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چکیده:
نقش مدیریت محله بهعنوان نهادی تازه تأسیس برای ساماندهیمشااکتتهاای اتماااعی دک
محالت شهر و به تبع آن برنامهکیزی محلهمحوک موکد توته ذینفعان حوزهی مادیریت شاهری
تهران است .این مطالعه بهدنبال برکسی مکانیزیم های به تاک برده شده برای طرح مدیریت محلاه
است تا میزان موفقیت آن کا دک تلب مشاکتت شهروندان برای برنامههای محلای بنان.د .ایان
تحقیق ته از نوع تاکبردی و توسعهای است ،از کوش تحقیق تاّی و تیفی اسمفاده ترده بطاوکی
تااه دک کوش تااای از دو تامعااهی آماااکی  483نفااری هشااهروندان( و همراتعااهتنناادنان بااه
سراهایمحالت( اسمفاده شده است .الگوی اکزیابی با اسمفاده از مدل ترتیبای سان.ش عالکارد
پاتنام و مدل اکزیابی اموک فرهنگی سطح خرد کضایی و با بهرهنیری از مفاهیم نظریههای مارتب
با ابعاد اعمااد اتمااعی ،مشاکتت و تعامالت اتمااعی به دست آمده است .هاچنین دک برکسای
تحقیق تیفی از مصاحبه عایق با  ۲۲نفر از مدیران محالت و تحلیا تاکشناساان اسامفاده شاده
اساات .دک نمی.ااه ایاان طاارح دک م لفااهی اعمااااد توانناامه نظاار ب شاای از تامعااه بااه عنااوان
مراتعهتنندنان به سراها کا تلب نااید و نگارش شاهروندان و اعماادشاان باه طارح مادیریت
محلهی مثبت اکزیابی میشود اما برای م لفههای آناهیب شی ،تعام و افزایش سطح مشااکتت
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و برنامهکیزی مشاکتمی موفق عا نکرده و اغلب برنامهکیازیهاا باه راوکت ممارتاز راوکت
مینیرد .بنابراین نمایج نشان میدهد ته طرح مدیریت محله با اترای کوشهاای موتاود بارای
تحقق اهداف خود دچاک ضعفهایی است ته باید ننبت به کفاع آنهاا ا ادامات دیگاری کا دک
دسموک تاک راک دهد.
کلید واژهها :آناهی ،اعمااد ،مشاکتت ،مدیریت محله ،مدیریت و برنامهکیزی ممارتز.

مقدمه و بیان مسأله:
موضوع مشاکتت از تاله مباحثی است ته محققان بنیاکی به آن پرداخمهاند و باا نگااهی
تاکی ی به این موضوع دک مییابیم ته ررف نظر از برخی فعالیتهای مشاکتتتویانه تاه دک
فرهنگ ایرانیان وتود داکد ممأسفانه دک سدههای اخیر ،مشاکتت شهروندان دک ساطوح پاایینی
آن راک داشمه است .دک اولین دم دک تلاب مشااکتت آناهاناهی شاهروندان ایرانای پاس از
انقالب ،تشکی شوکاهای شهر و کوسما دک تشوک و پاس از آن ا ادام شاوکای اساالمی شاهر
تهران و به تبع آن برخی شهرهای دیگر به تشکی شوکایاکیها به وسیلهی برنزاکی انم اباات
منمقیم دک محالت ،بروز پیدا ترد .این طرح دک  473محلهی تهران به انم ااب بایش از 4322
شوکایاک شهر تهران من.ر شد ته به عناوان باازوان نظااکتی شاوکای اساالمی شاهر تهاران دک
مناطق ،نواحی و محالت ا دام به فعالیت داوطلبانه ناودند .با توته به ت.ربهی تدیدی تاه از
تشکی شوکایاکیها حار شد و نوا صی ته این طرح داشات ،توتاه شاهرداکی تهاران باه
ای.اد طرحی با عنوان مدیریت محله معطوف نشت ته با تلب نظار شاوکای اساالمی شاهر
تهران از سال  1488تنبهی عالی به خود نرفت.
«طرح مدیریت محله» دک محلههای شهر تهران با هدف سپردن اموک مارتب فرهنگای،
اتمااعی و وکزشی دک مقیاس محله به سااتنان محاالت و بهارهنیاری ما ر از فرفیات
مشاکتت ،هاکاکی و تواناندی ساتنان و دک کاسمای «ساماندهی مشاکتتهاای اتماااعی
دک محالت شهر تهران» ای.اد شده است .دک این طرح مانند اتثر طرحهاای مشااکتمی تاه از
سوی سازمانهای دولمی و عاومی طرحکیزی و اترایی شدهاند مردم و سازمانهاای ماردمنهااد
از مرحلهی ب از طراحی و اترا ،مشاکتت آناهانه و هدفاندی نداشمند ته دک خوشابینانهتارین
حالت میتوان نفت اینگونه سازمانها برای تحقق اهداف خاود دک ساطح خارد و محلای ناام
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برداشمهاند و دک بدترین حالت میتوان ادعا ترد مشاکتت فعال و برانگی مه از ساطح تامعاه تاه
مفهومی منمار کا نیز داکد محقق نشده است.
با توته به این پیش فرض ته وتود سینمم مدیریت ممارتزی ته سالها دک اداکات و
سازمان های دولمی و عاومی دک تشوک وتود داشمه و با توته به نگرش حاتم دک اغلاب
مدیران و دستاندکتاکان دکباکهی سینمم های مدیریت سنمی از یک سو و کوحیات مردم
ایران و شهر تهران با فعالیتهای نروهی و ان.ام اموک مشاکتمی از دیگر ساو و هاچناین
با توته به نو پا بودن طرح مدیریت محله دک شهر تهران ،دک نگاه اول باه نظار مایکساد
تحقق اهداف مندکج دک اسناد این طرح و تحقاق مشااکتت شاهروندان دک برناماهکیازی
محلهمحوک فراتر از ساز و تاک موتود است .پس دک این تحقیاق باا تبیاین شااخ

هاای

مربوط به مشاکتت شهروندان تالش شده تا ا رات ا دامات و مکانیزمهای مدیریت محلاه
کا دک سه حوزه مدیریمی ،برنامهای و نمایج بر کوی تحقق مشاکتت شهروندان بنن.یم.
ضرورت تحقیق
با توته به اینکه یکی از اهداف مهم مدیریت شهری ،دک ساطوح تاالن ،توساعهی پایاداک
شهرها و دک مرحلهی بعد و دک سطوح خرد ،توسعهی پایداک محالت شهری است؛ اهایات و
ضروکت توته به نقش مدیریت محله برای افزایش مشاکتت مردم دک برنامههای محلهمحاوک،
میتواند به تعام سایر سازمانها دک سااخماک مادیریت شاهری و دک نمی.اه توساعهی پایاداک
شهری من.ر نردد.
امروزه دک اغلب تشوکهای توسعه یافمه ،حکومتهای محلی  -و شهرداکیها ته نااد
باکز آن هنمند -دکت و اخمیاکات بنیاکی برای مدیریت شاهرها داکناد و دک ایان باین
شهرهایی مانند برلین ،لندن ،پاکیس و شهرهای تشوکهای دک حال توساعه مانناد برزیا ،
هند ،مالزی ،ترتیه و بنیاکی تشوکهای دیگر ،برای توسعهی طرحهای ملای و منطقاهای
کواب م ری بین شهروندان ،حکومتهای محلی و دولتهایشان بر راک ناودهاند .اغلاب
طرحها با حاایت دولتها و با خ مشینذاکی تالن روکت مینیرد .هاچنین دولتها
و حکومااتهااای محلاای با از ا اادام باارای هاار طاارح توسااعهای ،برنامااههااایی باارای

تواناندسازی توامع خود دک حوزهی مشاکتت و برنامهکیزی مشااکتمی ،اتارا مایتنناد.
این کویکرد دک آلاان بهروکت «مادیریت محلاه» 1و دک اغلاب تشاوکهای اکوپاایی نیاز
بهعنوان «مدیریت تغییر دک محله» ۲بیان مینردد.
مطالعات و پژوهشهای بنیاکی دک حاوزهی تامعاهشناسای شاهری بارای م لفاههاای
مشاکتت ،اعمااد ،افکاکسن.ی ،آموزش و ...روکت نرفمه است .هاچنین با نذشت حادود 3
سال از طرح مدیریت محله ،مطالعات تطبیقی باین ایان طارح و الگوهاای تشاوکهای دیگار
روکت نرفمه ته به روکت تماب انهای بوده و از دیگر سو پژوهشهای میدانی این طارح دک
شهر تهران اغلب از تنبههای تاکتردی برای فعالیت خاری دک ساطح محلاه و یاا مقایناهی
چند محله و منطقه با یکدیگر بوده است .دک این تحقیق سعی شده تا تنباههاای اتماااعی و
فرهنگی با کویکرد مدیریمی مد نظر راک نیرد و از دیادناه حاوزهی مادیریت شاهری باه آن
توته شود ته ابعاد تالن طرح و تحقق اهداف آن کا مبنای اکزیابی راک میدهاد .هاچناین باا
توته به نوپا بودن مدیریت محله ،نوا صی دک تلیات طارح مشااهده مایشاود تاه ایان
نوا

دک مواکد ساخماکی از بی

وانین ،مناابع انناانی ،و کوشهاای اترایای از بیا

تعامالت و اهداف مشاکتمی بیشمر اب مشااهده اسات؛ بناابر ایان هادف تلای تحقیاق
اکزیابی برنامهکیزی مشاکتمی طرح مدیریت محلاه دک شاهر تهاران اسات .منالااو تاداوم
اترای طرح های مشاکتمی محلهمحوک همدیریت محله( بدون آسیبشناسی و کفع عیاوب
آن سبب به انحراف تشیده شدن ار مشاکتت و تاهش بهرهوکی برناماههاای ساازمانی
خواهد شد .برکسی انمقادی تاکهای روکت نرفماه ،احمااا و باه شاناخت آ ااکی من.ار
میشود ته یافمه های اکزشاندی داشمه و برای تقویت و الگوپذیری آن دک دیگر طارحهاا
اب تعایم خواهد بود.
پیشنیهی تحقیق:
.ری ه (1487دک مقالهی خود با عنوان «نقش سازمانهای محلهای به مثابهی ب شای از
تامعهی مدنی» با دیدناهی تلی بر اکتباط و تعام افراد ساتن یک محله باه عناوان عنصار
ارلی تعریف محله تأتید ترده و به بیان نقش سازمانهای محلی دک محالت اشااکه نااوده
1- Quatier Management
)2- Management Neighborhood Change (MNC
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است.
تریای ه ،(1483شناسایی عوام م ر مشاکتت مردم کا دک تصایمنیریهاای مادیریت
محله هبا تأتید بر نقش شوکایاکیهای محالت تهران( ،با هدف برکسی و شناساایی عواما
م ر بر مشاکتت شهروندان دک مدیریت شهری و محالت شهر تهران ان.اام داده اسات .دک
این کاسما عوام تلیدی شام کضایماندی شهروندان از هاکاکیهای اتمااعی ،بنمرسازی
فرهنگی و ای.اد زمینههای زمه برای مشاکتت ،کفماکهای اعمااادآمیز مادیریت شاهری دک
مناسبات کفماکی با شهروندان ،نقش مثبت و تصایم مدیریمی شاهرداکان منااطق و محاالت
دک فرآیند مشاکتت اترا شده است.
طالبینژاد ه (1483دک برکسی تایگاه تاکترد و تااکبرد دو الگاوی مشااکتت اتماااعی
هشواکیاکیها( و همدیریت محله( دک تحقق نظاکت هاگانی» بیان میتناد تاه شاوکایاکی و
مدیریت محله دک تهران می توانناد الگوهاای تااملی از مشااکتت اتماااعی بارای نظااکت
هاگااانی تلقاای شااوند و باعا

افاازایش ساارمایهی اتمااااعی ،تحقااق تکااالیف و حقااو

شهروندی ،افزایش اعمااد اتمااعی ،مشااکتت و نظااکت عااومی و تحقاق حکام کوایای
مطلوب نردد.
پاتدل نژاد و فالحنیاسره (1432دک مقالهای با عنوان «برکسای مشااکتت شاهروندان و
نهادهای اتمااعی دک برنامههای محلهمحوک با کویکارد هاماندیشای محلاهای» ،دک رادد
تشف ا ر هماندیشی ها دک مشاکتت شهروندان دک برنامههاای محلای منااطق  ۲۲ناناهی
شهر تهران بوده و بر اساس س ا ت مطروحه از شارتتتننادنان دک هاماندیشایهاا باه
برکسی نقش و تایگاه آن دک ایننونه برنامهها پرداخمهاند.
پناهی و هاکاکان ه (1432دک تحقیقی با عنوان« :سااماندهی مشااکتت شاهروندان دک
اداکهی اموک شهر با کویکرد محلهمحوکی» ،باا کویکارد تورایفی -تحلیلای و بار مبناای
منمندات موتود دک شهرداکی تهران و از تاله طرح تامع شهر ،ضاان بیاان برخای از
ت.اکب تهانی مشاکتت شهروندان با شهرداکیها دک اداکهی اماوک شاهرها ،فعالیاتهاای
ان.ام شده دک شهرداکی تهران کا با تأتید بر پروژه طراحی الگاوی مشااکتت شاهروندان

موکد برکسی راک دادهاند و ضان بیان نقاط وت و ضاعف و فرراتهاا و تهدیادهاای
برخی فعالیت اینگونه نمی.ه نرفمهاند ته شاهرداکی تهاران باه منظاوک تناهی مشااکتت
شهروندان دک اداکه اموک شهری اهماام ویژهای داکد.
مبلی و هاکاکان ه (1431به «برکسی عالکرد و سان.ش ا رب شای ساراهای محلاه» دک
شهر تهران پرداخمه و نظر دستاندکتاکان اعم از منئو ن و تاکشناسان شاهرداکی ،اعااای
هیأت امنا و شوکایاکیها ،مدیران و نیز مردم محله و مراتعان به سراها ،دکباکهی ا رب شای
سراهای محله دک محوکهای اسمراتژیک کا تاعآوکی تردهاند .برابر با نمایج مصااحبههاا باه
نظر میکسد اتثر تاکشناسان دک معاونتهای اتمااعی ،فرهنگی و نیز توسعه و برنامهکیازی
شهری دک مناطق  ،۲1 ،۲2 ،17 ،14 ،۲اذعان داکند ته مفهوم تواناندسازی و بهبود وضاعیت
محالت از طریق مدیریت محلهمحوک تنها مفهومی فاهری و تشریفاتی نبوده ،بلکاه نیازمناد
تغیر بنیادی دک نگاه منئو ن و نیز تغیر نگرش و کفماک ساتنان به عناوان شاهروند منا ول
است.
ذتریایی ه (1431دک مطالعهی الگوهاای تطبیقای مادیریت محلاه دک ایاران و تهاان،
وضعیت تلی مدیریت محله دک تهران کا با برخی شهرهای تهان و از اکههاای م ملاف
مقاینه و سعی ترده شاخ

های م ملف و از تاله برنامههای مشاکتمی این تشاوکها کا

موکد برکسی راک دهد.
پاتدلناژاد و هاکااکان ه (1431دک مقالاهای باا عناوان «اکزیاابی طارح محلاهمحاوک
همدیریت محله( و برکسی چالشهای آن» به برکسی م لفاههاا و ابعااد اکزیاابی عالکارد
طرح مدیریت محله دک تهران و اکزیابی تأ یرات منمقیم و غیرمنمقیم شااخ

هاای ایان

طرح پرداخمه اند .دک این تحقیق ته با کوش اسنادی روکت نرفمه اسات محقاق ابعااد و
م لفه های هزیرساخمی( اکزیابی طرح مدیریت محله کا بدین روکت معرفی تارده اسات:
 .1انونی .۲مدیریمی .4اننانی .3ا مصادی .بر اساس یافمههای این تحقیاق طارح مادیریت
محله دک سطوح فردی ننبت به سطوح نهادی و سازمانی تعام بیشمر بر راک ترده اسات.
هاچنین نمواننمه است ا رب شی زمی برای تعام بین سازوتاکهای اترایی و مشاوکتی
و نظاکتی داشمه باشد .هاچنین دک این مقالاه سااخماکهای تلای مادیریت محلاه دک الاب

ارزیابی برنامه ریزی مشارکتی طرح مدیریت محله در شهر تهران 7 /

بازکس ،هیأت امنا و مدیریت محله و شرح وفایف مربوط به آنها برکسی شده است.
اخمری و هاکاکان ه (1431دک «تبیین الگوهای موفق مشاکتتهای اتمااعی و توسعهی
محالت دک تشوک انگلنمان» یک دهه فعالیت دولت مرتازی انگلایس دک ساه ساطح ملای،
منطقهای و محلی کا به روکت اتاالی موکد برکسی راک داده و اسناد مرتب با آن کا ماروک
ترده است .ایشان دک این تحقیق دسماوکدها و نکات مهم برنامههای دولتهای انگلنامان کا
دک امر مشاکتتتویی شهروندانشان تبیین تردهاند و شاخ
کا معرفی ناودهاند .هاچنین با برکسی شاخ

های مهم ا رنذاک این دولتهاا

ها و عالکرد دولت انگلنمان دک حاوزههاای

م ملف مشاکتت و برنامهکیزیهای مربوطه ،ضان نگاهی نذکا به نقش ساراهای محلاه دک
اکتقای مشاکتت شهروندان تهرانی ،به محدودیتهای طرح اشاکه ترده و پیشنهادهایی برای
طرحهای مشابه دک ایران اکائه ناودهاند .یکی از نمایج مهم باه دسات آماده از ایان تحقیاق
نقش دولت مرتزی دک برنامهکیزی مشاکتمی دک سطح مناطق  3ناناهی تشاوک انگلنامان و
تعاملی است ته میان تاامی اکتان حکومت مرتازی و حکوماتهاای محلای وتاود داکد.
دکباکهی مقا ت خاکتی نیز میتوان به مواکد زیر اشاکه ناود:
نینر 1و هاکاکانش ه ،(۲223به تأ یر کوانشناسای سااخماکهای اتماااعی دک ساطح ۲
محلهی تلابوس ،اوهایو بر  122شهروند پرداخمند .دک این مطالعه شاخ
مشاکتت و اسمفاده از مراتز اتمااعی موکد تحلیا

هاای نحاوهی

اراک نرفات .نماایج ایان مطالعاه باه

روکت مقاینه بین م اطبان اسمفاده از مراتز اتمااعی ته شاام افاراد م.ارد و ممأها
هنمند ان.ام پذیرفت.
بلی ۲ه ،(۲228به برکسی مشاکتت و من ولیت حکومتهای محلای دموتراتیاک 4دک
چند تشوک پرداخت .وی بیان میداکد ته دولتها دک سطح محلی میتوانند باه بیشامرین
پاسا گو باه خواسامههاای شاهروندان و ماو رترین دک اکائاهی خادمات تبادی شااوند.
تشوکهای موکد مطالعه دک این تحقیق بولیوی ،هندکاس ،مالی ،فیلیپین و اوتاراین اسات.

1- Jack L. Nasar
2-Blai
3- Democratic local governance

این مقاله دو موضوع مشاکتت و پاس گویی کا موکد برکسی راکداد؛ نمایج نشاان داد تاه
هر  ۲موضوع تأ یر معناداکی بر اکتقای حکومتهای محلی دموتراتیک خواهناد داشات.
البمه محدودیتهایی نیز دک این منیر وتود خواهد داشت از تاله اینکاه تاا چاه انادازه
مشاکتت وتود داشمه باشد و حاس منا ولیت و پاسا گویی تاا چاه انادازه مایتواناد
فعالیتها و اسمراتژیهای حکومتهای محلی دموتراتیک کا پوشش دهد.
وندکسان 1ه ،(۲228به برکسی تیفی ابعاد نظری طرح مشاکتت اتماااعی ،کابطاهی
مشاکتت شهروندی و مراتز اتمااعات محلی پرداخمه اسات .مهامارین سا ا تی تاه دک
این مطالعه موکد برکسی راک نرفت شام  :ویژنی تناانی تاه مشااکتت مایتنناد چاه
میباشد ،چرا این افراد مشاکتت میتنناد ،چاه تناانی مشااکتت ناایتنناد -۲ ،نقاش
سازمانهای محیطی و تانونهای اتمااعی دک ای.اد یک مشاکتت ا ارب ش چینات -4
ا ر انواع م ملف دیگر مشاکتت چینت و چه سود و هزینهای کا بار عهاده داکد نماایج
نشان میداد ته ویژنی مشاکتت تنندنان دک افراد م.رد بیشمر است تاه علات ارالی آن
تعریف کاهکاکها و مکانیزیمهای ممناسب با نیازهای توانان است.
کایدین ۲و هاکااکانش ه ،(۲212باه ننامرش فرراتهاا بارای مشااکتت عااومی دک
برنامهکیزی محلی اشاکه ترد .برای شروع به ت.زیه و تحلی تأ یر انم اب نهاادی مشااکتت
عاومی دک کفع مشکالت ا دام تاعی دک سطح محله پرداخت .این مقالاه بار کیشاههاای
فعالیتهای مشاکتمی دک ساخماک انگیزشی ته با پماننی هاای باالقوه مواتاه هنامند اشااکه
داشت .دک ادامه اسمراتژی موکد نظر برای ساازناکی باا تلاب مشااکتت عااومی کا اکائاه
دادهاند.
توین 4و هاکاکانشه ،(۲212به تحول اتمااعات محلی دک توسعهی تحو ت ا مصاادی
و سیاسی محالت پرداخمهاند؛ آنها نشان دادند تاه تغییارات ا مصاادی و سیاسای دک ساطح
شهر وابنمه به دیدناه محلی است .آنها نشان دادناد تاه شارتتهاای تناب و تااکمحلی
تشکی شده دک سطح محالت ،به تنهایی میتوانند به روکت پیوسامه دک ای.ااد تااکآفرینی
1- Wandersman
2- Y Rydin
3- Kevin R. Cox
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محلی و به تبع آن ای.اد دکآمدزایی فعالیت داشمه باشند .هاچنین اشاکه تردند تاه افازایش
تصایمنیری از پایین به با میتواند دکت ا مصادی محلی کا به عنوان یک تهدیاد دک نظار
نرفت و دولتها باید برای مهاک دکت سرمایهنذاکی تالش تنند .برای تلاونیری از ایان
مشک ائمالفات بین محلی کا تعریف تردند ته بمواند از وابنمگی محلی ررفاو به یک محلاه
تلونیری شود.
مبانی نظری تحقیق:
اعتماد اجتماعی:
اعمااد ،یکی از تنبههای مهم کواب اننانی و زمینهسااز مشااکتت و هاکااکی میاان
اعاای تامعه است .دک عین حال اعمااد داکای سطوحی است ته از سطح خرد تاا تاالن
کا شام میشود .دک سطح تالن اعمااد بهعنوان ویژنی کواب اتمااعی و یا ویژنی نظاام
اتمااعی و به طوک تلی بهعنوان یک ویژنی تاعی مفهومسازی میشود .نظریاهپردازانای
مانند دوکتیم ،تونیس ،اسپننر ،زیا  ،پاکسانز ،اینگلهااکت ،پاتناام ،فوتویاماا ،لوهااان و
غیره سعی تردهاند با تأتید بر ساخت اتماااعی تامعاه ،باه مطالعاهی اعماااد اتماااعی
بپردازند .هاهی این نظریهپردازان سطح تحلی تالن کا برای برکسی خود دکباکهی اعمااد
برنزیدهاند .هاین طوک دک برکسی و تحلی مفهوم اعمااد ،سطح مطالعه خاود کا بار کوی
ساخت اتمااعی ممارتز ساخمهاند.
فوتویاما یکی از مفاهیم مهم دک تبیین سرمایهی اتمااعی کا «شبکهی اعمااد» میداناد؛
شبکه اعمااد عباکت است از نروهی ته بر اساس اعمااد ممقاب به یکدیگر ،از اطالعاات،
هن.اکها و اکزشهای یکنانی دک تباد ت بین خود اسمفاده میتنند .از اینکو ،اعمااد بین
آنها نقش زیادی دک تنهی فرآیندها و تاهش هزینههای مربوط به اینگونه تبااد ت داکد.
شبکهی اعمااد میتواند بین افراد یک نروه و یا بین نروهها و ساازمانهاای م ملاف باه
وتود آید .فوتویاما معمقد است ته « ب از وکود به هر سینمم ت.اکی یا اتمااعی ،بایاد
اطالعات تافی دکباکهی شبکه های اعمااد موتود دک آن سینمم و ویژنیهای آن به دست
آوکد .زیرا اعمااد کا پایهی هر نونه مباد ت ا مصاادی و اتماااعی مایداناد» هالاوانی و

شیروانی111 :1481 ،؛ به نق از کتبلو.(81 :1481 ،
برنامهریزی مشارکتی:
مشاکتت اتمااعی بر ننمرش کواب بین نروهای دک الاب ان.اانهاای داوطلباناه،
باشگاهها ،اتحادیهها و نروه هایی د لت داکد ته معااو و خصالت محلای و غیار دولمای
داکند و هدفشان مشاکتت و دکنیر ساخمن ماردم دک فرآینادهاای اتماااعی م ملاف دک
الب سیاستهای اتمااعی است؛ به عباکتی مشاکتت اتمااعی برآن دسامه فعالیاتهاای
اکادی د لت داکد ته از طریق آن اعاای تامعه دک اموک محلاه ،شاهر و کوساما شارتت
ترده باشند و به طوک منمقیم و غیرمنمقیم دک شک دادن حیات اتمااعی مشاکتت داکند
همحننی تبریزی.(128:1413،
دک نظریه های ممعددی زمینهی برنامه کیزی مشاکتمی از نیاهی دوم دههی 1312به این
سو ،مطرح نردیده است ته دک این تحقیق به  ۲نظریه ،اشاکه مینردد.
می.لی 1بر مبنای پاسخ دولتها به مشاکتت ،آن کا به چهاک نوع تقنیم میتند:
 شیوهی ضد مشاکتمی :۲طرفداکان این طرز تفکر معمقد به سرتوب مشااکتت تاودههااهنمند .حکومتها اتازهی مداخله و مشاکتت هاگانی دک تدوین سیاساتهاا کا تاه ماکان
است با اهداف تالن اتمااعی و ا مصادی آنها تعاکض پیدا تند ،نایدهند.
 شیوهی مشاکتت هدایت شده :4دک این شیوه ،دولت از مشااکتت اتمااعاات محلای بااانگیزه های پنهانی ،حاایت میتند .مشاکتت اتمااع محلای ،دک ایان شایوه باه منظاوک تنمارل
سیاسی -اتمااعی ،با علم به اینکه مشاکتت ،اترای طرح کا تنهی میتند ،به تاک میکود.
 شیوهی مشاکتت فزاینده :3دک این شایوه ،دولات دک برخاوکد باا مشااکتت ،باه شاکلیدونانه عا میتند؛ بهاین ترتیب ته دک موضعنیریهای کسای از آن حاایات مایتناد ،اماا
عاالو دک منیر تحقق پیشنهادهای مشاکتمی ا دام م ری ان.ام نایدهد.
 شیوهی مشاکتت وا عی :1هازتیا و غفاکی1484،؛ به نق از هادیان و دانشپوک.(3: 1487 ،1-James Midgley
2- anti-participatory mode
3- manipulated mode of participation
4- incremental mode of participation
5- genuine mode of participation
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اسکات دیویدساون ه ،(1338نردوناهی مشااکتت کا بارای بحا

مشااکتت شاهروندی

طراحی ترد .این نردونه سطوح م ملفی از مشاکتت کا بدون اینکه ترتیحی بارای هار تادام
ائ باشد تعیین میتند .دک این مدل ،تصایمنیری دک تعاملی منمار بین دولات و شاهروندان
روکت مینیرد هازتیا و غفاکی1484،؛ به نق از هادیان و دانشپوک.(1: 1487 ،
هرچند ته دیویدسون برای سطوحی ته بارای مشااکتت بیاان مایتناد ،تقادم و تاأخر و
ترتیب خاری ائ نینت و اساساو به هاین دلی از اسمعاکهی نردونه به تای نردباان اسامفاده
میتند ،اما به هرحال تقنیمبندی چهاکنانهای برای مشاکتت ،دک نظر داکد ته عباکتند از:
 اطالعکسانی مشاوکه مشاکتت تواناند سازیپاتنام ه (1482دک مطالعهی حکومتهای منطقهای ،دک سه محوک حکوماتهاای محلای کا
اکزیابی میتند .اینهاا عباکتناد از« :فرایناد سیاساتناذاکی»« ،محماوای سیاسات» و «اتارای
سیاست» .او دک اکزیابی مربوط به فرایند سیاستنذاکی و ا دامات داخلی از سه معیااک « باات
مدیریت اترایی»« ،د ت زمانی بودته» و «خدمات آماکی و اطالعکساانی» اسامفاده مای تناد.
بات مدیریت اترایی اشاکه به تداوم مدیران اترایی داکد .به نظر پاتنام بات مدیریت اترایای
حکومت محلی موتب میشود تا خ سیاستناذاکی مننا.ای دنباال شاود .د ات زماانی
بودته اشاکه به زمان تصویب بودته داکد ته میتواند زماانی پایش از شاروع ساال ماالی تاا
اواخر آن کا دک برنیرد .معیاک آخاری نیاز باه میازان برخاوکداکی حکومات محلای ازآمااک و
اطالعات اشاکه داکد .سه معیاک باا از نظار پاتناام معیاکهاای فراینادی اسات .دک ب اش دوم
اکزیابی عالکرد ،به محموای تصایاات و سیاستهای حکومتهای محلی توته شاده اسات.
پاتنام دک سه حوزهی سیاستنذاکی ممفاوت شام «توسعهی ا مصاادی»« ،طارحهاای محای
زینمی و اکضی» و «خدمات اتمااعی» بروندادهای شوکاهای هر منطقه کا طی دوکهی زماانی
 1378تا  1383موکد برکسی راک داده است.

هدف پاتنام از سن.ش عالکرد حکومتهای محلی مقاینه میان مناطق هشااال و تناوب
ایمالیا( بود .برای دسمیابی به این منظوک زم بود تا پیوسمگی شاخ

های باه تااک کفماه بارای

سن.ش عالکرد ابت شود .از این کو پاتنام به موضوع اکتبااط دکونای شااخ

باا یکادیگر

پرداخت.
اما تاک مهمتر پاتنام آن است ته سن.ش عینی عالکارد کا باا نگارش شاهروندان از منظار
انطبا با یکدیگر موکد برکسی راک میدهد .پرسش کاهناای او این است ته آیا نمایج اکزیاابی
عالکرد با اکزیابیهای شهروندان هااهنگی داکد او شاخ
نهادی کا با اکزیابیهای شهروندان به عنوان شاخ

هاای «عینای» اکزیاابی عالکارد

های «ذهنی» عالکرد ایان نهادهاا مقایناه

میتند .نمایج تحقیق نشانگر هااهنگی این دو اکزیابی با یکادیگر اسات .نمی.اهی دیگار ایان
است ته بر برخی مناطق هشاال ایمالیاا( بهمار از بقیاهی منااطق هتناوب ایمالیاا( حکومات و
مدیریت می شود و آنها دک عالکردشان چه به لحاا عینای و چاه باه لحاا اکزیاابی ذهنای
شهروندان موفقترند.
دک الگوی کضایی و زهرهای شاخ

های اماوک فرهنگای ،م.اوعاهای از دادههاای ابا

اندازهنیری و سازمان یافمه اناد تاه وضاعیت عالکارد اماوک فرهنگای یاک ساازمان هاعام از
پیشرفت یا افت( و میزان تحقق اهداف کا نشان میدهد.
شاخ

ها از لحا سطح به دو دسمه تقنیم میشوند:

 -1شاخ

های تالن :شاخ

هایی هنمند ته برای اکزیاابی وضاعیت تلای و تاالن دک

سطح ملی مطرح میشوند و عادتاو دک آنها تصویر فرهنگ مردم اکائه میشود .دک ایان ساطح،
برنامهکیزان فرهنگی نانزیر از بهتاکنیری شاخ
 سیاای وا عی مردم کا مش

هایی هنمند ته:

سازد؛

 امکان اکزیابی از تاام عوام تریان توسعه کا بر آنان فراهم آوکد؛
 پیشبینی آ اک بلندمدت توسعه کا بر فرهنگ تاکی تامعه مینر سازد.
 -۲شاخ

های خرد :شاخ

هایی هنمند ته به سن.ش و اندازهنیری نمایج و ا رب شای

فعالیتهای فرهنگی و هاچنین وضعیت فرهنگی دک ب اشهاا و زیار ب اشهاای م ملاف
میپردازد هکضایی و زهرهای.(۲81 :1432 ،
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ناونهی اکزیابی اموک فرهنگی دک سطح خرد ،ناونهای است ته به سن.ش و انادازهنیاری
نمااایج و ا رب شاای فعالیااتهااای فرهنگاای و هاچنااین وضااعیت فرهنگاای دک ب ااشهااا و
زیرب شهای م ملف میپردازد:
 -1اکزیابی مدیریمیهاکزیابی مبمنی بر هدف( :د لات بار سان.ش میازان هاناویی اماوک
فرهنگی معین با اهداف تالن ،سیاستهای تاالن ،مأموکیات و کاهبردهاای حااتم دک ب اش
فرهنگ و اهداف تالن ،سیاستهای تالن ،مأموکیت و کاهبردهای حااتم دک ساازمان م.اری
داکد؛ به عباکت دیگر ،اکزیابی میزان دسمیابی برنامه به اهداف از پیش تعیین شده است.
 -۲اکزیابی برنامهای هاکزیابی مبمنی بر فرایناد( :ناافر بار تااکایی و ا رب شای دکونای دک
اکتباط با اترای سازمان است؛ به عباکت دیگار ،اکزیاابی باه منظاوک دکو چگاونگی اتارای
برنامه و نقاط ضعف و وت آن اعاال میشود.
 -4اکزیابی نمی.های هاکزیابی مبمنی بار پیاماد  /خروتای( :ناافر بار تااکایی و ا رب شای
بیرونی دک اکتباط با اترای اموک فرهنگی دک تامعه هدف است؛ به عباکت دیگر نافر بر تعیاین
منافع به دست آمده برای م اطب ،مدیران و دیگر ذینفعان است .هکضایی و زهارهای:1432 ،
.(۲3۲
شاخ

هایی ته باید دک این مقاله مد نظر راک نیرد از طرفی باید ابعااد مادیریمی طارح و

از سویی باید م لفههای مشاکتمی کا پوشش دهد .از آن.ا تاه طارح مادیریت محلاه ،طرحای
فرهنگی و اتمااع محوک است و دک سطح خرد شهر و محله اتارا مایشاود و از ساویی نیاز
برنرفمه از برنامهها و ابالغیههای تالن تشوکی نینت یعنای دک ساطح ملای و تاالن تااکبرد
نداکد پس الگوی موکد اسمفاده دک تحقیق ،از الگوی تلفیقی سن.ش عالکارد پاتناام و الگاوی
اکزیابی اموک فرهنگی سطح خرد کضایی و زهرهای با اسمفاده از نظریههای ذتار شاده مارتب
با ابعاد اعمااد اتمااعی ،مشاکتت و تعامالت اتمااعی اسات .مادل مفهاومی سان.ش طارح
مدیریت محله بر اساس سن.ش عینی و ذهنی تامعهی آمااکی و مبمنای بار هادف ،فرایناد و
خروتی طراحی شده ته ممغیرهای موکد برکسی نیز دک آن دیده شاده اسات و بارای تحلیا
نمایج تیفی نیز از نظر نروه تاکشناسی ،اسمفاده شده اسات .دک سان.ش عینای شااخ

هاای

هن.اکی ،ساخماکی و کفماکی با تلفیقی از اکزیابی مبمنی بر هدف و فرایند کا دک بار ماینیارد.
شاخ

های ذهنی نیز بر نگرش شهروندان هساتنان محله ته شاید با مادیریت محلاه آشانایی

داشمه و یا نداشمه باشند( اشاکه داکد.
دک حقیقت شاخ

های دک نظرنرفمه شده باهراوکت شااخ

هاای ترتیبای اسات تاه

هانونگر و چند تانبهنگار اسات و باا الهاام از بحا هاای تئوکیاک مادل نظاری ،نوشاماک
بهروکت شک شااکهی ه (1مدلسازی شده است:
شکل  :9مدل مفهومی تحقیق
اکزیابی مدیریمی
همشاکتت ،اعمااد ،تعامالت(

ارزیابی برنامهریزی
مشارکتی مدیریت
محله

اکزیابی برنامهای
هبرنامه ،وانین ،فرفیتسازی ،نیازسن.ی(

اکزیابی نمی.های
هنگرشها ،انمظاکات ،کضایت(

منبع :نگاکندنان

روش تحقیق
به طوک تلی کوش ان.ام تحقیق مبمنی بر سه کوش تلی زیر است:
 -1کوش تحلی اسنادی و تحلی محموایی هنزاکشها ،اسناد ،مقاا ت منام رج باا مفااهیم
مشاکتت محلهای ،آییننامهها(... ،؛
 -۲کوش پیاایشاای پرسشاانامه هبااه رااوکت ساا ا ت باااز و بناامه بااا شااهروندان و
مراتعهتنندنان به سراهای محالت(؛
 -4مصاحبه از مدیران محالت و تحلی تاکشناسان.
دک این تحقیق از هر دو کوش تماب اناه ای و کوش میادانی اسامفاده شاده اسات .دک
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کوش تماب انهای سعی شاده اسات دک حاد امکاان از مناابع معمبار و منامند فاکسای و
انگلینی بهره نرفماه شاود .ایان کوش دک اکتبااط باا تااعآوکی اطالعاات دک زمیناهی
پیشینهی تحقیق ،تعاکیف و مفاهیم و هاچنین دک اکتباط با ویژنیهای اتمااعی ،از طریق
تاع آوکی اطالعات از منابع و مآخذ دک تماب انههاا و مراتاز پژوهشای راوکت نرفماه
است و برای تاع آوکی اطالعات مارتب باا طارح مادیریت محلاه ،از اساناد و ماداکو
دبیرخانهی مرتزی سماد سااماندهی مشااکتت هاای اتماااعی دک محاالت شاهر تهاران،
اسمفاده شده است .برای سن.ش نظرات شهروندان و مراتعهتنندنان به سراهای محاالت
از پرسشنامه دک الب س ا ت باز و بنمه اسمفاده نردیاد و دک نهایات باا بهارهنیاری از
نرمافزاک  SPSSو تهیهی نزاکش و تشکی نروهتاکشناسی ننبت به تحلی دادهها ا ادام
نردید .به منظوک برآوکد ح.م ناونه با اسمفاده از کوش ناوناهنیاری تصاادفی خوشاهای ،از
 ۲۲منطقهی شهر تهران ،از هر منطقه یک ناحیه و از هر ناحیه یک محله انم اب شاد و ماوکد
مطالعه راک نرفت و با اسامفاده از فرماول تاوتران 483 ،ناوناه از شاهروندان و  483نفار از
مراتعهتنندنان به سراهای محالت با سن باا ی  11ساال بارای تکایا پرسشانامه انم ااب
شدند .هاچنین تعداد  ۲۲نفر از مدیران محالت دک این مناطق ،انم اب نردیدند.
برای کوایی این تحقیق ،مقیاسها بین نروه مراتعهتنندنان به سرای محالت و ناروه
تاکشناسی موکد برکسای اراک نرفات و از آزماون هابنامگی اسپیرمن بارای محاسبهی
کوایی هازمان بهره نرفمه شد .ضریب هابنمگی اسپیرمن برابر با  2518باه دست آمد ته
دک سطح احماال 252۲معناداک بود.
دک محاسبهی پایایی ته بر کوی  122نفر از مراتعهتنندنان به سرای محالت و 122نفار از
شهروندان ان.ام نرفمه ،نمایج ضرایب آلفای ترونباخ دک تدول زیر دکج شده است .ت.زیاه و
تحلی های روکت نرفمه بیانگر این باود تاه میازان آلفاای ترونبااخ بارای تااامی سا ا ت
پرسشنامه بیشمر از  ./7به دست آمد ته م ید اب پذیرش بودن س ا ت پرسشنامه است.
جدول  :9ضرایﺐ آلفای کرونباخ
شاخصهای آماری

آلفای ترونباخ

وضعیت

تعداد شاخ

ابعاد

ها

اکزیابی مدیریمی

13

2582

مطلوب

اکزیابی برنامهای

14

2577

مطلوب

اکزیابی نمی.های

11

2573

مطلوب

آلفای ترونباخ ت مدل

48

258۲

ممغیرهای موکد برکسی دک این تحقیق برنرفمه از اهداف طرح مادیریت محلاه منادکج دک
دسموکالعا ساماندهی مشاکتتهای اتمااعی دک محالت بوده و شام مواکد زیر است:

 برنامهکیزی مشاکتمی مدیریت محله به عنوان ممغیر وابنمه و سه بعد اکزیاابی نمی.اهایهنگرش و انمظاک و کضایت( ،اکزیابی برناماهایهبرناماه و اوانین و فرفیاتساازی( ،اکزیاابی
مدیریمی همشاکتت ،اعمااد و تعامالت( به روکت ممغیر منمق دک نظر نرفمه شده است.
دک این مقاله سعی شده است تنها شاخ

های مارتب باا ممغیار اکزیاابی مادیریمی ماوکد

برکسی راک نیرد ته شام مواکد زیر است:
 -1اطالع و آناهی؛  -۲اعمااد؛  -4مشاکتت و برنامهکیزی مشاکتمی و  -3تعامالت
این شاخ

ها با توته به نظریه های طرح شده بیان شده است و شام مواکد تادول

شااکهی  ۲است.
جدول  :8شاخصها و مؤلفههای مستخرج از ادبیات تحقیق
شاخصها

تئوریها

نظریهپردازها

سرمایهی اتمااعی فوتویاما
 اعمااد اتمااعی -تعام

مؤلفهها
 ردا ت شرای ا مصادی هاکاکی -شبکه اعمااد

الگوی اعمااد ما ب

 -فارلهی زمانی و مکانی

مدکنیماااه و مابعاااد نیدنز
مدکنیمه

 دانش و مهاکت -م اطره

سرمایهی اتمااعی تلان

به حداتثر کساندن فایده دک شرای م اطره
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پاسخ دولت هاا باه
مشاکتت

می.لی

 شیوهی ضد مشاکتمی شیوهی مشاکتت هدایت شده شیوهی مشاکتت فزاینده شیوهی مشاکتت وا عی -عدم مشاکتت

سطوح مشاکتت

آکنشماین

 -دکت شهروندی

 برناماااااهکیااااازیمشاکتمی
 -تعام

 -مناواتطلبی

نردونهی مشاکتت دیویدسون

اشکال مشاکتت

دکینک

شهروندی

ماکشال

 اطالعکسانی مشاوکه مشاکتت تواناندسازی مشاااکتت همشاااوکه ،بناایج اتمااااعی،مناا ولیتپااذیری مااردم ،سااهیم شاادن دک
تصایاات(
 عدم مشاکتت هدسمکاکی و تقلاب ،تازیین،مناواتطلبی ناایشی(

 اطالع و آناهی -تعام

 حقو مدنی حقو سیاسی -حقو اتمااعی

یافتههای پژوهش:
از آن.ا ته پژوهش حاضر ،پژوهشای تورایفی و تحلیلای اسات و دکرادد تشاریح
وضعیت موتود است بنابراین از آماک توریفی و اسمنباطی بهره نرفمه شده است.
آمار توصیفی:
دک ب ش یافمههای توریفی از دو ب ش مطالعات تاعیتشناخمی و ممغیرهای ارالی
پژوهش تحقیق اسمفاده شده است و هاچنین میانگین آنها دک تدول آمده است .دک بح
سن پاس گویان هممشاک از شاهروندان و مراتعاه تننادنان( بارای ساهولت تورایف
ویژنی های افراد ،افاراد باه هفات ناروه سانی تقنایم شادهاناد تاه تعاداد بیشامری از
پاس گویان ه ۲3۲نفر( دک نروه سنی ه ۲1تا  (43سال راکداکند و تعداد تای از آنها ه18

نفر( دک نروه سنی  11سال به با راکداکند .دکرد تأه نشان میدهد ته از تعاداد 33۲
نفر حدود  13دکرد ممأه و دک حدود  41دکرد بقیه م.رد هنامند .بار اسااس نماایج
توراایفی از میااان مراتعااهتنناادنان ه 73دکرااد زنااان و  ۲1دکرااد مااردان( و از میااان
شهروندان ه 11دکرد مردان و  43دکرد( زنان هنامند تاه دک میاان مراتعاهتننادنان و
شهروندان زن ،سه مو عیت شاغ  ،اشمغال به تحصی و خانهداک ذتر شده است .بر اساس
نمایج توریفی ،بیشمرین فراوانی ممعلق به بانوان خانهداک ه 38دکراد( باوده و  ۲1دکراد
آنها محص و بقیه ه 41دکرد( شاغ هنمند .دک انمها دکرد توزیع پاس گویان بر اساس
میزان تحصیالت بیان شده است ته بیشمرین فراوانی ممعلق به فو دیاپلم هدکحادود 4۲
دکرد( و دیپلم هدکحدود ۲3دکرد( و تامرین فراوانیه 158دکرد( ممعلق به پاس گویان
داکای تحصیالت زیر دیپلم است.
اطالعرسانی و آگاهی:
دکباکهی وضعیت اطالعکسانی به شهروندان دک حوزههای م ملاف طارح و هاچناین
آناهی شهروندان از برنامهها و ا دامات مدیریت محالت دک تدول شاااکهی  1سا ا ت
مربوط مطرح و پاسخها دکج نردیدهاند.
جدول  :3توزیع فراوانی و درصد شهروندان پاسخگو بر حسﺐ شاخص اطالعرسانی و آگاهی
اطالع رسانی

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

جمع

1

آناهی از وفایف و ساخماک مدیریت محله

3823 175۲

۲3

1358

1151

122

۲

آناهی از عالکرد و نقش آفرینی مدیر محله دک اموک محله

3922 1358

۲35۲

1451

1151

122

3823 1858

۲151

1351

14

122

3

شناخت ساتنان محله از مدیریت محله و فعالیتهای سرا

3.25 1153

۲751

1451

1۲

122

1

شناخت ساتنان محله از تاکنروهها و خانهها

3329 ۲254

1351

1354

1۲58

122

4

دک اخمیاک نذاشمه شدن برناماههاای مادیریت محلاه باه
شهروندان

م.اوع میانگین دکردها
میانگین ت

=۲252۲

122 1۲538 13513 ۲45۲8 38298 1751
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بر طبق دادههای تدول ،اطالعکسانی فعالیتهای مدیریت محله از نظار  1751دکراد
از شهروندان دک حد خیلی تم 4۲51۲ ،دکرد دک حد تم ۲45۲8 ،دکرد دک حاد مموسا ،
 13513دکرد دک حد زیاد و  1۲538دکرد دک حد خیلی زیاد بوده است.
مشارکت و تعامالت:
جدول  :4توزیع فراوانی و درصد شهروندان پاسخگو بر حسﺐ شاخص جلﺐ مشارکت شهروندان
و تعامالت
خیلی

مشارکت
9

کم

فااراهم شاادن بناامر زم باارای مشاااکتت اتثریاات مااردم دک

کم

متوسط زیاد

خیلی
زیاد

جمع

13

1۲51

4257

3823

353

122

1757

۲158

3728

1۲

151

122

1358

4351

8221

1۲

853

122

1351

3922

۲754

۲251

353

122

5

اسمقبال شهروندان از طرح مدیریت محله محوک

1153

3823

4154

1351

154

122

3

بر راکی اکتباط منظم مدیران محله با ساتنان

1157

8229

۲457

1153 1153

122

مجموع میانگین درصدها

7511 1758۲ 81225 ۲751 11531

122

8
3
4

تصایمسازیهای محله
بهبود تعامالت میان شهروندان و مدیران شهری از کاه ای.ااد
سراهای محله
انمقال پیشنهادها و نظرات توس شهروندان از کاه سراها باه
مدیران شهری
عال همندی ساتنان محله با هار ت صا

و ت.رباهای بارای

حاوک و مشاکتت دک برنامههای محله

میانگین ت = 13588

بر طبق دادههای تدول ،شاخ

مشاکتت از دید  11531دکرد از شهروندان دک حاد

خیلی تم ۲751 ،دکرد دک حد تم ۲3581 ،دکرد دک حد مموس  1758۲ ،دکراد دک حاد
زیاد و  7511دکرد دک حد خیلی اکزیابی شده است.
اعتماد اجتماعی:
جدول  :5توزیع فراوانی و درصد مراجعهکنندگان پاسخگو بر حسﺐ شاخص رضایت
اعتماد

خیلی

کم متوسط زیاد

خیلی جمع

کم
1
۲
4

میزان اعمااد شهروندان به مدیریت محله

زیاد

3533

154

15۲4

122 ۲1531 39218 ۲35۲ 1۲51

تأ یر مدیریت محله برای ح مشکالت محله

754

1357 1258

122 ۲357 3328

م.اوع میانگین دکردها

1577

۲153 3587

122 83235 3822

بهبود وضعیت فرهنگی اتمااعی محله باه واساطهی مادیریت
محله

۲753

122 ۲851 3323

میانگین ت =۲2521

دک برکسی توزیع فراوانی دکرد پاسخ شهروندان برای ادامهی طارح مادیریت محلاه دک
حدود  8353دکرد ه 4۲3نفر( موافق با ادامهی طرح و دک حدود  115۲دکرد ه 34نفر( به
ادامهی طرح مدیریت محله موافق نبودند .بعالوه دک حدود  353دکرد توابی دک این باکه
اکائه ندادند .دک برکسی توزیع فراوانی دکرد شهروندان پاس گو بر حنب اداماهی طارح
دک حدود  84دکرد ه 4۲1نفر( موافق با ادامهی طرح و دک حدود  125۲دکرده  43نفار(
موافق به ادامهی طرح نبودند .عالوه بر این دک حدود  154دکرد توابی دک این باکه اکائه
ندادند.
بر طبق س ا ت مربوط به شاخ

اعمااد میتاوان اینگوناه نفات تاه شاهروندان از

طرح های اتمااعی و فرهنگی اسمقبال میتنند دک عین حال ذهنیت آنها بر بهباود شارای
زندنیشان به واسطهی این عالکرد نهادها و سازمانهای مرتب است .دک وا ع این اعمااد
به خود طرح هاست و با توته باه مطالعاات بلای اعماااد شاهروندان باه سااز و تااک و
دسمگاهها شرای مطلوبی کا نداکد.
میزان ابالغ برنامهها از سوی ادارات کل شهرداری مرکز:
با توته به نمایج به دست آمده از مصاحبهی مادیران باه ایان نمی.اه کسایدیم تاه دک
حدود  7754دکرد از برنامهها از طرف شهرداکی به سراها ابالغ میشود .البماه بعاای از
مدیران به این نکمه اشاکه تردند ته اتثر برنامههای ابالغی با مصوبه هیأت امنا و به شاک
خاری ته با مح سازناک باشد ان.ام میپذیرد ۲۲57 .دکراد از برناماههاا هام از طارف
سراها و با نیازسن.ی از شهروندان روکت مینیرد ته دک ناوداک شاااکهی  1نشاان داده
شده است.
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نمودار  :9توزیع درصد مدیران در پاسخ به برنامههای ابالغی از شهرداری

تعامالت با ادارات دولتی:
با توته به نمایج به دست آمده یکی از مدیران سراها نفمه ته با اداکات دیگار تعاما
خوبی داشمه است ،سه نفر از مدیران هم نفمهاند ته تا حادودی باا اداکات دیگار تعاما
داکیم و  18نفر یعنی  8158دکرد مدیران سراها ابراز تردناد تاه هایو نوناه تعااملی باا
اداکات و نهادهای دیگر نداکند .از تاله سازمانها و نهادهایی تاه باا آن تعاما داشامند
عباکتند از :سازمان فنی حرفهای ،اداکات دک حوزهی آموزش عاومی ،تایمه امداد و ...این
اطالعات دک ناوداک شااکهی  ۲نشان داده شدهاند.
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نمودار  :8توزیع درصد مدیران در پاسخ به تعامل با ادارات دولتی

آمار استنباطی:
دک مقولهی آماک اسمنباط کابطه بین سن افراد با میزان مشاکتت مراتعاهتننادنان ه483
نفر( دک کاسمای فعالیت های مدیریت محله برکسی شده است .با توته به اعداد به دسات
آمااده هسااطح معناااداکی تاماار از  2/21ه (significant=0.001و ضااریب هابناامگی
پیرسون مثبت  (r=0.49می توان اسمباط ناود تاه کابطاهی منامقیای باین سان افاراد و
مشاکتت دک فعالیت های اتمااعی و فرهنگی دک سرای محله وتود داکد؛ به عباکت دیگر
هر چه افراد داکای سن با تری باشند ،تاای بیشمری به مشاکتت داکند.
هاچنین مقداک میانهی برآوکده شده دک ت ممغیرهای پرسشنامه دک تدول شاااکهی 1
مش

شده است.
جدول  :3تحلیل و ارزیابی کلیهی متغیرهای پرسشنامه
p

میانه

آمارهی ویلکاکسون

تعداد

متغیر

.2..9

8221

431.32.

324

کل متغیرها

با توته به نمایج تدول شااکهی  1میتوان عنوان ترد ته تفاوت معناداکی باین میاناه
وا عی به دست آمده ه (۲583و میانهی مفروض ه (4وتاود داکد تاه نشااندهنادهی ایان
است ته میانهی وا عی تامر از میانهی مفروض است .این تفاوت نشاندهندهی این اسات
ته میزان کضایت تامر از حد مموس است.
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تحلیل کیفی:
دک کوش تیفی سعی شده است تا از کاه مصاحبه با مدیران محالت و تااعبنادی باا
تاکشناسان بموان به تحلی وضع موتود پرداخت.
با توته به اینکه مدیران محالت باید بموانند نقش مم صصاان و نهادهاای مردمای دک
من ولیت اتمااعیشان کا فرهنگسازی ناوده و با اکائهی مدلهای تشوکهای پیشرو تاه
افراد و سازمانها فعالیتهای داوطلبانهای کا برای شهر و محلاهی خاود اکائاه مایدهناد؛
ننبت به تذب این افراد و نروه هاا ا ادام ما رتری ناایناد .دک تاذب مم صصاان دک
محالت محدودیت ها و مشکالتی وتود داکد ته از نظر مادیران محاالت برخای از ایان
محدودیتها شام مواکد زیر است:
 اطالعکسانی ضعیف و شاناخت ناتاافی ماردم از اهاداف طارح مادیریت محلاه وسراهای محالت؛
 عدم آناهی ساتنان از وتود چنین مکانها و امکانات آن؛دکباکهی اطالع کسانی به شهروندان و عدم آناهی آنان از وتود طرح مدیریت محلاه،
با توته به نظرات تاکشناسی و شناخت دک حوزه اطالعکسانی به شاهروندان و بر اراکی
تعام با آنها میتوان اذعان ناود ته دک اتثار فعالیاتهاای اتماااعی و فرهنگای تاه دک
حوزهی مدیریت شهری روکت می نیرد ،ماردم شاناخت و اطاالع تاافی از فعالیاتهاا
نداکند .دک مقاینه با دیگر مطالعات از تاله مطالعات روکت نرفمه بر حاوک شهروندان
تهرانی دک هماندیشیهای محلهای سالهای  88و  83دک تهران ته توس محقاق راوکت
پذیرفت ،اطالعکسانی ناتافی از سوی دستاندکتاکان محلی همادیریت محلاه ،منا و ن
خانه ها( و من و ن شهرداکی هبرای معرفی فرانیر طرح مدیریت محلاه( یکای از د یا
اسمقبال تم شهروندان از برنامههای اتمااعی و فرهنگی باوده اسات هاچناین منا و ن
مربوط دک اکائهی نمایج فعالیتها به مردم نیز عالکرد م ری نداکند.
 وتود مشکالت مالی برای تذب افراد تحصی ترده، -تای پرداخت حقو ،

 بیاه نبودن تاکتنان، محدودیت هیأت امنا، عدم تایگاه و پنت اداکی مناسب و... نبود بودتهی تافی برای برنامهکیزی محلی و دغدغههای مالی؛ برنامهها اغلب سا نه و یا بعااو بهروکت ضربمی ان.ام میشود و مادیران محاالتاز برنامههای میانمدت و بلندمدت یا اطالع نداکند و یا چنین برنامههایی وتود نداکد؛
از تالهی عل عدم تحقق برنامهکیزی مشاکتمی میتوان به مواکد زیر اشاکه ناود:
 عدم دانش و آناهی زم از سوی اکتان مدیریت محله؛
 اکائهی نامناسب آموزش ها و یا عدم آموزش تاکبردی از سوی شهرداکی به سااخماک
مدیریت محله؛
 عدم انن.ام تافی بین دبیرخانهی سماد کاهبری مدیریت محله با دیگر ساازمانهاا و
اداکات تاا حااوزهی اتمااااعی و فرهنگاای شااهرداکی تهااران بااه عنااوان نقااش
هااهنگتننده و تنهی نر برای تدوین برنامهها؛
 اکتاع تاکها و وفایف سازمانی از سطح نواحی به محالت و دکنیر ناودن مدیریت
محله به اموک تاکی؛
 تارتزطلبی و دکت طلبی دک بین تاامی سطوح شهرداکی و مدیریت محلاه و عادم
اطاینان به دیگران؛
 عادت به ان.ام برنامههای ضربمی و فی البداهه و توته تام باه اتارای برناماههاای
پیشبینی شده.
 تطابق نداشمن نیازها و برنامههای اترایی؛ عدم تذب سازمانهای مردمی منمق دک هایاکی به سراهای محالت؛از تاله عل عدم تذب و یا تذب پایین سازمانهای مردمای منامق مایتاوان باه
مواکد زیر اشاکه ترد:
 دکتطلبی مدیریت محله بارای زیار پوشاش دکآوکدن نهادهاای منامق غافا از
کیشهداک بودن و اسمقالل آنها؛
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 بیاعماادی بین نهادها ته بعااو به واسطهی عالکرد شهرداکی و یا عالکرد مدیریت
محله بوده است؛
 مطالبهنریهای غیرتاکشناسانه طرفین از یکدیگر.
 ح.م با ی تاک سبب تلونیری از خال یت دک تاک شده؛ توابگویی بنیاک مدیران محالت به نواحی شهرداکی؛ اعاال نفوذ برخی اعاای هیأت امنا برای اموکی ته تاکشناسانه نینت و دک برخایمواکد اعاال دکت و سهمخواهی؛
 یکی از عللی تاه مادیران دک مشاکالت تاذب مم صصاان بارای تااکنروههاایت صصی ،خانهها و تانونها می دانند موضوع حقو و مزایاست .بدین ترتیب تاه اعاالم
می داکند بنیاکی از افراد حاضر نینمند داوطلبانه برای مدیریت محله ته آنکا هم وابنامه
به شهرداکی میدانند تاک تنند و انر افراد تای هام ایان تااک کا ان.اام دهناد مم صا
نینمند و پس دک این موکد طرح مدیریت محله هنوز نمواننمه باه اهاداف خاود باه طاوک
تام برسد .از سویی مغایرت فاحشی بین حقاو و مزایاای برخای منا و ن خاناههاا
هخانهی سالمت بهطوک اخ

( با سایر خانهها وتود داکد و حمی من ول خانهی سالمت

دکآمدی بیشمر از مدیر محله داکد چراته از سوی اداکهی تا ساالمت شاهرداکی بنایاک
خوب حاایت میشوند .اما سایر خانهها از این حاایت برخوکداک نینمند و این تاااد دک
تذب تاکشناسان مم ص

موکد نیاز دک محله محدودیت ای.اد مینااید.

 ساخماک ت صصی مدیریت محله ممشک از  1تاکنروه 13 ،خانه و  74تانون است تاهتاتنون تحقق این ساخماک بهطوک  122دکرد دک تاامی محالت ای.اد نشده است ته ایان
نیز از ضعف سازماندهی و تذب مم صصان مردمی برای فعالیتهای ساراهای محاالت
دک الب برنامهکیزی مشاکتمی است.
 ذهنیت شهروندان تهرانی از خدمات سراهای محله ررفاو معطوف به منائ فرهنگای واتمااعی نینت و بعااو برخی اموک خدمات شهری کا نیز از سراهای محله انمظاک داکند.
 -تعریف اکتباطات برون سینمای و تعام با اداکات دیگار باه دکسامی مشا

نشاده

است .دک حال حاضر اغلب فعالیتهای سراهای محالت باهراوکت تزیارهای و بادون
مشاکتت و تعام ا رب ش با دیگر اداکات و سازمانهای دیگر روکت مینیرد .از طرفی
برای این طرح بزکگ باید پیش بینی مشکالت احماالی آینده نیاز راوکت پاذیرد .بادون
شک اداکات انونی از بی اداکهی تاک ،اداکهی مالیات و ساازمان تاأمین اتماااعی نقاش
بنزایی دک این باکه داکند .و می رحبت از به تاکنیری نیروی اننانی چه داوطلب و چاه
حقو بگیر دک سراهای محله می شود ،بدون شک سازمان تاأمین اتماااعی و اداکهی تااک
دخالت خواهند ترد و این امر با توته به چناد شاکایت راوکت نرفماهی تاکمنادی از
سراهای محالت ،زنگ هشداکی است برای برنامهکیزی سریعتار و د یقمار دک ایان بااکه.
هاچنین و می از دکآمد و سود س ن به میان میآید اداکهی مالیات نقش خود کا باید ایفا
نااید .دک این سه حوزه ،از سوی دبیرخانه مرتزی سماد ساماندهی مشااکتتهاای مردمای دک
محالت شهر تهاران ا ادامات تنامه و نری ماهای راوکت نرفماه اماا تااتنون نمی.اهی
ا رب شی حار نشده است.

دک تدول شااکهی  7انطبا یافمهها و نظریهها بیان شده است:
جدول  :7انطباق یافتهها با نظریهها
شاخصها

تئوریها
سرمایهی اتمااعی

نظریهپردازها
فوتویاما

 -تعام

مدکنیماااه و بعاااد از نیدنز
مدکنیمه

سرمایهی اتمااعی

 اعمااد اتمااعی به طرحهاای اتماااعی و فرهنگایوتود داکد اما اعماااد باه نهادهاا و ساازمانهاا هناوز

الگوی اعماااد ما با
 -اعمااد اتمااعی

یافتهها

نهادینه نشده است.
 تعام دکون سازمانی دک سینمم شهرداکی تهاران وسراهای محالت تعاملی از با به پایین و آمرانه اسات

تلان

و دک تعام برون سازمانی هنوز تعریف د یقی ناداکد و
ساایر سااازمانها چااه دولماای و چااه خصوراای نقااش
مش صی دک طرح نداکند.
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شاخصها

تئوریها
پاسااخ دولااتهااا بااه
مشاکتت

نظریهپردازها
می.لی

یافتهها
 سطح مشاکتت دک محالت شهر تهران ،مابین ساطحعدم مشاکتت و ساطح مشااکتت تزئای دک الگاوی
نردبان مشااکتت آکنشاماین و یاا چیازی شابیه بنایج

سطوح مشاکتت

آکنشماین

نردونه مشاکتت

دیویدسون

اتمااااعی دک ماادل شااریفیان ااانی باارای برخاای از
برنامههاست.

 -برنامااااهکیاااازی

 ا اادامات تواناندسااازی شااهروندان دک سااراهایمحالت و تذب آنهاا بارای برناماهکیازی مشااکتمی
تحتالشاعاع برناماههاای آنای و آماوزشهاای غیار

مشاکتمی

شهروندی است.

 -تعام

 دکباکهی مشاکتت دادن شاهروندان دک برناماهکیازیمحلی ب.ز شوکایاکان ته ناایندنان شاهروندان هنامند
اشکال مشاکتت

دکینک

شهروندی

ماکشال

و یا پاکهای نظرسن.ی و یا اترای غیر مو ر هماندیشای
نایتوان ا رب شی این ا دامات و دخیا تاردن آن دک
برنامهها کا تااین ترد و برای این ا ادامات اتاااع و
هات فرانیری دک بدناهی شاهرداکی و دک باین خاود
مردم وتود نداکد.
 اطالعکسانی چه برای آناهی شاهروندان از طارح وبرنامااههااای ماادیریت محااالت و چااه باارای دخی ا
تردنشان دک برناماهکیازی و چاه بارای اکائاهی نماایج
تفایاات زم کا نااداکد هاار چنااد تااه دک برنامااههااا و
تشنواکههای مناسبمی برای حاوک شهروندان تبلیغات

 اطالع و آناهی -تعام

ننمردهای میشود اما این تبلیغات معطوف به برناماه-
کیزی مشاکتمی و تعام سازنده نینت.
 اغلب مشاکتتها و تعامالت شهروندان با مادیریتمحله معطوف به تشنواکههای مناسبمی و یا بهرهنیاری
از خدمات فرهنگی و اتمااعی اسات و بارای ایفاای
نقش به عنوان شهروند منا ول و تصاایمسااز ا ادام
م ری نشده است.

نتیجهگیری
دک این تحقیق سعی بر آن بود ته با اسمفاده از تحلی تاای و تیفای بماوان باه نقاش و
ضروکت مدیریت محله دک توسعه و برنامهکیزی شهری پرداخمه و ناکساییهای آن تا حدی
مش

شود به طوکی ته دک برکسی مطالعهی تای م لفههای اعمااد؛ مشاکتت؛ آنااهی و

دک برکسی تیفی محدودیتها و موانع موتود از دیدناه مدیران محالت و تاکشناسان ماوکد
برکسی راک نرفت؛ نمایج تحقیق حار هاپوشانی دو تحلی کا نشان میدهد.
م لفهی «اعمااد به طرح مدیریت محله» با فراوانی  13517دکرد پاسخ به نزیناهی زیااد
و خیلی زیاد دک برابر  11513دکرد پاسخ به ضعیف و خیلی ضعیف ،دک م.ااوع نشاان از
اعمااد شهروندان به طرح مدیریت محلاه داکد .م لفاهی «مشااکتت و تعاما شاهروندان و
مدیران شهری و مدیریت محله» با فراوانی  33521دکرد ضعیف و خیلی ضاعیف دک برابار
 ۲1573دکرد زیاد و خیلی زیاد ،وضعیت مموس کو به پایین کا نشان مایدهاد و م لفاهی
«اطالعکسانی و آناهیب شی به شهروندان» با فراوانی  3351۲دکرد پاساخ باه نزیناههاای
ضعیف و خیلی ضعیف ،دک برابر  ۲751۲دکرد زیاد و خیلی زیاد نشان از عدم تحقاق ایان
نزینه است .هاچنین دک مقاینه با دیگر مطالعات دکباکهی نحوهی اطالعکساانی شاهرداکی
تهران برای طرحها و پروژههای اتمااعی و فرهنگی ته اغلب د لت بر ناآناهی شاهروندان
داکد این تحقیق نیز بر این موضوع تأتید مینااید .تاعبنادی تااامی تحلیا هاا اشااکه باه
برنامهکیزی مشاکتمی ضعیف است.
برنامهکیزی از پایین به با و مشاکتمی تزو اهداف طرح مدیریت محلاه اسات هرچناد
تاتنون به طوک تاما ایان اتفاا نیفمااده و دک الاب دساموکالعا و ساخماکساازی شاکلی
ا داماتی روکت نرفمه اما نایتوان بیان داشت برنامهکیزی مشاکتمی به مفهومی تاه از دیاد
نظریهپردازانی هاچونی آکنشماین ،می.لی ،دیویدسون ،دکینک  ،مطرح شده دک حال و اوع
است .دک عین حال ته این کوند دک حال ان.ام است با ناکضاایمی ننابی از ساوی مادیران
محالت از نحوهی برنامهکیزیهای از با به پایین و بعااو ناهاگونی دک تطابق برناماههاا باا
محلهی خود ،هاچنین تندی کوند وانذاکی برنامهکیزی به محالت ،زم به نظر میکسد تاا
این امر یعنی تحقق برنامهکیزی محلهای از پایین به با و مشاکتمی سرعت بیشمری بگیرد و
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ضروکی به نظر مای کساد تاا شاهرداکی تهاران دو اسامراتژی کا از هام تفکیاک تناد-1 :
برنامه های شهرداکی ته باید دک سطح خرد محلی ان.ام شوند و مدیریت محله ایان فرایناد
کا برایش تنهی نااید ته دک این باکه حاایتهای ماالی و برناماهای و اکائاهی امکاناات از
سوی شهرداکی روکت پذیرد -۲ .برنامههای توسعهی محالت مبمنی بر سیاستهای تاالن
تشوک و شهر تهران ته توس هیأت امنای محالت و مدیریت محله برنامهکیزی و عالیااتی
مینردد؛ بنابراین شهرداکی تهران باید فق نافر و هادایمگر باشاد و از دخالاتهاای غیار
معاول اتمناب نااید.
هاچنین دک مقاینه نمایج با یافمههای بلی و برای تکای آنها میتوان تطبیق نمایج کا باا
نمایج تریای ه (1483مبنی بر تأ یر عوام تلیدی شام کضایماندی شهروندان ،بنمرساازی
فرهنگی ،ای.اد زمیناهی زم بارای مشااکتت و کفماکهاای اعمااادآمیز مادیریت شاهری و
تصایم مدیریمی شهرداکان و مدیران محالت دک فرایند مشاکتت تأیید ترد .نقاش مشااکتت
شهروندان و حاوک مشوکتی آنها کا نیز میتوان باا تحقیقاات پاتادل ناژاد و فاالح نیاسار
ه (1432تطبیق داد .آنچه میتوان با عناوان مشااکتت هادایت شاده دک ایان تحقیاق باه آن
پرداخت یعنی ای.اد ساخماکهایی برای تحقق اهداف با مشااکتت مردمای و اکتقاای ساطح
آناهی و توانایی مشاکتت و تاکنروهی آنها کا نیز میتوان مکا تحقیق پناهی و هاکااکان
ه (1432مد نظر راک داد .نیاز به ادامهی برنامهها و توسعهی فعالیتهای مدیریت محلاه نیاز
مکا مطالعات بلی و هاکاکان ه (1431است ته دک تکای این مطالعه ،تحقیق حاضار دک
سطح شهر تهران روکت پذیرفمه اسات و نماایج آن بارای تا شاهر ابا تعاایم اسات.
هاچنین این تحقیق مکا تحقیق پاتدل ناژاد هاکااکان ه (1431دکبااکهی اکزیاابی طارح
محله محوک مدیریت محله است؛ به نونهای ته آن تحقیق از کوش اسنادی بهره برده باود و
دک تحقیق حاضر عالوه بر کوش اسانادی ،کوش میادانی نیاز راوکت پذیرفماه و البماه باه
موضوع مشاکتت و برنامهکیزی مشاکتمی پرداخمه است .آنچه از مقایناه مطالعاهی حاضار
با تحقیق اخمری و هاکاکان ه (1431میتاوان بیاان داشات عادم حاایات دولمای از طارح
مدیریت محله است ته این خأل هاچنان مشهود است .دکباکهی دیگر مطالعات نیاز ضاان

همپوشانی تلی برخی نمایج با توته به ننمردنی نمایج آنها و محدود بودن تحقیاق حاضار
به موضوع برنامهکیزی مشاکتمی تحلی بیشمری نایتوان اکائه داد.
دک نهایت ادامهی طرح با دک نظر نرفمن اعماادی ته شهروندان به ایننوناه برناماههاا
داکند – هرچند تاه باا نظریاه هاای نیادنز ،فوتویاماا و تلاان انطباا تاما نداکناد –
ارالحات بنیاادین هسااخماکی ،فراینادی و برناماههاای( ابا توتیاه اسات و دک غیار
اینصوکت تحقق ا رب ش و بهرهوک اهداف محقق ن واهد شد.
دک تدول شااکهی  8برخی عوام ا رنذاک بر پیامدها و شاخ

های ،برآمده از تحلیا هاای

روکت نرفمه بیان شده است:

جدول  :2برخی عوامل اثرگذار بر تحقق شاخصها
وضعیت تحقق شاخصها

علل
 -مناسب بودن یات اکائهی خدمات ننبت به مواکد مشابه دک سطح محله

تلااب اعمااااد و نگاارش
شهروندان

 ت.ایع خدمات م ملف فرهنگی و اتمااعی دک سرای محالت تلب زنان خانهداک ،دانش.ویان و دانشآموزان ای.اد پاتو های محلی ا دام برای برکسی و ح برخی مشکالت محلهای و مواکد مشابه -اطالعکسانی ناتافی هبرای معرفای فرانیار طارح مادیریت محلاه( از

عااادم اطاااالعکساااانی و
آناهی ب شی ضعیف

سوی مدیریت محله و من و ن خانهها(
 اطالع کسانی ناتافی هبرای معرفای فرانیار طارح مادیریت محلاه( ازسوی من و ن شهرداکی
 -عدم اطالعکسانی مناسب از نمایج برنامهها و ا دامات روکت نرفمه

عدم تحقق برناماه کیازی از

 -تزیرهای عا تردن دک سراهای محله،

پااایین بااه بااا و اعاااال

 -عدم بر راکی اکتباط م ر با سازمانهای دولمی دخی دک اموک محلهای

برنامهکیزی ممارتز

 -عدم بر راکی اکتباط م ر با سازمانهای مردم نهاد
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وضعیت تحقق شاخصها

علل
 عدم نگرش مدیران شهرداکی و مدیران محالت به تاک داوطلبانه ت صصایبا توته به دک نظر نرفمن منافع داوطلبان
 دکتطلبی مدیریت محله برای زیر پوشش دکآوکدن نهادهای منمقغاف از کیشهداک بودن و اسمقالل آنها؛
 بی اعماادی بین نهادهاا تاه بعاا وا بواساطه عالکارد شاهرداکی و یااعالکرد مدیریت محله بوده است؛
 مطالبهنریهای غیرتاکشناسانه طرفین از یکدیگر. عدم دانش و آناهی زم از سوی اکتان مدیریت محله؛ اکائهی نامناسب آماوزشهاا و یاا عادم آماوزش تااکبردی از ساویشهرداکی به ساخماک مدیریت محله؛
 عدم انن.ام تافی بین دبیرخانهی سماد کاهبری مدیریت محله با دیگرسازمان ها و اداکات ت حوزهی اتمااعی و فرهنگای شاهرداکی تهاران باه
عنوان نقش هااهنگتننده و تنهی نر برای تدوین برنامهها؛
 اکتاع تاکها و وفایف سازمانی از سطح نواحی به محاالت و دکنیارناودن مدیریت محله به اموک تاکی؛
 تارتزطلبی و دکتطلبی دک بین تاامی سطوح شهرداکی و مادیریتمحله و عدم اطاینان به دیگران؛
 عادت به ان.ام برنامههای ضربمی و فی البداهه و توته تم به اتارایبرنامههای پیشبینی شده.

دک پایان پیشنهادهایی برای بهبود فرایند و برنامهکیزی مشاکتمی طرح مادیریت محلاه
به شرح زیر اکائه مینردد:
-1نقش کواب عاومی معاونتهای اتمااعی و فرهنگی مناطق و معاونتهاای اتماااعی
و فرهنگی شهرداکی تهران برای معرفی طرحهای خود از تاله طارح مادیریت محلاه و
اسمفاده از کوشهای نوین تبلیغاات و اطاالع کساانی و اکائاهی نماایج و بازخوکدهاا باه
شهروندان بنیاک با اهایت بوده و باید به روکت یک فرایند منمار هاواکه مد نظر اراک
نیرد .اسمفادهی حداتثری از فرفیت ردا و سیاای شابکهی تهاران بارای تبیاین اهاداف

مدیریت محله و اطالعکسانیهای مقطعی توریه میشود.
-۲فعالیتهای ت صصی دک محالت محدود به ای.اد و توسعهی تانونها توسا مادیران
محالت نباشد و دیگر تانونها و سازمانهای غیر دولمی فعاال دک محلاه یاا منطقاه ابا
تذب و هاکاکی با این خانهها باشند.
-4توتیه مدیران شهرداکی برای تعام بهمار باا مادیران محاالت و پرهیاز از کفماکهاای
آمرانه و سازمانی از تاله مواکدی است ته دک تذب و نگهداشات افاراد داوطلاب و باا
انگیزه و توانا دک سراهای محالت نقش داکد .هاچناین اکائاهی آماوزشهاای م ملاف و
منمار به مدیران شهرداکی هاراه باا تادوین ساند توساعهی برناماهکیازی مشااکتمی دک
کاسمای برنامهکیزیهای محلی و مشاکتمی پیشنهاد مینردد.
-3بر توافقنامه با سازمانهای دولمی و محلی و تبیین تایگااه مادیریت محلاه و تشاکی
تلنات دوکهای بین تاام سازمانهای ذینفع محلی دک الب هماندیشیهای محلی تأتیاد
میشود.
 -1تعریف نقش سازمانهای ا رنذاک دک اماوک محلاهای پاس از توافقاات باین مادیریت
شهری هشوکای شهر و شهرداکی( دک ترتیب هیأت امنای مدیریت محاالت باه راوکت
تاکبردی تعریف و عالیاتی نردد.
-1پیشنهاد می شود از فرفیت فااهای م.اازی و شناساایی آن باه شاهروندان و اکائاهی
کوشهای نوین اطالعکسانی محلی و بازخوکد نمایج فعالیاتهاا و برناماههاای مادیریت
محله به روکت مقطعی و دوکهای به شهروندان اسمفادهی حداتثری شود.
-1تصوک اینکه مم صصان و تاکشناساان بات.رباه ب واهناد داوطلباناه و بادون دکیافات
وتهی خدماتی کا اکائه دهند ،تصوک مناسبی نینت و امکان اینکه افراد غیار مم صا

و

تم ت.ربه تذب شوند کا افزایش می دهد پس با دک نظر نرفمن حقال.لنه برای اعااای
شرتتتننده دک تاکنروه های ت صصی دک محالت ،و ت صی

ب شای از فعالیاتهاای

فرهنگی و اتمااعی به این افراد میتوان تذب این افراد  -ته تاتنون موفقیتآمیاز نباوده
 کا برکسی و امکان سن.ی ترد.-7اسمفاده از فرفیت NGOها و CBOها به شدت توریه مایشاود .پیشانهاد برنازاکی
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هاایشی علای با موضوع نقش NGOها دک توسعهی محلی و مشاکتت با طرح مادیریت
محلی نیز توس شهرداکی تهران اکائه مینردد.
-8توسعهی مشاکتتهای مردمی نیازمند طراحی ،تدوین و اترای هاهتانبه و اسامفاده از
ابزاکهای ناوین مشااکتمی اسات پاس پیشانهاد مای ناردد دک پودماان مادیریت شاهری
محلهمحوک ته توس واحد آماوزش هاای شاهروندی دانشاگاه علاای تااکبردی برنازاک
می شود؛ فنون و علومی از بی  :نظاام پیشانهادها ،نظرسان.ی ،نیازسان.ی ،هاماندیشای،
مدیریت دانش ،سازمان یادنیرنده ،مهاکت های کفماکی ،تنهیلگری و فنون برنامهکیزی ته
بعااو برخی از آنها ته بهعنوان سرفص های آموزشی وتود داکند اما به روکت تااکبردی
تدکیس نایشوند – به روکت تاکناهی و عالیاتی تدکیس شوند.
 -3تعیین شفاف و د یق حاایتهای مالی از برنامههای مدیریت محله روکت پذیرد.
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