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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :تجارب جهاني نشان ميدهد که برنامهريزي ديگر نميتواند به عنوان داناي کل پاسخگوي
خواستههاي ذينفعان باشد .بنابراين در چند دهه اخير تمرکز بر برنامهريزي از پايين به باال در کشورهاي توسعه يافته
بيشتر شده است که عامل موفقيتهاي گوناگوني در عرصههاي مختلف شهري بوده است .با اين وجود بررسي اين امر
در کشورهاي درحال توسعه نيز جاي تأمل دارد .امروزه در شهرهاي کشورهاي توسعه نيافته برنامهريزي به صورت
متمرکز و از باال به پايين ميباشد که عرصه را براي مشارکت ذينفعان در اداره امور شهر تنگ کرده است .در پژوهش
حاضر سعي بر آن بوده است که اين ضعف عمده برنامهريزي در مديريت محله سنگلج نشان داده شود .همچنين هدف
اين پژوهش ارزيابي مشارکت شهروندان در مديريت محلهاي در محله سنگلج ميباشد.
روش پژوهش :پژوهش ازنظر روش توصيفي -تحليلي است .اين پژوهش با بهرهگيري از نمونهگيري غير احتمالي تعداد
 11نفر از شهروندان محله سنگلج را بهعنوان نمونه انتخاب کرده و پرسشنامههايي که از قبل طراحيشده بود در ميان
آنها توزيع گرديده شده است .دادههاي بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.
آزمونهاي مورداستفاده در اين نرمافزار ،آزمون tتک نمونهاي و آزمون پيرسون است.
يافتهها :يافته هاي تحقيق و آزمون هاي آماري نشان داد تمايل به مشارکت در ميان شهروندان محله سنگلج باال است
ميانگين  3/55گوياي تأييد آن ميباشد .درنهايت نيز نشان داده شد بين ميزان مشارکت و عملکرد شوراياري رابطه
معناداري وجود دارد و مقدار آن نيز  /735ميباشد که بر اساس تفسير آزمون همبستگي نشان از سطح باالي
همبستگي دارد.
نتيجه گيري :نتايج حاصل از پژوهش نشان داد ميزان مشارکت شهروندان در حد مطلوبي قرار ندارد که اين بيانگر
پايين بودن ميزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهري ميباشد و ميتوان نتيجه گرفت هنوز زمينه براي مشارکت
شهروندان در مديريت محله فراهم نشده است ،هرچند که در ميان شهروندان محله سنگلج ،تمايل به مشارکت در امور
محله در حد بااليي قرار دارد .بنابراين اينيک سرمايه بزرگ و بالقوه است که بايد زمينه براي بالفعل کردن آن فراهم
شود .درنهايت ميتوان اذعان نمود که هنوز شوراياري نتوانسته است بهعنوان يکنهاد مردمي زمينه را براي مشارکت
مردم در اداره امور شهري فراهم کند.
واژگان كليدي :شهروند ،مديريت شهري ،چالش مديريتي ،مشارکت ،منطقه  6شهر تهران
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افزايش سريع جمعيت توأم با گسترش شهرنشيني و
رشد و توسعه روزافزون شهرها بخصوص از دهه 6151
ميالدي مشکالت فراواني در کشورهاي مختلف بهويژه
کشورهاي جهان سوم ايجاد کرده که اين خود موجب
گشته است سيستم مديريتي شهر با چالشها و
تنگناهايي روبهرو شود .در سيستم مديريت شهري نوين
براي رفع اين مشکالت و چالشهاي زندگي شهري،
الگوهاي متعددي ارائهشده است .يکي از اين الگوها که
مدل غالب در مديريت شهري محسوب ميشود ،الگوي
حکمروايي خوب شهري است(برک پور و اسدي-35 ،
.)6377:15
امروزه حکومت بهتنهايي قادر به جمعکردن و
هدايت ظرفيتهاي جمعي براي برخورد با مشکالت
پيش روي جامعه نيست .درنتيجه هم در سطح محلي،
هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني ،مردم در
جستجوي راههاي نوين ايجاد تواناييهاي جمعي هستند.
در اين راستا ،شکلهاي ابداعي حکمروايي در تالش براي
ايجاد ظرفيتهاي جمعي از طريق فرايندهاي درگير
کردن ذينفعان چندگانه هستند که در آن شهروندان،
حکومت ،بخش کسبوکار و سازمانهاي غيردولتي باهم
تشريکمساعي دارند ( (Ubles et al, 2010: 25بنابراين
الزمه رفع ناپايداري توسعه شهري در کشورهاي
درحالتوسعه و رفع ناپايداري از بدنه نهادهاي مديريتي و
برنامهريزي شهري و درواقع اثرپذيري ،مسئوليت پذيرش
بيشتر در اداره امور شهري ،تفويض وظايف و قدرت به
حکومتهاي محلي و ساير ذينفعان محلي است که تمام
اينها به شيوه جديدي از اداره شهرها به نام اداره مردمي
شهرها داللت دارد .در اين الگو ،مديريت شهري از باال به
پايين جاي خود را به مديريت شهري از پايين به باال
داده و در اين راستا مشارکت شهروندان در اداره امور
شهري جزئي جداييناپذير آن است (الله پور:51 ،
.)6371
در جهان امروز مشارکت اجتماعي جزئي مؤثر و مهم
ميباشد که در کشور ما به علت وجود نظام برنامهريزي
متمرکز و از باال به پايين همواره مشارکت اجتماعي در
حاشيه و يا به شکل صوري به اجرا درميآيد .همين امر
موجب شده است که حوزه عمومي (جز در مواردي)
دچار ضعف باشد بهبيانديگر دولت ،اکثر حوزهها را
متعلق به خود دانسته و تصديگري و اجراي ملزومات آن
را به عهده داشته است که اين امر باعث شده مشارکت
شهروندان به شکل صوري و حداکثر مشورتي باشد و از

سوي ديگر شهروندان نيز همواره دولت (بهصورت عام) را
مسئول و مجري بسياري از وظايف و امور اجتماعي
بدانند .لذا با علم به اين نکته ،شناسايي موانع موجود در
مشارکت شهروندان و درنتيجه تالش در جهت بهبود آن
راهگشاي دستيابي به مديريت شهري کارآمد ميباشد.
هدف پژوهش حاضر ارزيابي مشارکت شهروندان در
مديريت محلهاي در محله سنگلج ميباشد .محله سنگلج
يکي از هزاران محلهاي است که با مشکل عدم وجود
شرايط براي مشارکت شهروندان در مديريت محلهاي
روبرو شده است و باوجود اقداماتي که در اين زمينه
بخصوص ايجاد شوراياري در اين محله صورت گرفته
است هنوز بستر و زمينه مشارکت شهروندان در مديريت
محلهاي و درنهايت در مديريت شهري فراهم نگرديده
است .پژوهش حاضر درصدد است که در درجه اول
ميزان مشارکت شهروندان در مديريت محله را
موردبررسي قرار دهد و در درجه دوم ميزان رضايت
شهروندان از شوراياري محله که يکنهاد محلي است را
براي فراهم کردن شرايط و بستر الزم مشارکت
شهروندان موردبررسي قرار دهد .در راستاي اين پژوهش
سؤالهاي زير مطرح ميگردند:
 -6آيا مشارکت شهروندان در مديريت محله سنگلج
در حد مطلوبي قرار دارد؟
 -2آيا در ميان شهروندان محله سنگلج تمايل به
مشارکت در امور شهري وجود دارد؟
 -3آيا بين عملکرد شوراياري با مشارکت مردم در
مديريت محله رابطه معناداري وجود دارد؟
مباني نظري پژوهش
با متحولشدن نظريههاي کالسيک در دهههاي 11
و  51ميالدي نظريههاي جديدي مطرح شدند که توجه
آنها بيشتر به برنامهريزي با مشارکت ذينفعان ميباشد؛
ازجمله نظريههاي جديد در برنامهريزي ميتوان به نظريه
برنامهريزي وکالتي ،برنامهريزي مشارکتي ،نظريه برنامه-
ريزي ارتباطي ،راست جديد و برنامهريزي ،نهادگرايي و
برنامهريزي و پراگماتيسم و نو پراگماتيسم و برنامهريزي
اشاره کرد.
طرح مفهوم نظري الگوي "برنامهريزي مشارکتي" ،در
بيان کنوني آن ،براي تحققپذيرتر کردن اهداف و
فرآيندهاي برنامهريزي و هدايت مؤثر نتايج حاصله نکته-
اي متأخر محسوب ميشود و به تالشهاي صورت گرفته
در فرايند دموکراتيزه کردن جوامع در دهههاي 6111
و 6151برميگردد(.)6155 ،Hurwitz
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مشارکت شهروندي از سال  ،6151موضوع
دامنهداري در حوزه برنامهريزي بوده ،برنامه ريزان شهري
تالش نمودند در تصميمگيري شهري از نظرات
شهروندان مطلع شوند و با همکاري آنها برنامههاي خود
را عملي سازند .برنامه ريزان شهري معتقدند که
مشارکت ،باعث ميشود شهروندان نسب به
تصميمگيريهاي صورت گرفته در شهر مسئوليتپذير
گردند؛ يعني حمايت عمومي از تصميمگيريهاي اتخاذي
از سوي مسئوالن ،باعث ميشود متوليان امر بهراحتي
برنامههاي خود را عملي نمايند(عباس زاده.)6375:52 ،
در دهه  6151نظريههاي اثباتگرايي منطقي ،در شکل
جهانشمولي موردترديد قرار گرفت و انديشه مشارکت
مردم در امور شهرها موردتوجه واقع شد که حاصل آن
آثار ديويد هاروي و تولد مکتب جغرافياي راديکال
بود(قوام .)6376:677 ،نظريه مديريت شهري از ديگر
نظريات مرتبط با اصول شهروندمداري است ،مديريت
شهري نوعي دموکراسي و خودگرداني محلي است که
مردم در آن مشارکت بااليي را دارا هستند و اين
مشارکت براي اداره بهتر شهر ميباشد(پاپلي يزدي و
رجبي سناجردي.)6373:2 ،ساختار مديريت شهري بايد
مبتني بر اصولي باشد که درواقع پي و شالوده اين
ساختار را به وجود ميآورند اين اصول عبارتاند از اصل
تربيت شهري و آموزش شهروندان ،اصل نظرياتي مداوم
از شهروندان و نيز اصل جلب اعتمادبخش مردمي و
خصوصي(مزيني .)6351:52 ،ازنظر فرانسيس تيبالدز ،هر
تغييري در شهر ناراحتکننده است ،اگر اين تغيير
بهصورت غيرمنتظره و بدون اطالعرساني قبلي باشد،
اوضاع بدتر ميشود ،به همين خاطر اهميت حياتي دارد
که مردم ازآنچه در حال رخ دادن است و از زمان و دليل
آن بهطور کامل آگاه باشند .باستيه معتقد است فرايند
تصميمگيري شهري زماني موجب منفعت مديريت
شهري ميشود که شهروندان بيشتر به مشارکت در
تصميمگيريها عالقه پيدا کنند .ازاينرو قانونمند کردن
اين روند کمک زيادي به مديريت شهري ،شهروندان و
مشارکت در تصميمگيريها مينمايد (صرافي و عبدالهي،
.)631-665 :75
سابقه علم مديريت شهري به پيدايش شهر و
ضرورت تدوين اصول و مقررات و قوانين زيستن انسانها
در کالبد زيستي ،رواني و اجتماعي باز مي گردد (کردي،
 .)6375 :22مديريت جديد شهري تنها به معناي تهيه
فهرستي از وظايف و فعاليتها براي مديران نميباشد .اين
مديريت شامل برخوردي نوين به مسئله مديريت شهري

است .شيوههايي است نوين از عملکرد يک سازمان،
شيوهاي نوين در برخورد با دولت مرکزي ،نهادهاي
غيردولتي ،بخش خصوصي و مردم .اين مديريت به معني
مديريت با پويايي بيشتر ،خودکفايي مؤثر و فعالتر است.
بهجاي وابستگي شهرداريها به دولت مرکزي ،خودکفايي
به معناي اتکاي حکومتهاي محلي به مهارتهاي فني و
تا حد امکان به منابع مالي خودي ميباشد (.(IULA-
EMME, 1993:11

در يکدو دهه اخير بسياري از سازمانها و نهادهاي
مدني دخيل در امر مديريت و برنامهريزي شهري در
سطح جهاني بر ترويج نگرش مشارکتي براي تشويق
نوعي رهيافت مديريت و برنامهريزي از پايين به باال
بهمنظور نظارت بر اقدامات توسعهاي تأکيد داشتهاند.
برخي صاحبنظران سخن از تحول در پارادايم شهرسازي
به ميان آوردهاند .روبوسا آونا در اين رابطه اظهار ميدارد
که از يک دهه قبل از آغاز هزاره جديد ،رويکرد به توسعه
شهري دگرگوني مهمي را در پارادايم خود تجربه کرده
است ،بدين ترتيب با آموختن از تجارب پيشين ،رويکرد
پايين به باال را به دست ميدهد که تا حد زيادي متفاوت
از گذشته ميباشد .تغيير از نگاه تجويزي به مشارکتي ،از
تأکيد بر نتيجه به تمرکز بر فرآيند ،از وابستگي به منابع
موجود به ظرفيتسازي ،از توجه به راهحلهاي
دولتمحور به شيوههاي حل مسئله مبتني بر ابتکارات
جامعه مدني و از مساعدت و همياري به مشارکت واقعي،
ويژگيهاي اين الگوي جديدي توسعه است؛ الگويي که
تأکيد بنيادين بر نقش مردم ،اجتماعات مردمي ،جامعه
مدني و درنهايت مشارکت تمام ذينفعان در مديريت
شهري و محلهاي را دارد(حاجيپور.)1385 :38 ،
با توجه به آنچه گفته شد مديريت شهري و محلهاي
بايد با همکاري ذينفعان و بخصوص شهروندان صورت
بگيرد .شکل شمار  2انواع ذينفعان در مديريت شهري و
محلهاي را نشان ميدهد.
پيشينه پژوهش
ـ سونيگ در مطالعهاي که در سال  6151انجام داده
است به اين نتيجه رسيده که مديريت شهري گروهها
را در شبکههاي مختلفي که منافع آنها حکم ميکند،
قرار ميدهد و توجه به منافع آنها در جهتدهي
ساختار شهري مؤثر است .بنابراين مديريت شهري به
مسائلي ميپردازد که شهروندان با آن درگير هستند.
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ـ صرافي و همکاران( )6375به تحليل مفهوم شهروندي
و ارزيابي جايگاه آن در قوانين ،مقررات و مديريت
شهري ايران پرداختهاند ،نويسندگان در اين نوشتار
سعي کردهاند ضمن تحليل و تشريح مفهوم ،پيشينه و
خواستگاه شهروندي ،جايگاه آن در قوانين و مقررات
شهري کشور را واکاوي کرده و ارتباط آن با مديريت
شهري را تبيين کنند.
ـ قرباني زاده و همکاران( )6375دريک پژوهش کاربردي
که اطالعات آن از ميان  412نفر از شهروندان تهراني و
با استفاده از پرسشنامه گردآوريشده بود ،سعي کرده-
اند که تعدادي از عوامل مؤثر بر ميزان استفاده از
خدمات مرکز تازه تأسيس سامانه  137توسط
شهروندان را بررسي کنند تا از طريق شناسايي اين
عوامل ،به فراگير شدن هرچه بيشتر بهرهگيري از اين
سامانه بهعنوان يکي از زيرمجموعههاي ضروري تحقق"
شهر الکترونيک" کمک شود .نتيجه پژوهش حاكي از
آن بود كه مهمترين عامل تأثيرگذار بر پذيرش سامانه
 635توسط شهروندان » درك سهولت استفاده از
سامانه « است و عامل " درک سودمندي و احساس
مفيد بودن سامانه" نيز ميتواند در ميزان استفاده
عملي شهروندان از آن و احساس مفيد بودن سامانه
تأثير به سزايي داشته باشد.

ـ زياري و همکاران( )6375در پژوهشي ،به بررسي
مشارکت شهروندان و نقش آن در مديريت شهري
شهرهاي کوچک پرداختهاند .نمونههاي موردي آنها
سه شهر "گلهدار" در استان فارس" ،ورزنه " در استان
اصفهان و " هيدج" در استان زنجان بوده است .آنها
ابتدا پرسشنامهاي براي سنجش ميزان مشارکت در
شهرهاي کوچک را تهيه کردند و در ميان جامعه
نمونه که  255نفر باالي شانزده سال بودهاند پخش
کردهاند؛ اين پرسشنامهها را در محيط نرمافزار
 SPSSمورد تجزيهوتحليل قرار دادهاند و درنهايت به
اين نتيجه رسيدهاند که مشارکت مردم در مديريت
شهري در سطح ضعيفي قرار دارد.
ـ خاکپور و همکاران( )6371در يک تحقيق ،به بررسي
عملکرد مديريت شهري در گسترش فضاهاي سبز
عمومي پرداختهاند .آنها براي دستيابي به اهدافشان
از روش تاپسيس ،که يکي از روشهاي برنامهريزي
چند معياره است ،استفاده کردهاند .نتايج آنها نشان
ميدهد که ارتباط منطقي بين وسعت فضاهاي سبز
عمومي و عملکرد مديريت شهري وجود ندارد.
ـ کاظميان و همکاران( )6371در يک پژوهش به بررسي
تأثير الگوي شوراياري محالت در مشارکت شهروندان
با مديريت شهري پرداختهاند؛ اين پژوهش به روش
پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه در بين  375نفر

محلهاي...
ارزيابي ميزان مشارکت شهروندان در مديريت 

شهروند و  365نفر شورايار به انجام رسيده و پس از
تجزيهوتحليل دادهها ،نتيجه تحقيق نشان داده است
که تأثير الگوي مشارکتي شوراياري بر جامعه
شوراياران بسيار بيشتر از جامعه شهروندان بوده است.
ـ حسيني و همکاران( )6311به بررسي کميسيون ماده
پنج تهران بهعنوان نهادي ميان بخش در مديريت
شهري در تحقق توسعه پايدار شهر تهران پرداختهاند.
يافتههاي آنها نشان ميدهد که در گروه نقاط قوت،
ابالغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداري در
مدتزمان مقرر ،در گروه نقاط ضعف ،کمبود نيروي
متخصص و فني جديد ،درزمينه عوامل فرصتها،
وجود فارغالتحصيالن دورههاي تحصيالت تکميلي
مرتبط با مديريت شهري و در زميته تهديدها ،رانت
زمين و داللي زمين با باالترين وزن نسبي در اولويت
قرارگرفتهاند .در پايان پژوهش به لزوم مشارکت مردم
در اعمال هر نوع تغييري تأکيد کردهاند
ـ الله پور و همکاران( )6311در يک پژوهش ساختار
مديريت شهري ايران را موردبررسي قرار دادهاند .آنها
با توجه به يافتههايشان به اين نتيجه رسيدهاند که
تمرکزگرايي در ساختار مديريتي کشور ،منجر به
محدوديت اختيارات مديريت شهري در موضوعات
شهري گرديده است.
ـ تقوايي و همکاران( )6311در مقالهاي به بررسي
متغيرهاي ضروري عملکرد مديريت شهري ،در ارتباط
با توسعه گردشگري پايدار شهري در شهر کرمانشاه
پرداختهاند؛ نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد
که بين مديريت يکپارچه شهري و همکاريهاي
متقابل مديران شهري و مردم محلي براي دستيابي به
توسعه پايدار رابطه مستقيمي وجود دارد ،يعني هر
مقدار مديريت شهري هماهنگتر باشد و ارتباطات
بيشتر بين مديريت شهري و مردم محلي برقرار شود،
به همان اندازه امكان دستيابي به توسعهي پايدار
گردشگري شهري بيشتر خواهد شد.
روش پژوهش
روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي -تحليلي است
و جمعآوري اطالعات نيز بـه  2شـيوه زيـر انجـامگرفتـه
است:
 -6روش کتابخانهاي که بـهصـورت گـردآوري اطالعـات
توص ـيفي و آمــاري از کتــابهــا ،مقــاالت ،گزارشــات،
آمارنامهها ،سالنامههاي آمـاري و سـايتهـاي معتبـر
خبري جمعآوري گرديد.

 -2روش ميداني که شامل پيمايش در محلـه سـنگلج و
توزيع پرسشنامههاي طراحي شده در ميان شهروندان
ميشود.
حجم نمونه موردمطالعه  11نفـر مـيباشـد .در ايـن
پژوهش از روش نمونهگيري غير احتمالي اسـتفاده شـده
است .بـر ايـن اسـاس پرسـشنامـههـا ميـان  11نفـر از
شهروندان بيشتر از  65سال تقسيمشده است.
درنهايت دادههاي جمع آوري شده در نرم افزار SPSS
که يک نرمافزار کاربردي است مورد تجزيهوتحليـل قـرار
گرفت.در اين پژوهش متناسب با سـؤال هـاي تحقيـق 3
فرضيه مطرح ميگردد که براي سـنجش فرضـيات اول و
دوم از آزمون (T-Testآزمون مقايسه ميانگينها) و براي
سنجش فرضيه سوم از آزمون پيرسون استفادهشده است.
براي سنجش روايي پرسشنامه از روش روايي صوري
و براي آزمودن پايايي پرسشنامه از روش ضـريب آلفـاي
کرونباخ استفاده شده است کـه ايـن مقـدار 1/76درصـد
محاسبه گرديده و بيانگر پايايي باالي پرسشنامه است..
جدول ( :)6مقادير ضريب آلفاي کرونباخ براي آزمون
ميزان پايايي گويههاي تحقيق
شاخص

تعداد ضريب پايايي
گويه ها

هر شاخص

تالش شوراياري براي شناسايي
مشکالت و ايجاد محلهاي سالم

5

1/57

فــراهم عملکــرد شــوراياري در
فــراهم کــردن شــرايط بــراي
اوقات فراغت و برقراري آرامش

5

1/71

عملکرد شوراياري در انعکاس
نيازهاي محله به شهرداري

5

1/77

ضريب
پايايي کل

./76

محدوده موردمطالعه
فضاي موردمطالعه ،بخشي از پيكره تاريخي شهر
تهران در منطقه  62ميباشد .منطقه دوازده با مساحت
 6111هكتار( 2/23مساحت کل شهر)71 .درصد وسعت
فضاهاي واجد ارزش هويتي تهران را در خود جايداده
است .محدوده منتخب از منطقه  62تهران ،محله سنگلج
با مساحتي بالغبر  613هكتار ميباشد كه نقشههاي
شماره  6-6و  6-2موقعيت محدودهي محله را نشان
ميدهد .محله از شمال به خيابان 65خرداد ،جنوب به
خيابان مولوي ،شرق به خيابان خيام و از غرب به خيابان
وحدت اسالمي محدود ميشود .جمعيت محله در سال
 6375برابر با  23111نفر بوده است( .مهندسان مشاور
باوند گزارش طرح تفصيلي منطقه 62تيرماه .)6371
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منبع :نگارندگان
محله سنگلج ،يكي از قديميترين محالت شهر
تهران است كه در آن کيفيتهاي سكونتي به علت عدم
استحكام بنا ،نداشتن دسترسيهاي مناسب و عمدتاً
بسيار باريك و ناكارآمد ،پايين بودن سرانههاي خدماتي
در داخل محله و  ...بسيار کاهشيافته تا جايي كه
سازمان نوسازي شهر تهران هم در راستاي احياي بافت-
هاي فرسوده شهر بهعنوان متولي و كارفرما اقدام به تهيه
طرحهايي توسط تعدادي از مشاورين براي منطقه دوازده
تحت عنوان طرحهاي منظر شهري نموده كه اميد بر آن
است تا در راستاي نوسازي و احياي اين بافتها ،تمامي
جنبههاي اجتماعي و فرهنگي و ويژگيهاي بومي بافت
لحاظ شده و روند احيا همراه با مشاركت اهالي محله
صورت گيرد و ديدگاه مداخالت صرفاً جنبههاي كالبدي
و اقتصادي را هدف قرار ندهد.

جدول شماره ( :)2اطالعات جمعيت شناختي پرسش
شوندگان
تعداد

وضعيت
تأهل

تحصيالت

يافتههاي پژوهش
در اين قسمت از پژوهش داده و اطالعاتي که
بهصورت ميداني و به کمک پرسشنامه گردآوريشدهاند
مورد ارزيابي قرار ميگيرند.

نوع
سکونت

بررسي ويژگيهاي دموگرافي
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بر اساس مطالعات ميداني صورت گرفته  55درصد
پرسششوندگان را مرد و  13درصد پرسششوندگان را
زنان تشکيل ميدهند .ازلحاظ سني بيشتر
پرسششوندگان بين گروه سني  31 -65سال با 27
درصد و 11سال و باالتر با  27درصد ساله قرار دارند.
تعداد متأهلين منتخب در اين پژوهش  11نفر با 15
درصد و تعداد مجردين  31نفر با  35درصد هستند.

مرد

55

13

55

زن

16

55

611

65-31

25

27

27

31-15

26

22

51

15-11

26

22

52

بيشتر از  11سال

25

27

611

مجرد

31

35

35

جنس

سن

مدت
سکونت

درصد درصد تجمعي

متأهل

12

11

611

بيسواد

61

65

65

زير ديپلم

61

65

31

ديپلم

21

26

51

کارداني

61

65

15

کارشناسي

63

63

57

ارشد و باالتر

26

22

611

ملکي

17

51

51

اجاره

16

13

13

در برابر خدمت

5

5

611

رايگان

1

1

611

 5-6سال

16

12

12

 61-1سال

25

27

51

 65-66سال

61

66

76

 21-61سال

5

7

71

 21سال به باال

66

66

611

665

611

611

مجموع

منبع  :اطالعات پرسشنامه

محلهاي...
ارزيابي ميزان مشارکت شهروندان در مديريت 
بيشتر و يا کمتر است .از اين آزمون ٬ازآنجاييکه با يک
متغير سروکار داريم ٬براي آزمون فرضيههاي توصيفي
استفاده ميشود.

بيشترين تعداد تحصيلکرده در گروه کارشناسي ارشد و
باالتر با  26نفر و  22درصد و کمترين تعداد در ميان
گروه کارشناسي با  63نفر و  63درصد قرار دارند .نوع
سکونت 51درصد پرسششوندگان ملک شخصي13 ،
درصد اجارهنشين و  5درصد در برابر خدمت است.
بيشترين تعداد مدت سکونت بين  5-6سال با  16نفر و
 12درصد است و کمترين تعداد نيز بين  21-65سال با
 61نفر و  66درصد ميباشد.

جدول شماره ( :)3ميانگين پاسخ به گويههاي ميزان
مشارکت
گويهها

جامعه

ميانگين

گويه 6

















گويه 2

آزمون فرضيات

گويه 3

در ابتداي اين پژوهش سه سؤال مطرح شد ،بنابراين
فرضيههاي که در راستاي با سؤالهاي مربوط به اين
پژوهش مطرح ميشوند بهقرار ذيل ميباشد:
 -6ميزان مشارکت شهروندان در مديريت محله در حد
مطلوبي قرار نداد.
 -2در ميان شهروندان محله سنگلج ،تمايل به مشارکت
در امور محله در حد بااليي قرار دارد.
 -3بين عملکرد شوراياري با ميزان مشارکت شهروندان
در مديريت شهري رابطه معناداري وجود دارد.

گويه 1
گويه 5
گويه 1
گويه 5

انحراف

خطاي استاندارد

استاندارد

ميانگين

















با توجه به جدول فوق ميتوان بيان داشت که
ميانگين مشارکت شهروندان در اداره امور محله با ،2611
مشارکت در تصميمگيري مديريت محله با ،2613
مشارکت در حفظ پارکها و فضاي سبز محله ،2651
مشارکت با مديران محله و شهر  ،2656مشارکت در
برگزاري مراسمهاي فرهنگي و مذهبي  ،2611مشارکت
در حل مشکل محله  2621و مشارکت جهت اجراي
پروژههاي عمراني و خدماتي در محله  2623به ترتيب در
رتبههاي اول تا هفتم ميباشند .اين جدول بيانگر اين
است که ميانگين ميزان مشارکت در محله سنگلج کمتر
از حد متوسط ميباشد .حد متوسط در اين پژوهش بر
اساس طيف ليکرت پنج گزينهاي با ميانگين  3در نظر
گرفته شده است.

آزمون فرضيه اول
ميزان مشارکت شهروندان در مديريت محله در حد
مطلوبي قرار نداد.
براي سنجش اين فرضيه از آزمون ( T-Testآزمون
مقايسه ميانگينها) استفادهشده است .آزمون ميانگين
يک جامعه بر مبناي توزيع  Tيک آزمون پارامتري
ميباشد که در آن به اين موضوع پرداخته ميشود که
ميانگين يک جامعه ٬به چه ميزان از يک مقدار ثابت

جدول شماره ( :)1آزمون  T-Testدر راستاي بررسي فرضيه اول
Test Value = 3

مشارکت جهت اجراي پروژههاي عمراني و خدماتي در محله
مشارکت با مديران محله و شهر
مشارکت در حفظ پارکها و فضاي سبز محله
مشارکت شهروندان در اداره امور محله
مشارکت در تصميمگيري مديريت محله
مشارکت در حل مشکالت محله
مشارکت در برگزاري مراسمهاي فرهنگي و مذهبي در محله

t

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

































95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper
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با توجه به جدول آزمون  Tتک نمونهاي ،مقدار
معناداري ( )Sig.حداکثر برابر با  1/113شده است و
چون اين مقدار از ( a =1/15خطاي نوع اول) کمتر است
و همچنين با توجه به کران باال و کران پايين که اعداد
دو طرف را بهصورت منفي نشان دادهشدهاند ميتوان
نتيجه گرفت که ميانگين به دست آمدۀ گويهها در اين
آزمون کمتر از حد متوسط ميانگين  3ميباشد .بنابراين
در آزمون فرض مزبور ،فرض  H0رد ميشود .و ميتوان
گفت که با سطح اطمينان  ،./15فرضيه اول پژوهش
تأييد ميشود ،درنتيجه ميزان مشارکت شهروندان در
مديريت محله در حد مطلوبي قرار ندارد.
آزمون فرضيه دوم
در ميان شهروندان محله سنگلج ،تمايل به مشارکت
در امور محله در حد بااليي قرار دارد.
براي سنجش اين فرضيه از آزمون ( T-Testآزمـون
مقايسه ميانگينها) استفادهشده است.
جدول شماره ( :)5ميانگين پاسخ به گويههاي تمايل به
مشارکت
انحراف

خطاي استاندارد

استاندارد

ميانگين

گويه 6









گويه 2





























گويهها

گويه 3
گويه 1
گويه 5
گويه 1
گويه 5

جامعه ميانگين

جدول فوق ميزان ميانگين گويههاي تمايل به
مشارکت شهروندان در امور محله را نشان ميدهد.
بنابراين ميانگين گويه تمايل به مشارکت در اداره امور
محله با ميانگين  ،1622تمايل به مشارکت در حل مشکل
محله  ،1611تمايل به مشارکت در تصميمگيري براي
محله  ،3611تمايل به مشارکت در برگزاري مراسمهاي
فرهنگي و مذهبي  ،3612تمايل به مشارکت در حفظ
پارکها و فضاي سبز محله  ،3671تمايل به مشارکت با
مديران محله و شهر  3655و تمايل به مشارکت در جهت
اجراي پروژههاي عمراني و خدماتي با ميانگين  ،365به
ترتيب در رتبههاي اول تا هفتم قرار دارند .بنابراين
تمايل به مشارکت در مسائل مربوط به محله بيش از
ميانگين متوسط  3است.
با توجه به جدول آزمون  Tتک نمونهاي ،مقدار
معناداري ( )Sig.حداکثر برابر با  1/111شده است و
چون اين مقدار از ( a =1/15خطاي نوع اول) کمتر است
و همچنين با توجه به کران باال و کران پايين که اعداد
دو طرف را بهصورت نشان دادهشدهاند ،ميتوان نتيجه
گرفت که ميانگين بهدستآمده گويهها در اين آزمون
بيشازحد متوسط ميانگين  3ميباشد .بنابراين در آزمون
فرض مزبور ،فرض صفر رد ميشود .و ميتوان گفت که با
سطح اطمينان  ،./15فرضيه اول پژوهش تأييد ميشود،
درنتيجه تمايل به مشارکت شهروندان در مديريت محله
در حد مطلوبي قرار دارد.
آزمون فرض سوم
بين عملکرد شوراياري با ميزان مشارکت شهروندان
در مديريت شهري رابطه معناداري وجود دارد.
براي بررسي اين فرضيه از آزمون پيرسون استفاده شده
است .ضريب همبستگي پيرسون که با عالمت  rو يا (به

جدول شماره ( :)1آزمون  T-Testدر راستاي بررسي فرضيه دوم
Test Value = 3
t
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مشارکت جهت اجراي پروژههاي عمراني و خدماتي در محله 

مشارکت با مديران محله و شهر

مشارکت در حفظ پارکها و فضاي سبز محله

مشارکت شهروندان در اداره امور محله

مشارکت در تصميم گيري مديريت محله

مشارکت در حل مشکالت محله
مشارکت در برگزاري مراسمهاي فرهنگي و مذهبي در محله 

df

Sig.
)(2-tailed

Mean
Difference

























منبع :دادههاي پرسشنامه

95% Confidence
Interval of the
Difference
Upper
Lower

















محلهاي...
ارزيابي ميزان مشارکت شهروندان در مديريت 

معني رو) نشان داده ميشود ،يک آزمون پارامتري
است.اين آزمون ،براي محاسبه درجه و ميزان ارتباط
خطي بين دو متغير در سطح فاصلهاي و نسبي به کار
ميرود که معموالً در سطح ترتيبي نيز استفاده ميشوند.
در واقع ،اين همبستگي ميزان ارتباط خطي بين متغيرها
را اندازهگيري ميکند .مقادير ضريب همبستگي پيرسون
بين  -6تا  +6در نوسان است که عالمت آن ،نشانگر
جهت رابطه (مثبت و منفي) ميباشد .اگر مقدار
بهدستآمده مثبت باشد به معني اين است که تغييرات
دو متغير بهطور همجهت اتفاق ميافتد يعني با افزايش
در هر متغير ،متغير ديگر نيز افزايش مييابد و برعکس
اگر مقدار  rمنفي شد يعني اينکه دو متغير در جهت
عکس هم عمل ميکنند يعني با افزايش مقدار يک متغير
مقادير متغير ديگر کاهش مييابد و برعکس .اگر مقدار
بهدستآمده صفر شد نشان ميدهد که هيچ رابطهاي
بين دو متغير وجود ندارد و اگر  +6شد همبستگي مثبت
کامل و اگر  -6شد همبستگي کامل و منفي است.
منتهي در هنگام تفسير بايد به مقدار مطلق ضريب
همبستگي توجه کنيم.
جدول شماره ( : )5تفسير نتايج همبستگي در SPSS
ضريب همبستگي

تفسير

1/61 -1/11

خيلي اندک و قابلچشمپوشي

1/31 -1/21

خيلي اندک و قابلتأمل

1/11 -1/11

متوسط

1/71 -1/51

زياد

6/11 -1/11

خيلي زياد

الزم به ذکر است که همين مقادير براي مقادير
منفي نيز صدق ميکنند.

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول ماتريس
همبستگي ،ميتوان گفت که با اطمينان  ./11درصد و
سطح خطاي کوچکتر از  ./16بين شاخصهاي ميزان
مشارکت شهروندان در امور محله و عملکرد شوراياريها
رابطه مثبتي وجود دارد .يعني با افزايش و بهبود عملکرد
شوراياري ،ميزان مشارکت شهروندان نيز افزايش مييابد
و برعکس .بنابراين فرضيه مطرحشده در راستاي پژوهش
تأييد ميشود ،چنانکه اعداد بهدستآمده در آزمون
پيرسون گوياي آن ميباشد .بنابراين ميان ميزان
مشارکت شهروندان و تالش شوراياري براي شناسايي
مشکالت و ايجاد محلهاي سالم همبستگي معناداري در
حدود  ./716وجود دارد که نشان از همبستگي باالي بين
اين دو متغير است .همبستگي بين ميزان مشارکت و
عملکرد شوراياري در فراهم کردن شرايط براي اوقات
فراغت و برقراري آرامش با مقدار  ./511نيز نشان از
همبستگي باالي بين اين دو متغير است که بهصورت
مثبت ارزيابيشده است .همچنان همبستگي بين ميزان
مشارکت و عملکرد شوراياري در انعکاس نيازهاي محله
به شهرداري با مقدار  ./511گوياي معناداري اين
همبستگي در سطح باال ميباشد.
الزم به ذکر است که عالمت دوستاره(**) نيز نشانگر
رابطه در سطح خطاي کوچکتر از  ./16و اطمينـان ./11
است.
جــدول زيـر مي ـانگين عملکــرد شــوراياري و مي ـزان
مشارکت شهروندان را نشان ميدهد .با توجـه بـه اينکـه
ميانگين هردوي آنها کمتر از ميانگين متوسـط  3مـي-
باشد ،ميتوان نتيجه گرفت که عملکرد شـوراياري بـراي
فراهم کردن زمينه در جهت مشارکت شهروندان در امور
محله رضايتبخش نبوده است.

جدول شماره ( :)7آزمون همبستگي پيرسون ميان ميزان مشارکت شهروندان و عملکرد شوراياري
ميزان مشارکت تالش شوراياري براي عملکرد شوراياري در فراهم عملکرد شوراياري در
شهروندان در شناسايي مشکالت و کردن شرايط براي اوقات انعکاس نيازهاي محله
به شهرداري
فراغت و برقراري آرامش
ايجاد محلهاي سالم
امور محله

آزمون همبستگي پيرسون
ميزان مشارکت شهروندان Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
در امور محله
N

















**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول شماره( :)1مقايسه ميانگين عملکرد شوراياري و ميزان مشارکت شهروندان
ميانگين
جامعه نمونه
انحراف استاندارد

عملکرد شوراياري

ميزان مشارکت
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در چند دهه اخير تمرکز بر برنامهريزي از پايين به
باال در کشورهاي توسعهيافته بيشتر شده است و عامل
موفقيتهاي گوناگوني در عرصههاي مختلف شهري بوده
است .بنابراين بررسي اين امر در کشورهاي درحالتوسعه
نيز جاي تأمل دارد .امروزه در شهرهاي کشورهاي
توسعهنيافته برنامهريزي بهصورت متمرکز و از باال به
پايين ميباشد و عرصه را براي مشارکت ذينفعان در
اداره امور شهر تنگ کرده است .در پژوهش حاضر سعي
بر آن بود که اين ضعف عمده برنامهريزي در مديريت
محله سنگلج نشان داده شود .براي انجام اين عمل در
ابتدا به بيان مسئله و تشريح آن پرداخته شد و سه سؤال
در راستاي مسئله مطرح گرديد .متناسب با سؤاالت
پژوهش فرضيههاي ادعا شد .فرضيه اول که مدعي بود
ميزان مشارکت شهروندان در محله سنگلج در حد
مطلوبي قرار ندارد ،با استفاده از آزمون  Tتک نمونهاي
موردبررسي قرار گرفت .نتايج حاصل از آن نشان داد که
ميانگين گويههاي طراحيشده براي سنجش اين متغير
برابر با  2/11ميباشد که اين بيانگر پايين بودن ميزان
مشارکت شهروندان در اداره امور شهري ميباشد و مي-
توان نتيجه گرفت هنوز زمينه براي مشارکت شهروندان
در مديريت محله فراهم نشده است .فرضيه دوم نيز که
مدعي بود در ميان شهروندان محله سنگلج ،تمايل به
مشارکت در امور محله در حد بااليي قرار دارد .با استفاده
از آزمون  Tتک نمونهاي که يک آزمون براي مقايسه
ميانگين جامعه است موردبررسي قرار گرفت .نتايج
حاصل از آزمون نشان داد که ميانگين تمايل به مشارکت
شهروندان محله سنگلج در اداره امور شهر  3/55ميباشد
که نشان از تمايل بالي شهروندان به در امور شهري مي-
باشد .درنتيجه ميتوان نتيجه گرفت که اينيک سرمايه
بزرگ و بالقوه است که بايد زمينه براي بالفعل کردن آن
فراهم شود .درنهايت فرضيه سومي نيز مطرح شد که
مدعي بود بين عملکرد شوراياري با ميزان مشارکت
شهروندان رابطه معناداري وجود دارد .براي بررسي اين
فرضيه از آزمون پيرسون استفاده شد که مقدار اين
همبستگي در حدود  ./735بود که با توجه به تفسير
همبستگي ميان متغيرها اين عدد گوياي همبستگي زياد
ميان اين دو متغير ميباشد که بهبود در يک از آنها
باعث بهبود در ديگري ميشود و برعکس .بنابراين با
توجه به ميانگين عملکرد شوراياري که حدود  2/51است
و ميانگين ميزان مشارکت که  2/11است ميتوان نتيجه
گرفت که هنوز شوراياري نتوانسته است بهعنوان يکنهاد

مردمي زمينه را براي مشارکت مردم در اداره امور شهري
فراهم کند.
پيشنهادها
 فراهم نمودن شرايط براي مشارکت شهروندان در امرمديريت شهري
 تالش در جهت تمرکززدايي و واگذاري امور بهسازمانهاي محلي و مردمي
 ايجاد ظرفيتهاي سازماني الزم براي پذيرش مشارکتو مداخله مؤثر تمامي عوامل ،کنشگران و ذينفعان در
تصميمسازيها و تصميمگيريهاي مديريت شهري و
ايجاد زمينه براي تشکيل گروههاي سازمانيافته
شهروندي جهت ايجاد پيوستگي بين مردم و نهادهاي
مسئول و نظارت بر حسن انجام کارهاي مديريت
شهري
 تقويت شوراهاي برنامهريزي و توسعه استاني و ايجادنهادهاي مشخص برنامهريزي و توسعه در سطح محلي
در راستاي هماهنگي بين سياستها و اقدامات در
نظام مديريت شهري.
 شوراياري محله و شوراي شهر که منتخب مردمهستند نسبت به خواستههاي مردم پاسخگو باشند.
 اداره مردمي محله و مشارکت شهروندان بايد بهعنوانيکي از وروديهاي ارزشمند ،در توسعه محلهاي و
مديريت محلهاي و اجراي اقدامات و پروژههاي شهري
دخالت داده شود تا بهتبع آن حکومتي شهروند مدار را
ترويج دهد و جامعه مدني معناي خود را در بين
مفاهيم شهري پيدا کند.
منابع
اجاللي ،پرويز و ديگران ،)6316(.نظريه برنامهريزي:
ديدگاههاي سنتي و جديد ،تهران :انتشارات آگه.
بايزيدي ،ابراهيم و همکاران( ،)6316تحليل دادههاي
پرسشنامهاي به کمک نرمافزار  ،SPSSتهران:
انتشارات عابد.
برك پور ،ناصر و ايرج اسدي ،)6377 ( .مديريت و
حكمروايي شهر ،تهران :دانشگاه هنر.
برک پور ،ناصر ،)6372(.واژگان شهري ،ماهنامه
شهرداريها ،شماره .52
پاپلي يزدي ،محمدحسين و حسين رجبي
سناجردي ،)6372(.نظريههاي شهر و پيرامون ،تهران:
انتشارات سمت.
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تقوايي ،مسعود و اعظم صفرآبادي  )6311(.نقش
مديريت شهري در دستيابي به توسعه پايدار
گردشگري :مطالعه موردي-شهر کرمانشاه ،مجله
مطالعات جغرافيايي مناطق خشک ،شماره .1
حبيب پور ،کرم و رضا صفري( ،)6316راهنماي جامع
کاربرد  SPSSدر تحقيقات پيمايشي ،تهران :انتشارات
متفکران.
حسنزاده ،رمضان( ،)6312روشهاي تحقيق در علوم
رفتاري ،چاپ چهاردهم ،تهران :نشر ساواالن.
حسيني ،علي و همکاران ،)6311 (.نقش نهادهاي
مديريت شهري در مديريت پايدار شهر با تأکيد بر
جايگاه کميسيون ماده پنج شهر تهران ،مجله مديريت
شهري ،شماره .27
خاکپور ،براتعلي و همکاران ،)6371( .بررسي گسترش
مديريت شهري در فضاهاي سبز عمومي(پارکها) با
استفاده از روش تاپسيس (مطالعه موردي :شهر
مشهد) ،مجلهي جغرافيا و توسعه ناحيهاي ،شماره .61
زياري ،کرامت اهلل و همکاران  ،)6377(.بررسي
مشارکت شهروندي و نقش آن در مديريت شهري
شهرهاي کوچک(نمونه موردي :شهرهاي گله دار،
ورزنه و هيدج) ،مجلهي جغرافيا و توسعه ناحيهاي،
شماره .63
صرافي ،مظفر و مجيد عبدالهي ،)6375(.تحليل مفهوم
شهروندي و ارزيابي جايگاه آن در قوانين ،مقررات و
مديريت شهري کشور ،فصلنامه پژوهشهاي
جغرافيايي ،شماره.13
صرافي ،مظفر  ،)6351(.شهر پايدار چيست؟ ،فصلنامه
مديريت شهري ،شماره 1.
عباس زاده ،محمد ،) 6375 ( .بررسي عوامل مؤثر بر
مشارکت شهروندان در امور شهر (مطالعه موردي :
شهر اصفهان) ،استادان راهنما :دكتر رسول رباني و
دکتر وحيد قاسمي ،پاياننامه دكتري جامعهشناسي،
دانشگاه اصفهان.
علوي تبار ،عليرضا ،)6351(.بررسي الگوي مشارکت
شهروندان در اداره امور شهرها ،جلد اول(تجارب
جهاني و ايران) ،تهران :انتشارات سازمان شهرداري-
هاي کشور.
علوي تبار ،عليرضا ،)6351(.بررسي الگوي مشارکت
شهروندان در اداره امور شهرها ،جلد دوم(يافتههاي
تجربي و راهبردها) ،تهران :انتشارات سازمان
شهرداريهاي کشور.

فرجي راد ،خدر و غالمرضا کاظميان  )6316(.توسعه
محلي و منطقهاي از منظر رويکرد نهادي ،تهران:
انتشارات جهاد دانشگاهي.
قرباني زاده ،وجهاهلل ،غالمحسين دلجو و آرين
اميري .)6375(.عوامل مؤثر بر پذيرش سامانه مديريت
شهري تهران( )635توسط شهروندان ،مجلهي
مديريت شهري ،شماره .22
قوام ،احمد ،)6376(.توسعه سياسي و تحول اداري،
تهران :انتشارات قومس.
کردي ،عبدالرضا ،)6375(.اصول و مباني خالقيت در
مديريت شهري ،مجله شهرداريها ،شماره . 55
کاظميان ،غالمرضا ،فريده حقشناس کاشاني و رضا
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