغدغههــای کمتــر فکــری و آرامــش نســبت ًا باالتــر
روانــی مــردم رشــت و نیــز نقــش اقلیــم در فعــال کــردن
اهالــی ایــن شــهر موجــب میشــود کــه راحتتــر بــا
موضوعهــا برخــورد کننــد و پذیراتــر باشــند .البتــه مخالفانــی
در ســطح شــهر در امــر مشــارکت دخیــل نیســتند ولــی تعداد
مشــارکتکنندگان بســیار باالتــر اســت .مدیریــت شــهری
بایــد بــا نگرشــی چندبعــدی ابتــدا مســائل و هــدف آنهــا
را بــه خوبــی شناســایی کنــد و بفهمــد کــه هــدف به ســمت
کیســت ،کجاســت و چگونــه اســت .مهمترین رکــن در حوزۀ
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مدیریــت شــهری ،مدنیــت و اجتماعــی شــدن اســت کــه
رویکــردی روانشناســانه ،جامعهشناســانه و از همــه مهمتــر
مردمشناســانه را طلــب میکنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت
کــه حــل مســئله الزامـ ًا بــه معنــی تــن دادن به خواســتههای
مــردم نیســت .شــنیدن مســئله وظیفــۀ مدیــر شــهر اســت اما
لزومــی نــدارد کــه روش حــل کــردن آن مطابــق با شــیوۀ مد
نظــر مــردم باشــد .مــا همچنین بایــد بتوانیم مســئلۀ مــردم را
در قالــب مدیریتــی اقتضایــی ،انعطافپذیــر و در عیــن حــال
پایــدار ،از ســطح سیاس ـتگذاری تــا اجــرا ،بررســی کنیــم.
در حــوزۀ مدیریت شــهری متأســفانه در کشــور مــا ،و به طور
کلــی کشــورهای در حــال توســعه ،میــان مســائل مختلــف
همپوشــانی وجــود نــدارد و شــاید بتــوان گفــت کــه مــا
اساسـ ًا مســئله را گــم کردهایــم و بیشــتر مقلدیــم .ایــن مقلــد
بــودن باعــث شــده اســت کــه یــک ســبک زندگــی وارداتــی
را بــر خــود تحمیــل کنیــم و برخــاف تمــام رویههــای
دینــی ،انقالبــی و حتــی حاکمیــت فعلی ،برای مســائل شــهر
برنامهریــزی کنیــم .بــه طــور خالصــه میتــوان گفــت زمانی
کــه ســبک زندگــی مــا بــر پایــۀ مصــرف باشــد ،مــا مقلــد
هســتیم و وقتــی کــه مقلــد باشــیم ،هــر فرمولــی در رفتــار
مــا در زندگــی تابــع آن ســبک وارداتــی خواهــد بــود .میــزان
مقلــد بــودن هــر جامعــه نیــز بــه واســطۀ ضعفهایــی کــه

