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 چکیده

اي را در قالب فرآیندي  چند دهه است که کشورهاي توسعه یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهري، توسعه محله
گران امور شهري بر این  پژوهشبسیاري از . هاي خود قرار دادند مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور، در محور برنامه

هاي ساکنان شهر بوده و با هدف  ریزي شهري فرآیندي انسان محور و منطبق با نیازها و خواسته باورند که اگر برنامه
توان به حرکت به سوي توسعه پایدار  مندي و خدمات رسانی حداکثري به آنان انجام شود، می دستیابی به رضایت
هاي محلی در توسعه پایدار شهري، اقدام  ریزي ن شهري تهران با آگاهی از نقش مؤثر برنامهمدیرا. شهري امیدوار بود

هاي علمی معتبر در زمینه  پژوهش حاضر سعی دارد تا با استناد به نظریه. محوري نموده است به اجراي طرح ناحیه
رسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مدیریت شهري و توسعه پایدار شهري، ضمن بر

این طرح به . اي ایفا کرده، بپردازد موفقیت اجراي طرح ناحیه محوري، به نقشی که این طرح در توسعه پایدار محله
نامه، اطالعات مورد نیاز پژوهش از  شهر تهران انجام شده و به کمک پرسش 5روش پیمایش در بین محالت منطقه 

هاي این پژوهش نشان داد که  تحلیل یافته. گانه این منطقه گردآوري شد 29ت بین کلیه اعضاي شورایاري محال
ها، بیشترین موفقیت طرح را در افزایش قابل مالحظه ارتباط بین مردم و مدیران شهري، رضایت  اعضاي شورایاري

حلی و افزایش تر خدمات شهري به شهروندان، افزایش همکاري مردم با مسئولین م مردم از مدیریت، ارائه آسان
و در مقابل  کمترین میزان موفقیت طرح را در واگذاري امور شهري از . اند مشارکت مردم در امور شهر برشمرده

رسانی  توان گفت که سرمایه اجتماعی موجود در محله و اطالع همچنین می. اند شهرداري مناطق به نواحی دانسته
طه مستقیمی با میزان موفقیت آن نقش داشته و افزایش موفقیت طرح نیز طرح، راب... ها و  مناسب درباره اهداف، ویژگی

ترین یافته این  مهم. هاي شهري خواهد شد هاي مشارکت و میزان مشارکت شهروندان در برنامه موجب افزایش انگیزه
  .ردمحوري در توسعه پایدار شهري دارد، جستجو ک توان در نقش بسزایی که اجراي طرح ناحیه پژوهش را می

  
  مقدمه -

از نیمه دوم قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم بدنبال تغییرات ساختاري و بنیادي در اوضاع اقتصادي ، اجتماعی و 
سیاسی جهان ، مطالعات نظري و تحقیقات کاربردي در حیطه مدیریت و برنامه ریزي شهري به طور جدي صاحبنظران 

سوسی  به سوي نظام هاي دموکراتیک شهري و رویکرد اداره شهر ها و متخصصین امور شهري را وادار به چرخش مح
ر هاي در حال توسعه چالش ها ي .در این راستا ، مدیران شهري به ویژه در کشو. از سطوح خرد به کالن نمود 

طرح هاي  نوپدیدي را در این عرصه نوین تجربه نمودند و دریافتند که رویارویی با این چالش ها جز با ارائه الگوها و
  . توسعه محلی و پیگیري اهداف مردم محور آن ها میسر نخواهد بود 

تجربیات کشور هاي جهان و البته بسیاري از تجربیات شهرداري در کشور ما نشان داده است که نمی توان از نگاه باال 
وجه به محالت و بر همین اساس بار دیگر ت. و در قالب نقشه هاي مختلف در حل این معضالت شهري موفق شد 

  .جوامع فرد شهري در دستور برنامه ریزان شهري قرار گرفت 
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جنبش توسعه محله اي در چارچوب توسعه پایدار شهري محله ها و سلول هاي شهري را در برنامه ریزي خود قرار 
اجتماعی تاکید می  داده است و در این راستا عمدتاً بر ابعاد اجتماعی ، ظرفیت هاي موجود در محله ها و سرمایه هاي

  . کند 

در کشور ما نیز توجه به تجربیات گذشته ، برنامه ریزان و مدیران شهري ناگزیر از توجه به برنامه ریزي در مقیاس هاي 
در این صورت است که می توان ابعاد مختلف . خرد در قالب واحد ها و سلول هاي شهري یعنی محله ها می باشند 

وس مورد بررسی قرار داد و با برنامه ریزي مناسب و استفاده از منابع محلی به شاخص زندگی شهري رابه شکل ملم
  هاي توسعه محله اي دست یافت 

  بیان مسأله-      
رشد فزاینده ابعاد شهر نشینی و شکل گیري مقیاس هاي جدیدي از رشد شهري در طی چند دهه اخیر موجب شده 

در این میان توجه و تاکید برنامه ریزي  و مدیریت . نوینی مواجه گردد  است که شهر و شهرسازي معاصر با چالشهاي
شهرها ،بیش از هر زمان دیگري به سطوح پائین تر و ابعاد ملموس زندگی شهري متوجه شده 

، چنانکه پژوهشها و مطالعات زیادي در یکی از دو دهه اخیر صورت گرفته است که ) fridman،43:1993(است
سیاستگذاري ، برنامه ریزي و مدیریت شهري را از خردترین واحد ، یعنی محله در شهر هدف قرار داده است به نوعی 

).madanipoor,1996:84وlandman,2003:132(  

مطرح شده است این برنامه ریزي مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده و ) مبنا  –محله ( بر این اساس مفهوم برنامه ریزي 
مقیاس هاي ذهنی به مقیا س محلی و خرد می پردازد در واقع این الگو در پی شناخت ویژگی ها  بجاي نگرش کالن و

 .و توانایی محله ها و ناحیه هاي شهري است 

مفاهیمی چون برنامه ریزي از پائین ، مشارکت جمعی و فراگیر حق انتخاب فزونتر براي ساکنین محلی ،عدالت 
اه با کارایی بیشتر ، توزیع عادالنه امکانات و مواهب توسعه و نیز رفاه مردم تنها در اجتماعی ، ایجاد فرصتهاي برابر همر

  )137:1379صرافی ، ( و برنامه ریزي محالت شهري عینیت می یابد ) توسعه محله اي ( سایه مفهوم 

سازد بلکه آن ها را وا پیچیدگی مسائل و اهمیت آن ، نه تنها برنامه ریزان را با واقعیت وجودي این پدیده  روبرو می 
. می دارد روشهاي پیشین مدیریت شهري را رها کنند و با افکار نو و روش هاي نوین به مقابله با این مساله بپردازند 

امروزه تحول در مدیریت شهري و اتخاذ مدیریت نوین عبارت است از اداره امور شهري به منظور رشد پایدار مناطق 
  )46: 1381،  رضویان(شهري در سطح محلی 

مدیریت شهري امروزه به ساختاري سیال تر و قابل انعطاف تر نیاز دارد که قابلیت سرعت در عملیات براي کسب نتایج 
مدیریت شهري با شالوده بروکراتیک ، سلسله مراتبی ، دیوانساالري و غیر مشارکت جوي .بیشتر و بهتر را داشته باشد 

براي گریز از . ، مبتنی بر مشارکت ، شهروند مداري و البته انعطاف پذیر تبدیل شود  قرن بیستمی  باید به مدیریتی نوین
این خطر و تبدیل سیستم سنتی و غیر کارآمد فعلی به سیستمی سریع ، خطر پذیر ، نوآور، کار آفرین و خالق ، ایجاد 

شهرداري ضروري است  تغییر و ضرورت مهندسی مجدد در فرهنگ مبتنی بر بروکراسی دیوان ساالري سازمان
  )1385روحانی، (
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مدیریت شهري تهران با همیاري شهروندان تهرانی با ایجاد شورا یاري ها و جلب مشارکت شهروندان در اداره امور 
شهر ، تعریف نوینی از مدیریت شهري در برنامه هاي توسعه شهر را مطرح  ساخته است و در این خصوص طرح ناحیه 

تمرکز زدایی بر مبناي مدیریت شهري با رویکرد اجتماعی شهرداري تهران به اجرا در آمده  محوري را بر اساس اصل
 .است 

در شهرداري تهران با هدف  تمرکز زدایی ، مدیریت محلی ، 1387اجراي طرح ناحیه محوري که از ابتداي سال 
، تسهیل و افزایش  خدمات و محله محوري ، افزایش بهره وري ، تکریم مردم و رضایتمندي شهروندان با تسریع 

همچنین توسعه مشارکت شروع شد واز آنجایی که شهرداري تهران تصمیم قاطع خود را براي تبدیل شدن به نهاد 
اجتماعی گرفته است، با تفویض اختیارات مناطق به نواحی و ادارات تابعه زمینه اي ایجاد می کند  که ضمن اعتماد 

اجتماعی بتوانند از تصدي گري امور کاسته و در نهایت به تکریم و جلب رضایت  سازي به عنوان مهم ترین سرمایه
  .شهروندان دست یابند 

می  5این پژوهش در پی بررسی نقش اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران در توسعه پایدار محله اي در منطقه 
و ارائه راهکار مناسب براي عبور از این  باشد همچنین در نظر دارد به بررسی موانع و مشکالت پیش روي این طرح

شروع  1387موانع بپردازد بنا بر این سوال اساسی این است که طرح ناحیه محوري شهرداري تهران که از ابتداي سال 
به فعالیت کرده آیا در این مدت توانسته است نقش و کارکرد اجتماعی خود را در برنامه ریزي توسعه محالت ایفاد 

  نماید ؟

 
  :اهمیت پژوهش -

در گرو توسعه پایدار ... کیفیت زندگی شهري، برخورداري شهروندان از رفاه اجتماعی، مطلوبیت زندگی شهري و 
هاي مختلفی را اجرا  یابی به اهداف فوق، برنامه شهري بوده و مدیریت شهري در شهرهاي مختلف جهان، جهت دست

اي بسیاري مواجه شده و امروزه از دستور کار مدیران شهري براي اجرا ها با انتقاده برخی از این برنامه.  نموده است
هایی است که تاکنون  رویکرد محله محوري از جمله برنامه. شوند خارج شده است و برخی دیگر همچنان اجرا می

  . بیشترین توفیق را در توسعه پایدار شهري داشته است
ها و نیازهاي  هایی هستند که مبتنی بر ویژگی اي، آن هاي توسعه هباید در نظر داشت موثرترین و پایدارترین برنام

نظر  بنابراین براي موفقیت در چنین طرحی، ضروري به. اجتماعی افراد جامعه مورد نظر، طراحی، تدوین و اجرا گردد
شهري داشته  رسد که به شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت این طرح و نقشی که این طرح در توسعه پایدار می

  . و همچنین شناخت چگونگی این تأثیرات، گامی موثر برداشته شود
اي و توسعه پایدار  شک بررسی علمی این طرح و ارائه راهکارهاي علمی و عملی براي بهبود عملکرد مدیریت محله بی

  ..تواند نقش مهمی در توفیق طرح خواهد داشت شهر تهران، می
هاي علمی موجود به مسائل کنونی  ها و تئوري ده از روش علمی و بر مبناي نظریهاین پژوهش سعی دارد با استفا

اي در این منطقه از شهر  شهر تهران پرداخته و راهکارهاي علمی دستیابی به توسعه پایدار محله 5هاي منطقه  محله
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قاي کیفیت زندگی مطرح تهران را در جهت بهبود کارکرد اجتماعی شهر تهران و افزایش سطح رفاه شهروندان و ارت
 . نماید

  اهداف پژوهش-         

  .توان اهداف این پژوهش را در قالب یک هدف اصلی و سه هدف فرعی زیر بیان نمود بر اساس مساله بیان شده می
  هدف اصلی  -           

 اي بررسی تاثیر اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران بر توسعه پایدار محله -

  اهداف فرعی -          

  تعیین نوع و میزان تأثیر اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران بر توسعه پایدار اقتصادي -

  تعیین نقش اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران برتوسعه پایدار اجتماعی -

 زیست محیطی-تعیین نقش اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران بر توسعه پایدار کالبدي -

 تعیین نقش اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران بر مشارکت مردم در امور شهري -

  تعیین نقش سرمایه اجتماعی شهروندان بر میزان موفقیت  اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران -

    
  :سواالت پژوهش -

  سوال اصلی

 پایدار محلی نقشی داشته باشد ؟آیا اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران توانسته است در توسعه 

  سواالت فرعی 

آیا  -آیا اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران توانسته است در توسعه پایدار اقتصادي نقشی داشته باشد ؟ -
 اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران توانسته است در توسعه پایدار اجتماعی نقشی داشته باشد 

زیست محیطی نقشی داشته –حوري شهرداري تهران توانسته است در توسعه پایدار کالبدي آیا اجراي طرح ناحیه م -
  باشد؟

آیا  -آیا اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري توانسته است مشارکت مردمی را در فعالیت خود در نظر بگیرد؟  -
 داشته است سرمایه اجتماعی شهروندان در موفقیت اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري تهران نقشی 

  :هاي تحقیق فرضیه -

  : فرضیه اصلی. 
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  . داري وجود دارد اي رابطه معنی تهران و توسعه پایدار محله 5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه

  :هاي فرعی فرضیه               

  .داري  وجود دارد رابطه معنیتهران و توسعه پایدار اقتصادي  5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه  -
  . داري وجود دارد تهران و توسعه پایدار اجتماعی رابطه معنی 5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه -
رابطه زیست محیطی،  -کالبديتهران و توسعه پایدار  5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه -

  .داري وجود دارد معنی
داري  تهران و مشارکت مردم در امور شهري محله، رابطه معنی 5طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه بین اجراي -

 .وجود دارد
تهران رابطه  5بین سرمایه اجتماعی شهروندان و میزان موفقیت اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري منطقه -

  .داري وجود دارد معنی
  
  طرح ناحیه محوري شهرداري تهران -

راهبردي جدید شهري به ویژه  –ویزگی هاي اصلی طرح ناحیه محوري در قالب برنامه ریزي ساختاري یکی از 
کالنشهر ها نفی برنامه ریزي متمرکز و و تقسیم وظایف برنامه ریزي میان سطوح مختلف تصمیم گیري و مدیریت و 

اً الزمه تحقق توسعه پایدار شهري ، تاکید بر تقویت نهاد هاي برنامه ریزي و مدیریت محلی است که این امر اساس
  . تامین نیاز ها و ارزش هاي بومی ، محسوب می گردد 

امروزه در دنیا به ویژه در جوامع توسعه یافته این اجماع نظر میان سیاستمداران و برنامه ریزان به وجود آمده است که 
هروندان است که از این باب بتوانند محله اي تغییر محیط زیست شهري به شکل دلخواه و بهینه مستلزم همراه نمودن ش

  . امن ، توانمند ، سالم و نهایتاً زیبا پدید آورند 
بنا بر این یکی از ابزار ها و خط مشی ها یی که براي رسیدن به این هدف و دخالت دادن مردم محله در طراحی و 
برنامه ریزي به کار گیري شده است مبحث ناحیه محوري و استراتزي توسعه از پائین به باال در مدیریت شهري جدید 

  . بوده است 

مشکالت و نارسایی هاي شهري و تسریع و تسهیل وافزایش کیفیت خدمات بر این پایه شهرداري تهران براي غلبه بر  
به شهروندان و توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهر ، این سیاست و راهبر د را طراحی و اجرا نموده است برنامه 

ي به موازات ریزان و مدیران شهري امروزه بر این اصل باور دارند که تمرکز گرایی و حجیم بودن ساختار شهردار
افزایش شهر نشینی به ویژه در کالنشهر ها نسخه باطل شده اي است که حتی در شهر هاي متوسط نیز فاقد کمترین 

روحیه همکاري و تعاون سنتی و . از سویی در کشور ما ایران زمینه مناسبی براي مشارکت وحود دارد . کارآیی است 
و اصوالً نهاد هاي . بهره گیري از نیروهاي مردمی به وجود آورده است تعاون سنتی و تاریخی ما امکان مناسبی براي 

بنا براین در مدیریت شهري . خود جوش مردمی همیشه از موثر ترین عوامل اداره محیط هاي اجتماعی بشمار می آیند 
آن ها مرتبط جدید تهران تالش گردید  تا شهروندان در مدیریت امور و تصمیماتی که به طور مستقیم با سرنوشت 

است مشارکت کنند و بستري ایجاد شود نا آنان چشمان خود را بروي حقایق محیط اجتماعی خود باز نگه دارند و در 
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از سومین اجراي این برنامه موجب خواهد شده ، تا حلقه اتصال . جهت رفع نیاز هاي محیط زیست خود اقدام نمایند 
ري استحکام بیشتري یافته و مردم احساس کنند که به درخواست آن ها بین شهروندان ، شورا هاي ملی و مدیران شه

  )1387،10زندیان ، . (اهمیت داده می شود 
 

  اهداف طرح ناحیه محوري -      
الغر شدن ساختار شهرداري در تمام سطوح آن ) واگذاري امور شهري از مناطق به نواحی شهري ( تمرکز زدایی  -1

  ان نمونه در سطح حوزه شهر سازي و معماري موارد زیر اجرا گردیده است به عنو. ها مشاهده می شود 
  راه اندازي و بکار گیري آرشیو الکترونیک اسناد ) الف
  راه اندازي کامل و تکمیل فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک ددر سطح نواحی ) ب 
  ف تشکیل شرکت هاي انتظام به منظو رجلوگیري بموقع از  ساخت و سا زخال) ج 

  رفع مشکالت ناحیه محوري ) د
  ) مدیران شهري  –شورایاري ها  –شهروندان ( تحقق مدیریت محله اي  -2
  افزایش بهره وري در منابع و نیروي انسانی  -3
  افزایش رضایتمندي مردم  -4
  تسریع و تسهیل و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان  -5
  توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهري  -6
  
  اصول طرح ناحیه محوري -
  گسترش نیافتن سازمان شهرداري  -1
 افزایش کارآمدي و کار آیی  -2

 افزایش نیافتن نیروي انسانی  -3

 تقویت نگاه سیستمی به مدیریت شهري  -4

 برخورداري از توان بخش ها غیر دولتی در اداره امور شهري  -5

 ارتقاي سطح دانش و مهارت هاي نیروي انسانی  -6

  
  مزیت طرح ناحیه محوري -
ساکنان هر محله بهترین شناخت از محیط زیست خود داشته و با تعامالت زیاد و نزدیکی با هم : تصمیم گیري بهتر  -1

  . در فرآیند تصمیم سازي کمک شایانی به تصمیم گیران و برنامه ریزان خواهند نمود 
دخالت دادن شهروندان، مدیریت محلی، اعتماد به نفس، قابلیت مهارت و تفکر، کار گروهی : انمند سازيتو -2

 . فرآیند مدیریت و ساماندهی شهري را توانمند خواهند نمود 

مشارکت مردم در برنامه ریزي ها و دخالت در چگونگی تصمیم گیري : افزایش روحیه مردم ساالري در جامعه  -3
 . ا مسائل محلی یکی از شیوه ها ي مهم در تعمیق مردم ساالري در جامعه محسوب می شود در رابطه ب
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باال بردن آگاهی و بینش مردم محله در ارتباط با قوانین و ضوابط : آگاهی از قوانین ضوابط شهري و شهر سازي   -4
 شهر و شهر سازي 

هستند احساس دلبستگی بیشتر پیدا می کنند بنابر این  محیطی که مردم در آفرینش و خلق آن سهیم: توسعه پایدار  -5
 . در نگهداري و حفاظت از آن تالش زیادي نیز می نمایند 

همکاري نزدیک با مردم محله به متخصصان وکارشناسان شهرداري براي کسب دید بهتر نسبت : آموزش حرفه اي  -6
 .عمل کند و نتایج بهتر کسب کنند  به جامعه هدف کمک می کند و باعث می شود آن ها به شکل موثر

ارتباط نزدیک مدیران و شهرداران  نواحی با : کاه و کوتاه کردن سلسله مراتب تصمیم کیري و تصمیم سازي   -7
مردم محله از یک طرف زمینه اعتماد سازي آنان را فراهم و از سوي دیگر مفاهیمی از قبیل چه کسی تصمیم می گیرد 

می گیر د ؟ چه کسانی این تصمیمات را اجرا می کنند ؟ به هم نزدیک شده و مقوله مشارکت ، براي چه کسی تصمیم 
 . مردم در سرنوشت خود و فرآنید مدیریت شهري تجلی می بخشد 

اگر . حصول بهتر، نتایج بهتر، از آن جا که هدف نهایی هر طرحی ارائه راه حل ها مناسب براي حل مشکالت است -8
توان راه حل هایی ممکن و پیشنهادي را بیش از انتخاب نهایی  برنامه ریزي شهري درگیر شوند میشهروندان محلی در 

 . آزمایش و اصالح کرد و نتایج بهتر بدست آورد 

 افزایش رضایتمندي شهروندان  -9

به مردم  استحکام حلقه اتصال مردم ، شورا یاري ها و مدیران شهري ، نزدیک کردن ساختار اجرایی شهرداري ها -10
 . در مقیاس هاي محلی که از عمده ترین مزایاي این طرح است 

افزایش کار آیی ساختار مدیریتی شهرداري در زمینه هاي خدمات شهري ، عمرانی ، شهر سازي ، معماري و -11
  )11همان ،.(حوزه هاي اجتماعی 

  
  چارچوب نظري-

هاي بیان شده استفاده از نظرات اساتید محترم، از میان نظریههاي پژوهش و با در پژوهش حاضر، با توجه به محدودیت

  :در بخش مبانی نظري، مباحث زیر جهت سنجش موضوع تحقیق انخاب شدند

ها پرداخته و اجزاي توسعه در سه هاي بیان شده به یک جمع بندي از این نظریهدر بخش توسعه پایدار با توجه به نظریه

  .زیست محیطی در نظر گرفته شده است -ديبخش اقتصادي، اجتماعی و کالب

این . براي سنجش سرمایه اجتماعی، ابعادي را که گروه کندي دانشگاه هاروارد در نظر گرفته بودند، استفاده شده است

  .  ، پیوند هاي اجتماعی غیر رسمی)اي، سیاسی و مدنیمحله( اعتماد، مشارکت : ابعاد عبارتند از
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درگیري ذهنی و عاطفی، انگیزش و : ي ذهنی مشارکت بسنده شد که عبارتند ازهادر بخش مشارکت به شاخص

  پذیرش مسئولیت 

این . براي سنجش میزان موفقیت طرح ناحیه محوري، اهداف در نظر گرفته شده این طرح، مورد سنجش قرار گرفت

و نیروي انسانی، افزایش  تمرکز زدایی، تحقق مدیریت محله اي، افزایش بهره وري در منابع: اهداف عبارتند از

رضایتمندي مردم، تسریع و تسهیل و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان، توسعه مشارکت مردم در اداره 

 امور شهري

براساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر در نظر دارد تا مدل پژوهش زیر را عملیاتی نموده و وجود و شدت رابطه بین 

 .متغیرها را بسنجد

 

  منطقه مورد مطالعه-

هکتار در شمال غرب تهران قرار دارد که از جنوب به جاده مخصوص کرج،  5287.1شهرداري با مساحت  5منطقه 
و از شرق به بزرگراه محمد علی جناح و اشرفی  22غرب به مسیل کن و منطقه از شمال به دامنه کوه هاي البرز، از 

گانه شهر تهران محسوب شده که از شرق همسایه منطقه  22این منطقه از بزرگترین مناطق . اصفهانی محدود می شود
  .قرار دارد 22و  21و از غرب در مجاورت منطقه  9، از جنوب مجاور منطقه2

  شهر تهراندر  5موقعیت منطقه :

 

توسعه 
  پایدار 

توسعه 
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. محله تشکیل شده است 29ناحیه و  7از  5بر اساس تقسیمات داخلی مالك عمل شهرداري در وضع موجود، منطقه 

محله 3با کمترین مساحت از  5محله و ناحیه  8با بیشترین مساحت مشتمل بر  3در بین نواحی هفتگانه منطقه، ناحیه 
آورده  1-2مشخصات نواحی و محالت منطقه در جدول شماره  اسامی و . مهران واباذروفردوس تشکیل شده است

 .شده است

  

 منطقه تاریخچه  -2-46

و  2به لحاظ قدمت سکونت نواحی شمالی منطقه به خصوص دو ناحیه . ناحیه است 7شهرداري تهران داراي  5منطقه 
سال و حتی بنا بر نتایج پاره اي سابقه سکونت در روستاي کن در ناحیه دو به بیش از هزار . قدمتی دیرینه دارند3

قرارگیري در مسیر . روستاي کن در گذشته کارکرد کاروانسرایی نیز داشته است. پژوهشها به پیش از اسالم باز میگردد
  .زائران امامزاده داوود و برخورداري از آب و هواي مناسب از دالیل تدوام سکونت در این محدوده است

از نخستین سکونتگاه هاي شمال و شمال غرب تهران هستند که با وجود  3ر ناحیه محالت باغ فیض و پونک نیز د
، 3هسته اولیه این دو محله در ناحیه . قدمت زیاد آن ها، تاریخ مستند و دقیقی از زمان پیدایش آن ها در دست نیست

دههاي عینعلی و زینعلی در عبور رودخانه از محدوده این دو روستا و وجود امام زا. روستاهاي پونک وباغ فیض است
در باغ فیض هسته هاي اولیه سکونت در این دو ) ع(و سید محمدرضا ) ع(محله پونک و امام زادههاي علی بن جعفر 

  .محله را شکل داده اند
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شامل نواحی (چنانچه منطقه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کنیم، نواحی موجود در شمال منطقه  
به غیر از هسته هاي اولیه سکونت در کن، باغ فیض و . تري نسبت به نواحی جنوبی برخوردارند قدمت بیش)1،2،3،7

 40پونک که مربوط به روستاهاي پراکنده در شمال محدوده است موج موخرتر سکو نت در شمال منطقه از دهه 
شمسی و  40نیز از دهه  6و  5شروع سکونت در نواحی . شمسی و از جنوب این نواحی به سمت شمال آنها آغاز شد

  .شمسی آغاز شد 50از اواسط دهه  4در ناحیه 

،  60در مجموع میتوان گفت حاشیه غربی تهران در جریان گسترش شهر و افزایش مهاجرت به آن در اواسط د هه 
 اشباع شدن ظرفیت پهنه هاي مرکزي شهر و. جزئی ازتهران شد و پیش از آن از حواشی شهر تهران محسوب می شد

بخصوص مهاجرینی که به دنبال (افزایش قیمت زمین و مسکن در این پهنه ها به گونه اي بود که مهاجرین شهرستانی 
نامساعد شدن شرایط اقتصادي در روستاها و شهر هاي و کوچک، در جستجوي کار به تهران مهاجرت می کردند و 

توانایی تهیه مسکن در پهنه هاي مرکزي تهران ) ند در مجموع متعلق به دهک هاي پایین یا متوسط درآمدي جامعه بود
قرار . را نداشتند و در مناطقی که در آن زمان هنوزجزء حاشیه هاي تهران محسوب می شدند، سکونت می گزیدند

  داشتن بسیاري از کارخانه ها و کارگاه هاي بزرگ و کوچک در

بی تهران براي افرادي که براي کار در این کارخانه ها کرج در غرب تهران نیز بر مطلوبیت پهنه غر-حاشیه مسیر تهران
عالوه بر این گروه، بسیاري از افراد متعلق به دهک هاي متوسط و پایین جامعه شهري . به تهران می آمدند، می افزود

در  ارزا نتر - به نسبت مرکز شهر -نیز که توانایی خریدمسکن در پهنه هاي مرکزي را نداشتند، با خرید زمین هاي 
به جز این دو گروه، تعاونی هاي برخی از سازمان ها و ادارات . غرب تهران، اقدام به ساخت وسازدر این پهنه کردند 

نیز اقدام به خرید زمین هاي ارزا نقیمت حاشیه تهران کردند و در این زمینها اقدام به ساخت و ساز ) عموماً دولتی(
  .دادندکرده یا آن را در اختیار اعضاء خود قرار 

توسعه این پهنه به حدي رسید که امنیت نسبی در پهنه  68-70بر اساس اظهارات ساکنین، در حد فاصل سالهاي 
در سال هاي اخیر به دنبال گسترش . پدیدار شد و امکانات اولیه زندگی در حد رضایت بخشی در آن به وجود آمد

ایش قیمت زمین و مسکن شد، سکونت در محدوده هاي شبکه بزرگراهی و افزایش تقاضا براي مسکن که منجر به افز
زراعی و باغی در برخی از قسمت هاي منطقه شکل گرفت و نیز در برخی قسمت هاي دیگر بسیاري از ساختمان هایی 

با این وجود . که مد ت زمان زیادي نیز از ساخت آنها سپري نمی شد، تخریب و به جاي آنها آپارتمان احداث گشت
ن هایی که در گذشته کاربري کشاورزي داشته و امروزه به صورت زمینهاي بایر یا خرابه هایی در میان هنوز هم زمی

  . ساختما نها درآمد ه اند در پهنه مورد بررسی دیده می شوند

  :نوع پژوهش -

بررسی نقش طرح ناحیه  محسوب کرد که هدف از آن کاربرديتوان این پژوهش را یک پژوهش  بر حسب هدف، می
  .شهر تهران است 5محله اي منطقه  محوري در توسعه پایدار

و به توصیف  زیرادانست  تحلیلی -پیمایشیتوان این پژوهش را  ، می)طرح پژوهش(ها  بر حسب نحوه گردآوري داده
  . پردازد ویژگیهاي جامعه آماري میتحلیل 
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عنی در مقطع زمانی معین انجام خواهد شد اما قابلیت تبدیل به به لحاظ طول و مدت زمان، پژوهشی مقطعی است، ی
هاي طولی براي سنجش تغییرات در طول زمان را نیز دارد که این امر با تکرار اجراي این طرح در سالهاي آتی  پژوهش

  .میسر خواهد گشت

  :روش پژوهش 

  .ادي و روش پیمایشیروش اسن: در این پژوهش به طور کلی از دو روش پژوهش استفاده شده است 

ها، اینترنت و مجموعه قوانین و مطالب مرتبط با طرح در شهرداري، مورد  در روش اسنادي، کتب، مقاالت، پایان نامه
  .اند بررسی قرار گرفته و مطالب مربوط به مدیریت شهري و اهداف طرح ناحیه محوري، گردآوري شده

ام شده، متغیرهاي مرتبط با موضوع پژوهش، استخراج و فرضیات در روش پیمایشی از مجموع نظریات و مطالعات انج
  .اند پژوهش تدوین یافته

  محدوده مکانی و زمانی پژوهش -
 1389شهر تهران و محدوده زمانی جمع آوري اطالعات، نیمه نخست سال  5محدوده مکانی پژوهش، منطقه 

  .باشد می

  :جامعه آماري-
  . باشند شهرداري تهران می 5یاري محالت ساکن منطقه جامعه آماري در این پژوهش اعضاي شورا

  : روش نمونه گیري و حجم نمونه-
نفر  290، 5عضو شواریاري دارد که جمعاً در منطقه  10هر محله . باشد محله می 29ناحیه و  7تهران داراي  5منطقه 

ر زمان محدود و با توجه به عدم با توجه به امکان دسترسی به کل جامعه آماري د. باشند عضو شورایاري محالت می
  . کارایی تعداد کم نمونه در مباحث آماري، با راهنمایی اساتید محترم، اقدام به تمام شماري شده است

  :ابزار گردآوري اطالعات -
  .در روش اسنادي، با استفاده از فیش برداري در گردآوري اطالعات از متون و اسناد مورد نظر استفاده شده است

ایم، پرسشنامه است که  هاي مورد نظر پرداخته گیري صفات و ویژگی ابزاري که با آن به سنجش و اندازهدر پیمایش، 
ارائه در پیوست  کار رفته، اي از پرسشنامه به نمونه .شد پاسخ داده شهر تهران،  5هاي منطقه  اعضاي شورایاري توسط

  .است شده

 

  :ها تحلیل داده  وشر
، و با استفاده از تکنیک هاي آمار توصیفی و آمار استنباطی به دسته بندي  spssافزار ها، به کمک نرم تحلیل ستادهجهت تجزیه و 

، ارتباط متغیرها، میزان )میزان گرایش به مرکز و پراکندگی و شکل توزیع داده ها(ها، توزیع پاسخ هاي پاسخگویان  ستاده
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سته، آزمون فرضیه ها، و میزان و جهت اثرگذاري هر یک از متغیرها بر یکدیگر استفاده همبستگی بین متغیرهاي مستقل با متغیر واب
  .گردید

  :مار توصیفیآ
هاي میانگین، میانه و نما؛ براي توصیف میـزان پراکندگی، از انحراف معیار  ها از آماره براي توصیف میزان گرایش به مرکز داده

  .استفاده شده است
  :اطیاستنب/ آمارتحلیلی     

هاي آلفاي کرونباخ، تحلیل عاملی، جداول دو بعدي و ضریب همبستگی، آزمون  ها و تکنیک در این پژوهش با استفاده از آزمون
tها در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر متغیر وابسته و میزان و نوع تأثیر  هاي پژوهش به بررسی داده ، عالوه بر آزمون نمودن فرضیه

  . یگر آشکار پرداخته شده استهر یک از آنها بر یکد
  :سنجش پایایی  -الف

نامه  به همین منظور ابتدا پرسش. گیري را داشته باشد گیري بدین معنی است که ابزار، توانایی و قابلیت اندازه پایایی ابزار اندازه
نفر از افراد  30یع آن در بین تدوین و پس از انجام اصالحات الزم از سوي اساتید محترم، به منظور پیش آزمون مبادرت به توز

،  pre-testز نتایج حاصل ا، مشورت با اساتید محترم و در نهایت پژوهش هاي پیشینمطالعه . گردید  جامعه آماري مورد پژوهش
  .حمایت نمودند) پایایی پژوهش(از  ابزار اندازه گیري این پژوهش 

  :آزمون روایی  -ب
نتایج حاصل از . نامه، گردید هاي پژوهش، مبادرت به تعیین میزان پایایی پرسش تحلیل دادهبه منظور اطمینان از نتایج حاصل از   

مطالعه پیش آزمون و مقدار ضریب آلفاي کرونباخ معرف این واقعیت بودکه سؤاالت از سازگاري درونی بسیار باالیی در سنجش 
  .نشان داده شده است 1 -3نتایج آلفاي کرونباخ در جدول . هر یک از موضوعات برخوردارند

  
  نتایج آزمون آلفاي کرونباخ -

  مقدار آلفا  تعداد سواالت  ابعاد جزئی  ابعاد کلی

  توسعه پایدار
  0.83  3  توسعه پایدار اقتصادي

  0.81  12  توسعه پایدار اجتماعی  0.88
  0.79  8  زیست محیطی -توسعه پایدار کالبدي

  0.77  9  هاي مشارکت انگیزه

سرمایه 
  اجتماعی

  0.74  5  اعتماد اجتماعی

0.87  
  0.71  5  مشارکت سیاسی

  0.76  13  مشارکت مدنی
  0.75  7  پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی

  0.81  5  اي مشارکت محله
  0.76  6  طرح ناحیه محوري

  :تحلیل عاملی -پ
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  : به چند دلیل بر روي داده هاي این پژوهش انجام یافته است تحلیل عاملی

مشاهده پذیر، پی به وجود ابعاد پنهان و کوچکتر  ياز متغیرها زیادي تعدادبتوان توسط  تکنیکی کهنخست استفاده از 
 یشترینترین مفاهیم تبیین کننده به بمک نکاربردبه طریق همچنین توانایی آن را داشته باشیم تا از . پژوهش پرداخت

  . متغیر وابسته بپردازیم تبیین واریانس

ینکه با توجه به آلفاي باالي بدست آمده، الزم است تا به کمک تحلیل عاملی دریابیم آیا گویه هایی که از دیگر ا
سازگاري درونی بسیار خوبی در سنجش یک موضوع برخوردار بودند، همگـی در یک عامـل قرار می گیرند یا در 

، 2و زلر 1کارمینز(گیرد یا خیر د تایید قرار میهاي گردآوري شده مور آیا مدل نظري پژوهش به وسیله داده. چند عامل
1991.(  

هاي پژوهش جهت تحلیل کافی هستند یا خیر؟ به  و در پایان می توان به کمک تحلیل عاملی دریافت که آیا داده
  عبارتی دیگر آیا تعداد نمونه و ماتریس به دست آمده از آن، کفایت تحلیل را دارد یا خیر؟

هاي پیش آزمون نشان داد که عوامل مورد نظر عالوه بر تایید مدل نظري، توان تبیین  روي دادهنتایج تحلیل عاملی بر 
  .درصد واریانس متغیر وابسته را دارا بوده اند 70بیش از 

  نتایج تحلیل عاملي -.                                               

تعداد عامل   تعداد سواالت  ابعاد جزئی  ابعاد کلی
  ایجاد شده

مقدار بار 
  عاملی

درصد تبیین 
موضوع توسط 

  متغیرها

شاخص 
کفایت 

  نمونه

  توسعه پایدار

  0.72  74  0.88  1  3  توسعه پایدار اقتصادي
  0.77  82  0.81  1  12  توسعه پایدار اجتماعی
 -توسعه پایدار  کالبدي

  0.79  76  0.87  1  8  زیست محیطی

  0.77  76  0.80  1  9  هاي مشارکت  انگیزه

سرمایه 
  اجتماعی

  0.72  84  0.88  1  1  اعتماد اجتماعی
  0.68  65  0.84  1  1  مشارکت سیاسی

  0.78  76  0.94  1  1  مشارکت مدنی
پیوندهاي اجتماعی  غیر 

  0.73  79  0.92  1  1  رسمی

  0.75  72  0.89  1  1  اي مشارکت محله
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  0.75  85  0.87  1  6  طرح ناحیه محوري
    :جدول هاي دوبعدي -ت

بررسی معنادار بودن، نوع و شدت رابطه هریک از متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته و یا هر یک جفت متغیري که در فرضیه براي 
  .از جداول دو بعدي استفاده شده است. هاي پژوهش به آن اشاره شده است

  : ضریب همبستگی -ث
  . استبراي به دست آوردن شدت رابطه، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده 

  : تحلیل همبستگی - د
همچنین می توان به شدت این هم تغییري . تحلیل همبستگی براي درك معنادار بودن یا نبودن تغییرات هر جفت متغیر می باشد

  .مشاهده شده نیز پی برد
  :پیش آزمون -

گویه که در برگیرندة مفاهیم مدل پژوهشی بوده پس از تایید اساتید محترم،  104نامه با  در این پژوهش ابتدا با تهیه یک پرسش   
نتایج حاصل از این پیش . محله، که به تصادف انتخاب شده بودند، عملیاتی گردید 27محله از  3نفر از اعضاي شورایاري  30بین 

ها از توزیع مناسبی  پاسخ اغلب گویه.  نامۀ تهیه شده در سنجش مفاهیم مورد نظر پژوهش داشت الي پرسشآزمون، نشان از توان با
هاي مختلف طراحی شده در  برخوردار بوده و نتایج آزمون آلفا و تحلیل عاملی نشان از همبستگی باال و توان تبیین مناسب گویه

ها داشتند،  گویه که همبستگی کمی با دیگر گویه 2هاي اساتید محترم،  ییدر نهایت با استفاده از راهنما. سنجش مفاهیم داشت
  .گویه، آماده گردید 102نامه نهایی، با  حذف و برخی دیگر، اصالح شده و پرسش

 
  

ابتدا توزیع افراد را بر اساس . پردازیم می) تحلیلی(و روابط بین آنها ) توصیفی(به بررسی نهایی وضعیت متغیرها  نهایت ر د
اي از جمعیت نمونه را بر اساس این متغیرها پیش رو داشته باشیم کنیم تا شماي کلیاي، مستقل و وابسته توصیف میمتغیرهاي زمینه

هاي گردآوري شده خواهیم اي و مستقل با متغیر وابسته، به تحلیل دادهو سپس در ادامه از طریق آزمودن رابطه بین متغیرهاي زمینه
  .  پرداخت

  توصیف متغیر ها  -1

 -سنوات شغلی پاسخگویان شاغل-  ضع فعالیت پاسخگویان و -سطح تحصیالت پاسخگویان-سن–جنس -(  
  )میزان آشنایی با طرح ناحیه محوري شهرداري –مدت زمان سکونت پاسخ گویان در محل-محل سکونت پاسخگویان

  انگیزه هاي مشارکت محله اي -2

  سرمایه اجتماعی  -3

پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی -  اعتماد اجتماعی -  ها و گروهها در محل و عضویت افراد درآن  وجود تشکل (
  )مشارکت -  

  سرمایه اجتماعی-  
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  توسعه پایدار  -4

  توسعه پایدار -زیست محیطی  –توسعه پایدار کالبدي -توسعه پایدار اجتماعی -توسعه پایدار اقتصادي   

  موفقیت طرح ناحیه محوري  -5

  ل رابطه بین متغیر ها تحلی -6

  رابطه متغیر هاي زمینه اي وموفقیت طرح ناحیه محوري -  

  رابطه جنس پاسخگو وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  رابطه سن پاسخگو وموفقیت طرح ناحیه محوري    

  رابطه سطح تحصیالت پاسخگو وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  محوري رابطه وضع فعالیت پاسخگو وموفقیت طرح ناحیه-    

  رابطه ناحیه زندگی پاسخگو وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  رابطه میزان آشنایی پاسخگو با طرح ناحیه محوري و موفقیت آن-    

  رابطه متغیر موفقیت طرح ناحیه محوري و انگیزه هاي مشارکت فرد -  

  رابطه متغیر موفقیت طرح ناحیه محوري و سرمایه اجتماعی -  

  اعتماد اجتماعی وموفقیت طرح ناحیه محوريرابطه متغیر -    

  رابطه متغیر مشارکت سیاسی وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  رابطه متغیر مشارکت مدنی وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  رابطه متغیر پیوند هاي اجتماعی غیر رسمی وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  محوريرابطه متغیر مشارکت محله اي وموفقیت طرح ناحیه -    

  رابطه متغیر توسعه پایدار وموفقیت طرح ناحیه محوري-  

  رابطه متغیر توسعه پایدار اقتصادي وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  رابطه متغیر توسعه پایدار اجتماعی وموفقیت طرح ناحیه محوري-    

  زیست محیطی وموفقیت طرح–رابطه متغیر توسعه پایدار کالبدي -    
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  احیه محوري و متغیر میزان مشارکت محله ايرابطه موفقیت طرح ن-  

  رابطه متغیر میزان مشارکت محله اي و توسعه پایدار-  

  رابطه متغیر سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار -  

  :خالصه سیماي آماري -
% 50 تقریباً.  اند نیز مرد بوده% 81.5از پاسخگویان زن و %  18.5بر اساس نتایج آمده در فصل چهارم این تحقیق،  

 40. سال است 45سال قرار دارند و میانگین سن افراد پاسخگو تقریباً برابر ) میانسال( 64تا  45پاسخگویان بین سنین 
 32گویان شاغل بوده که  درصد از پاسخ 60. اند گویان زیر دیپلم و دیپلم و مابقی باالتر از دیپلم بوده درصد از پاسخ

درصد داراي  35سال و  20تا  11اي از  درصد داراي سابقه 33سال،  10ر از اي کمت درصد از شاغلین داراي سابقه
 52  ،2گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ 19،  1گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ 18. سال هستند 20اي بیشتر از  سابقه

 12  ،5گویان ساکن ناحیه  سخنفر از پا 30  ،4گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ 31  ،3گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ
  .هستند 7گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ 25 و  6گویان ساکن ناحیه  نفر از پاسخ

از زمان اجراي طرح آگاهی داشته و مابقی زمان اجراي آن را به  5هاي منطقه  درصد از اعضاي شورایاري 43تنها 
  . اند اشتباه بیان نموده و یا به این سوال، پاسخی نداده

درصد  11در مقابل. اند محوري زیاد بیان نموده ها میزان آشنایی خود را با طرح ناحیه درصد از اعضاي شورایاري 47
 42گونه آگاهی از طرح ناحیه محوري نداشته و یا آشنایی آنها با طرح اندك بوده است و  ها هیچ از اعضاي شورایاري

  . درصد تا حدودي با این طرح آشنا هستند
  یافته هاي اصلی پژوهش و مقایسه با پژوهش هاي قبلی بررسی -

  بررسی یافته هاي توسعه پایدارمحله اي -
توسعه پایدار اقتصادي، توسعه پایدار اجتماعی و توسعه : در بررسی توسعه پایدار، به سه بعد توسعه توجه شده است

معه مورد نظر از سه بعد اقتصادي، اجتماعی شود که جا در واقع زمانی توسعه پایدار می. زیست محیطی-پایدار کالبدي
ها بر این باورند که  دهد شورایاري ها نشان می یافته. زیست محیطی، به یک توسعه پایدار دست یافته باشند-و کالبدي

در . زیست محیطی بیشترین توسعه را داشته است-محله آنه به لحاظ اقتصادي کمترین توسعه و به لحاظ کالبدي
  .دانند اي نسبتاً توسعه یافته می ، محله خویش را محله5هاي منطقه  شورایاري نهایت، اعضاي

یافته این پژوهش با بسیاري از از مطالعاتی که در زمینه توسعه پایدار محلی صورت گرفته همسو می باشد از جمله با  
ه پایدار نشان می دهد با موضوع امکان سنجی ظرفیت هاي محلی در توسع) 1384( یافته هاي پژوهش حسن وحدانی

  .که استفاده از توان هاي محلی و مشارکت ساکنین محلی در توسعه پایدارمحله اي نقش بسزایی دارد 
با موضوع توسعه محله اي در تهران همسو می باشد ، دراین پژوهش نشان ) 1387( همچنین با پژوهش فرید صارمی 

باعث توسعه پایدار در زمینه اقتصادي، اجتماعی ، فیزیکی می  داده شده که نظام هاي مدیریتی محله محور در کشور
شود و اشاره می کندکه  تحقق رویکرد محله محوري در ایران نیازمند سازماندهی مجددو برنامه ریزي در چهار محور 

امل مشترك  مدیریت یکپارچه ، منابع مالی پایدار ، نیروي انسانی متخصص شهري و قوانین پشتیبانی کننده به عنوان عو
  .تحقق محله محوري می باشد  
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با موضوع توسعه پایدار محله اي همسو می باشد ، در این پژوهش نشان ) 1384( همچنین با پژوهش هانیه هود سنی 
می دهد مهمترین عنصر دخیل در کارآیی برنامه هاي توسعه محله اي ، شناخت پتانسیل ها و ظرفیت هاي اقتصادي و 

سطح محله می باشد همچنین  اشاره می کند که ایجاد شبکه هاي اجتماعی قوي می تواند باعث   توان هاي محلی در
  . حل مشکالت شهري و بهبود وضعیت زیستی ساکنین گردد 

  
  

  اي هاي مشارکت محله بررسی یافته هاي  انگیزه -
ي ذهنی و عاطفی براي درگیر: در این پژوهش، مشارکت مردم در امور اجتماعی محلی از سه بعد بررسی گردید

  .مشارکت، انگیزش افراد در مشارکت و مسئولیت پذیري آنان در مشارکتهاي اجتماعی محل
هاي عاطفی و ذهنی، انگیزش آنان در مشارکت و مسئولیت پذیري آنان  گویان به لحاظ درگیريها نشان داد پاسخ یافته

  .در مشارکتهاي اجتماعی محل، از سطح خوبی برخوردار هستند
این پژوهش با بسیاري از مطالعاتی که در زمینه مشارکت محلی صورت گرفته همسو می باشد از جمله با یافته هاي 
پژوهش علی رضا کلري با موضوع نگرش شهروندان از مشارکت در مدیریت شهري ، که نشان داد نگرش شهروندان 

  . در مشارکت تاثیر مثبتی در سطح عمکلکرد مدیریت شهري دارد 
با موضوع برنامه ریزي توسعه پایدار با تاکید بر مشارکت هاي ) 1382(چنین همسو با پژوهش جعفر ضابطیانهم

مردمی می باشد ، که نشان داد وجود تشکل هاي مردمی موجب نهادینه شدن امر مشارکمت مردمی و زمینه ساز 
  .اجراي برنامه هاي توسعه خواهد شد 

  
  عیبررسی یافته هاي  سرمایه اجتما -

ها؛  ها در محل و عضویت افراد در آن ها و گروه وجود تشکل: سرمایه اجتماعی از چند بعد مورد بررسی قرار گرفت
مشارکت سیاسی، مشارکت مدنی و مشارکت (اعتماد اجتماعی؛ پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی و مشارکت اجتماعی 

  )محلی
 هاي مذهبی و پایگاه بسیج خوب بوده و در مقابل از گروه هاي گویان از گروه ها نشان داد میزان استقبال پاسخ یافته

الحسنه کمترین میزان استقبال را  قرض ورزشی و صندوق هاي مربیان، گروه اولیاء خیریه، انجمن هاي علمی، انجمن
  .ها با استقبال پاسخگویان مواجه نشدند توان گفت گروهها و تشکل بر این اساس می. اند داشته

ها و کمترین اعتماد را به  گویان بیشترین اعتماد را به همسایه ها نشان داد که پاسخ تماد اجتماعی، یافتهدر بررسی اع
ها، همکاران، مسئولین محلی، مسئولین شهر و مسئولین  گویان به همسایه در مجموع اعتماد پاسخ. مسئولین کشور دارند

  .گردد کشور در سطح خوبی ارزیابی می
ها نشان داد  یافته. اجتماعی غیر رسمی، هم به وجود چنین پیوندهایی و هم به تنوع آن پرداخته شد در بررسی پیوندهاي

. توان در حد زیاد ارزیابی کرد ها می که میزان وجود پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی و میزان تنوع آن را در همه محله
  .  توان در سطح کم ارزیابی نمود ن پیوندي را میکمترین میزان پیوند با افرادي از ادیان مختلف بوده که سطح چنی
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ها نشان داد که بیشترین میزان  یافته. براي بررسی مشارکت از سه بعد سیاسی، مدنی و محلی، به آن پرداخته شد
گویان در امور محلی و سپس در امور مدنی بوده و کمترین میزان مشارکت آنان در امور سیاسی  مشارکت پاسخ

در نهایت میزان . گویان را  در سطح نسبتاً خوبی ارزیابی نمود توان میزان مشارکت پاسخ ه در مجموع میالبت. باشد می
  . توان در سطح نسبتاً مناسبی ارزیابی نمود سرمایه اجتماعی را می

ي پژوهش یافته این پژوهش مطالعاتی که در زمینه سرمایه اجتماعی انجام گرفته همسو می باشد ، از جمله با یافته ها 
با موضوع نقش  سرمایه اجتماعی در مشارکت ، نشان می دهد عوامل سرمایه اجتماعی بر افزایش ) 1383(امین اکبري 

  . مشارکت تاثیر می گذارد با این تفاوت که فشار گروهی درون گروهها اعضاي آن ها را وادار به مشارکت می کند 
ان سرمایه اجتماعی و شاخص هاي آن می باشد که نشان می با عنو) 1383(همچنین همسو با پژوهش لیلی احمدي

دهد عنصر کلیدي سرمایه اجتماعی حول محور اعتماد  می چرخد که به کمیت و کیفیت روابط اجتماعی شکل می 
  . دهد با این تفاوت که به بهره وري و کاهش دادن هزینه ها از طریق عنصر اعتماد می پردازد 

  یت طرح ناحیه محوريیافته هاي ناشی از موفق -
ها نشان  یافته. در بررسی میزان موفقیت طرح ناحیه محوري، از ابعاد مختلف مورد توجه در اهداف برنامه استفاده شد

ها بیشترین موفقیت طرح را در افزایش قابل مالحظه ارتباط بین مردم و مدیران شهري و  داد که اعضاي شورایاري
ها معتقد بودند که اجراي طرح ناحیه محوري  عالوه بر این، اعضاي شورایاري. اند هرضایت مردم از این مدیریت دانست

تر خدمات شهري به شهروندان، افزایش همکاري مردم با مسئولین محلی و افزایش  نقش بسزایی در ارائه آسان
امور شهري از گویان کمترین میزان موفقیت طرح را در واگذاري  پاسخ. مشارکت مردم در امور شهر داشته است

ها بر این باورند که  اي از اعضاي شورایاري در واقع تعداد قابل مالحظه. اند شهرداري مناطق به نواحی دانسته
، اجراي طرح 5هاي منطقه  در نهایت، اعضاي شورایاري. باشد ها و تفویض اختیارات در حد مناسبی نمی واگذاري

  .اند ناحیه محوري را موفق  دانسته
  
  اي ناشی از ادبیات تحقیق یافته ه-

در ادبیات این پژوهش با توجه به ماهیت توصیفی آن ، مفاهیم توسعه پایدار ، اصول ، ابعاد ومحورهاي آن بر اساس 
موضوع مشخص شده است ، همچنین به دیدگاههاي مختلف در خصوص توسعه پایدار که برآمده از نگرش هاي 

  .امعه می باشد اشاره شده استمتفاوت و شرایط و مقتضیات گوناگون هر ج

الزم به ذکر است توسعه پایدار یک اتفاق نیست که یکباره اتفاق بیافتد بلکه یک فرآیند پویا و هدفمند است که در 
طول زمان و با برنامه ریزي تحقق می یابد و هدف آن ارتقاي سطح حیات انسان است و نیاز به هوشمندي ، تجربه ، 

رنتیجه بایستی به صورت بلند مدت و با برنامه ریزي استراتژیک دنبال نمود و بدین طریق در شناخت و خالقیت دارد د
  .چنین طیفی به سوي اهداف توسعه پایدار حرکت نمود 

همچنین با توجه به نظریات اشاره شده در مورد سرمایه اجتماعی می توان اشاره کرد که سرمایه اجتماعی عنصري 
هاي درون گروهی است و هر چه میزان آن باالتر باشد ، دستیابی گروه به اهداف با هزینه مطلوب براي انجام همکاري 

اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی هایی مانند اعتماد ومشارکت ، سرمایه اجتماعی به اندازه  . کمتري انجام می گیرد
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ستگی به برقراري نظام هاي نظارتی و کافی فراهم نباشد ، هزینه هاي همکاري افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد ب
در مقابل وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب سبب برقراري انسجام و اعتماد . کنترل پر هزینه خواهد شد 

پس . متقابل شده و هزینه هاي تعامالت و همکاري هاي گروهی کاهش یافته و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می یابد 
اجتماعی در گروه بیشتر باشد هزینه همکاري و تعامل کمتر ، و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف  هر چه سرمایه: 

بیشتر است و هر چه سرمایه اجتماعی در گروه کمتر باشد ، هزینه همکاري و تعامل بیشتر و دستیابی به اهداف کمتر 
  .است 

در قالب برنامه ریزي ساختاري همچنین در مورد طرح ناحیه محوري شهرداري تهران می توان اشاره کرد که این طرح 
راهبردي جدید شهري به ویژه کالنشهر ها نفی برنامه ریزي متمرکز و و تقسیم وظایف برنامه ریزي میان سطوح  –

مختلف تصمیم گیري و مدیریت و تاکید بر تقویت نهاد هاي برنامه ریزي و مدیریت محلی است که این امر اساساً 
  . ومی ، محسوب می گردد الزمه تحقق توسعه پایدار شهري ، تامین نیاز ها و ارزش هاي ب

بنا بر این یکی از ابزار ها و خط مشی ها یی که براي رسیدن به این هدف و دخالت دادن مردم محله در طراحی و 
برنامه ریزي به کار گیري شده است مبحث ناحیه محوري و استراتزي توسعه از پائین به باال در مدیریت شهري جدید 

  . بوده است 
اري تهران براي غلبه بر مشکالت و نارسایی هاي شهري و تسریع و تسهیل وافزایش کیفیت خدمات بر این پایه شهرد 

به شهروندان و توسعه مشارکت مردم در اداره امور شهر ، این سیاست و راهبر د را طراحی و اجرا نموده است برنامه 
حجیم بودن ساختار شهرداري به موازات ریزان و مدیران شهري امروزه بر این اصل باور دارند که تمرکز گرایی و 

افزایش شهر نشینی به ویژه در کالنشهر ها نسخه باطل شده اي است که حتی در شهر هاي متوسط نیز فاقد کمترین 
بنا براین در مدیریت شهري جدید تهران تالش گردید  تا شهروندان در مدیریت امور و تصمیماتی که . کارآیی است 

نوشت آن ها مرتبط است مشارکت کنند و بستري ایجاد شود نا آنان چشمان خود را برروي حقایق به طور مستقیم با سر
  .محیط اجتماعی خود باز نگه دارند و در جهت رفع نیاز هاي محیط زیست خود اقدام نمایند 

  :بررسی رابطه بین متغیرها -

  : هاي آماري در فصل چهارم این پژوهش نشان داد که نتایج آزمون
داري بین متغیرهاي جنس، سن، سطح تحصیالت، وضع فعالیت و ناحیه زندگی با میزان موفق دانستن طرح  ه معنیرابط

توان گفت طرح  گویان، می در واقع با توجه به موفق دانستن اجراي طرح از سوي پاسخ. ناحیه محوري وجود ندارد
هاي  اجرا کند و به نیازهاي افراد محله از پایگاه خوبی هاي مختلف به ناحیه محوري توانسته اهداف خود را در زمینه

  .اجتماعی مختلف، پاسخ رضایت بخشی دهد
هاي طرح ناحیه محوري و میزان موفق دانستن  گو با اهداف و برنامه داري بین میزان آشنایی پاسخ از طرفی رابطه معنی

تر  ات بیشتري داشته باشند، طرح را موفقها از طرح اطالع به عبارت دیگر هر چه اعضاي شورایاري. طرح وجود دارد
ها بوده و خود به  گویان از اعضاي شورایاري یابد که پاسخ این نکته از این لحاظ اهمیت بیشتري می. کنند ارزیابی می

هاي موثري در این زمینه  رسد تا شهرداري منطقه گام از این رو ضروري به نظر می. باشند ها می عنوان مجري این برنامه
  . رداردب
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ویژه جامعه  هاي طرح، میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه، به عالوه بر میزان آگاهی افراد از اهداف و برنامه
البته موفقیت طرح با همه ابعاد سرمایه اجتماعی . اي در موفقیت طرح ناحیه محوري دارد محلی، نقش قابل مالحظه

در واقع میزان مشارکت افراد . دار از خود نشان نداد اي معنی سی رابطهتنها بعد مشارکت سیا. داري دارد رابطه معنی
ها،  ها و تشکل در مقابل هرچه اعتماد بین افراد جامعه مورد نظر، استقبال از گروه. تأثیري بر موفقیت چنین طرحی ندارد

آن جامعه، بیشتر باشد، اجراي اي افراد جامعه و پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی در بین افراد  هاي مدنی و محله مشارکت
  .چنین طرحی با موفقیت بیشتري روبرو خواهد شد

هاي مشارکت شهروندان ساکن در محله و  در مقابل اجراي طرح ناحیه محوري توانسته نقش موثري در افزایش انگیزه
هاي  ، بر اساس شاخصعالوه بر این. هاي شهري داشته باشد چنین افزایش معنادار میزان مشارکت آنان در برنامه هم

گذرد  توان گفت طرح ناحیه محوري در این دوسالی که از آغاز آن می مشخص شده در بخش توسعه پایدار، می
زیست  -توانسته است نقش بسزایی در رسیدن محالت به توسعه پایدار، در هر سه بعد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي

  .محیطی، ایفا نماید
  
  
  :هاي تحقیق تایج فرضیهن

اگرچه در فصل چهارم این پژوهش به بررسی روابط بین متغیرهاي مورد نظر پرداخته شده است اما به لحاظ جمع بندي 
  شود اي از نتایج آورده می باره، در این بخش، خالصه هاي آماري و ارائه پیشنهادهایی در این نتایج حاصل از آزمون

  
  : فرضیه اصلی -
اي رابطه  تهران و توسعه پایدار محله 5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه -

  . داري وجود دارد معنی
داري بین توسعه پایدار با میزان موفقیت طرح ناحیه محوري  دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می نتایج آزمون

  .ناحیه محوري، سبب پایداري بیشتر توسعه شهري خواهد شد که افزایش میزان موفقیت طرح طوري به. وجود دارد
  
  :فرضیه فرعی -
تهران و توسعه پایدار اقتصادي رابطه  5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه . 1

  .داري وجود دارد معنی
با میزان موفقیت طرح اقتصادي داري بین توسعه پایدار  دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می نتایج آزمون

که افزایش میزان موفقیت طرح ناحیه محوري، سبب پایداري بیشتر توسعه شهري  طوري به. ناحیه محوري وجود دارد
  .خواهد شد اقتصاديدر بعد 

تهران و توسعه پایدار اجتماعی رابطه  5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منطقه. 2
  . داري وجود دارد معنی
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با میزان موفقیت طرح اجتماعی داري بین توسعه پایدار  دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می زموننتایج آ
که افزایش میزان موفقیت طرح ناحیه محوري، سبب پایداري بیشتر توسعه شهري  طوري به. ناحیه محوري وجود دارد

  .خواهد شداجتماعی در بعد 
زیست  - تهران و توسعه پایدار کالبدي 5شهرداري در منطقهبین اجراي طرح ناحیه محوري . 3

  .داري وجود دارد محیطی، رابطه معنی
زیست محیطی با میزان  -داري بین توسعه پایدار کالبدي دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می نتایج آزمون

رح ناحیه محوري، سبب پایداري بیشتر که افزایش میزان موفقیت ط طوري به. موفقیت طرح ناحیه محوري وجود دارد
  .زیست محیطی خواهد شد -توسعه شهري در بعد کالبدي

تهران و مشارکت مردم در امور شهري  5بین اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري در منظقه. 4
  .داري وجود دارد محله، رابطه معنی

با میزان موفقیت  مشارکت مردم در امور شهري داري بین دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می نتایج آزمون
افزایش مشارکت مردم که افزایش میزان موفقیت طرح ناحیه محوري، سبب  طوري به. طرح ناحیه محوري وجود دارد

  .خواهد شد در امور شهري
تهران رابطه  5بین سرمایه اجتماعی شهروندان و اجراي طرح ناحیه محوري شهرداري منطقه. 5

  .جود داردداري و معنی
با میزان موفقیت طرح ناحیه سرمایه اجتماعی داري بین  دهد رابطه مستقیم و معنی هاي آماري نشان می نتایج آزمون

که هرچه میزان سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، طرح ناحیه محوري، با موفقیت بیشتري  طوري به. محوري وجود دارد
  .روبرو خواهد شد

  :گیري نتیجه -

  :توان گفت چه تاکنون بیان گردید، می آنبر اساس 
  .با موفقیت همراه بوده است ناحیه محورياجراي طرح  -
هاي اجتماعی  خوبی اجرا کند و به نیازهاي افراد محله از پایگاه هاي مختلف به توانسته اهداف خود را در زمینهطرح  -

به شهروندان با اجراي طرح مزبور با موفقیت به عبارت دیگر ارائه خدمات شهري  .مختلف، پاسخ رضایت بخشی دهد
  .بیشتري همراه بوده است

که اغلب افرادي  طوري به. در موفق شدن طرح نقش موثري داشته است 5ناآگاهی اعضاي شورایاري محالت منطقه  -
، اطالع نداشته و هاي این طرح اند که از اهداف و برنامه اند، افرادي بوده که موفقیت طرح را در حد کم ارزیابی نموده
  .یا آگاهی آنان در این زمینه اندك بوده است

این . چندان مطلوب سرمایه اجتماعی در محالت مورد بررسی در کاهش میزان موفقیت طرح موثر بوده است سطح نه -
تماعی غیر هاي مردمی و ارتباط با افرادي از ادیان مختلف در پیوندهاي اج ویژه در مورد وجود گروهها و تشکل امر به

بسیاري از افراد نمونه، در گروههاي مردمی عضو نبوده و از چنین گروههایی استقبال اندکی . رسمی نمود بیشتري دارد
  .اند کرده
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افراد به . هاي ساکنان محالت را براي مشارکت در امور مختلف شهري افزایش دهد اجراي طرح توانسته است انگیزه -
دهند و احساس مسئولیت آنان در اداره بهینه امور شهري  ي مشارکت از خود نشان میلحاظ ذهنی آمادگی بیشتري برا

  .بیشتر شده است
فضاي . زیست محیطی محالت از توسعه پایدارتري برخوردار باشد-اجراي طرح سبب شده است تا فضاي کالبدي -

. محل زندگی خویش برخوردارندتر شده و ساکنان محالت نسبت به قبل، از تعلق خاطر بیشتري به  کالبدي مناسب
  .شود تر ارائه می تر و آسان محیط شهري سالمتر و خدمات در شهر راحت

  . اند جامعه محلی در اثر اجراي طرح از توسعه اجتماعی پایدارتري برخوردار شده -
  .هاي شهري، در اثر اجراي طرح بیشتر شده است گیري نقش مردم در تصمیم -
  
  یافته هاي پژوهشپیشنهادات مبتنی بر  -

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان راهکارهاي زیر را براي بهبود اجراي طرح ناحیه محوري در شهرداري تهران  
  :ارائه داد

  :پیشنهادات ناشی از ادبیات تحقیق 
اي با محوریت طراحی برنامه هاي بلند مدت ،چند سویه ، با نگاه بر رویکرد هاي کارآمد جهانی در خصوص توسعه محله  -

 مدیریت یکپارچه شهري

 برنامه ریزي مالی براي اجراي مطلوب برنامه هاي محلی در قالب ساختار هاي پایدار با هدف بقاي اقتصادي  -

 برنامه ریزي اجتماعی جهت توسعه و تقویت نهاد هاي غیر دولتی و استفاده ازتوان ها و پتانسیل هاي ساکنین محلی  -

 نی برنامه ریزي شده و مدون پیرامون ابعاد مختلف توسعه و مدیریت محله فرهنگ سازي و اطالع رسا -

 ارتقاي آگاهی هاي عمومی پیرامون مدیرت محله اي با محوریت ساکنین محلی  -

 ارتقاي آگاهی هاي مدیریتی و تخصصی با محوریت قرار دان مدیران و برنامه ریزان شهري  -

  :پیشنهادات ناشی از تحقیق
حمایت مدیران ارشد اجرا و تداوم  هیچ طرحی ممکن نیست و با توجه به استقبال شورایاران از این طرح  از آن جا که بدون -

پیشنهاد می گردد ، مسئولین امر ، ضرورت اجرا و میزان اثر بخشی  طرح ناحیه محوري را براي مدیران و مسئولین عالی رتبه 
 .مدیریت شهري در کشور مورد تاکید قرار دهند

می گردد در راستاي تمر کز زدایی ، بیشتر وظایف مناطق به نواحی واگذار گردد تا شهروندان با سهولت بیشتري پیشنهاد  -
 .بتوانند از خدمات شهري بهره مند شوند 

در راستاي ایجاد فضا هاي اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادي ، بازارچه هاي خود اشتغالی و نمایشگاههاي کسب و کار  -
 . برپا شود خانگی در محالت 

 .به منظور ایجاد محیط هاي امن جهت کودکان در تمامی محالت پارك کودك و خانه هاي اسباب بازي ایجاد شود  -

شود مدیریت  هاي اجتماعی و فرهنگی شهرداري، پیشنهاد می جهت افزایش مشارکت عمومی شهروندان در اجراي برنامه -
ها اقدام نموده و براي ترغیب CBOها و NGOاي غیر دولتی مانند شرایط تشکیل و فعالیت نهادهتسهیل شهري نسبت به 

 ریزي نماید ها و نهادهاي غیر دولتی، برنامه ساکنان محلی به فعالیت در گروهها، تشکل
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پیشنهاد جهت تقویت احساس عدالت توزیعی و کاهش احساس تبعیض و نابرابري در بین ساکنان محالت مختلف منطقه،  -
ها به میادین تره بار، ورزشگاهها، شبکه حمل و نقل  انات شهري در کلیه محالت از جمله دسترسیخدمات و امکشود  می

 . به صورت یکنواخت توزیع گردند... عمومی و 

 توسعه و گسترش پارك ها و فضاي سبز در محالت مختلف شهر -

 ایجاد مراکز فرهنگی و سراي محالت در سطح تمامی محالت  -

 .تهاي عمرانی شهرداري در محالت افزایش یابد نظارت شهروندان بر فعالی -

تصمیم گیري و برنامه ریزي هاي فرهنگی ، عمرانی و زیست محیطی در محالت با نظر شورایاران و شهروندان آن محالت  -
 .انجام شود 

  
  
  

 

 


