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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف کلی اين تحقیق تبیین نقش شهرداریها در ارتقای مديريت شهری با رويکرد محله
گرايی است که با مطالعه اهمیت محله گرايی در ارتقای مديريت شهری شهرداری تهران با عنوان هدف ويژه بررسی
میگردد.
روش پژوهش :برای مطالعات میدانی و سنجشی افتههای مطالعه از روش هايی چون مصاحبه با متخصصان ،مصاحبه
با مسئوالن شهری ،پرسشنامه و مشاهده استفاده شد .در فرايند گزينش محلههای مورد سنجش ،تالش شد تا محله
هايی انتخاب شوند كه به لحاظ ويژگیهای كالبدی و اجتماعی متفاوت و به نوعی نماينده ای مناسب از محله مورد
مطالعه به لحاظ گونه بندی كالبدی اجتماعی باشند تا يافتههای پژوهش قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
یافتهها :با در نظر گرفتن اهمیت شاخصها و مقايسه شاخصها و مقايسه آنها مشخص شد که شفافیت و اطالع رسانی
صحیح مهمترين معیار و دارای بیشترين امتیاز است .مقايسه میان معیارهای مربوط به اجتماع محلی ،بیانگر اهمیت
بیشتر مؤلفه سرمايه اجتماعی از سرمايه کالبدی محله است .همچنین اين نکته مهم ،لزوم توجه به معیارهای سرمايه
اجتماعی را در قالب شبکه اجتماعی ،مسئولیت پذيری و توانايیهای فردی اهالی ،هنجارها و ارزشهای عرفی و اعتماد
مورد تأکید قرار میدهد .پس لزوم توجه به موارد فوق الذکر در قالب تدوين برنامه کاربردی و مناسب در تصمیم
گیریها و تصمیم سازیهای مديران و مسئوالن مديريت شهری احساس میگردد.
نتيجهگيری :بنابر اين تعريف اهداف و برنامهها برای ناحیه و اجرای آنها از طرف شهرداری ناحیه با نظارت شهرداری
منطقه  53و مقیاسهای باال صورت میگیرد در صورتی که شورای ناحیه که برآمده از نظر شورای مردم میباشد،
میتواند کار نظارت را برعهده بگیرد .لذا تمام مشکالت و نیازهای ناحیه ای که میتواند در سطح ناحیه و توسط
نهادهای مردمی و شورايی انجام گیرد نبايد به سطوح باالتر مثل شهرداری مناطق يا شهرداری مرکزی ارجاع داده شود.
واژگان كليدی :شهرداری ،رويکرد محله محوری ،مديريت شهری ،توسعه پايدار

احسان فرخی ،علی نوری کرمانی و علی اکبر رضایی

مقدمه

شهرداريها در اهداف طرح آمايش سرزمین در رابطه با جامعه شهری نقشهای مختلفی دارند منجمله:
برقراری سلسله مراتب مناسب در سطح بندی شهری ،تعیین سقف توسعه پذيری شهرها با توجه به امكانات و
محدوديتها ،ايفای نقش هدايت روند توسعه منطقه ای از طريق تركیب با محورهای توسعه و ايجاد يك شبكه
شهری منسجم ،پشتیبانی مناسب از جامعه روستائی تحت پوشش ،حمايتهای الزم برای توسعه كشاورزی و
بهره برداری از منابع طبیعی ،تأمین و گسترش تجهیزات خدماتی و رفاهی شهرداريها نیز می بايست با
درنظرگرفتن عوامل و اجرای اهداف زير نسبت به ساماندهی ،زيباسازی و آينده نگری شهرها همت نمايند.
رويکرد محله محور که برگرفته از رويکرد اجتماع محور است ،در راستای حل پايدار و بهینه مسائل
شهری و همکاری با مديريت شه ری با هدف مشارکت دادن شهروندان در امور شهر ،يکی از کارآمدترين
سازوکارهای منجر به توسعه پايدار است .در اين رويکرد ساکنان محالت بعنوان شرکاء و منتفعین اصلی
فرآيند توسعه پايدار شناخته می شوند که به منظور تحقق آن بايد در تصمیمگیریها ،سیاستگذاریها و
تخصیص منابع سهیم باشند .راهکارهايی همچون سرای محله ،صندوقهای خدمات مالی خرد محله-بنیان،
پايگاههای سالمت اجتماعی ،پارکهای آموزش شهروندی و غیره منجر به افزايش سطح تعامل ساکنین
محالت با تکیه بر توانمندیها و در صورت لزوم ،توانمندسازی اجتماع محلهای میشوند و میتوانند مکانیسم-
های معطوف به تقويت همبستگی و سرمايه اجتماعی شهروندان را باز آفرينی کنند.
مبانی نظری
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امروزه با افزايش جمعیت در شهرها شاهد بروز مشكالت عديده ای هستیم كه از جمله اين مشكالت می
توان به آلودگیهای صوتی ،هوا و آب ،مشكالت حمل و نقل درون شهری ،زاغه نشینی و غیره اشاره كرد و اگر
چاره ای اساسی انديشیده نشود اين مشكالت در زمینه زندگی شهری به صورت مسايلی حاد جلوه گری می
كند .همچنین جمعیت پذيری شهرها به همراه مسايل اجتماعی ـ اقتصادی آنها ،شكل كامالً تازه ای از شهر،
شهرنشینی و شهرگرايی بوجود آورده است كه با آنچه در نیمه اول قرن بیستم در شهرها ديده می شد تفاوت
بسیاری دارد .در حال حاضر با توجه به اينكه بخش عمده جمعیت كشور در شهرها ساكن هستند لزوم
بكارگیری تدابیری موثر از سوی سازمانها و ارگانهايی كه در مديريت شهری نقش تعريف شده ای دارند
احساس می شود ،يكی از اين نهادها كه نقشی محوری در جهت باال بردن كیفیت زندگی در محیطهای
شهری ،فراهم نمودن امكانات ،ارائه خدمات و غیره را ايفا می كند شهرداری است .تاريخ مديريت شهری در
ايران نشان میدهد که مديران بیشتر با ديد مصرف کننده به مردم نگاه میکنند نه يک همکار .امروزه چنین
بحرانی به چالش فرا روی مديريت شهری تبديل شده است که میتوان برای پیشگیری از اين بحران اقداماتی
از قبیل فراهم آوردن زمینههای مناسب در جهت شکلگیری و تقويت سی بی اوهای محلهای در نظر گرفت؛
تا اهالی محالت فارغ از گرفتاریهای روزمره و معیشتی حاصل از زندگی شهرنشینی در کالنشهرها ،تعامالت
اجتماعی خود را تقويت سازند .راهکارهايی همچون سرای محله ،صندوقهای خدمات مالی خرد محله -
بنیان ،پايگاههای سالمت اجتماعی ،پارکهای آموزش شهروندی و غیره منجر به افزايش سطح تعامل ساکنین
محالت با تکیه بر توانمندیها و در صورت لزوم ،توانمندسازی اجتماع محلهای میشوند و میتوانند مکانیسم-
های معطوف به تقويت همبستگی و سرمايه اجتماعی شهروندان را باز آفرينی کنند .اگر شهر را به عنوان يك
موجود زنده فرض كنیم ،در آن صورت محله به عنوان عنصر اصلی به مثابه سلول بنیادی اين موجود زنده
خواهد بود.
«برنامه ريزی محله مبنا» كه بر همین اساس مطرح شده است مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده و بجای
نگرش كالن و مقیاسهای بزرگ به ابعاد مشخص فﻀاها در مقیاسهای محلی و خرد میپردازد .اين رويكرد
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نیازمند بسترسازی و زير ساختهايی است كه بتوان با اتكای به آنها نظام برنامهريزی شهری را براساس
آنها استوار ساخت .به همین خاطر بیش از هر چیز نیازمند انسجام و يكﭙارچگی ساكنان در يك اجتماع
محلهای ،تقويت زمینههای هويتساز محلهای ،تﻐییر و تحول در ساختار و تشكیالت مجموعه شهرداریها و
ديگر متولیان مديريت شهری برای اتخاذ الگوی مديريت محلی است(ذکايی )5383،51
هدف کلی اين تحقیق تبیین نقش شهرداریها در ارتقای مديريت شهری با رويکرد محله گرايی است که
با مطالعه اهمیت محله گرايی در ارتقای مديريت شهری شهرداری تهران به عنوان هدف ويژه بررسی می
گردد که با در نظر گرفتن اين فرضیه که شهرداریها با رويکرد محله گرايی در مديريت شهری تهران،
مديريت شهر را ارتقا می دهند به آن پاسخ می گويد.
روش شناسی تحقيق
برای دستیابی به اهداف اصلی اين مطالعه که تبیین نقش شهرداریها در ارتقای مديريت شهری با رويکرد
محله گرايی است و پاسخ به پرسشهای تحقیق ،اين پژوهش در دو بخش مطالعات اسنادی و میدانی انجام شد
و نتايج مطالعات مورد سنجش قرار گرفت .در بخش اسنادی مولفـههـا و معیارهـا و شـاخصهـای متﻐیرهـای
وابسته تحقیق يعنی ارتقای مديريت شهری و محله گرايی مورد بررسی قرار گرفت .مدل و الگوی پـژوهش در
قالب شکل  1و  1نشان داده شده است .در بخش نظری از روش مطالعه كتابخانه ای و استفاده از منابع موجود
در قالب كتابها ،رسالهها،گزارشها و نقشهها بهره گیری شد و در بخش مطالعات میدانی و سنجشی افتههـای
مطالعه از روش هايی چون مصاحبه با متخصصان ،مصاحبه با مسئوالن شهری ،پرسشنامه و مشـاهده اسـتفاده
شد .در فرايند گزينش محلههای مورد سنجش ،تالش شد تا محله هايی انتخاب شوند كه به لحاظ ويژگیهـای
كالبدی و اجتماعی متفاوت و به نوعی نماينده ای مناسب از محله مورد مطالعه به لحاظ گونـه بنـدی كالبـدی
اجتماعی باشند تا يافتههای پژوهش قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
روش توزيـع و پاسـخگويی بـه پرسشـنامه ،روش مشـتر سـنجش بـود و اهـالی دومحلـه اسـدی و
پیـروزی در منطقـه( 53شـکل  2و )3جامعـه مخاطـب و مـورد سـنجش بودنـد .بـا توجـه بـه جمعیـت دو
محلـه مـورد بررسـی و محـدوديتهـای زمـانی و انسـانی پـژوهش ،از روش نمونـه گیـری اسـتفاده شـد .در
اين فرايند هر محله به عنـوان زيرمجموعـه ای مجـزا در نظرگرفتـه شـد و نمونـه گیـری در هـر محلـه طـور
جداگانه صورت پذيرفت و نمونهها از میان مجموعه خانوارهای ساكن در هر محله انتخاب شدند.

شکل  :5تقسیم بندی بافت محله مورد مطالعه
ماخذ :وب سايت شهرداری منطقه  53تهران
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برای محاسبه حجم نمونه در هر محلـه از روش

كوكران ،حجم نمونه در محلههای مورد مطالعـه بـه

كوكران استفاده شده است .بـا جـای گـذاری حجـم

ترتیب  11و  81محاسبه گرديد ،كه بـرای اطمینـان

جامعـه (تعـداد خانوارهـای هـر محلـه ) در رابطـه
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بیشتر و تشابه تعداد پرسشنامهها كه منجـر بـه
سادگی مقايسه نتايج می شود تعداد  511پرسشنامه
در هر محله توزيع شد .همچنین معـادل  21درصـد
حجم نمونه در هر محله ،به دسـت انـدركاران امـور
شهری در سطح محلی اختصاص داده شد .بنـابراين،
در هر محله ،تعـداد  51پرسشـنامه میـان كاركنـان
شهرداری منطقه و ناحیة مربوط و  51پرسشنامه نیز
میان شوراياران توزيـع گرديـد .بـر ايـن اسـاس ،در
مجموع  521پرسشنامه در هر محله توزيع شد .شیوه
عمل و نحوه طراحی پرسـشهـا ،و نیـز مصـاحبه بـا
متخصصـان ،بـه روش لیكـرت صـورت پـذيرفت .در
مصاحبه متخصصان و همچنین پرسشنامه سـنجش
اهمیت معیارهای الگو ،از روش لیكرت پنج سـطحی
استفاده شد.
در انتخاب محلهها اين نكته مدنظر قرارگرفت كـه
دو نمونه ،به لحاظ ابعاد كالبدی و جمعیتی متفـاوت
باشند .بر اين اساس ،محله كوچـك و كـم جمعیـت
قاسم آباد ( 52123نفر) از بافت سنتی شهر انتخاب
گرديد ،و محلـه وسـیع و پرجمعیـت نیـروی هـوايی
( 32111نفر) از بافت شطرنجی اين شـهر برگزيـده
شد.
جهت نمونه گیری  21نفر از اعﻀای متخصص و
با سابقه و صاحب نظر شهرداری انتخاب شده و از
آنان خواسته شد تا در مورد میزان تناسب(روايی)
هر يک از سواالت پرسشنامه بر روی يک مقیاس ده
درجه ای (بیشترين روايی عدد  51و کمترين روايی
عدد  )5قﻀاوت نمايند .در نهايت تعداد 511
پرسشنامه تکمیل شده توسط مردم و  21پرسشنامه
تکمیل شده توسط متخصصین دادههای قابل
بررسی در اين مطالعه را تشکیل دادند .طراحی
پرسشنامه با استفاده از روش لیكرت انجام شد.
به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و پاسخ به
سواالت تحقیق ،ابتدا مفاهیم و مولفهها و معیارها و
شاخصهای مورد مطالعه در نقش شهرداريها در
ارتقای مديريت شهری با رويکرد محله گرايی

شناسايی و تبیین شد .با انجام تحقیقات میدانی و
کتابخانه ای ابتدا دو مفهوم عمده مديريت شهری و
اجتماع محلی تعیین گرديد .سﭙس در بحث مفهوم
مديريت شهری دو مولفه تدابیر و سیاستها و
نهادها مهم تر ارزيابی شدند .با تحقیق بر روی
معیارهای مهم مولفه تدابیر و سیاستها توانمند
سازی ،شفافیت ،قانونمندی ،سازوکار مشارکت
محلهها در مديريت شهری ،هماهنگی سازمانهای
متولی امور شهری در امورمحله وحﻀور ملموس و
عینی مديريت شهری در محله تعیین شد .برای
بدست آوردن مولفههای موثر بروی نهادها ،دو معیار
نهاد نمايندگی محله و نهاد مديريتی محله انتخاب
شد .برای بدست آوردن مولفههای موثر بر روی
مفهوم محله محوری دو مولفه سرمايه اجتماعی و
سرمايه کالبدی بیشتر مورد توجه قرار دارد .مولفه
سرمايه اجتماعی با معیارهای شبکه اجتماعی محله،
مسئولیت پذيری مردم ،توانايیهای فردی ساكنان
محله ،هنجارها و ارزشهای عرفی و اعتماد سنجیده
شد .مولفه سرمايه کالبدی با دو معیار مكانهای
مذهبی -مردمی و توان اقتصادی محله سنجیده شد.
در نهايت با تحقیقات انجام و همچنین نظر صاحب
نظران و متخصصین  51متﻐییر جهت دستیابی به
اهداف تحقیق و پاسخ به پرسشهای تحقیق تعیین
شدند .اين  51متﻐیر عبارتند از :توانمند سازی،
شفافیت ،قانونمندی ،سازوکار مشارکت محلهها در
مديريت شهری هماهنگی سازمانهای متولی امور
شهری در امورمحله ،حﻀور ملموس و عینی مديريت
شهری در محله ،نهاد نمايندگی محله ،نهاد مديريتی
محله ،معیارهای شبکه اجتماعی محله ،مسئولیت
پذيری مردم ،توانايیهای فردی ساكنان محله،
هنجارها و ارزشهای عرفی ،اعتماد ،مكانهای
مذهبی -مردمی و توان اقتصادی محله .روش لیكرت
برای طراحی پرسشنامه استفاده شد .در اين
پرسشنامه هر يك از پرسش شوندگان موافقت خود
را با اين گويه" به نظر من حﻀور اين معیار نقش

نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

مهمی در تحقق محله محوری در اين محله دارد" كه
در پنج سطح از( كامالً مخالف تا كامالً موافق) تنظیم
شده بود اعالم میکردند .به جای عبارت اين معیار،
هر يك از متﻐیرها در نظر گرفته می شد؛ و به جای
عبارت اين محله ،نام محله مدنظر قرار می گرفت.
میزان موافقت مخاطبان با هر گويه ،به منزله میزان
اهمیت متﻐیر مربوط در تحقق محله محوری در آن

محله ارزيابی شد .امتیاز نهايی هر متﻐیر از جمع
امتیاز داده شده به آن به وسیله يكايك پاسخ
دهندگان ،محاسبه شد که در فصل نتايج و بحث به
تفصیل اشاره خواهد شد.
نتايج حاصـل از آزمـون تـی را در جـدول 5و2
مشاهده مینمايید.

جدول :5وضعیت کلی دادههای بدست آمده از تحقیق
Std. Deviation

Std.Error Mean

Mean

.249

.789

.133

.422

2.20

.163
.163
.267
.133
.000
.267
.163
.163
.163
.249
.133
.133
.133

.516
.516
.843
.422
.000a
.843
.516
.516
.516
.789
.422
.422
.422

2.60
2.40
2.60
2.80
2.00
2.60
2.60
2.60
2.60
2.20
2.20
2.20
2.20

N

2.20

120

x1

120

x2

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
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جدول :2آزمون تی استيودنت
Test Value = 0
95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

Mean
Difference

)Sig.(2-tailed

df

t

2.76

1.64

2.200

.000

119

8.820

x1

2.50

1.90

2.200

.000

119

16.500

x2

2.97

2.23

2.600

.000

119

15.922

x3

2.77

2.03

2.400

.000

119

14.697

x4

3.20

2.00

2.600

.000

119

9.750

x5

3.10

2.50

2.800

.000

119

21.000

x6

3.20

2.00

2.600

.000

119

9.750

x8

2.97

2.23

2.600

.000

119

15.922

x9

2.97

2.23

2.600

.000

119

15.922

x10

2.97

2.23

2.600

.000

119

15.922

x11

2.76

1.64

2.200

.000

119

8.820

x12

2.50

1.90

2.200

.000

119

16.500

x13

2.50

1.90

2.200

.000

119

16.500

x14

2.50

1.90

2.200

.000

119

16.500

x15
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همانطورکه در جدول تست تی-استیودنت مشـاهده
میشود میانگین نمونههای برداشته شده از متﻐیرهـا
بیان میکند که اين نمونهها تا حد زيادی بـه میـزان
واقعی نزديک است .مقايسه نظرات گروههای پرسش
شونده نشان دهنده ديدگاههـای متفـاوت نهادهـای
مختلف برنامه ريزی ،اجرايی و مردم ،در مورد اولويت
مشکالت محالت و برنامه ريزی است .نهاد هماهنـ
کننده جهت همسو کردن نظرات متفاوت درمديريت
شهری تعريف نشده است و عدم مشارکت مـردم در
برنامههای مديريت شهری ،مديريتی متمرکز و از باال
به پائین را موجب شده است .با توجه به کمبودهـای
سیستم مديريت شهری طرح ناحیه محوری با هدف
تجمیع منابع و نیروی محالت درسطح ناحیه و بهبود
مشارکت مردم در برنامه ريزی و مـديريت پیشـنهاد
می شود.
برای بررسی آزمونهای فرضیه بیان شده در
بخش روش پژوهش ،مقادير معیارهايی از دو مفهوم

مديريت شهری و اجتماعی محلی که در نظر سنجی
دارای امتیازی باالتر از 111بودند و شامل  1متﻐیر
از مديريت شهری و 2متﻐیر از اجتماع محلی
میشدند دو به دو مقايسه شدند تا وجود يا عدم
وجود و همچنین میزان ارتباط دو به دو بین متﻐیرها
توسط نرم افزار SPSS19آزمون شود .بدين منظور
از ضريب همبستگی اسﭙیرمن برای متﻐیرها استفاده
شد که در ادامه ذکر خواهد شد.
بــه عنــوان نمونــه نتــايج رابطــه همبســتگی بــین
شفافیت اطالع رسانی مديريت شهری با هنجارهـا و
ارزشهای عرفـی اجتمـاع محلـی در جـدول ()4-4
نشــان داده شــده اســت .ضــريب همبســتگی برابــر
 0/288برآورد شده اسـت کـه نشـان دهنـده رابطـه
مستقیم بین شفافیت اطالع رسانی مديريت شـهری
با هنجارها و ارزشهای عرفی اجتمـاع اسـت .نتـايج
آزمون آماره tعدم معناداری رابطه را بـین دو متﻐیـر
در سطح  5درصد ( )p=0/95نشان میدهد.

جدول  :3مقايسه نظرات مردم با شوراياران و شهرداریهای نواحی
گروههای پرسش شونده

موضوعات
شهرداریهای نواحی نمونه

دبیران شوراياری محالت نمونه

مردم محالت نمونه

مشکالت محالت و نواحی

بعد اجتماعی و فرهنگی

بعد اجتماعی و فرهنگی

بعد مديريتی( ،)2بعدکالبدی( ،)6بعد(
اجتماعی و فرهنگی)

برنامههای تهیه شده
دررابطه با مشکالت

برنامههای کالبدی( 6و ،)1
برنامههای مديريتی()2

برنامههای فرهنگی و اجتماعی (2و
 ،)1برنامههای کالبدی

میزان مشارکت

زياد

زياد

کم

زمینه مشارکت

فکری و اجرايی

فکری و اجرايی

عدم اگاهی ازبرنامهها و طرح ها

طرح ناحیه محوری

روشی برای ارايه بهتر
خدمات،صرفه جويی در
هزينههای شهرداری ،شناخت و
رفع مشکالت محالت و تالش
در جهت همسطح کردن انها،
بهبود وضعیت شهرداری ناحیه

افزايش تاثیر شوراياران دربرنامهها،
تنظیم رابطه مناسب شوراياران با
شهرداریها و ديگرشوراياران ،تقويت
بعدمشارکتی و سیستمی
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جدول  :1رابطه بین شفافیت اطالع رسانی مديريت شهری با هنجارها و ارزشهای عرفی اجتماع محلی
هنجارها و ارزشهای عرفی

شفافیت اطالع رسانی

0. 822

1

Correlation Coefficient

0. 956

.

)Sig. (2-tai led

120

120

N

1

0. 822

Correlation Coefficient

.

0. 956

)Sig. (2-tai led

120

120

N

شفافیت اطالع رسانی
Spearman's rho

هنجارها و ارزشهای
عرفی

ماخذ :يافتههای پژوهش
نتايج رابطـه همبسـتگی بـین آمـوزش مشـارکت
شــهروندی(توانمند ســازی) مــديريت شــهری بــا
هنجارها و ارزشهای عرفی اجتماع محلی در جدول
( )1-1نشان داده شده است .ضريب همبستگی برابر
 1/222برآورد شده اسـت کـه نشـان دهنـده رابطـه
مستقیم بین اين دو متﻐیر است .نتايج آزمون آمارهt
عــدم معنــاداری رابطــه را بــین دو متﻐیــر در ســطح
1درصد( )p=0/95نشان میدهد.
یافتهها:
 با در نظر گرفتن اهمیت شاخصها و مقايسهشاخصها و مقايسه آنها مشخص شد که شفافیت و
اطالع رسانی صحیح مهم ترين معیار و دارای
بیشترين امتیاز است .در رتبههای بعدی به ترتیب
توانمندسازی ،نهاد نمايندگی محله ،ملموس و عینی
مديريت شهری ،هنجارها و ارزشهای عرفی،
مسئولیت پذير ،نهاد مديريتی محله ،ساز و کار
مشارکت کامل و موثر محلهها ،اماکن مذهبی

مردمی ،قانونمندی ،شبکه اجتماعی محله ،اعتماد،
توان اقتصادی محله ،توانايی فردی ساکنان محله و
هماهنگی سازمانهای متولی امور شهری می باشد.
نتیجه ارزيابی وجود شاخصهای مربوط به اين معیار
نشانگر امکان تحقق اين معیار در محلههای مورد
بررسی است.
 مقايسه امتیاز معیارهای مربوط به دو مفهوممديريت شهری و اجتماعی محلی بیانگر اهمیت
بیشتر مؤلفههای مديريت شهری از ديد مردم و
مسئوالن محلی است .اين موضوع می تواند با نقش
تعیین کننده و آغازگر مديريت شهری در فرايند
تحقق مرحله محوری مرتبط باشد .اين تعبیر،
میتوان مؤلفههای مربوط به اجتماع محلی (محله)
در قالب سرمايههای کالبدی و اجتماعی را به عنوان
بستر تحقق اين رويکرد برشمرد و نقش مديريت
شهری را به عنوان آغازگر و نیروی محرکه برای
شروع و استمرار بهره برداری از دارايیهای محله
قلمداد کرد.

جدول  :5رابطه بین توانمند سازی مديريت شهری با ارزشهای عرفی اجتماع محلی
هنجارها و ارزشهای عرفی آموزش مشارکت شهروندی
0. 772

1

Correlation Coefficient

0. 687

.

)Sig. (2-tai led

120

120

N

1

0. 772

Correlation Coefficient

.

0. 687

)Sig. (2-tai led

120

120

N
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 مقايسه میان معیارهای مربوط به اجتماع محلـی،بیــانگر اهمیــت بیشــتر مؤلفــه ســرمايه اجتمــاعی از
سرمايه کالبدی محله اسـت .ايـن موضـوع بـا نتـايج
مطالعات نظـری ايـن پـژوهش تطـابق دارد کـه بـر
مبنای آن سرمايه اجتماعی مهم ترين دارايی محلـه
به شمار می آيد .همچنین اين نکته مهم ،لزوم توجه
به معیارهـای سـرمايه اجتمـاعی را در قالـب شـبکه
اجتماعی ،مسـئولیت پـذيری و توانـايیهـای فـردی
اهالی ،هنجارها و ارزشهـای عرفـی و اعتمـاد مـورد
تأکید قرار می دهد .پس لزوم توجه بـه مـوارد فـوق
الذکر در قالب تدوين برنامه کـاربردی و مناسـب در
تصــمیمگیــریهــا و تصــمیمســازیهــای مــديران و
مسئوالن مديريت شهری احساس میگردد.
نتایج

سال پنجم
شماره هفدهم
بهار 3131

02

با رويكرد مردم محوری در برنامه ريزی شهری در
شرايط موجود شهرهای ايران با تكیه بر پتانسیلهای
مشاركتی مردم در محـالت شـهری (بـويژه محـالت
اسكان غیررسمی) که نقش مهمی در تقويت پايداری
برنامه ريزی شهری دارد و اقدام شهرداری تهـران در
مورد طرح ناحیه محوری فقط محدود نمودن وظايف
شهرداریهای نواحی منطقه  53در حـوزه خـدمات
شهری است ،ولی هدف اصلی در طرح ناحیه محوری
تجمیع منـابع محـالت در سـطح ناحیـه و افـزايش
عملکرد مديريتی و مشارکتی از پـايین بـه بـاال بايـد
باشد و نوع و میزان فعالیتهای شـهرداريهای منـاطق
وبه تبع نواحی منطقه  53با توجه به تصويب بودجه
مصوب از طرف شهرداری مرکزی صورت مـیگیـرد،
در صورتی که نیازها و مشکالت هر کدام از سطوح و
درنتیجه بودجه تخصیص يافته برای رفع آن مشـکل
نیازمند توجه شهرداری همان سطح است.
بنا بر اين تعريف اهداف و برنامهها بـرای ناحیـه و
اجـرای آنهـا از طـرف شـهرداری ناحیـه بـا نظـارت
شهرداری منطقه  53و مقیاسهای باال صـورت مـی
گیرد در صورتی که شورای ناحیه که برآمده از نظـر
شورای مردم میباشد ،می تواند کار نظارت را برعهده
بگیرد.

لذا تمام مشکالت و نیازهای ناحیه ای که می تواند
در سطح ناحیه و توسط نهادهای مردمی و شورايی
انجام گیرد نبايد به سطوح باالتر مثل شهرداری
مناطق يا شهرداری مرکزی ارجاع داده شود.
پيشنهادات
 با تقويت سامانه ارتباطی و اطالع رسانی مديريتشهری با در نظر گرفتن مالک هايی چون تنوع
بخشی به شیوههای حﻀوری و رو در رو و بهره
گیری از فناوری اطالعات در قالب پايگاههای
اينترنتی در سطح نواحی
 آموزش شیوههای مشارکت با برگزاریگردهمايیهای محله ای با حﻀور مسئوالن
شهری و باهدف آگاهی بخشی در خصوص
رويکرد محله محوری در منطقه 33
 بهره گیری از سرمايههای محالت منطقه  33درقالب فﻀاها و محلهای اجتماع عموم در سطح
نواحی بويژه در مکانهای مذهبی و مورد احترام
در محلههای قاسم آباد و نیروی هوايی با توجه به
حﻀور ريش سفیدان و معتمدان
منابع و مآخذ
)3

)8

)3

)4

آخونـدی ،عبـاس احمـد و همکـاران،3321 ،
اسیب شناسی مدل اداره امـور شـهر در ايـران،
فصــلنامه پــژوهشهــای جﻐرافیــايی ،شــماره
.33
آرون ،ريمــــون .3354 .مراحــــل اساســــی
انديشـــه در جامعـــهشناســـی ،ترجمـــه بـــاقر
پرهام ،انتشارات کتابهای جیبی ،تهران.
الســان ،مصــطفی .3325 ،حقــوق شــهروندی و
توســعه پايــدار ،مجموعــه مقــاالت همــايش
علمـــی حقـــوق شـــهروندی ،دانشـــگاه آزادی
اسالمی واحد ماكو ،ص  3تا .32
الوانی ،سـید مهـدی و سـید نقـوی ،میـر علـی،
 .3320ســـرمايه اجتمـــاعی ،مفـــاهیم و
نظريهها ،فصـلنامه مطالعـات مـديريت ،شـماره
 33و  ،34دانشگاه عالمه طباطبائی.
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 )5ايراندوســـت ،كیـــومر  .3321 ،مـــروری بـــر
اهمیــت بخــش غیــر رســمی در توانمندســازی
اجتماعــات محلــی فقیــر ،مجموعــه مقــاالت
همــايش توســعه محلــهای ،نشــر طــرح نــو ،ص
 335تا .343
 )3ايمــانی جــاجرمی ،حســین  ،.3320ســرمايه
اجتمــاعی و مــديريت شــهری ،فصــلنامه
مديريت شهری ،سال دوم،شماره .1
 )1ايمــــانی جــــاجرمی ،حســــین،3328 .
حکمروايــی شــهری و پــژوهش شــهری،
فصــلنامه مــديريت شهری،ســال چهــارم،
شماره .35،33
 )2امیرخـــانی ،محمـــد امیـــر .ايـــازی ،س .م و
رفیعــی ،ش .3321 .راهنمــای توانمندســازی
شـــهروندان و محـــالت شـــهر بـــرای ارتقـــای
سـالمت ،مركــز مطالعــات و برنامــهريــزی شــهر
تهران ،نشر مهرراوش،ص .882
 )9بــرکپــور ،ناصــر ،3328 ،گــذار از حکومــت
شــهری بــه حاکمیــت شــهری ،ماهنامــه ی
شهرداریها ،شماره .49
 )30بــر پــور ،ناصــر و اســدی ،ايــر .3322 ،
مــديريت و حكمروايــی شــهری ،تهــران،
دانشگاه هنر.
 )33پیــران ،پرويــز ،3323،راهــی جــز افــزايش
مشـاركت مـردم نـداريم ،شـهر وسـاختمان،
سال اول،شماره دوم و سوم.
 )38پیــران ,پرويــز .3323 ،برداشــتهای نادرســت
در باب مفـاهیم علمـی ،وقـايع اتفاقیـه ،شـماره
.33
 )33تیمــوری ،کــاوه .3323 ،نقــش شــورا در
شوراها ،ماهنامه شهرداريها ،شماره35 .
 )34حــاجی پــور ،خلیــل ،3325 ،برنامــه ريــزی
محلــه مبنــا رهیــافتی كارآمــد در ايجــاد
مــديريت شــهری پايــدار  ،43-31دانشــکدع
هنرهای زيبا دانشگاه تهران.
 )35حبیـــب ،فـــرح،3323 ،رويکـــرد پايـــداری در
مــتن شهرســازی ،نشــريه علــوم تکنولــو ی
ومحیط زيست،شماره .3

 )33حبیبـی ،محسـن و سـعیدی رضـوانی ،هـادی
 . .3324شهرســازی مشـــاركتی كاوشــی
نظــری در شــرايط ايــران ،35-84 .دانشــکده
هنرهای زيبا.
 )31حجتـی اشـرفی ،غالمرضـا .3323 ،مجموعــه
کامــل قــوانین و مقــررات شــهرداری و
شــوراهای اســالمی-بــا آخــرين اصــالحات و
الحاقـات ،تهـران ،نشـر گـنج دانـش ،چـا
سیزدهم.
 )32ذکـــايی ،ســـعید .3323 ،رابطـــه ی ســـرمايه
اجتمـــاعی و کیفیـــت زنـــدگی در محـــالت
شــهری ،مجموعــه مقــاالت اولــین همــايش
توسعه ای.
 )39رفیعیـان ،مجتبـی و تاجـدار ،وحیـد.3321 . .
سـنجش وضـعیت سـالمت بـا رويكـرد منطقـه
ای در مجموعـه شـهری ،324-333 .جﻐرافیـا
و توسعه ناحیه ای  30مشهد.
 )80رضـويان ،محمـدتقی ،3323،مـديريت عمـران
شهری ،انتشارات پیوند نو.
 )83رکـن الـدين افتخـاری ،عبدالرضـا و سـیدعلی،
بــدری ،3328 ،ديــدگاه توســعه پايــدار،
فصـلنامه مدرس،شـماره  ،89دانشـگاه تربیـت
مدرس.
 )88روسـتا ،مجیـد .3321 ،توسـعه اجتمـاع محـور:
ساز و کـاری بـرای سـاماندهی سـکونتگاه هـای
غیررســـمی ،نشـــريه شهرســـازی و معمـــاری
هفت شهر ،شماره .84-83
 )83سـبزعلیان ،مرضـیه و مرضـیه ،بقیـری،3329 ،
بانــک اطالعــات شــهرداری منطقــه، 4
انتشارات پرستا.
 )84ســعیدنیا ،احمــد ،3319 ،مــديريت شــهری،
انتشارات سازمان شهرداريهای کشور.
 )85شــريفیان ثــانی ،مــريم  .3320مشــارکت
شــهروندی ،حکمروايــی شــهری و مــديريت
شهری ،فصلنامه مديريت شهری ،شماره .2
 )83شیراســب ،راحلــه .3328 ،خــدمات شــهری در
گــرو جلــب مشــارکت مردمــی» ،ماهنامــه ی
شهرداریها ،شماره .3
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 )81صــرافی ،مظفــر ،3322 ،مــديريت يکﭙارچــه
شـهری در خـدمت توسـعه اجتماعـات محلـی،
ماهنامه منظر،شماره سوم.
 )82ضــیايی ،كیــوان ،زارعــی .اوضــیايی.3322 . ،
ارايـــــه الگـــــويی نظـــــری و عملـــــی در
توانمندسازی زنـان سرپرسـت خـانوار ،دومـین
همــايش توانمندســازی و تــوان افزايــی زنــان
سرپرســـت خـــانوار ،ادارة كـــل امـــور بـــانوان
شهرداری ترها ،ص .818 – 853
 )89عــارفی ،مهیــار ،3320 .بــه ســوی رويكــرد
دارائـی -مبنـا بـرای توسـعه اجتمـاع محلـی،
ترجمـه نـوين تـوالئی ،هنرهـای زيبـا ،شـماره
.30
 )30عبــــادتی ،ناصــــر ،3321 .طــــرح جامعــــه
كــارآفرينی و اشــتﻐال شــهر تهــران  -ســتاد
كارآفرينی شهرداری تهران.
 )33عبــادتی ،ناصــر ،اخالقــی ،ع .3323 .نگــاهی بــه
تجربیـــات توســـعه كـــارآفرينی كشـــورهای
مختلــف در حــوزه مــديريت شــهری ،ســتاد
كــارآفرينی شــهرداری تهــران ،ناشــر فــنآور
تصوير آريا.
 )38کاظمیــان ،غــالم رضــا ،3328 ،نظــام اســکان
در حاشــیه جنــوبی شــهر تهــران ،مجموعــه
مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی.
 )33كلمــن ،جیمــز  ،3311بنیادهــای نظريــه
اجتماعی،ترجمـه :منـوچهر صـبوری ،نشـرنی،
تهران.
 )34کمـانرودی کجـوری ،موســی ،3324 .موانــع
سـاختاری مـديريت توسـعه شـهری در ايـران،
فصلنامه اقتصـاد سیاسـی ،سـال سـوم ،شـماره
دهم ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 )35كنعــانی ،مهــدی ،جــوانمردی ،ش و رســتگار،
م ،3321 .ارايـــه الگـــويی جهـــت آمـــوزش و
توســعه كــارآفرينی در محــالت تهــران (طــرح
مراكـــز رشـــد و خانـــههـــای كـــارآفرينی)،
مجموعــه مقــاالت همــايش توســعه محلــهای،
نشر طرح نو.

 )33گروه مطالعـات برنامـه ريـزی و توسـعه پايـدار
شهری ،3329 .بررسـی بافتهـای شـهر مشـهد
بــا توجــه بــه معیارهــای پايــداری مــديريت
توسعه و پژوهش شهرداری مشهد.
 )31قــادری ،حــاتم ،3319 .شــورا و ســه اصــل
اگاهی ،ازادی ،داشـتن ،ماهنامـه شـهر ،شـماره
.1
 )32قالیبــاف ،محمــدباقر ،3321 .حكومــت محلــی
يــا اســتراتژی توزيــع فﻀــايی قــدرت سیاســی
در ايران ،انتشارات امیركبیر.
 )39محمـــدزاده ،ســـعید ،يـــدالهی فارســـی ،و
شـــريف زاده ،3322 ،كـــارآفرينی قـــومی –
دانشـــنامه كــــارآفرينی ،جلـــد دوم ،بنیــــاد
دانشـــنامه نگـــاری ايـــران و موسســـه كـــار و
تأمین اجتماعی.
 )40موســــــوی ،يعقــــــوب ،3321 ،بررســــــی
سیاســتهــای شــهری توســعه اجتمــاعی نــوع
محلـــهای شـــهر تهـــران ،مجموعـــه خالصـــه
مقــاالت همــايش ايــدههــای نــو در مــديريت
شهری ،مركز مطالعات شهرداری تهران.
 )43نصـــیری ،معصـــومه .3323،بررســـی نقـــش
ســــازمانهــــای غیردولتــــی در مشــــارکت
اجتمــاعی ســاکنان محــالت شــهری ،مجموعــه
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