فصلنامه مطالعات مديريت شهري
سال نهم /شماره سي و يکم /پائيز 1396

بررسی تاثیر مدیریت محلی بر توسعه اجتماعی
(مطالعه موردی :ساکنین ناحیه  7منطقه  2شهرداری تهران)
تاريخ دريافت مقاله 1396/ 6/30 :تاريخ پذيرش مقاله1396/8/ 29 :

شادی مشیری اصل
دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت شهری ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات
( 1shadimoshiri@gmail.comمسئول مكاتبات)
ابراهیم آلبو نعیمی
استاديار دانشگاه بینالمللی خلیج فارس Ebrahimnaiemi@yahoo.com

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :توسعه پايدار شهری ،از طريق تصمیم گیری مشارکتی در سطح محلی امکانپذير است .اين
پايان نامه با هدف بررسی تاثیر مديريت محلی بر توسعه اجتماعی انجام شده است.
روش پژوهش :پايان نامه حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و يک پژوهش مقطعی محسوب میشود همچنین يک
پژوهش توصیفی – پیمايشی میباشد .گردآوری دادهها ب ه دوصورت مطالعه اسنادی (کتابخانهای) و تکمیل پرسشنامه
محقق ساخته بوده است .جامعه آماری اين پژوهش ،ساکنین ناحیه  7منطقه  2شهرداری تهران میباشند که تعداد
نمونه ازطريق جدول مورگان  384نفر محاسبه شد ،روش نمون ه گیری نیز بصورت خوشهای تصادفی میباشد .روايی
پر سشنامه حاضر از نوع روايی ظاهری و پايايی آن با استفاده از نرم افزار  spssو فرمول آلفای کرونباخ  0/76محاسبه
شده است در بخش معادالت ساختاری نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
یافتهها :نتايج نشان میدهد توزيع دادهها درکلیه شاخصها تصادفی میباشد و همچنین اين توزيع بصورت نرمال بوده
و در قسمت آمار استنباطی میبايست از آزمونهای پارامتريک استفاده کرد.
نتیجه گیری :نتايج حاکی از آن است که بین مديريت محلی با شاخصهای توسعه اجتماعی رابطه همبستگی وجود
دارد همچنین اين رابطه همبستگی در بین مديريت محلی و شاخص سطح زندگی بیش از دو شاخص توزيع درآمد و
نرخ باسوادی میباشد.
واژگان كلیدی :مديريت محلی ،سطح زندگی ،نرخ باسوادی ،توسعه اجتماعی ،معادالت ساختاری
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امروزه نیاز به مديريت برای دستیابی به توسعه در
هر کشوری امری طبیعی است چرا که اساسا توسعه
بدون مديريت منجر به ناهماهنگی بین مولفههای
مختلف شده و باعث آسیب پذيری و تضعیف روند توسعه
شهری میشود .از اين منظر ،برنامه ريزی برای جلب
مشارکت حضور آگاهانه و معنادار ساکنین در عرصههای
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،شهری ،اقتصادی ،رفاهی و
امثال آن در مقیاس محلی ،يکی از مهم ترين دغدغهها و
ضرورتهای مديريت سیاسی -فضايی ،شهرداری تهران
است (علوی تبار.)1379 ،
در اين میان نهادهای محلی مانند شوراها و
شهرداریها به داليل مختلف در شکل گیری و سامان
دهی مشارکت مردم به ويژه در مقیاس محالت و نواحی
نقش ارزشمند ی دارند .در تهران نیز در سالهای اخیر
با اهتمام مديريت شهری و همکاری و مقابل ساير نهادها
و سازمانهای ذيربط ،در قالب تشکیل و حمايت از
فعالیتهای «شوراياریهای محالت» اقدامات بسیار
خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری
شهروندان و توجه به اولويتها و نیازهای محلی صورت
گرفته است و فعالیتهای ديگری نیز در اين جهت به
منظور فراگیر کردن رويکرد «محله محوری» در حال
انجام است (جاجرمی.)1382 ،
امروزه در جامعه شهری برای دستیابی به توسعه
پايدار ،محالت بنیادی ترين عناصر و حلقه واسط بین
شهر و شهروندان هستند از گذشتههای دور محالت در
شکل دهی و سامان دهی امورشهری جايگاه ويژهای
داشته اند .هر محله از طريق فراهم آوردن بنیادهای
هويتی برای افراد و با در برداشتن ويژگیهای خاص
باعث میشد ساکنان آن نوعی احساس تعلق به محله
داشته باشند و محله را ازآن خود بدانند تا جايی که هر
شهروند با نام محلهای شناخته میشد که در آن ساکن
بود ،به عبارتی ديگر ،محله تبديل به خاستگاهی هويتی
برای ساکنین آن باشد واين امر باعث میگرديد که
شهروندان نسبت به مسايل مختلف محله حساسیت
داشته باشند و به نوعی در حل اين مسائل مشارکت
کنند (علوی تبار.)1379 ،
تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مشکالت
اقتصادی ،اجتماعی و کاربردی مانند رشد سريع
شهرنشینی ،مهاجرتهای روستايی لجام گسیخته به
کالن شهرها و کاهش تجانس فرهنگی باعث شده است

که تعامالت اجتماعی مردم در سطح محله به حداقل
برسد و اين خود آغاز بحران عدم وفاق و همبستگی
اجتماعی است .در میان انبوه مهاجرانی که به حاشیه
شهرهای بزرگ هجوم آوردهاند ،محله در مقام خاستگاه و
بنیان شکل دهنده هويت ساکنین ،قدرت تعیین کننده
خود را از دست داده است .امروزه بستر اجتماعی محالت
(خصوصا محالت فرودست شهری) از نظر سرمايه و
دارايیهای نشات گرفته از شبکه روابط ساکنین و نحوه
تعامل آنها با همديگر بسیار ضعیف و فقیر است و افراد
بیشتر از آنکه شهروند باشند بايد آنها را مردم خطاب
کرد .مردمی که به دلیل لمس تاريخ طوالنی استبداد و
رعیت بودگی ،مقوله هايی از قبیل شهروند بودن ،مسئول
بودن ،تکلیف داشتن و حقوق داشتن و تصمیم گیری را
تجربه نکرده و با اين مفاهیم نزيسته اند .عالوه بر
تاثیراتی که تاريخ مذکور بر جای گذاشته است ،نبود و يا
کم بودن زمینههای مشارکت شهروندان در اداره امور
شهر ،آنان را به افرادی منزوی تبديل کرده است و در
عوض شکل دادن به اجتماع شهروندان بیشتر به انبوههها
و توده هايی می مانند که همیشه چشم انتطار انجام کار
از سوی فرادستان هستند چنین بحرانی باعث شده است
که مديريت شهری نیز در مقام متولی سامان دادن به
مسائل شهری ،با مردمی منفعل رو به رو باشد که با عدم
مشارکت در فرآيندهای مديريتی ،هزينههای کالنی را به
پروژههای مختلف تحمیل کنند.
بیان مسأله
توسعه پايدار شهری ،از طريق تصمیم گیری
مشارکتی در سطح محلی امکانپذير است زيرا اين سطح،
با نیازهای روزمرهی زندگی افراد مماس است .در اين
میان وظیفهی اصلی دولت مرکزی ايجاد تسهیالت
حمايت همه جانبه و برداشتن موانع است و در عین حال
بايستی از مداخله در ادارهی امور محلی پرهیز کند.عالوه
بر اين ،بايد از دورنگاه داشتن مديريت محلی در ادارهی
امور محلی پرهیز کند .عالوه بر اين بايد از دورنگاه
داشتن مديريت محلی در ادارهی امور اقتصادی اجتماعی
شهر خودداری ورزد .چرا که مسايل محلی شهرها ،راه
حلهای محلی را هم طلب میکنند و درنتیجه دورنگه
داشتن مديريتهای محلی از تصمیم گیری در عرصههای
اقتصادی – اجتماعی باعث میشود که امکان تربیت
شهروند هدف دار و قانون گرا فراهم نیايد (شفیعی،
 )48:1378مديريت محلی بر اساس مسئولیت

بررسی تاثیر مدیریت محلی بر توسعه اجتماعی...
شهروندی ،عدم تمرکز و احساس تعلق شکل میگیرد.
(همان)30:کارايی نهادهای حکومت محلی بستگی به
مشارکت فعال مردم در ادارهی امور محلی ،استقالل مالی
و خود کفايی ،داشتن ضوابط و مقررات روشن و اختیارات
گسترده و منفک از ساير نهادها دارد( .همان )27:در
چنین شرايطی ساکنان شهر ،آن را متعلق به خود
احساس میکنند و بر اين تصور خواهند بود بافت و کالبد
شهر ،مديران شهر و نظاير اينها طبق خواستههای آنان
انتخاب شده اند.
روی هم رفته تلقی مديريت محلی ،به مثابهی بازوی
اجرايی توسعهی محلی و راه کاری موثر برای رسیدن به
توسعهی پايدار منبعث از نگرش سیستمی در نظريهی
عمومی نظام هاست بر اين اساس و با توجه به محدودهی
شهری تهران ،اگربخواهیم راه کارهای تعمیق توسعه
پايدار (توسعه پايدار که شامل توسعه اجتماعی ،توسعه
اقتصادی و ...میباشد) را بر اساس مديريت محلی در
شهر تهران عملی نمايیم ،بايد به خصوصیات و
ويژگیهای محلی شهر تهران توجه خاص داشته باشیم.
تهران شهری به مثابهی سیستمی است که اجزای
خاص آن دارای تعامل درونی و ارگانیک هستند .تراکم
جمعیت ،ساخت و ساز ،حجم عظیم آالينده ها ،حاشیه
نشینی و توسعهی سکونتگاههای غیررسمی ،کاهش
کیفیت زندگی شهری ،ترافیک سنگین ،سهم اندک
سرانهی فضای سبز ،غلبهی بافتهای جديد شهری بر
بافت قديم و از میان رفتن هويت تاريخی شهر و ...اجزای
اصلی تهران و حومه هستند و زمانی میتوان براساس
الگوی مديريت محلی ،توسعهی پايدار را در اين شهر
متحقق ساخت که  5موضوع اساسی را با رويکردی
محلی مدنظر قرار داد اين موضوعات عبارتند از :بهبود
اقتصاد شهری ،تامین خدمات زيربنايی ،مديريت زمین،
فقرزدايی ،توجه به محیط زيست (رستگاری)14:1389 ،
در اين پژوهش حکمروايی خوب شهری ،برنامه ريزی
محله محور ،مديريت محلی ،توسعه پايدار ،توسعه
اجتماعی ،اهمیت و ضرورت توسعه مديريت محلی در
راستای مشارکت شهروندان و توجه به ظرفیتها و
توانايیهای محالت را مورد بررسی قرار میدهیم و
دغدغه اصلی محقق ،سنجش تاثیر مديريت محلهای بر
توسعهی اجتماعی میباشد ودر ادامه به منظور ارزيابی
تاثیر مديريت محلی بر توسعه اجتماعی ،دو محله شهرک
غرب و ايوانک را به عنوان مطالعه موردی در  3محور
اطالع سانی و آگاهی ،مشارکت شهروندان در اداره امور

محله و استفاده از ظرفیتها و توانايیهای محالت از
طريق پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و براساس نتايج
بدست آمده عملکرد اين دو محله را مورد ارزيابی و
مقايسه قرار میدهیم و در نهايت عملکرد مديريت محلی
را در دو محله ارزيابی کرده و با ارزيابی متغیرهای موثر
برعملکرد مديريت محلی ،ارتباط آن با توسعه اجتماعی
اين محالت را بررسی میکنیم و راهکارهای عملی در
جهت بهبود وضعیت موجود ارائه میدهیم.
اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه مديريت شهری و حکمرانی شهری و مديريت
محلی در راستای بهبود توسعه پايدارنقش بسزايی دارد و
برای هموارسازی بستر تحقق گذار از حکومت گرايی به
شهروندمداری نیازمند آموزشهای جديد برای ايجاد و
تثبیت حاکمیت قانون و حقوق شهروندی ،وفاق گرايی،
مشارکت ،پاسخگويی و شفافیت ،کارايی و اثر بخشی
است که ضرورت اخذ آن هم برای شهروندان و هم
مديران و کارگزاران شهری روشن و واضح میباشد.
طی سالهای گذشته شهرداری تهران فعالیت هايی
را در راستای تحقق حکمروايی خوب انجام داده است
يکی از استراتژی هايی که طی چند سال اخیر در
شهرداری تهران به منظور افزايش مشارکت مردمی
ومحلی در اداره امور شهر بکار گرفته شد ،مديريت محلی
و سرای محالت و اتکای به شوراهای محلی بوده است و
درواقع اجرای مديريت محله رهیافتی بر حکمروايی
خوب شهری و در نهايت توسعه اجتماعی داشته است
(.برگرفته از مقاله ابعاد الگوی حکمروايی خوب شهری در
تهران با تاکید بر نظريه دولت محلی توسعه گرا)
بطور خالصه پیش شرطهای اصلی تحقق عملی
مديريت محلی که الزمه توسعهی پايدار شهری نیز به
شمار میآيد عبارتند از :توانايی فنی ومديريتی حکومت
محلی ،مشروعیت سیاسی در تصمیم گیری ،دسترسی به
منابع و دارا بودن چارچوب حقوقی .که هريک از اين
پیش شرطها نقش به سزايی در کارايی مديريت محلی
در تحقق توسعه اجتماعی دارد .همچنین با توجه به اين
موضوع که مديريت محلی شهری به شرط تکیه بر هويت
محلی شهری درک جامعتری نسبت به حکومت مرکزی
از شناخت منابع ،بسیج نیروها ،کسب مشروعیت و اعتماد
سیاسی خواهد داشت و بهتر میتواند ارکان توسعهی
پايداری شهری را تحقق بخشد زيرا پايداری شهری در
پیوندی تنگاتنگ باسلسله مراتب فضايی از سطح جهانی
تا سطوح منطقهای و محلی قرار میگیرد .لذا اين
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تحقیق ،در پی سنجش تاثیر مديريت محلی بر توسعه
اجتماعی میباشد و با توجه به اينکه ناحیه  7از نظر
توسعه اجتماعی در سطح نسبتا مطلوبی قراردارد
میخواهیم عملکرد مديريت محلهی را در دو محله
شهرک غرب و ايوانک بررسی و ارزيابی کنیم و
راهکارهايی را جهت بهبود مديريت محلی ارائه دهیم.
پیشینه پژوهش
پیشینه داخلی
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توکلی نیا و همکاران ( )1393در پژوهشی به
« ارزيابی عملکرد سرای محالت در راستای توسعه
مديريت محلی نمونه موردی سرای محله نیاوران،
تجريش و اوين» پرداختند .ايشان در پژوهش خود به
اين نتیجه رسیدند که :برای رسیدن به برنامه ريزی محله
مبنا و توسعه اجتماع محلی آنچه بايدتوسط مديريت
شهری و بخصوص مديريت محله (هیات امنا ،محله) در
نظر گرفته شود توجه به  4عنصر ارتباط ،آگاهی،
مشارکت و اعتماد میباشد که هريک از اينها د ر
مديريت محلی نقش به سزايی دارند و از طرفی در اين
پژوهش نتیجه رسیدند که برای توسعه مديريت محلی
بايد در دستورالعمل و قوانین مربوطه بازنگری صورت
پذيرد بايد بین مدير محله و اعضای شوراياری روابط
معین تعريف شود و انتخاب مدير محله بايد توسط خود
مردم صورت گردد و همچنین برای بهبود وضعیت يک
محله بايد از ويژگی ها ،توانايیها و پتانسیلهای يک
محله بخوبی شناسايی و در جهت توسعه آنها گام
برداشته شود.
استعالجی ( )1391در پژوهشی به «بررسی الگوی
مديريت روستايی درايران با تاکید بر مديريت محلی و
مشارکتی دهیاریها» پرداخت ايشان در پژوهش خود به
اين نتیجه رسیدند که :دلیل عمدهای که باعث شده است
که توسعه روستايی بطور اعم و مديريت روستايی بطور
اخص از روند انديشیده و طراحی شده منسجمی
برخوردار نباشد و ضعف تشکلهای کارآمد مردمی و
فقدان تشکیالت منسجم و يکپارچه حمايتی و پشتیبان
در عرصه های روستايی از موانع تحقق توسعه روستايی
به شمار آيند نبود مديريت محلی میباشد.لذا ايجاد و
فعالیت مديريتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و
با اين ديدگاه مديريت محلی نوين روستايی يعنی
دهیاریها تحت نظارت مستقیم مردمی نمايندگان اهالی

روستا و کنترل و سیاست گذاری دولت در روستاهای
کشور ايفای نقش میکند.
نوريان و مظفری پور( )1392در پژوهشی به "ارزيابی
عملکرد مديريت محله محور با تاکید بر شاخصههای
سرمايه اجتماعی مطالعه موردی محالت  7گانه ناحیه 1
منطقه  21شهرداری تهران "پرداختند .ايشان در پژوهش
خود به اين نتیجه رسیدند که :بین سرمايه اجتماعی و
مديريت محله محور همبستگی مثبت و معناداری وجود
دارد و سرمايه اجتماعی دارای  3شاخص میباشد:
شاخص سرمايه اجتماعی شناختی :آگاهی و اعتماد
زير مجموعه اين شاخص قرار میگیرند ،شاخص سرمايه
اجتماعی ساختاری :مشارکت زير مجموعه اين شاخص
قرار میگیرد ،شاخص سرمايه اجتماعی ارتباطی:
همبستگی و انسجام زير مجموعه اين شاخص قرار
میگیرند .که کسب بیشترين امتیاز در بعد سرمايه
اجتماعی شناختی توسط شاخص آگاهی ،نشان از تالش
هايی داشته که در سطح محالت توسط مديريت محله
محور در راستای اطالع رسانی صورت گرفته است-4( .
فنی ( )1392در مقاله پژوهشی خود با عنوان «چالشهای
نظام مديريتی محله محور در توسعۀ پايدار کالنشهر
تهران» به اين نتايج دست يافت که مديريت سنتی و غیر
مشارکتی مانع توسعه پايدار است و در برنامه ريزیهای
کالن میبايست به مديريتی مبتنی بر مشارکت محلهای
توجه شود .تهديدهای اصلی مديريت محلهای عبارتند از:
 )1محله زدايی ازبافت قديمی به بافت جديد بدون در
نظر گرفتن ظرفیت سازی برای حیات محلهای  )2روند
حذف نهادهای سنتی مديريت امور محله  )3شکل
نگرفتن جديد نهادهای مدنی.
پیشینه خارجی
چاتو و همکاران ( ،)2008اينطور بیان میدارند که
امید به زندگی يکی از شاخصهای اصلی برای سنجش
وضعیت بهداشتی است که در بسیاری از کشورها مورد
استفاده قرار میگیرد سه عامل روی امید به زندگی موثر
است اول منابع بهداشتی يا میزان هزينههای بهداشتی
عمومی ،دوم سبک زندگی نوع مصرف مواد غذايی و سوم
عوامل اقتصادی -اجتماعی مانند درآمدسرانه ،نابرابری
درآمدی ،سطح آموزش ،فقر ،بیکاری ،محیط فیزيکی و
آلودگی هوا
جکسون( ،)2002در تحقیق خود میزان توسعه
اجتماعی در سه کشور آمريکا ،کانادا و سوئد بررسی کرد
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وی اشتغال ،درآمد ،امنیت شغلی ،حمايتهای اجتماعی،
بهداشت و سالمت ،آموزش و پرورش و مشارکت مدنی را
مولفههای اصلی توسعه اجتماعی بیان کرد.
ماتسويی ( ،)2004به بررسی شاخصهای توسعه
انسانی و اجتماعی از سال  1990تا  2001در کشورهای
جنوب و شرق آسیا پرداخت و اين کشورها را بر اساس
شاخصهای توسعه انسانی و اجتماعی رتبه بندی کرد.
دانیل لرنر( )1960در چارچوب نظريه اشاعه فرهنگی
قرار میگیرد و متکی بر اين است که به واسطه بسط
ونشر عناصر فرهنگی کشورهای غربی در کشورهای
جهان سوم جريان نوسازی و تجدد به وقوع میپیوندد.
مهمترين عوامل و عناصر در ظهور تحرک ذهنی و
آمادگی روانی برای متجدد شدن از ديد لرنر :بسط و
گسترش رسانههای گروهی ،سواد آموزی ،ارتقای سطح
تحصیالت ،شهر نشینی و مشارکت است .مطابق نظر لرنر
فرد نوگرا که برخوردار از سواد ،شهرنشینی ،وسايل
ارتباط جمع ی و همدلی است باالترين میزان و درجه فکر
و انديشه نوگرايی را داراست و فرد سنتی يا روستايی
کمترين میزان همدلی را دارد .به نظر لرنر جوامعی که
توسعهي افته اند دارای میزان بااليی از همدلی هستند.وی
دارای ديدگاه خطی است و سهم بااليی را به رسانههای
گروهی و رسانههای جمعی در نوسازی روانی
میدهد(.ازکیا)70 :1386 ،
فرضیه اصلی تحقیق :مديريت محلی با توسعه
اجتماعی ارتباط معناداری دارد.
فرضیههای فرعی
 )1مديريت محلی با سطح زندگی ساکنین ناحیه 7
منطقه  2شهرداری تهران رابطه معناداری دارد.
 )2مديريت محلی با نرخ باسوادی ساکنین ناحیه 7
منطقه  2شهرداری تهران رابطه معناداری دارد.
 )3مديريت محلی با توزيع درآمد ساکنین ناحیه 7
منطقه  2شهرداری تهران رابطه معناداری دارد.
هدف اصلی تحقیق :بررسی تاثیر مديريت محلی بر
توسعه اجتماعی
اهداف ویژه تحقیق
 )1بررسی تاثیر مديريت محلی بر سطح زندگی
 )2بررسی تاثیر مديريت محلی بر نرخ باسوادی
 )3بررسی تاثیر مديريت محلی بر توزيع درآمد

مبانی نظری
در تعريف بانک جهانی از مديريت محلی ،مديريت
محلی يک رويکرد شبه بازرگانی در حکومت و اداره شهر
است که میتواند به استفاده موثر و کارامدتر منجر شود
(ماتینگلی .)1994 ،شارما مديريت محلهای را به عنوان
مجموعهای از فعالیتها معرفی میکند که در تعامل با
يکديگر توسعه اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی نواحی
محلی را شکل میدهد و هدايت میکند .بر اين اساس
اصلی ترين وظیفه مديريت محلی ،مداخله در نواحی
مختلف محلی با هدف ارتقای توسعه اقتصادی و بهروزی
مردم و نیز تأمین خدمات ضروری مردم است (شارما،
.)1989
توسعهيک فرآيند است نه برنامه ،توسعه محصول
مجموعهای از خط مشیها و برنامهها نیست بلکه ماحصل
فرآيندی است که بواسطه آن جامعه از سطوح پايین
انرژی ،کارآمدی ،کیفیت ،بهره وری و پیچیدگی فهم،
خالقیت ،لذت و کمال به سطوح باالتر از آن ارتقا میيابد.
يک جامعه زمانی آماده توسعه میشود که واجد مازاد
انرژی ،آمادگی و اشتیاق شود .فرآيند توسعه اجتماعی
شبیه فرايند ذاتی تغییر اجتماعی نیست که بدون توقف
در هر اجتماع زندهای رخ میدهد بلکه نتیجه مداخله
آگاهانه و تعهدی و با استفاده از ابزارهای سیاستگذاری و
برنامه ريزی به منظور به وجود آوردن تغییرات غیر
تصادفی به سمت اهداف مطلوب است .به عبارتی توسعه
اجتماعی ،راهبردی اجتماعی در سطح کالن است در
مقابل شیوه عمل بیماری شناسی در سطح خرد که در
تأمین اجتماعی بکار میرود .توسعه اجتماعی از نظر
حیطه عمل هم ملی و هم بین المللی است و در رابطه
با نوع بشر به عنوان يک کل است .توسعه اجتماعی به
اهداف بشردوستانه ،آزادی ،برادری ،دوستی ،برابری،
عدالت ،امنیت ،صلح ،همبستگی و انسجام متعهد است.
به عبارت ديگر اين توسعه طرفدار نهادهای اجتماعی و
نظم اجتماعی انسانی شده است .رويکرد توسعه اجتماعی
ذاتا ،بین رشتهای است .توسعه اجتماعی به تالشهای
همکارانه و موزون تمام سیاستگذاران ،طراحان ،گروههای
سیاسی گوناگون ،متخصصان ،ديوان ساالران ،گروههای
شهروندی و گروههای اجتماعی ـ اقتصادی نیاز دارد.
توسعه اجتماعی به بنا کردن روابط پويا و سودمند میان
بخشهای گوناگون نیازهای انسانی از طريق طرحی
يکپارچه و تحلیل سیاسی نیاز دارد (مدنی پور.)1390 ،
مدل مفهومی پژوهش به قرار شکل  1میباشد.
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همانطور که در مدل مفهومی مشخص گشته است،
متغیر مستقل ،مديريت محله محور و متغیر وابسته،
توسعه اجتماعی میباشد که بررسی تأثیر متغیر مستقل
بر روی متغیر وابسته هدف اصلی اين مدل میباشد.
متغیر توسعه اجتماعی در مدل بکارگرفته شده به سه
زير متغیر توزيع درآمد ،نرخ باسوادی و سطح زندگی
تقسیم گشته است .گويههای مديريت محله محور به قرار
زير میباشند:
 به نظر میرسد در محله ما اطالع رسانی بصورت روز
آمد بوده و اخبار لحظهای منتشر میشوند.
 در محله ما عدالت اجتماعی رعايت میشود.
 در محله ما توزيع امکانات بصورت عادالنه صورت
میپذيرد.
 امور جاری در محله ما با مشارکت همسايهها انجام
میشود.
 در محله ما برنامه ريزی از پايین صورت میگیردو
شهروندان در اين برنامه ريزی نقش مهمی دارند.
 پويايی و سازگاری در محله ما سبب مديريت بهتر
محله میشود.
 تعامالت اجتماعی در محله ما مناسب بوده و اکثر
مشکالت با تعامل هم محله ایها بر طرف میشود.
 در محله ما اخبار موثق منتشر میشود و جلوی انتشار
شايعات و غیر موثق داده نمی شود.
 در محله ما انجام امور محله با جلب مشارکت
شهروندان انجام میشود و شهوندان مشارکت فعاالنه
دارند.
 انتخابات آزاد و عادالنه شورای محله از ويژگیهای بارز
محله ماست.
 به نظر میرسد تهیه برنامه شهری مشارکتی در
مقیاس محله سبب رشد محله ما شده است.

1

 حضور مسئوالن در گردهمايیهای محله سبب
مديريت بهتر محله میشود.
 ريش سفیدان و معتمدان محل نقش موثری در
مديريت محله ما دارند.
 اعتماد ساکنان بهيکديگر سبب ارتقاء بهتر مديريت
محله خواهد شد.
 ساکنین محله ما به نخبگان محله اعتماد دارند و
همین امر سبب ارتقاء مديريت محله میشود.
 ساکنین محله ما به مجموعه مديريت محله اعتماد
دارند.
 ريش سفیدان و معتمدين محل بهتر میتوانند محله
را مديريت کنند (نوريان و ديگران.)1392 ،
توزيع درآمد  2در يکی از مباحث قديمی اقتصاد
سیاسی از اهمیتی اساسی برخوردار است .منظور اين
است که درآمد حاصل از تولید چگونه میان عوامل تولید
تقسیم میگردد يا هر يک از بخشهای اقتصادی چه
میزان سهم میبرند .توزيع نابرابر عوامل تولید طبعاً باعث
توزيع نامناسب درآمد نیز خواهد شد .بنابراين بايد قبل از
تولید به منظور عادالنه کردن توزيع درآمد عوامل تولید
به صورت عادالنه و برابر میان افراد و بنگاهای اقتصادی
مختلف توزيع گردد .روشهای مختلفی برای اندازه گیری
میزان توزيع درآمد موجود است که از آن جمله:
 )1توزيع درآمد برحسب ابعاد
 )2توزيع درآمد مبتنی برعوامل تولید
 )3توزيع مقداری درآمد.
 )4توزيع درآمد از طريق منحنی لورنز
 )5ضرايب جینی و مقیاسهای نابرابری درآمد
بنابر برخی از نظريات اقتصادی توزيع نابرابر درآمد
يکی از شروط اصلی رشد اقتصادی میباشد و دلیلشان
هم اين است که نیازهای قشر پايین اجتماع اشباع شدنی
نیست و چنانچه توزيع درآمد برابر باشد قشرهای پايین
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تمامی درآمد خود را صرف خريد کاال میکنند ،در
صورتی که قشرهای باال نیازهای اولیه خود را برطرف
نموده و مازاد درآمدشان را پس انداز مینمايند .چنانچه
توزيع درآمد نابرابر باشد رشد اقتصادی تسريع میگردد.
گويههای توزيع درآمد را میتوان به قرار زير برشمرد:
 برای کسب درآمد در جامعه مشکلی ندارم.
 به نظر میرسد منابع مالی در جامعه بصورت عادالنه
توزيع میشود.
 دستمزدی که دريافت میکنم کفاف خرج زندگی ام
را نمیدهد.
 از شرايط مالی ام راضی هستم و به اندازه کارم
حقوق دريافت میکنم.
 از توزيع در آمد در جامعه رضايت ندارم.
 برخی از افراد بدون زحمت به درآمدها کالن دست
پیدا میکنند.
 احساس بی عدالتی در توزيع درآمد همیشه ذهنم را
مشغول میکند (رستگاری.)1389 ،
تفكر و انديشه همواره در طول تاريخ موهبتی
ارزشمند بوده است كه عامل تكامل انسان تلقی میشود
و اين ويژگی انسان را از ساير موجودات متمايز ساخته
است .بدون ترديد اساس و بنیان پیشرفت اعجاب انگیز
بشر در ارتباط مستقیم با علم و دانش بوده و برخورداری
از آن به عنوان يك قابلیت ارزشمند و بینظیر پیش
شرط الزم برای تعالی و رشد ارزشهای انسانی است.
امروزه اين اصل كه حیات اقتصادی هر جامعه پیش از
آنكه به وسیله عوامل اصلی تولید يعنی تنظیم كار و
سرمايه رقم زده شود ،مرهون سطح تعلیمات عمومی و
سطح تحصیالت و سواد نیروی انسانی بوده ،يك اصل
پذيرفته شده است .از اينرو ،توجه به نقش آموزش و
تحصیالت در توسعه انسانی امروزه بیش از پیش مورد
تأكید سیاستگذاران قرار گرفته است .دلیل اصلی اين
موضوع بازده آموزش و تحصیل و نقش آن در رشد
اقتصادی بوده است .تحقق اقتصاد دانايی محور نیز در
گروی توانمند شدن ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی
يك جامعه و علمی محور شدن تولیدات آن است .علمی
شدن ساختار تولید موجب گسترش ظرفیتها ،ارتقای
فناوری ،دسترسی به افقهای جديد و رشد اقتصادی
باالتر میشود .از اين رو ،دستیابی همگانی به آموزش
همواره يكی از اولويتهای سیاستهای توسعهای در
ايران بوده است .آموزش و پرورش عمومی با هدف انتقال
مفاهیم دانش پايه ،ارايه آموزشهای اصلی و پیش نیاز

سطوح آموزشی باالتر و عالی به دو گروه عمده قابل
تقسیم است:
 )1آموزش پايه شامل دورههای تحصیلی قبل از
دبستان ،ابتدايی و راهنمايی تحصیلی است.
همچنین آموزش غیررسمی سوادآموزی
(بزرگساالن) بخشی از آموزش پايه به شمار میآيد.
 )2آموزش نیمه تخصصی نظری شامل دورههای
تحصیلی متوسطه نظری و پیشدانشگاهی است
(دورههای متوسطه فنی و حرفهای و كاردانش
بخشی از آموزش فنی و حرفهای محسوب
میشوند) .گويههای نرخ باسوادی به قرار زير
میباشند:
 هرزمان که بخواهم میتوانم ادامه تحصیل دهم.
 شرايط برای ادامه تحصیلم در دوران کودکی فراهم
بوده است.
 دولت امکانات الزم را برای ادامه تحصیل فراهم
کرده است.
 در محله ما هرکسی که بخواهد میتواند از
کالسهای سواد آموزی استفاده کند.
 تقريبا تمام افراد محله باسواد هستند.
 در محله ما کسی به سواد آموزی افراد بی سواد
اهمیتی قائل نیست.
 به نظر میرسد دولت سیاستهای مناسبی برای
ارتقاء سطح سواد در محله ما دارد (رفیعیان و
ديگران.)1384 ،
مردم در کشورهای توسعهيافته به رفاه اقتصادی
دست يافتهاند ولی ،احساس نمیکنند که زندگیشان ،از
کیفیت مطلوبی برخوردار باشد .پس ،رشد شاخص تولید
ناخالص داخلی که معرف رشد اقتصادی است ،نمیتواند
معیار بهبود کیفیت زندگی مردم تلقی شود از اين رو،
برای نخستین بار ،در سال  2005میالدی ،واحد
اطالعاتی اکونومیست ،شاخص اقتصادی و اجتماعی
جديدی را به منظور رتبهبندی کشورهای جهان ارائه
کرد .اين معیار رتبهبندی کشورها را شاخص سطح
زندگی ،نامگذاری کردهاند .گويههای سطح زندگی به قرار
زير میباشند:
 در محله ما وضعیت اقتصادی نسبت به گذشته بهتر
شده و قدرت خريد مردم باالتر رفته است.
 اگر روزی بیمار شوم امکانات مناسبی برای درمان
در اختیار من قرار میگیرد.
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به نظر میرسد جامعه از ثبات سیاسی نسبتا خوبی
بر خوردار است.
به نظر میرسد نرخ طالق در جامعه افزايش يافته و
نسبت به گذشته افراد سريعتر اقدام به طالق
میکنند.
زنان مشکل خاصی برای حضور درعرصههای
مختلف جامعه ندارند و شرايط برای حضور آنان
فراهم است.
در محله ما امنیت برقرار است و همیشه احساس
امنیت میکنم.
امنیت شغلی در جامعه وجود ندارد و همیشه
بیکاری از شغل ذهنم را درگیر میکند.
برای انجام فعالیتهای سیاسی آزادی داشته و
میتوانم در فعالیتهای احزاب سیاسی شرکت
نمايم.
به نظر میرسد متوسط حقوق و درآمد زنان و
مردان يکسان نبوده و نیروی کار زن ارزانتر از مرد
است (شماعی.)1389 ،

روش تحقیق
اين پژوهش با در نظر گرفتن اهمیّت و جايگاه
مديريت محلی و تأثیر و جايگاه آن در میزان توسعه
اجتماعی با روش « توصیفی -تحلیلی» انجام شده است.
در اين پژوهش ابتدا براساس مطالعات کتابخانهای
متغیرها و شاخصها (گويه ها) استخراج گشته و
پرسشنامه مربوطه طراحی گشته است .سپس با
بکارگیری آزمون آماری اسپیرمن به دلیل عدم نرمال
بودن داده ها ،دادههای جمع آوری شده بوسیله
پرسشنامه مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .قابل ذکر
است کلیه محاسبات در نرم افزار تحلیل آماری spss
انجام گرفته اند.
جامعه آماری در اين تحقیق شهروندان تهران
ساکنین ناحیه  7منطقه  2شهرداری تهران میباشد.
نمونه آماری مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری
خوشهای تصادفی بصورت میدانی انتخاب و پرسشنامهها
در بین آنها توزيع شد .حجم نمونه با استفاده از جدول
مورگان  384نفرمحاسبه شده است .در پژوهش حاضر از
پرسشنامه محقق ساخته با  40گويه که سواالت آن بر
اساس طیف لیکرت طراحی گشته اند ،استفاده شده
سال نهم
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است .روايی و پايايی پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفته
است.
قلمروی مکانی تحقیق ،منطقهی ناحیه  7منطقه 2
شهرداری تهران میباشد .قلمروی زمانی تحقیق سال
 1395و همچنین قلمروی پژوهشی تحقیق حاضر،
بررسی تاثیر مديريت محلی بر توسعه اجتماعی میباشد.
یافتهها
آزمون فرضیهی اصلی
مديريت محلی با توسعه اجتماعی ارتباط معناداری دارد.
شرح آزمون :با عنايت به اينکه سواالت مطرح شده
در پرسشنامه حاضر دارای سطح سنجش رتبهای هستند
لذا برای بررسی رابطه میبايست از ضريب همبستگی
اسپیرمن استفاده کرد که فرض  h1در اين آزمون وجود
رابطه همبستگی و فرض  h0عدم وجود رابطه بین دو
متغیر میباشد ،که خروجی  spssبه شرح جدول 1
میباشد.
تفسیر :با توجه به مقدار ضريب همبستگی که ./428
میباشد و سطح معناداری که  ./000بوده میتوان با
اطمینان  95درصد بیان کرد بین مديريت محلی و
توسعه اجتماعی رابطه همبستگی وجود دارد و فرض h1
مورد قبول و  h0رد میشود.
آزمون فرضیهی فرعی اول
مديريت محلی با سطح زندگی ساکنین ناحیه 7
منطقه 2شهرداری تهران ارتباط معناداری دارد.
شرح آزمون :با عنايت به اينکه سواالت مطرح شده
در پرسشنامه حاضر دارای سطح سنجش رتبهای هستند
لذا برای بررسی رابطه میبايست از ضريب همبستگی
اسپیرمن استفاده کرد که فرض  h1در اين آزمون وجود
رابطه همبستگی و فرض  h0عدم وجود رابطه بین دو
متغیر میباشد ،که خروجی  spssبه شرح جدول 2
میباشد.
تفسیر :با توجه به مقدار ضريب همبستگی که
 0/477میباشد و سطح معناداری که  0/000بوده
میتوان با اطمینان  95درصد بیان کرد بین مديريت
محلی و سطح زندگی رابطه همبستگی مستقیم وجود
دارد و فرض  h1مورد قبول و  h0رد میشود.

بررسی تاثیر مدیریت محلی بر توسعه اجتماعی...
جدول :1بررسی رابطه همبستگی فرضیه اصلی
مدیریت محلی
ضريب همبستگی

.

تعداد
ضريب همبستگی

ضريب همبستگی اسپیرمن
توسعه اجتماعی

**

1.000

سطح معناداری

مديريت محلی

توسعه اجتماعی
.428

.000

384

371

**.428

1.000

سطح معناداری

.000

.

تعداد

371

371

جدول  :2بررسی رابطه همبستگی فرضیه فرعی اول
مدیریت محله محور
مديريت محله محور
ضریب همبستگی

ضريب همبستگی اسپیرمن
سطح معناداری

1.000
.

تعداد

اسپیرمن

**

.477

.000

384

371

**.477

1.000

سطح معناداری

.000

.

تعداد

371

371

ضريب همبستگی اسپیرمن
سطح زندگی

سطح زندگی

آزمون فرضیهی فرعی دوم
مديريت محلی با نرخ باسوادی ساکنین ناحیه 7
منطقه 2شهرداری تهران ارتباط معناداری دارد.
شرح آزمون :با عنايت به اينکه سواالت مطرح شده
در پرسشنامه حاضر دارای سطح سنجش رتبهای هستند
لذا برای بررسی رابطه میبايست از ضريب همبستگی
اسپیرمن استفاده کرد که فرض  h1در اين آزمون وجود
رابطه همبستگی و فرض  h0عدم وجود رابطه بین دو
متغیر میباشد ،که خروجی  spssبه شرح جدول 3
میباشد.
تفسیر :با توجه به مقدار ضريب همبستگی که ./351
میباشد و سطح معناداری که  ./000بوده میتوان با
اطمینان  95درصد بیان کرد بین مديريت محلی و

باسوادی نرخ رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و
فرض  h1مورد قبول و  h0رد میشود.
آزمون فرضیهی فرعی سوم
مديريت محلی با توزيع درآمد ساکنین ناحیه 7
منطقه 2شهرداری تهران ارتباط معناداری دارد.
شرح آزمون :با عنايت به اينکه سواالت مطرح شده
در پرسشنامه حاضر دارای سطح سنجش رتبهای هستند
لذا برای بررسی رابطه میبايست از ضريب همبستگی
اسپیرمن استفاده کرد که فرض  h1در اين آزمون وجود
رابطه همبستگی و فرض  h0عدم وجود رابطه بین دو
متغیر میباشد ،که خروجی spssبه شرح جدول 4
میباشد.

جدول  :3بررسی رابطه همبستگی فرضیه فرعی دوم
مدیریت محلی

نرخ باسوادی

1.000

**.351

.

.000

384

384

**.351

1.000

سطح معناداری

.000

.

تعداد

384

384

ضريب همبستگی اسپیرمن
مديريت محلی

سطح معناداری
تعداد

ضریب همبستگی
اسپیرمن

ضريب همبستگی اسپیرمن
نرخ باسوادی
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جدول  :4بررسی رابطه همبستگی فرضیه فرعی سوم
ضريب همبستگی اسپیرمن
مديريت محلی
اسپیرمن

ضريب همبستگی اسپیرمن
توزيع درآمد
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384

384

**

.359

1.000

سطح معناداری

.000

تعداد

384

384

بحث و نتیجه گیری

شماره سی و یکم

.

.000

.

تفسیر :با توجه به مقدار ضريب همبستگی که ./359
میباشد و سطح معناداری که  ./000بوده میتوان با
اطمینان  95درصد بیان کرد بین مديريت محلی و توزيع
درآمد رابطه همبستگی مستقیم وجود دارد و فرض h1
مورد قبول و  h0رد میشود.
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1.000

**.359

سطح معناداری
تعداد

ضریب همبستگی

مدیریت محلی

توزیع درآمد

در اين بخش سعی خواهد شد نتايج حاصل از مقاله
حاضر ارائه شده و در ادامه با نتايج تحقیقات ديگر
مقايسه شود .نتايج بدست آمده نشان میدهد بین
مديريت محله محور و توسعه اجتماعی رابطه معناداری
وجود دارد و به بیان دقیق تر مديريت محله محور بر
توسعه اجتماعی تاثیر دارد .يافته حاضر با نتايج حاصل از
رساله دکتری لطیفی ( )1393هم راستا میباشد چراکه
نتايج آن نشان میدهد ،مديريت محله به عنوان
رويکردی تمرکززدا ،نقش تعیین کنندهای در رابطه با
پیاده نمودن فاکتورهای توسعه شهری پايدار دارد.
شاخصهای محله پايدار شامل پويايی و سازگاری،
تعامالت اجتماعی و همچنین شاخصههای مديريت محله
محور مانند مشارکت پذيری ،ظرفیت اجتماعی که
کیفیت آنها تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط شهر و از آن
طريق بر سطح رضايت شهروندان تاثیر دارد .تحقیقات
ياری قلی ( ) 1392نیز نتايج بدست آمده از مقاله حاضر
را تايید میکند.
در تبیین نظری ارتباط میان مديريت محله محور و
توسعه اجتماعی بايد بیان کرد ،به دنبال تغییر در شرايط
و عوامل گسترش و توسعه شهری در دوران اخیر،
محلههای مسکونی جايگاه ويژهای در شکل گیری شهرها
داشته اند .ديدگاه توسعه پايدار ،حل مشکالت شهری را
استفاده از نیروهای توانمند درون زا در محالت شهری
يعنی ،گروهها و اجتماعات محلی به عنوان سرمايههای
اجتماعی که از جايگاه و کارکرد ويژهای از لحاظ حفظ و

توسعه تنظیمات اجتماعی در کالنشهر برخوردار هستند،
می داند .با اين حال ساختار مديريت شهری در ايران و
خصوصا در کالنشهر تهران ،همان ويژگیها و
محدوديتهای ساختاری مديريت سنتی را داراست.
با توجه به نتايج بدست آمده عواملی مانند اعتماد
ساکنین بهيکديگر ،عدالت اجتماعی ،اعتماد ساکنین به
نخبگان و معتمدين محله میتواند سبب ارتقاء سطح
مديريت محلی شود .در بررسی دقیق تر و توجه به
عوامل مذکور میتوان بیان کرد تقريبا کلیه شاخصهای
مهم تاثیر گذار در مديريت محلی برگرفته از شاخص
کالن تری بنام سرمايه اجتماعی هستند چراکه بدون
شک ،اعتماد و تعامل سبب ارتقاء سرمايه اجتماعی شده
و سرمايه اجتماعی نیز سبب ارتقاء مديريت محلی خواهد
شد .تحقیقات صورت گرفته توسط لطیفی و
همکاران( )1393نیز اين نتیجه را تايید میکند اين
پژوهش نشان داد شاخصهای محله پايدار شامل پويايی
و سازگاری ،تعامالت اجتماعی و همچنین شاخصههای
مديريت محله محور مانند مشارکت پذيری ،ظرفیت
اجتماعی که کیفیت آنها تأثیر مستقیم بر کیفیت محیط
شهر و از آن طريق بر سطح رضايت شهروندان تاثیر دارد.
تا اين جای بحث برابر نتايج حاصل میتوان دو نکته
اساسی را بیان کرد :اول اينکه سرمايه اجتماعی مهمترين
عامل تاثیر گذار بر شکل گیری مديريت محلی است و
دوم اينکه مديريت محلی بر توسعه اجتماعی تاثیر دارد.
اما بیان اين مطلب که مديريت محلی به چه صورت بر
توسعه اجتماعی تاثیر دارد نکته اساسی بحث است .نتايج
مقاله حاضر نشان میدهد مديريت محلی از طريق تاثیر
بر سه شاخص نرخ باسوادی ،توزيع درآمد و سطح زندگی
سبب ارتقاء توسعه اجتماعی میشود در اين میان
مشخص میشود ،مديريت محلی با اين سه شاخص نرخ
باسودی ،توزيع درآمد و سطح زندگی دارای رابطه
همبستگی مستقیم میباشد .با توجه به تعريف رابطه

بررسی تاثیر مدیریت محلی بر توسعه اجتماعی...
همبستگی مستقیم میتوان بیان کرد با ارتقاء
شاخصهای مديريت محلی هر سه شاخص نرخ باسوادی،
توزيع درآمد و سطح زندگی افزايش خواهند يافت که
میزان اين همبستگی بین مديريت محلی و سطح زندگی
از دو شاخص ديگر بیشتر است به بیان دقیق تر هرچقدر
مديريت محلی در محالت شهر تهران مورد توجه قرار
گیرد سطح زندگی شهروندان نیز ارتقاء میيابد .برای
تبیین اين نتیجه به نظر میرسد بازگشت به چرخه
سرمايه اجتماعی ،مديريت محلی و توسعه اجتماعی
اجتناب ناپذير است .نکته قابل تامل اينجاست که
شهروندان با مشارکت فعال خود سبب ارتقاء سرمايه
اجتماعی میشوند و با ارتقاء سرمايه اجتماعی مديريت
محلی تقويت میشود و با تقويت مديريت محلی ،سطح
زندگی شهروندان ارتقاء میباشد .در يک نتیجه کالنتر
می توان بیان کرد بازيگران اصلی عرصه توسعه اجتماعی
همان شهروندان هستند هرچقدر شهروندان در تعامالت
اجتماعی حضور چشمگیری و فعالی داشته باشند
می توان شاهد توسعه اجتماعی در جامعه بود .در تبیین
نظری اين نتیجه میتوان به نظريه عاملیت ساختار گیدنز
استناد کرد .گیدنز در نظريه عاملیت ساختار که برگرفته
از يک تئوری قديمی تر بنام تقابل عینیت و ذهنیت
میباشد ،بیان میکند .ساختار میتواند هم توانا کننده
باشد و هم تضعیف کننده رفتار عاملیت باشد در واقع اين
دو هم میتوانند همديگر را خنثی کنند و هم میتوانند
سبب رشد يکديگر شود .در اين میان ساختار را میتوان
مديريت محلی و عاملیت را توسعه اجتماعی در نظر
گرفت گرفت .در بیان روشن تر سرمايه اجتماعی سبب
تقويت مديريت محلی (ساختار) شده و مديريت محلی
هم می تواند سبب ارتقاء توسعه اجتماعی شود و درنقطه
مقابل توسعه اجتماعی نیز میتواند هم سبب ارتقاء
سرمايه اجتماعی شود و هم سبب تقويت مديريت محلی
باشد .در هرحال اين شاخص مستقل از هم نمی باشند و
میتوانند متقابال بر هم تاثیر بگذارند.
پیشنهادهایی مبتنی بر یافتهها و نتایج تحقیق
 جلب اعتماد شهروندان برای مشارکت در فعالیتهای
محلی.
 تعیین سازوکار مناسب برای مديريت بهتر محله و
توجه به خواستههای شهروندان.
 استفاده از ظرفیتهای تخصصی شهروندان برای اداره
محله.

 تعامل سازنده بین مديران سازمانهای مردم نهاد و
شهروندان.
 توجه به خواسته به حق شهروندان و جلب رضايت
عمومی مردم.
 مديران محلی میتوانند با شناسايی اقشار ضعیف
محله اقدامات مناسبی در ارتقاء وضعیت معیشتی آنان
انجام دهند.
 مديران محلی با شناسايی افراد بی سواد و کم سواد
میبايست اقدامات الزم را درخصوص ارتقاء تحصیلی
آنان اتخاذ کنند.
 فراهم ساختن مکانهای عمومی جهت دور هم جمع
شدن مانند کتابخانههای سیار در پارکهای محالت،
نمايشگاههای مختلف مانند سالمت ،نمايشگاه دفاع
مقدس و ...تنوع اين برنام هها در محات مختلف و در
زمانهای مختلف باعث میشود که دور هم جمع شدن
اهالی راحت ترشکل بگیرد و زمینهای برای مشارکت
مردم محلی با ساير برنامههای شکل گرفته توسط
مديريت محله و ساير نهادها و تشکلهای محلی باشد.
 تدوين برنامههای تأمین بودجه و توزيع بودجه بر
مبنای اصول سرمايه اجتماعی (آگاهی به مردم،
برانگیختندحس اعتماد و مشارکت و ايجاد حس
همبستگی و انسجام) و بر اساس نیاز سنجی محلی
(روشهای بودجه ريزی مشارکتی).
 تقويت رويکردهای مشارکتی به نهادهای محلهای از
جمله هیاتهای مذهبی ،کانونهای مالی و قرض
الحسنه ،گروههای شغلی ،کانونهای آسیبهای
اجتماعی و....
 تقويت بسترهای ارزشی مانند صداقت ،اعتماد و
همکاری به عنوان مهمترين مؤلفههای همکاری
ساکنین با گروهها و تشکلهای محلی در برنامه ريزی
توسعه محلهای برای سا کنین محالت.
 تنظیم گزارشهای ماهانه از فعالیتهای تشکلها و
نهادهای محلهای و مديريت محله و تعبیه محلهای
مخصوص در معابراصلی مانند بلوار ياس ،الله ،نیلوفر،
مساجدو بوستانهای اصلی محله برای آگاهی سا کنین
محالت و گزارش پیشرفت براساس برنامه چشم انداز
توسعه محلهای و امکان به رأی گذاشتن توسط سا
کنین محلی.
 ايجاد فضای رقابت و همکاری بین تشکلهای محلهای
جهت واگذاری امور کالبدی  -فضايی و فعالیتهای
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شادی مشیری اصل و ابراهیم آلبو نعیمی

فرهنگی -اجتماعی و امتیاز در به کارگیری مشارکت
بیشتر سا کنین محلی.
 استفاده از بانک اطالعات محلهای برای اولويت بندی
فرايند سیاستگذاری و اجرای سیاستهای محله ای.
منابع و مآخذ
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