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 پیشگفتار

راستای در فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، یتوسعه یاداره
 رعایت وایجاد  با است، موظف تحقق وظایف سازمانی خود

از شهروندان و  اعم تمام ارکان شهر، در( یگفتگومند )فضای
جدیدی را ایجاد  فضای شان،تعامالت مدیران شهری در رفتار و

این  عملیاتی یبرنامه تحول نماید تا از این طریق بتواند هدف
 بر الگوهای رفتاری محقق سازد.  تأثیرگذاریبا رویکرد را  اداره

 :یردگباید مدنظر قرار اهداف زیر  مهم،این  تحققبرای 

؛افزایش و ارتقاء حس تعلق به شهر (الف  

 ؛پذیری( ارتقاء حس مسئولیتب

 .( افزایش مشارکتج

و بندهای وارده در  نیازهامبتنی بر  که برای تحقق موارد فوق
نظر گرفتن هدف با در و ستااسناد باالدستی شهر و شهروندی 

 و هاتئوریاز  (،بر الگوهای رفتاری ، )ایجاد تحولطرح
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ریزی و اجرا در برنامه اجتماعی تغییرات یابیبازار هایروش
 یبرای رسیدن به توسعهکه  هاگردد. این تئوریاستفاده می

 درآن  یتکیه و شدهطراحیتوسط متخصصان  ،اجتماعی
مسائل کردن شهروند نظاره دید از وکامل  توجه ،ریزیبرنامه

 .ستا

 دستاوردهایبا نگاه به عملیاتی،  یبرنامه تحول طرح روازاین
منظور بهبود وضعیت موجود فرهنگ ی این اداره و بهگذشته

آن است تا با توجه به اصل گفتگومندی  پی در شهروندی،
و تعامالت مردم و شهروندان  هافعالیتفضای حاکم بر  عنوانبه

 برسد. ذکرشدهبه اهداف 

دانست که  آمیزموفقیتبرنامه را این  توانمی زمانی کهازآنجا
باید فرایند  ،رفتاری محقق شده باشد الگوهایبر  تأثیرگذاری

مطرح در فرهنگ  مسائلاجتماعی را برای  بازاریابی تغییرات
 به مناسب آموزشی تحقق درگرو مهم این .برد کارشهروندی به

 همکاری یتوسعه و شهر به بخشیهویت و مدیران و شهروندان
 بهمنجر  تااست  نمسئوال و شهروندان بین دوچندان مشارکت و

 .شهروندی شود ترغنی فرهنگ
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 کلیات طرح(1

 مقدمه (7-7

 برای برطرف کردناولین تجمعات انسانی  آمدنوجودب با
از افراد مسئولیتی در قبال  هرکدامانسانها، زندگی فردی  مشکالت

آمدن . بوجوددادندمی جمع پیدا کرد و دیگران نیز وی را یاری
 ترارتباط با جمع را پیچیده مسائل ،شهرنشینی یو پدیده شهرها

باید  آن اموربه شهری بود و برای  متعلق ،کرد. هر فردی به علتی
 شانسرنوشت. این افراد قسمتی از دادمیرا انجام  مسئولیتی

 برای ایندلیل، همینبهاز هم بود.  تأثیرمشترک و تحت 
 وجود آمد.قوانینی ب 7شهروندان

                                                           
ست و بعد از مشروطه ای جدید اواژه« شهروند»ما  یدر ادبیات اجتماعی جامعه7 

تبعه برای مردم که باید تابع  یدولت فرض شدند. واژه یمردم از منظر حقوق تبعه

یا اهل مفهوم امروزی شهروند به معنای ساکن  رفت.به کار می باشنددولت خود 

امور عمومی  یترین بار معنایی آن این است که در ادارهبلکه اساسی شهر نیست؛

شهروند فردی است متعلق به گروه که در مقابل این  شهر دخالت و مشارکت دارد.

 گیرد.گروه دارای وظایفی است و حقوقی به او تعلق می
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وظایف و  ،شهرها از تمرکز حذف و کشورها وجودآمدنب با
 قرار دولت یعهده به شهرهای نخستین -این دولتی کارکردها

 ازجمله کشورها مباحث تمام در ملت-دولت مفهوم و گرفت
در ایران با تصویب منشور حقوق  .پیدا کرد بیشتری نمود ،حقوق

 برای تبیین این امر صورت گرفته است. زیادیشهروندی توجه 

 شهروندی به مربوط هایفعالیت از باید توجه داشت که بسیاری
 ترینبزرگ عنوانبه هاشهرداری اما ؛ستا دولت یعهده بر

متولی و  ،شهروندان یروزانه مرتبط با زندگی یمجموعه
 هامدت شهروندی فرهنگ بحث .هستنداین امر  یکنندهپیاده
و امروزه در  است قرارگرفته مدنظر ۲در شهرداری اصفهان است

                                                                                                      
تواند خودنگر بوده های زندگی اجتماعی، شهروند نمیها و ضرورتیل ویژگیبه دل

 دهد.نقرار  مدنظرو وضعیت و حقوق دیگران را فراموش کند و 

 یتوان گفت شهروند، شخصی است که دارای دانش و اطالعات کافی دربارهمی

های مدنی داشته و مجهز به نگرشی مناسب نسبت به فضیلت اجتماع بوده،

های اجتماعی فراهم هایی است که امکان مشارکت وی را در امور و فعالیتارتمه

ی وظایف و کند. او فردی است که عالوه بر برخورداری از حقوق خاص دارامی

 ست.های ویژه نیز امسئولیت

بیش از صدسال ایران  سومین شهر بزرگ به عنوان اصفهاندر شهر شهرداری ۲ 

ست که مسائل مربوط به مردم امنطقه  71امروزه این شهرداری دارای  .قدمت دارد

ست اصد هزار نفر میلیون و نهبیش از یک 7931که مطابق سرشماری سال را شهر 

های در میان سازمان د.کنهای وابسته به آن اداره میتوسط این مناطق و سازمان

ریزی مسئولیت برنامه ،شیوابسته به شهرداری اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورز

را های فرهنگی در سطح شهر با کمک کارشناسان و مراکز فرهنگی و اجرای فعالیت

 بر عهده دارد. گانهیریت خود در مناطق پانزدهتحت مد
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 یاداره ،حوزه این در هافعالیت انسجام جدید برای مدیریت
 .است شده تشکیل 9شهروندی فرهنگ یتوسعه

 بیان مسئله(1-۲

 ینگی در حوزههفر هایبرنامهو اجرای  ریزیبرنامهشروع از 
فرهنگ شهروندی در  یکمیته تأسیس آن ازپسشهروندی و 

این دوره  در و گذردمیشهرداری اصفهان نزدیک به یک دهه 
با توجه به نبود  که ،بسیاری صورت گرفته است هایفعالیت
در سطح مسئوالن و مردم  هتوانست ،قبلی و نوبودن یتجربه
پژوهشی در آمار نیز طبق  هاییدورهنماید. در  توجهجلب

 ،و فناوری اطالعات شهرداری ریزیبرنامهمعاونت پژوهش، 
ضریب نفوذ مناسبی نیز بدست  ،در بخش تبلیغات است توانسته

 ورد.آ

                                                           
های سازمان فرهنگی اجتماعی و فرهنگ شهروندی از زیرمجموعه یتوسعه یاداره9 

 عاون اجتماعی سازمان در راستایکه زیر نظر م است ورزشی شهرداری اصفهان

 یتوسعه یآن سازمان در حوزه های ابالغیها و مأموریتانجام سیاست تحقق و

از  شود.صورت اداره یاد میکند و در این متن از آن بهفرهنگ شهروندی فعالیت می

فرهنگ شهروندی در شهرداری بیش از یک دهه  یهای حوزهزمان شروع فعالیت

فرهنگ شهروندی شروع به فعالیت  یصورت دبیرخانهها بهفعالیت این گذرد.می

مسیر داد. در ساختار  یفرهنگ شهروندی ادامه یصورت کمیتهنمود و سپس به

فرهنگ شهروندی با  یتوسعه یها در قالب ادارهجدید شهرداری این فعالیت

 نماید.تر فعالیت میرویکردی تازه
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که  شودمیگذشته مواردی دیده  هایدوره هایفعالیتبا بررسی 
توسط مدیران  چند سال اول که ریزیبرنامهاست. در  برانگیزتأمل

نظر زده ماه فعالیت دردوازده مبحث برای دوا ت انجام شده،وق
و فضای سبز  هاپارکمانند  ؛بحثیم روازایناست.  شده گرفته

فرصت تبلیغ و آموزش مباحث مربوط به  ،کوتاه ییک دوره
بحث  پنج بهخود را داشت که این موضوعات در طول زمان 

 هاییبخشو  هاسازمان در 4مدیران شهری روازاین. یافتکاهش
خود  یدر حوزه هاییفعالیتکه خود متولی بودند دست به 

 .دزدن

و دقت نظر  موردتوجهو مواردی که  هاآموزش از یک جهت
 اصلی شامل مباحث قرار گرفته کهمدیران بوده مصداق محور 

باعث نوعی توجه  ،بودنازسویی مصداقی و ؛شودنمیشهروندی 
اولویت  شدهمطرحبخشی در این دوران شده که گاهی مصداق 

و تمهیدات اجرایی  هاپشتوانهکه  ستااول نیست و یا بحثی 
 جدی برای آن در نظر گرفته نشده است.

این تعامل با شهروندان نیز  یو نحوه آموزشاز جهت نوع 
 و اندبودهو آموزش  توجهجلبو در راستای  سویهیکتدابیر، 

 .شودمیدیده  وگوییگفتسوی شهروندان کمتر تعامل و از
                                                           

افرادی است که در بخشهای مختلف  یهمهان شهری در این طرح منظور از مدیر4 

ها و فعالیت ها باهای تحت مدیریت آنها، ادارات و بخششهرداری اعم از سازمان

پوشانی داشته و برای فعالیت و اثرگذاری بیشتر فرایندهای فرهنگ شهروندی هم

 یتا بتوانند بهتر ارائه هستندتر های خود، نیازمند شهروندانی بافرهنگ غنیفعالیت

 خدمت نمایند.
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 ضرورت انجام(7-9

در مباحثی که شهرداری و  سازیفرهنگ هایفعالیتانجام 
آن  یانجام و اداره مأموریتمختلف آن  هایبخشو  هاسازمان

اما با توجه به مباحثی چون  ؛ستاامری مطلوب  ،دارند راامور 
 پوشانی مفاهیم و موارد،و اجرا، هم ریزیبرنامهمالی  هایهزینه

بودن این بحث در  ،ترمهمبودن فعالیت و از همه مناسب
 ،شهرداری هایفعالیت یمجموعه در فراگیربزرگ و  چهارچوبی

و نوع اجرای  بندیزمانتعامل و روش که  کندمیضرورت ایجاد 
 هایقسمت هایانگیزهتا هم  ،گرفته شود موردبازنگریهر بخش 

هم و فعالیت خود برای این امر از بین نرود  یمختلف در حوزه
 و کارا باشد. تراثربخش

مانند  ؛فرهنگ شهروندی هایپایهاز سویی نپرداختن به مفاهیم و 
امر در این  تقلیل وو مشارکت در شهر  پذیریمسئولیت

که هم از حیث تکثر و هم اهمیت باید  هاییمصداق
باید  ترسریعچه قرار گیرد، امری است که هر موردبازنگری

 تصحیح و محتوای جدید تهیه شود.

شدن ، باعث کمرنگشهروند هایدیدگاهکردن به نظر و نتوجه
شدن نادیده این و شودمیحس تعلق وی به شهر و مباحث آن 

که  شودمیناصحیحی  رفتارهایتوسط شهرداری باعث بروز 
اما اهمیتی به  ؛است آگاهن آبودن باهاز اشت دهندهفرد انجام یگاه

 .دهدنمیاین موضوع 
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 یالزم است که همه ،برای داشتن شهری در مسیر توسعه و بهبود
متخصص و  هاییحوزهافرادی که در  خصوصبهجامعه  آن افراد

و عموم مردم در  شهر یویژه ودر مباحث خاص  ،مرجع هستند
در طول روز درگیر  هاآنود با که اکثر خ مواردیو  هابخش

شهر را پویا  یاحساس مسئولیت نموده تا بتوان اداره هستند،
  نمود.

از سویی اندیشمندان معتقدند که فرهنگ مشارکت ویژگی 
ی اساسی شهروندی است؛ به طوری که امروزه در مباحث توسعه

شهری مطرح می شود. از سوی دیگر این فرصت مشارکت و 
ازطریق مسئوالن به مردم داده شود تا مردم در این پویایی باید 

 زمینه توانمند گردند و خود را در اتفاقات شهر سهیم بدانند.

مختلف  هایبخشکه مردم در  هاییمسئولیتاین پویایی در ریز 
 هامروز. شودمیمیسر  ،رسیدن آن مشارکت دارندبرای به ثمر

ییر ساختار مدیریت جدید شهری و تغ هایدیدگاهبه باتوجه
 فرهنگ یتوسعه یفرهنگ شهروندی شهرداری به اداره یکمیته

این بخش  فرایندهایو تحول در  بازنگریوم لز ،شهروندی
 محورهای ردباید جدید  هایبرنامهاین  و شودمیدیده  خوبیبه

 پیگیری و اجرا شود. 1هاارزش و 6هامهارت ،1هادانش

                                                           
 گیرد.شود در این حوزه قرار میهای عقلی که منجر به شناخت میمجموعه مهارت1 

 ست.ری و نقش شخصی همگی در این حوزه افهم تفسی آگاهی از حقایق بنیادی،
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 اهداف(7-4

 هدف اصلی(7-4-7

شهروندی با  فرهنگ یتوسعه یاداره عملیاتی یبرنامه تحول
 8بر الگوهای رفتاری تأثیرگذاریرویکرد 

 اهداف کلی (7-4-۲

 افزایش و ارتقاء حس تعلق به شهر (7-4-۲-7

                                                                                                      
ترین بخش بروز بیرونی دانشی است که فرد کسب نموده و در وی ها مهممهارت6 

های مشارکتی شامل مواردی چون خردمندی و قدرت این مهارت شده است.هنهادین

 ست.تباطات و کنشگری اار قضاوت،

تور مهمی است که مو بخش می شود،ها که مربوط به حوزه نگرشی فرد ارزش1 

این بخش که  .دست که فرد دانش مربوط به آن را دارهایی امحرک استفاده از مهارت

های شخصیتی فرد و ویژگیبسیار تحت تأثیر  شود، میبخشی عاطفی شناخته 

احترام به دیگران و احترام به  ست و مواردی ازجمله خودشناسی،نگرش او ا

 .شودمیبخشی از مسائل این حوزه  ،های جمعیارزش
 شرایط ساختن با و است تکرارپذیر ما در که شودمی گفته رفتارهایی مجموعه به .8

 شود.می تکرار نیز رفتار این مشابه،

 با تطابق قابلیت و توانایی شخص هر ریزی،روانشناسان معتقدند در صورت برنامه .

 انرژی صرف به نیاز مطابقت این مواقع از بعضی در. ستا دارا را رفتاری مدل هر

 فردمنحصربه قابلیتی ،بیابد تطبیق فرد هر تا کشدطول می چقدر اینکه. دارد زیادتری

 .است (فرد هر در) متفاوت و
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 برای این مهم باید نکات زیر را در نظر بگیریم:

 اجتماعی جامعه و همت گماردن به هایسرمایهشناساندن  -
 ؛هاآناعتالی 

 ؛تقویت حس هویت فرهنگی -

با محوریت  المللیبینملی و  رخدادهایطراحی و اجرای  -
 .فرهنگ شهروندی

 افزایش مشارکت(7-4-۲-۲

 شود:افزایش مشارکت شامل موارد زیر می

 ؛مرتبط نهادمردم هایسازمانبا  مشارکت وحمایت، همکاری  -

 ؛المللیبینو مراجع ملی و  برندهامشارکت با  -

 .و پیشبرد شهر مشارکت شهروندان در اداره -

 

 پذیریمسئولیتارتقاء حس  (7-4-۲-9

پذیری افراد با درنظرگرفتن نکات زیر محقق حس مسئولیت
 شود:می

و  فرهنگ تعهد ارتقای و سازیظرفیت آگاهی بخشی، -
 ؛پذیریمسئولیت
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شهروندان در  یمسئوالنه هایفعالیتتشویق و حمایت از  -
 ی؛راستای فرهنگ شهروند

 شهر یمناسب و ممکن اداره فرایندهای اجرای وطراحی  -
 .توسط شهروندان
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 گفتمانی و مبانیپیشینه  (۲

 

 مبانی طرح (۲-7

موارد موجود در اسناد  ،در تدوین این طرح مدنظراولین بخش 
 قرار موردبررسیشهر و شهروندی بوده که در ادامه  باالدستی

 گفتگومندی است که یدربارهاولین مبحث گفتمانی . گیردمی
 .شودمیطرح را منجر این شدن عملی فضای کلی مطلوب برای

 ینظری برای مباحث پایهگفتمانی و نیاز به مبانی  دیگر سوییاز
و  پذیریمسئولیت تعلق، که شامل اردشهروندی وجود د

 .گیردمیقرار  مدنظردر ادامه  که ،شودمی مشارکت

 اسناد باالدستی (۲-7-7

 منشور حقوق شهروندی (۲-7-7-7

در  3که ذکر شد با تدوین منشور حقوق شهروندی طورهمان
 تردقیق ریزیبرنامهو  حمایت درگامی جدی  نودوپنجپایان سال 

 جمهوررئیس ی. در متن بیانیهدر این حوزه برداشته شد هافعالیت

                                                           
 .موجود است  president.irمتن کامل منشوردرتارنمای  3 
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با  پوشانی زیادیمواردی را دید که هم توانمی بارهدراینمحترم 
شهرداری دارد و مردم و شهروندان با  عملکردهایوظایف و 

 زیستن بردارند.بهتر سویگامی به توانندمیتالش برای تحقق آن 
 نظر به اینکه مشارکت،»است که  آمده صراحتبهمتن بیانه  در

برای  هادولتو  هاگروه افراد، پذیریمسئولیتو  همکاری
 حق سالم، زیست محیطبرخورداری از  حق استیفای حق توسعه،

صلح و نفی خشونت و تنفر و حق ارتباط،  حق هویت فرهنگی،
 راستا،دراین« ضروری است. المللیبیندر سطح ملی و 

 یکنندهمحقق شهروندان وبودن و همکاری مسئولین دوسویه
 است. شده دیده ،مطلوب است آنچه

 توانمندسازیآموزشی و  هایریزیبرنامهنقش  چنینهم
 به نظر» کندمی قیدآنجا که  ،است شدهدادهجدی تذکر  صورتبه

 و توانمندی آگاهی، بدون شهروندی حقوق استیفای اینکه

 منافع و تکالیف حقوق، به نسبت شهروندان پذیریمسئولیت

باید برای انجام این امر  پس ؛«نیست پذیرامکان عمومی
 شود. ریزیبرنامه

 عنوانبه اندگفتهمحترم  جمهوررئیسکه  گونههمانهمچنین باید 
 :را پیگیری نماییم زیر نکاتحکومتی  هایبخش

 افزایش و عمومی فرهنگ ارتقای و سازیظرفیت بخشی،آگاهی -

 غیردولتی و دولتی نهادهای کارگزاران مهارت و تعهد حساسیت،

 شهروندی؛ حقوق از صیانت در
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 هاتشکل متخصصان، افراد، مشارکت جلب و حمایت تشویق، -

 و عمومی فرهنگ ارتقای برای خصوصی و مدنی نهادهای و

 حقوق به تعرض هرگونه با مقابله و همگانی مطالبات گسترش

 .شهروندی

 7444 شهر اصفهان در افق اندازچشمسند  (۲-7-7-۲

 عنوانبهکه  744474شهر اصفهان در افق  اندازچشمبا تدوین سند 
شهری برای  هایریزیبرنامهدر  اصلی ومهم  باالدستیسند 
 شودمیدیده  الزم ،ستامختلف شهرداری اصفهان  هایبخش

صورت  اندازچشمدر راستای تحقق و رسیدن به این  هافعالیت
                                                           

 7444اصفهان در افق  اندازچشم74 

 پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی اصفهان،

بخش و مظهر الهام مهد عالمان و نخبگان، مسجد محور، طیب، شهری اسالمی،-

 تمدن نوین اسالمی

مدار و با ارزش مبتنی بر حکمت و دانایی، شهری مردم محور با مدیریت واحد،-

 رویکرد عدالت اجتماعی

 و نمونه در فرهنگ پذیرمسئولیت بانشاط، دانا، من، شهری خالق با مردمی مو-

 شهروندی

 سالم و هوشمند ایمن، روان، آباد، سرسبز، نواز،شهری زیبا با سیمایی چشم-

متوازن و سازگار با هویت  متعادل، اسالمی،–شهری پیشرفته با معماری ایرانی -

 تاریخی و فرهنگی

فناوری  متکی بر تولید علم، ور،یافته با اقتصاد و معیشت پویا و بهرهشهری توسعه-

 رفاه و گردشگری وتوام با

هنر و گردشگری و بهترین شهر  شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ،-

 ایران برای زندگی
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مسیر رشد و  یشده است که در ادامه تأکیداین سند  در .گیرد
 مؤمن، مردمی با خالق شهری» بایداین شهر  ،اصفهان یتوسعه

. باشد« شهروندی فرهنگ در نهونم و پذیرمسئولیت بانشاط، دانا،
را در اولویت قرار و فعالیت  ریزیبرنامهباید  ،برای تحقق این امر

 داد.

 – اجتماعی – فرهنگی کمیسیون ابالغی هایاولویت (۲-7-7-9
 اصفهان شهر اسالمی شورای ورزشی

 ،مدیریتبا شروع به کار شورای جدید شهر اصفهان و تغییر  
در موارد  ،ابالغ شد از جانب شورا به سازمانکه  77یهایاولویت

                                                           
77 

 ؛شهر هنری_فرهنگی محور به چهارباغ تبدیل .7

 رویکرد با خصوصی هنری و فرهنگی مراکز و هاآموزشگاه تقویت .۲

 ؛پرورینخبه

 ؛نهادمردم هایسازمان از حمایت .9

 ؛تفریحی و ورزشی فضاهای یسرانه باالبردن .4

 همچون) اصفهان در جهانی رخداد چند اجرای و اصالح طراحی، .1

 ؛(نوجوان و کودک فیلم جشنواره

 ؛اصفهان در هنر و فرهنگ اقتصاد ارتقای و بهبود .6

 ؛کارآفرینی توسعه و جوان کارآفرینان از حمایت .1

 ورزشی؛ هاباشگاه تقویت و کمک .8

 ساخت و طراحی) ورزشی و فرهنگی عمرانی، هایپروژه روند اصالح .3

 ؛(فرهنگی شاخص هایپروژه

 ؛منطقه هر هایظرفیت اساس بر محروم مناطق بهبود .74
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 هایسازماناز  حمایت اولویتی تقویت مراکز فرهنگی آموزشی،
برای رخدادهای جهانی و همچنین توجه  ریزیبرنامه ،نهادمردم
ار گرفته رق مدنظرهر منطقه در فرایند بهبود آن  هایظرفیتبه 

 باید قرار بگیرد. موردتوجهاین اداره  هایبرنامهاست که در 

 و شهردار فرهنگی محترم معاون ابالغی هایاولویت (۲-7-7-4
 اصفهان شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان رئیس

اداره  رئیسکه برای  7۲معاون محترم فرهنگی شهردار در حکمی
است برای  شدهخواستهکه  کردند مواردی را اشاره ،نمودند تقریر

                                                                                                      
 بازار با ارتباط فاینانس، میکرو آموزش،) پذیرآسیب اقشار توانمندسازی .77

 ؛...(کار،

 ؛شهرداری هایرسانه در نقد فضای آزادسازی .7۲

 .ورزشی و هنری-فرهنگی هاینامهآیین و مقررات اصالح .79
 جناب آقای احمد رضایی دارافشانی7۲

نهاد معاون محترم تجارب جنابعالی و بنا به پیش تخصص و با عنایت به تعهد،

ی فرهنگ توسعه یبه عنوان رئیس اداره ،به موجب این حکم ،اجتماعی سازمان

 شوید.شهروندی منصوب می

فلسفی و اخالقی  مندی از تخصص و تجارب ارزشمندتان در سپهرامید است با بهره

شهروندی و با کسب نظر و  ی فرهنگموریت ذاتی سازمان در حوزهو با عنایت به مأ

فرهنگ شهروندی  یبه توسعه ،ی فرهنگو مسئوالن حوزهت فرزانگان جلب حمای

 همت گمارید.

های اجتماعی، هایی چون ناهنجاریامروز در کنار مشکالت و چالشاصفهان 

پذیری و عدم مسئولیت مهری،از بی ،ونقل شهریو حمل های هوا و صداآلودگی

های رود با تالشو انتظار می بردتن اخالق و فرهنگ شهروندی رنج میجدی نگرف
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 عدم ،مهریبی ینقیضه تا شود ریزیبرنامهتحقق آن 
نشدن اخالق و فرهنگ شهروندی و جدی گرفته پذیریمسئولیت
 توجه به ،آموزش شهروندانمواردی چون  ؛گرددبرطرف 

کید قرار های اجتماعی موردتأاهمیت به سرمایه و های آنهانیاز
 گرفته است.

 

 

                                                                                                      
بزرگ شهر  ینظران عرصه فرهنگ و اخالق این نقیصهجنابعالی و سایر صاحب

 مشخص برطرف شود. یعزیزمان بر اساس برنامه

ی جهان شهر اصفهان، خطیر سازمان متبوع در گستره یامیدوارم با توجه به وظیفه

های تمام ظرفیتمندی از رهه اندوزی از روندهای ماضی و بهبتوانید ضمن تجرب

 اهتمام ویژه نمایید: های زیرکارشناسی در تحقق اولویت

 ها،دانش یحوزه سه در شهروندی و شهری هایآموزش انتقال .7

 ؛هاارزش و هامهارت

 موضوعات تعیین منظوربه شهروندان و شهر نیازهای دقیق شناسایی  .۲

 ؛شهروندی آموزشی محتوای

 اساس بر شهروندی فرهنگ راهبردهای و هامشیخط ها،سیاست تدوین  .9

 ؛شهروندان نیازهای

 بر تأکید با جوانان و نوجوانان کودکان، ویژهبه شهروندان آشناسازی .4

 ؛شهروندی حقوق

 .هاآن اعتالی در گماردن همت و جامعه اجتماعی هایسرمایه شناساندن .1

 ا مسئلت می نمایم.برایتان توفیق صدق با حق و خدمت به خلق ر ،از ذات باری

 محمد عیدی                                         

 معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهردار اصفهان
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 مبنای گفتمانی (۲-7-۲

مناسب و  یبرای تحقق وضعیت مطلوب در شهر و رابطه 
 شود.نظری بحث دقت  چهارچوببر مشخص با شهروندان باید 

موارد ذیل که برای تحقق فرهنگ شهروندی مهم و  بارهدراین
 .گیردمیقرار  مدنظراست  ضروری

 گفتگومندی (۲-7-۲-7

از مباحث نقد ادبی و امروزه  گفتگومندی از موضوعاتی است که
توسعه و  شده و گوناگون علمی و فرهنگی هایحوزههنری وارد 

انسان را گفتگومند دانستند،  ،متفکران. است یافتهگسترش
. گفتگومندی و نیستمند بهرهکه غیر انسان از آن  ایویژگی

یکی  چندصدایی لیو ؛دداربا هم تنگاتنگی  یرابطه چندصدایی
 ،قیقت اساسی زبانح ازآنجاکهمندی است. های گفتگوویژگیاز 

این الگوی ارتباطی بیانگر این است تا در  تعامل کالمی است،
مسیر ارتباطی طرفین رفت و برگشتی نباشد و تنها یک گوینده 

ارتباط کامل و مناسبی این الجرم  ؛شنیده شود صدایکباشد و 
ناقص است. از سویی هر گروه و هر فرد  گیریتصمیمنیست و 

ر ناگزیکه برای گفتگومندی  و یک بیان و عقیده دارد صدایک
گو به این گذار از سخن تک .شنیده شود چندصداییباید این 

چه به دوران کنونی و هر دانندمیرا سیری تاریخی  چندصدایی
 و همچنین دگردمی ترقویآن  هاینشانه ،شویممینزدیک 

 .شودمیبیشتر احساس نیز اهمیت و ضرورت آن 
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 و متعدد صداهای و هاگاهنظر زمانهم حضور ،دیگرعبارتبه
 یعرصه و مجال جامعه یک در یکسان توان و باقدرت متنوع

صورت  در که دهند ارائه را شانخاص منطق که دهدمیمساوی 
 گردد.این امر محقق نمی ،صداییتک

 کار به ادبیات موردِ در تنها «گفتگومندی» مفهومِ ،درهرصورت
برای  و باشدگفتگومند باید  اندیشه یهمه ،درواقعو  رودنمی

رعایت این اصل  جزبهانتقال یک اندیشه به بهترین نحو راهی 
که کریگ براندیست استاد تاریخ روشنفکری و  طورهمان .نیست
برای یک بینش و درک  ،گویدمیفرهنگی  هایتئوری

این  جزبهراهی  اخالقی در رفتارهای انسانی یخودآگاهانه
نداریم.  ،شودمیارتباط وابسته به زبان که گفتگومندی نامیده 

 حاکم در مردم وجود هایالیهبا  خوانیناهموی یک  یعقیده
ناشی از عدم توانایی درک جدایی بین  نوعیبهارد که د

 دیدگاهی و حضور در یک اجتماع بزرگ است. هایمحدودیت
است و دموکراسی  طلبیقدرتیک بافت اجتماعی فرقی بین  در

در مسیر دموکراسی  توانمی دقت در آن بینیو پیشکه با رعایت 
 پیش رفت.

شده توسط دکتر جیهان موردی انجام از دیگر سو در مطالعات
آوردن بدست وخالقیت  راهی برای عنوانبهگفتگومندی زاید، 

معتقد است گفتگومندی یک  وی .استآموزش  پیشرفت پایدار
که راهی است موقعیت مهم برای تمرینات آموزشی معاصر 

 وی .کندمیو خالق باز  متفاوت تمرینات باارزش، سویبهجدید 
مفاهیم  اشاره دارد طبیعت خالقیت در قلمرویی مشترک با این
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و  آیندمیدست این طریق ب خالق از هایایده کند ومیعمل 
فعال ساخته  گفتگوهایمفاهیمی جدید از خالل این درنتیجه 

 خروجی آموزش، عنوانبهبودن خالقیت مفروض با شوند.می
بحث پیشنهاد  وتحلیلتجزیه و یادگیری عنوانبه گفتگومندی

شدن با و تمرکز با مشغول وتحلیلتجزیهعبارتی این  به .شودمی
یادگیری واقعی فراد گروه به و ساختار محتوا و دیگر ا هاسوژه
 یواضح باعث توسعه گفتگوهای این .شودمیآموزان منجر دانش

 .شودمیمفاهیم 

مهم و  ،ی آموزشیهافعالیتاصلی است که در تمام  ،موضوعاین 
خاص برای تحقق شرایطی یکسان  طوربه و باشدمی اثرگذار

متفاوت و  صداهایسمت شنیدن افراد جامعه باید به یبرای همه
آنچه از  یمقدم برداریم تا بتوان هاتفاوتهمچنین پذیرفتن این 

 .سازیمدر مردم شهر محقق را  خواهیممیهمکاری و مشارکت 

 

 تعلق (۲-7-۲-۲

شدن افراد در شهروندی از عضو ،که اشاره شد طورهمان
 .کردن نیازهای انسان آغاز شدبرای برطرف اجتماعات انسانی

 شهروندی شهروندی است. یمقوله اصل مهم ،عضویت درواقع
د این امر مزایایی برای فر و داشتن به یک جامعه استتعلق

 هر که دیگران غیر این جمع از آن محروم هستند. آوردمی وجودب
که بتوانند در آن  شودمیجمع اعضای متناسب با خود را میزبان 

 جامعه هایخواستهجامعه ادای سهم کنند. افراد باید برای تحقق 
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 شاناجتماع دن وضعیتعایت قوانین و مواردی که به بهترشو ر
داشته باشند و خود را  خاطر تعلقبه آن اجتماع  کندمیکمک 

خود و بهبود زندگی شخصی خود و  مسیرمتعلق به آن بدانند و 
شهروندان  یعنی ؛جامعه را در یک راستا و از یک طریق ببینند

 .خود را در مقام شهروند ایفا کنند یساده هاینقش صرفاًنباید 
فراتر از صرف وظیفه به جامعه تعلق داشته  ایگونهبهباید  آنها

 باشند.

لغت شهروند ذکر شد که این امر از یونان باستان  هایریشهدر 
 .گرفتمیتعلق  خاصیافراد تنها بر  ،این واژهاست و  شده گرفته

خود را وقف خدمت . 7 از:بودهای مهم این افراد، عبارتویژگی
بودن . دارا 9و داشتن  استقالل. ۲ ؛کردنو خیر و صالح عمومی 

امروز از به تا  ها. این ویژگیدر جامعه ایعالقهسهم و 
 است. ماندهباقیشهروند یک اصلی  مشخصات

این پیوند عالیق و منافع شخصی با منافع عمومی، باعث تعهد 
سهم در پرداخت مالیات،  برای ادای آمادگینسبت به شهر و 

 مسائلصحیح دیگر  و اجرایشورا  گیریرأیشرکت در 
وجود  اصفهان با شهرکالندر  . امروزهشودمیشهروندی 

گذر از  ،برای حفظ این امر حلراه ،مثل مهاجرت هاییپدیده
رسیدن به این امر است که  اصفهان، صرف شناخت فرد متولد

داشته و  خاطرتعلقشهروند اصفهانی کسی است که به اصفهان 
و  باشدبرای بهبود آن حاضر به انجام وظایف شهروندی خود 

 .بردمیخود نیز بهره  ،آگاه است که از این رهگذر
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 پذیریمسئولیت (۲-7-۲-9

 افراد برای سازیآمادهشامل  طور گستردهبهآموزش شهروندی 
با  شهروندشهروند است.  عنوانبه هایشانو مسئولیت هانقش

 عضویت در اجتماع دارای حقوقی شده است که از آن بهره
و وظایفی نیز پیدا  هامسئولیت ،در برابر این حقوق ،بردمی
مشارکت در  بودن وی، مسئولشهروند روازاین .کندمی

 است.دادن خیر ملی و شخصی اارتق منظوربه اجتماعات

آن است که در  ،ستا مدنظرآنچه در یک نظام شهروندی همواره 
سوی دیگر دارای فرد دارای حقوق است و از سویکاین نظام از 

موقعیتی است که ناظر به  شهروندی .ستاوظایف و مسئولیت 
 یکه هسته ایرابطه .ستاعضویت یک فرد با جامعه  یرابطه

 کسیاست و شهروند مسئول  و وظیفهاصلی آن بر اساس حقوق 
 چهارچوب .کندمیاست که به این وظایف شهروندی عمل 

مرتبط  هایارزشاجتماعی است که  بستری تحقق این امر تنها
 .رسدمیبا شهروندی در آن به ظهور 

کردن یی با تدوین قوانین صحیح و آمادهاین شرایط از سو
و  سازیآگاه آن در جامعه و از دیگر سو پس از یاجرای نیازهای

کردنش به ت وی نسبت به ابعاد موضوع و مجهزتغییر نگرش مثب
 .شودمیی الزم محقق هامهارت

رمان شهر ی شهری و از آدر میان اندیشمندانی که از شهر، جامعه
حادترین و  اودارد.  ایویژه ، فارابی موقعیتاندگفتهسخن 
و  اردگذمیرئیس اول  یعهدهرا بر هامسئولیت تریناساسی
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 در که خود را خواهدمیشهروندان  تکتکحال از درهمین
شرایط تحول و پیشرفت قرار دهند و  در خود، یتموضع و موقع

و نه در سکون. او امکان رسیدن به هر درجه و به کلیات درجات 
 . فارابیکندمی یدتأی شهروندان، یهمه برای اجتماعی را، مراتب

فاضله را دارا  یمدینه ،شهروندی قائل به آن است که عنوان
نگرد. می یک کلاز  جزئی یمثابهبههستند و به هر شهروندی 

 هایخواستهان فردی او را در نیل به شخصیت و توهمچنین 
فاضله، از  ی. شهروند مدینهداندمی یشرط اساس اشجمعی

پویایی در تحرک و از حق مشارکت در امور جمعی برخوردار 
 جمعی به فراخور توانمندی نیازهایبگویی به است و در جوا

را به  بارهدراینو باید مسئولیت خویش  ستاموظف  اشفردی
 بهترین صورت انجام دهد.

 

 مشارکت (۲-7-۲-4

 :گویدمیشهروندی  یکه هارت از متفکرین حوزهطورهمان
 ،()شهروندی یعنی مشارکت در سطوح مختلف امور اجتماعی

ی دربارهشهروند شخصی است که دارای دانش و اطالعات کافی 
مدنی داشته  هایفضیلتمناسب نسبت به  نگرشیاجتماع بوده و 

یی است که امکان مشارکت وی در هامهارتمجهز به  است. او
ویژگی  بنابراین ؛کندمیی اجتماعی را فراهم هافعالیتامور و 

 نمایدمیصرف متمایز  از تابعیت آن راکلیدی معرف شهروند که 
 بلکه . شهروندی نه یک موقعیت منفعالنه؛اخالق مشارکت است
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با سلطه  شهروندیخالصه  طوربهیک موقعیت فعاالنه است. 
 بنابراینو  دوجانبه یناسازگار است. شهروندی همواره یک ایده

سطحی  تواندمیو مشارکت شهروند  شهروندی اجتماعی است.
 برداشتهاندکی را در  یعنی تعامالت، حقوق و تعهدات ؛باشد

از  توجهیقابلعمیق باشد که شامل بخش  تواندمیباشد و 
کارگزاران دولت  یوسیلهبهتعامالت، حقوق و تعهداتی باشد که 

 .شودمیحمایت  ،و مردم تحت قلمرو

نیاز  بستریو  چهارچوبکه اشاره شد شهروندی به  طورهمان
 پذیرامکاندر آن پذیرفته و انجام مسئولیت در آن  دارد که حقوق

جز زمینه و بستر اجتماعی چیز دیگری  چهارچوب این باشد.
 . رسدمیمرتبط با شهروندی در آن به ظهور  هایارزشنیست که 

اندیشمندی  بینیممیبا نگاهی به سیر شهروندی در ایران نیز 
و این  شناخته این اصل که شهر نهادی پویا است را چون فارابی

اصل که شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و در تعیین 
شهر خود مشارکت دارند برای او از بدیهیات به  هایویژگی
دیدگاه فارابی، نیل به سعادت بدون تعاون  از است. رفتهمیشمار 

است و در این نقش تعلیم را  غیرممکنو مشارکت دیگران 
 .داندمیاساسی 

و  هسترکت از اجزای جدانشدنی شهروندی بحث مشا روازاین
 یچرخه پذیریمسئولیتچه بیشتر مشارکت، تعلق و با تحقق هر

 امید به توانمیو  شدهتکمیلفرهنگ شهروندی  یفرایند توسعه
 بهبود اوضاع داشت.
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 وش اجرار (9

 

 راهبرد (9-7

اداره برای  نظرمدقبل از توضیح روش اجرا باید راهبرد 
ی هافعالیتبا بررسی  تبیین نمود. این راهبردی خود را هافعالیت

بدست  مدیران ادواری بین مشاوره جلساتبرگزاری و گذشته 
این است که در  را مدنظر گرفته. این راهبرد چند نکته آمده است

 .شودمیاشاره به آن بخش 

مختلف  هایبخش درهای موجود ظرفیتد بای کهاین اولی نکته
ی اداره هافعالیتبا  پوشانهم کارگزاران شهری دیگر شهرداری و

و با همکاری دوسویه  کرد سازیفعالرا از طریق ایجاد ارتباط 
سویی از را برای بهبود فرهنگ شهروندی اجرا نمود. هاییبرنامه

بر همین سیاق را نیز  شهری هایحوزهظرفیت موجود نخبگان 
 فعال نمود.



فرهنگ شهروندی یتوسعه یاداره عملیاتی یطرح تحول برنامه  

 
 

38 

باال را در راستای آموزش و  هایگروهی هافعالیتدوم اینکه 
و با شهروندان در موضوعات مختلف با همفکری  گیریارتباط

 اجرایی کرد. هاآنبا  همکاری

 مهارت دانش، یدر ارتباط با عموم شهروندان در سه حوزه سوم
را توسعه داد.  شهروندی موضوعات باکالنمرتبط  یو انگیزه

از  مشارکت ،تعلق ،پذیریمسئولیت ؛مانند کالن موضوعاتی
و  هاآن نیازهای متمایزکردناز که بعد  هاییبرنامهو  ابزارهاتمامی 

چگونگی آید. بدست می، هر بخش موردنیاز یبرنامهی ریزتهیه
 شود.  گفته می در ادامه روش اجرای توسعه

 تولید آموزش، یگونههمان سه هابرنامهقالب  ازنظر است بدیهی
 .مدنظر استشهری  رخدادهایفرهنگی و  محصوالت
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 همکاران

 نخبگان 

 کارگزاران

 مردم

 توسعهاداره 

فرهنگ 

 شهروندی
                                                           و موزشآ

 گیریارتباط

کالن مهارت و انگیزه در ،دانش یفراگیری در سه حوزه
 تعلق،،پذیریمسئولیتمانند  ؛شهروندی موضوعات

 .مشارکت

 

 ظرفیت سازیفعال 

 (همکاری )مشاوره و
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 کلیات روش اجرا(9-۲

 

که این  ،باید فعالیت اداره منجر به تغییر رفتار افراد شود دانیممی
بر رفتار هم در  تأثیرگذاری .ستابر رفتار  تأثیرگذاریاز  جزئی

قرار هم در مسائل شخصی اصل موضوع شرایط اجتماعی و 
باید  اما است؛ برزمانفرایندی  ،رفتار تغییرهمچنین  .گیردمی

 هایاقدامتنها  ،موازین سنجش موفقیت یهمه باشد.محور کار 
یعنی  ؛موقتی هستند که مردم را به پیمودن مسیر تا مقصد نهایی

 .نمایدمیترغیب  ،رسیدن به اصل موضوع

آن رویکرد  ریزیبرنامهو  کردن این خواستهبرای اجرایی
از  که ؛ستارویکرد بازاریابی تغییرات اجتماعی  ،پیشنهادی

علوم اجتماعی برای تغییر در رفتار  دستاوردهای ترینتازه
 .شوداستفاده میهدف  هایگروه

بازاریابی تجاری برای  هایفناوری کاربردبازاریابی اجتماعی 
است. این  شدهطراحیی هابرنامهو ارزیابی  اجرا تحلیل، طراحی،

بر رفتار اختیاری مخاطبان هدف به  تأثیرگذاری منظوربهکاربرد، 
مدنظر قرار  شانجامعهو  هاآنجهت ارتقای سطح رفاه فردی 

 یبرای اندیشیدن درباره ایشیوهاجتماعی  بازاریابی .گیردمی
تغییر  اندرکاراندستیند تغییر رفتار است که با آنچه دیگر فرا
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برای طراحی و  این فرایند، ، تفاوت دارد.اندبرگزیدهاجتماعی 
از مفاهیم و  ایمجموعهایجاد تغییر و سرانجام  راهبردهایاجرای 
اجتماعی  بازاریابیگوناگون  هایجنبهبرای اجرای  هاروش

با دیگر آن ند تفاوت اصلی شود. در زیر به چفاده میاست
 :دگردمیمشابه اشاره  رویکردهای

رساندن به افراد یا سود ،هدف نهایی بازاریابی اجتماعی -7
یعنی هدف دقیق آن ، نه بازاریاب؛ هدف است یجامعه

 ؛بهبود مستقیم رفاه است

در  و بر رفتار تأثیرگذاری ابزار دستیابی به بهبود رفاه، -۲
مدنظر قرار در رفتار  ایجاد یک تغییر اغلب مواقع

 ابان اجتماعی مربوط به رفتار است؛بازاری کار .گیردمی

در فرایند بازاریابی اجتماعی مخاطب هدف، نقش اصلی  -9
کامل مشتری هدف را محور  طوربه را دارد. همواره

 ،و مشتری بهترین کلمه برای بیان است دهدمیقرار 
 مخاطب هدف نیز استفاده کرد؛ یواژهاز  توانمیگرچه 

که  آیدمیباید توجه داشت تغییر تنها هنگامی پدید  -4
و  هاپیاممشتری باشد و  ازنظرمحور آن فقط واقعیت 
 هایخواسته، نیازها و هانگرشدیگر عناصر برنامه را با 

 مشتریان سازگار سازد.

 کلیدی بازاریابی اجتماعی هایویژگی (9-9

 توان به نکات زیر تقسیم کرد:میها را این ویژگی

 اصل موضوع است؛ کنندهمصرفرفتار  -7
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 باشند؛ صرفهبهمقرونباید  هابرنامه -۲

 ؛شودمیبا مشتری آغاز  راهبردها یهمه -9

 ،محصول :هستند( P چهار) چهار مفهوممداخله شامل  -4
 ؛و تبلیغ مکان ،قیمت

و ارزیابی  آزماییپیش تحقیق بازار برای طراحی، -1
 است؛ ضروریی مداخله هابرنامه

 ؛اندشده بندیتقسیمبازارهای دقیق  -6

 .شودمیرقابت همواره تشخیص داده  -1

اول اینکه بازاریابان اجتماعی  :باید گفت هاویژگیدر تبیین این 
را اصل اساسی برای قضاوت در  دهندمیآنچه مشتریان انجام 
معتقدند یادگیری واقعی تنها  و کنندمیموفقیت خود تلقی 

 رفتاری مطلوب شود. یهنگامی اهمیت دارد که منجر به نتیجه

ی خود هافعالیتبودن  صرفهبهمقروننگران  هاآندوم اینکه 
و باید  شدهسپرده هاآن که منابع محدودی به اندآگاه هاآن هستند.

 عاقالنه استفاده کنند. آناز 

ور هستند و در پی آن نیستند که مشتری مح هاآناینکه  سوم
 بلکه کنند؛ هاآنو باورهای  هاارزشمخاطب را وادار به پذیرفتن 

بودن ن تنها در صورت اعتقاد به سودمندکه مشتریا اندشدهمتوجه 
شان راهبردهایدلیل همینبه و زنندمییک عمل، دست به آن 

مخاطبان  هایتلقیو  هاارزش ،هاخواستهو  نیازهاهمواره با درک 
 .شودمیآغاز 
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 از الگوهای دیگر، بسیاری برخالفبازاریابان اجتماعی  ،چهارم
ها آن .کنندنمیبرنامه تکیه  یک یا دو عنصر بر برای ایجاد تغییر،

 .باید چهار عامل در جای خود قرار بگیرد معتقدند

 از: اندعبارت چهارعنصراین 

 محصول(الف

مشتری هنگامی دست به عمل خواهد زد که  انددریافته هاآن
 هاآنتغییرات رفتاری مناسبی را پیشنهاد کرده باشند.  ،بازاریابان

اگر در سیستم مشکلی را ببینند که ناراحتی مشتری را تشدید 
 .کنندمی طراحیسیستم را از نو  ،کندمی

 قیمت(ب

مالحظات مربوط به سود و  ،مبنای تصمیم به عمل دانند،می هاآن
 پردازندمیرا  هاییهزینهبخش اجتماعی مشتریان  در هزینه است.

 درک ،هافعالیتاز  بسیاریکه پولی نیست و علت عدم وقوع 
است و  هاهزینهبلکه باال بودن  ؛نیست الزاماًنشدن منافع مشتری 

که  ایهزینهو  سود .کارکرد و هزینهباید روی دو طرف سود 
و  هامنفعتمادی و  ایهزینهکه اشاره شد شامل  طورهمان

 است. و غیرمادیی عاطفی هاهزینهها و در کل نامالیمت

 مکان(ج

 سادگیبهباید  رفتارهاکه  انددادهبازاریابان اجتماعی تشخیص 
 قرار گیرددر اختیار مشتری  نیازهاپیش راحتیبه یعنی شود؛ اجرا

که اگر محصوالت و  دانندمی هاآن و در دسترس وی باشد.
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در اختیار  راحتیبهبرای اجرای رفتار مطلوب  موردنیازخدمات 
شکست  ،ی آموزش و انگیزشهابرنامهمجریان قرار نگیرد، 

 خورد. خواهد

 تبلیغ (د

که مناسب باشد مقدار زیادی کار تبلیغی بازاریابان اجتماعی هرجا
گسترده از تولید  بسیارتبلیغ، کار  هاآن ازنظراما  ؛دهندمیانجام 

عمومی است. تبلیغ ممکن  یو اعالمیه تیزر بروشور، پوستر،
 ی مطلوب باشد.رفتارهادادن به است پاداش

 ه( تحقیق

 حتی کردن وسواس دارند،ازاریابان اجتماعی نسبت به تحقیقب
دقیق و  یمانند چند مکالمه ایسادهاگر این تحقیق کار 

کنترل نتایج در  دانندمی هاآنباشد.  مشتریانبا  دهشریزیبرنامه
گرفتن در مورد باید پیش از تصمیم پس دست مشتریان است،

 خوبیبه هاآن یدرباره بقبوالنند، هاآناینکه چه چیزی را به 
اجزای  آزماییپیشمعتقدند که  همچنین اطالعات داشته باشند.

 همچنین اهمیت دارد.شدن به میدان عمل برنامه قبل از وارد
 دانندمی چون .دارندبرنمیحین اجرای برنامه دست از پژوهش در

 پیچیده است. بسیارمیدان عمل در تغییرات اجتماعی 

 و( آزمایش

 هایبرنامهبسیاری از  برخالفبازاریابان اجتماعی معموالً 
با مخاطبان هدف خود  آموزش عمومی و انگیزش اجتماعی،
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ی هافعالیت وپدیده جز این .کنندنمیوه رفتار مانند بازارهای انب
مشتری را طبق  هایبخش هاآن آنان است. گراییمشتریجانبی 

مشخص، تشخیص  یدر کانون تمرکز برای برنامه ،پژوهش خود
متفاوت روی مدت یک پروژه  تأکیدهایحتی  بودجه مجزا و

 .دهندمیقرار 

 ی( رقابت

در بخش  هاآن هایریشهمعرف بازاریابی اجتماعی ناشی از 
درک  هاآنزیادی روی رقابت دارند.  تأکید هاآنتجاری است. 

تری مستلزم کنار گذاشتن یا هر اقدامی از سوی مش کنندمی
دو باید  هاطرحبنابراین مجریان  ؛ندادن اقدامی دیگر استانجام
بازاریاب از چه مانعی  اینکه را به خاطر داشته باشند: اول نکته
چه چیزهایی را جانشین  مشتریدوم اینکه و عبور کند  خواهدمی

 .کندمیتصمیم فعلی خود تلقی 

 

 :شش گام اجرا (9-4

 ؛مشتریان هدف دادن به؛ شامل گوشتحلیل زمینه -7

 ؛ریزیبرنامه -۲

 ؛آن هایو سیستمسازمان  به دادنساختار -9

 ؛هاآنآزمودن اجزای برنامه پیش از اجرای  -4

 ؛اجرا -1

 .پایش -6
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با یک آغاز  طرفهیکیک فعالیت  نه فرایند مستمر است،یک این 
 ،بیشتر شبیه یک مارپیچ صعودی استفرایند و پایان عالی. این 

 سازمان ،کنندمی ریزیبرنامه ،دهندمیدر آن طراحان گوش  که
به این  وقفهبی،... و کنندمی اجرا ،کنندمیآزمایی پیش ،دهندمی

 یکدر هر گردش  است وفرایند تکراری  این .دهندمیکار ادامه 
 .رودمیباالتر  پله

اصل هستند. مشتریان  مشتریان شد، تأکید ازاینپیشکه  طورهمان
 یمطالعه بافرایند  این همواره بخشی از این فرایند هستند.

. شودمیآنان آغاز  هایبرداشتو  هاخواستهمشتریان، نیازها، 
قبلی  هایآموخته تأثیرتحت  شدتبهکه  آیدمیراهبردهایی پدید 

و  آزمایدمیبرنامه را با مشتریان هدف  کلیدی عناصر است.
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اجرا  و سرانجام، شودمی عیارتماماجرای  یمرحلهسپس وارد 
واقعی  تأثیرگذاری یرا برای پایش نحوه هاییتالش همواره

 در پی دارد. در مخاطبان هدف هاتاکتیکراهبردها و 

ما بر چه منافع های فعالیتلی ما باید نشان دهد که اص یبرنامه
 چه را کاهش خواهد داد، هاییهزینه چه دارد، تأکید ایعمده

 موردنیازتوزیع  نظام فشارهایی را از اجتماع تحمل خواهد کرد،
از چه نوع  و و محصوالت چه خواهد بود خدمات یبرای عرضه
برای بازار نافع آن م و موردنظربیان رفتار  منظوربهارتباطاتی 

 هدف استفاده خواهد شد.

چون در  ؛مارپیچ است اول اینکهایند سه ویژگی دارد: فراین 
را در  مشتریدوم اینکه  .شودمیطول زمان، تکرار و بازیافت 

برای درک  هامشتریبه سراغ دهد و میمحور این مارپیچ قرار 
تبدیل نکات  بازگشت به محل کار برای رود. سوم اینکهمی هاآن

 .گیردصورت میبه برنامه  شدهدرک
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