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  چكيده
با توجه به تعدد شـهروندان در       . باشد  مشاركت شهروندان در اداره امور شهر از مباحث عمده مديريت شهري مي           

هـاي نـوين اسـتفاده از نظـرات           بكـارگيري روش  لـزوم    ،كاركنـان شـهرداري   تعـداد   شهرها و محدود بودن      كالن

توانـد مجـراي مناسـبي جهـت ارتبـاط            مـي نظام پيشنهادهاي شـهروندي     در اين زمينه    . گردد  محرز مي شهروندان  

گيري و اجراي آزمايشي نظام پيشنهادهاي شهروندي شـهرداري شـيراز بـه               شكل. شهروند با شهرداري مهيا نمايد    

هـاي اصـلي نظـام پيـشنهادهاي مزبـور،            پايه. بزرگترين نظام پيشنهادها در كشور، حدود دو سال به طول انجاميد          

بـا شـهرداري   تواند از طريـق سـامانه اينترنتـي     شهروند مي. باشد  پيشنهادها ميدستورالعمل اجرايي و سامانه نظام 

دبيرخانه پس از بررسي و كارشناسي پيشنهاد در مهلـت زمـاني معـين،              . ارتباط برقرار نموده و پيشنهاد ارايه دهد      

 مراحل نظـام از     تمامي. پاداشهايي جهت پيشنهادهاي برگزيده در نظر گرفته و به حساب شهروند واريز مي نمايد             

همچنين جشنواره نظام پيشنهادها به صورت ساالنه برگزار        . گردد  رساني مي    به شهروند اطالع   smsطريق سامانه و    

  .گردد و به پيشنهادهاي برتر جوايز ارزنده اهداء مي

  

  مقدمه
توسعه چشمگير شهر نشيني در سال هاي اخير به خـصوص افـزايش جمعيـت مهـاجر در كـالن                    

يراز ، مسائل و مشكالت شهري بسياري را بر جاي گذاشته است ،روند سـريع هجـوم بـه                شهري چون ش  

شهرها و كمبود منابع كافي و كاهش استاندارد زندگي ،مسائل و مشكالت عديده اي را در زندگي شهري                  

  .پديد آورده است 

يه كمبود مسكن ،آلودگي هوا ،مشكالت ترافيكي ،وجود بافت هاي فرسوده شـهري ،وجـود حاشـ               

نشيني ،كمبود امكانات تفريحي و ورزشي ،آلودگي هاي زيـست محيطـي و مـسائل ديگـر از ايـن قبيـل                      

  .  بخشي از مشكالت حل نشده زندگي شهري است
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مديريت شهري امروزه در شهرهاي بزرگ با روش هاي سـنتي و معمـول گذشـته قـادر بـه ارائـه                      

ات شهري را تضمين مي كند مشاركت كليـه         خدمات گسترده نمي باشد و آنچه امروز بهره وري در خدم          

شهروندان در فعاليت هاي شهري است و اين مشاركت بايستي توسط آحاد مردم از زن و مرد، كوچك و                   

  .بزرگ انجام پذيرد 

از سوي ديگر مشاركت مـردم در رونـد توسـعه ، آنـان را توانمنـد خواهـد سـاخت تـا مـسائل و               

رنامه ريزي الزم را انجام دهند و در اجراي آن برنامه ها سـهيم              مشكالت خود را بيابند ، براي مشكالت ب       

  .شوند 

مشاركت به تعبيري به معني مداخله جمعي شهروندان در طرح هاي توسعه است بدين معنـي كـه                  

مردم هم حق دارند و هم موظف هستند در حل مسائل و مشكالت  زندگي خود مداخله كـرده و نيازهـا                      

  .اي جديد ي را پيشنهاد دهندرا تشخيص داده و راه حل ه

  

 اهداف نظام پيشنهاد هاي شهروندي -1

 ارتقاي بلوغ سازماني 

 بهبود روحيه مشاركت در شهروندان  

 بهبودكمي و كيفي كار 

 ارج نهادن بيشتر به شخصيت وجودي شهروندان 
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 دلپذير كردن فضاي شهري 

 افزايش اعتماد به شهروندان 

ان به منظور ايجاد انگيزش و تعلق خـاطر آن          بهبود ديدگاه احساسي و عاطفي شهروند      

 ها به شهر و مديريت شهري

 پاسخ به نيازهاي روحي و شخصيتي شهروندان 

 همسو كردن اهداف شهروندان با اهداف كلي مديريت شهري 

ايجاد احساس نياز در شهروندان به پذيرش دگرگـوني و تغييـر بـه منظـور پويـايي و                    

 بهبود امور

 نديشه و آراء و عقايد شهروندان در اداره هر چه بيشتر امور شهراستفاده از تجربه ، ا 

 افزايش مسئوليت پذيري در حفظ بقاء و رشد روزافزون شهر و مديريت شهري  

 افزايش تعامل بين شهرداري و شهروندان 

عواملي كه باعث اجراي موفقيت آميز نظام پيشنهادات شهري در  -2
 :شهرداري شيراز شده است

 لشروع ايده آ 
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 حمايت مديران 

 بررسي سريع پيشنهادات 

 پرداخت پاداش در حداقل زمان 

 تبليغات مؤثر 

 سهولت در گردش كار بررسي پيشنهادات 

 واكنش مثبت به شهروندان پيشنهاد دهنده  

 سعي در اجراي پيشنهاد با حداقل تأخير 

 

  فرايند اجراي نظام پيشنهاد هاي شهروندي -3
  :ر مي باشدروند انجام كار بصورت نمودار زي
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A B

هناماسقيرطزاهدشهبساحمداهنشيپ يياهن زايتما ديئات

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

هرامشهبزيراووهبستكمزايتماهبهجوتايشاداپغلبمهبساحم
دنورهشباسح

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناماس

وsmsوemailلاسراقيرطزادنورهشهبيناسرعالطا
هناماسردشيامن

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناماس

هناماسقيرطزاداهنشيپ زايتما نييعت

طبترميصصختياههورگراكياضعا

يدنورهش داهنشيپ زايتما نييعت تساوخرد 
هناماسقيرطزاطبترميصصخت ياههورگراك هب

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد
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طبريذ ياهدحاو اي دحاو هب ارجا روتسد لاسرا

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

يدنورهشداهنشيپيارجا

طبريذياههزوح

يدنورهشداهنشيپيارجا شرازگ تفايرد

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

يرادا لوحت نويسيمك رد ارجا شرازگ حرط

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

هبيناسرعالطاوناگدننكارجا اي هدننكارجا زا ريدقت
ناگدنهدداهنشيپهدنيامنايهدنهدداهنشيپ
يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد/ رادرهش

 يجنسناكما شرازگ و هدش هتفريذپيدنورهشداهنشيپ حرط
 يرادا لوحت نويسيمك رديدنورهش داهنشيپ ندش ييارجا

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

يرادالوحتنويسيمك

؟تساييارجاداهنشيپايآ

قباوسيرادهگنوتبث

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد

A B

ناياپ

يلب

ريخ

داهنشيپ ندش ييارجا يجنسناكما يسررب 

يدنورهشياهداهنشيپماظنهناخريبد
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پيشنهاد دهنده يا نماينده پيـشنهاد دهنـدگان از طريـق اينترنـت وارد سـامانه نظـام پيـشنهادهاي                     . 1

 شهرداري شيراز مي شود

وارد ) پيـشنهاد دهنـده   (رمز عبور ، شهروند بعد از انجام مراحل ثبت نام و تأييد كلمه كاربري و       . 2

 سامانه شده و پيشنهاد خود را در سه صفحه ارائه مي دهد

پيـشنهادهاي  :شـامل   (باشد    ميفزاري كه داراي بانك اطالعاتي پيشنهادها       ابا استفاده از برنامه نرم       . 3

دكـار  بـصورت خو  ) در دست بررسي ،پيشنهادهاي پذيرفته شده و پيشنهاد هاي اجراشده اسـت             

تمامي پيشنهاد هاي دريافتي به جزء موارد زيـر قابـل           .دارا بودن شرايط پذيرش بررسي مي شود        

 :قبول مي باشند

 .مواردي كه تنها به شرح مشكل پرداخته و راهكار اجرايي ارائه نشده است 

 موارد در دست اجرا 

 پيشنهادهاي تكراري 

  ختيارات شهرداري نيستندپيشنهادهايي كه موجه و مثبت مي باشند اما در حيطه ا 

در صورتي كه پيشنهاد شرايط پذيرش را دارا نباشد مـوارد در سـامانه درج شـده و مـتن تـشكر                       . 4

  . مي گردد smsيا email  پيشنهاددهنده  بههمراه با دالئل عدم پذيرش
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در صورت پذيرش پيشنهاد ، پيشنهاد جهت تعيين امتياز بـه كـار گـروه هـاي تخصـصي مـرتبط            . 5

 . ارسال مي شودتوسط سامانه

  :شاخص هاي تعيين امتياز به شرح زير است

 اصالح و بهبود مقررات ،آئين نامه ها و دستورالعمل هاي كاري 

 ارتقاء بهره وري در مديريت شهري 

 افزايش كيفيت و كميت خدمات شهري بر حسب وظائف قانوني 

 تأثير در كاهش هزينه هاي جاري و عمراني  

 تأثير در افزايش درآمدها 

 بداع روش هاي جديد ارائه خدماتا 

 .بعد از دريافت امتيازهاي داده شده توسط اعضاء ، امتياز نهايي توسط سامانه تعيين مي شود . 6

 .پس از تأييد امتياز نهايي مبلغ پاداش با توجه به امتياز به حساب شهروندان واريز مي گردد . 7

 به پيشنهاد دهنده اطـالع رسـاني    و همچنين نمايش در سامانه smsيا emailموارد فوق از طريق  . 8

 .مي شود

 .سوابق پيشنهاد بصورت خودكار توسط سامانه ثبت و نگهداري مي گردد . 9
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 .امكان سنجي اجرايي شدن پيشنهادها بررسي مي گردد . 10

نظام دبيرچنانچه پيشنهاد شهروندي اجرايي تشخيص داده شود در كميسيون تحول اداري توسط              . 11

يون نسبت به اجرايـي نمـودن پيـشنهاد شـهروندي طـرح شـده               كميس.گردد   پيشنهادها مطرح مي  

 .تصميم گيري مي نمايد

در صورتي كه در كميسيون تحول اداري تصميمي مبني بر اجرايـي نمـودن پيـشنهاد شـهروندي                   . 12

گرفته شود ، نامه دستور اجرايي پيشنهاد توسط دبيرخانه تكميل و پس از امضاء رئيس كميسيون                

 .واحد يا واحدهاي مربوطه ارسال مي گرددبه ) شهردار(تحول اداري 

واحد يا واحدهاي مربوطه نسبت به اجراي پيشنهاد اقدام نمـوده و گـزارش اجـراي پيـشنهاد را                    . 13

 .ارسال مي دارند

گزارش اجراي پيشنهاد در كميسيون تحول اداري توسط دبير نظام پيشنهادات مطـرح شـده و در                  . 14

همچنين اجرايي  . راكننده تهيه و ارسال مي شود       صورت موافقت كميسيون ، تقدير نامه جهت اج       

  اطالع داده  خواهد شد smsيا emailشده پيشنهاد به پيشنهاددهندگان از طريق سامانه يا 

 .كليه موارد فوق در سامانه ثبت و نگهداري مي گردد . 15
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  برگزاري همايش با موضوع نظام پيشنهاد شهروندي -4
 شـهروند بـه شـرح    15ادهاي شهروندي برگزار مي شودو به  ساالنه همايشي با موضوع نظام پيشنه     

  :زير جايزه اعطاء مي گردد

 پيشنهاددهنده با بيشترين پيشنهاد پذيرفته شده 

  نفر از بهترين پيشنهاددهندگان8 

 پيشنهاددهنده بهترين پيشنهاد 

 جوان ترين پيشنهاددهنده 

 مسن ترين پيشنهاددهنده 

شنهاددهندگاني كه پيشنهاد آن ها پذيرفته شـده بـه          سه نفر با قيد قرعه از بين تمامي پي         

قرعه كشي به گونه اي انجام مي پذيرد كه حداقل          (غير از آن هايي كه جايزه گرفته اند       

 )بانو انتخاب گردديك 
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  منابع و مĤخذ -5
 مديريت مشاركت پذير بر اساس نظام پيشنهادها ، مجيد شيخ محمدي ، محمدرضا توليت               -       

  1385پ دوم ، انستيتو ايزايران ، زواره  چا

 مديريت در جامعه آينده ، پيتر دراكر ترجمه غالمحسين خانقايي ،  نشر فردا -

، مهدي نـژاد فرحـاني ، محمـد روحـي           ) نظام پيشنهادات   (تكنيك هاي نوين مديريت مشاركتي       -

 عيسي لو

چـاپ پـنجم ،   كايزن ، كليد موفقيت رقـابتي ژاپـن ، ماسـاكي ايمـايي ، محمدحـسين سـليمي ،                   -

 1378دانشگاه اميركبير ، 

  دستورالعمل اجرايي نظام پيشنهادهاي شهروندي شهرداري شيراز -



  

 13صفحه   ---------------------------- ي شهروندي شهرداري شيراز، بزرگترين نظام پيشنهادها در كشورادهانظام پيشنه           

 

  فهرست مطالب

  صفحـه                                                      عنــوان                                                   

١.............................................................................................................چكيده
  

١..............................................................................................................مقدمه
  

٢............................................................................یشهروند یها شنهادیپ نظام اهداف - ١
  

٣...................:است شده رازیش یشهردار در یشهر شنهاداتیپ نظام زیآم تیموفق یاجرا باعث که یعوامل - ٢
  

٤......................................................................شهروندي یها شنهادیپ امنظ یاجرا ندیفرا - ٣
  

١١............................................................یشهروند شنهادیپ نظام موضوع با شیمها یبرگزار - ٤
  

١٢..................................................................................................مآخذ و منابع - ٥
  

  

  


