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  خالصه مدیریتی
توانمندسازی نظام مدیریت « دکتری با عنـوان   جنبه های کاربردی رسالهمروری بر

شهری با تأکید بر محله محوری و مشارکت مردمی، مطالعه موردی محلـه هـای   
    »سنگلج و شهرک غرب تهران

    
  مقدمه
تحقیقات کاربردی با « . بردی بودن آن استکار از نقاط قوت هر کار پژوهشی یکی

استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فـراهم  
شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها، اشـیاء و  

ده و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسـان مـورد اسـتفا    الگوها در جهت توسعة رفاه
الزم به ذکر است تأکید بر کاربردی  ) 51،ص  1386حافظ نیا، ( »قرار می گیرند

تحقیقات از جمله تحقیقـات   انواع دیگر بودن تحقیقات دلیلی بر اهمیت کمتر
تحقیقـات کـاربردی نیـز مبـادی شـناختی خـود را از       «چراکـه  . بنیادی نمی باشـد 

  )همان مآخذ(» .انین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرندقو
در ایــن رســاله تــالش شــده بــر مــی آیــد، ایــن رســاله همانگونـه کــه از عنــوان  

از طریـق مشـارکت    راهکارهایی در جهت توانمند شدن نظـام مـدیریت شـهری   
  .ارائه گردد مردمی و محله محوری

رشـته جغرافیـا و برنامـه ریـزی      این پژوهش که برای دریافت درجه دکتـری در 
 6 مشـتمل بـر  شهری، در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به نگارش درآمده است، 

به بیان مسأله، ضـرورت   » تحقیق کلیات «فصل اول آن تحت عنوان   .استفصل 
انجام تحقیق، اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، سؤاالت تحقیـق، فرضـیه هـای    
تحقیق، روش و نوع تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش گردآوری اطالعات، 
روش تجزیه و تحلیل اطالعات، تعریف واژگان کلیدی و نهایتـاً بـه مشـکالت    

 به »تبیین چارچوب نظری پژوهش « ن فصل دوم تحت عنوا .پژوهش پرداخته است
مبانی تئوریکی مقوله های اصلی پژوهش یعنی برنامه ریزی شـهری، مـدیریت   
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فصـل سـوم نیـز بـا     . شهری، مشارکت، محله و تحوالت تاریخی آن پرداخته اسـت 
تجـارب ایـران و برخـی    ( مروری بر الگوهای سـنتی و جدیـد مشـارکت    « عنوان 

شـارکت و الگوهـای سـنتی و جدیـد آن در ایـران      ، به سابقه تـاریخی م )کشورها 
در کشـورهایی  پرداخته و در ادامه نیـز نمونـه هـایی از تجـارب مشـارکت مـردم       

در اداره امور شهرهایشان ارائـه نمـوده    ،همچون آلمان، سوئد، مالزی، ژاپن و برزیل
 از ابعاد) سنگلج و شهرک غرب ( در فصل چهارم رساله دو محلة مورد مطالعه  .است

گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موقعیت جغرافیـایی معرفـی گردیـده و    
با توجه به  .ذکر شده است مطالعه موردی نمونهدالیل انتخاب این محله ها به عنوان 

میـدانی بـوده و بـا اسـتفاده از ابـزار       اتاینکه بخشی از این رساله بصورت مطالع
ه به بررسی ارتباط برخی متغیرهای مستقل با مشارکت پرداختـه اسـت، لـذا    پرسشنام

نتایج حاصـل از پرسشـنامه هـای    » یافته های تحقیق « فصل پنجم رساله با عنوان 
تکمیل شده در محله های مورد مطالعه را تجزیه و تحلیل نموده و بصورت نمودار 

ن فرضیه ها، نتیجه گیری، آزمو« و در فصل ششم با عنوان .هایی ارائه کرده است
ابتداء به تحلیل استراتژیک داده های حاصـل از مطالعـات   » راهکارهای پیشنهادی 

بـرای   SWATو مجموعه راهبردهایی در قالـب راهبردهـای    شده میدانی پرداخته
و پس از آزمون فرضـیه هـای مطـرح شـده،     .شده استمحله های مورد مطالعه ارائه 

در پایان . کت مردمی در سه سطح پیشنهاد شده استراهکارهایی برای جلب مشار
نیز مدلی برای بازتولید چرخه توانمندسازی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری 

  .ارائه گردیده است
  

  مسأله اصلی پژوهش
به همين دليل . تمدني بشريت بشمار مي روند به عنوان بارزترین جلوه هایشهرها 

هر چند سابقه پيدايش . شکوفايي تمدنها پيوسته با بالندگي شهرها همراه بوده است
، اما )  9ص  – 1381 - ممتاز( سال قبل باز مي گردد  5500اولين شهرها به 

- عظيمي. (شهرنشيني معاصر در پي انقالب صنعتي از کشورهاي غربي آغاز گرديد
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تا قبل از انقالب صنعتي شهرنشيني داراي روند بطئي بوده ليکن )   22ص  – 1381
بعد از انقالب صنعتي اين روند رو به گسترش نهاده و با يک فاصله زماني، کم و بيش 

با گسترش شهرنشيني، الگوهاي زيست و . در کشورهاي در حال توسعه نيز ادامه يافت
روابط اجتماعي شهروندان نيز پيچيده تر معيشت در شهرها به شدت دگرگون شده و 

  .شد
خورشيدي، الگوي  1287در ايران نيز پس از کشف و استخراج منابع نفت در سال

اقتصادي کشور از اقتصاد کشاورزي و بازرگاني به اقتصاد وابسته به صدور نفت تغيير 
ادله اقتصاد شهرها را از وابستگي به مب اقتصاد متکي به درآمدهاي نفتي،«. يافت

محصوالت کشاورزي رها کرد و اقدامهاي رضاشاه در تأمين امنيت شهرها و تقويت 
رهنمايي و ( » وتشويق الگوي زندگي شهري، روند گرايش به شهرنشيني را افزايش داد

تزريق بخش اعظم درآمدهاي حاصل از صدور نفت )   27ص  1383 -شاه حسيني
سو و بي توجهي به بخش کشاورزي از به اقتصاد شهرها وشکوفايي نسبي آنها از يک

در سالهاي بعد از . سوي ديگر، ابعاد وسيعي از مهاجرت به شهرها را دامن زد
به شهرها موجب افزايش بيش از پيش جمعيت  مشروطيت توجه دولت هاي شهرمدار

همچنين تمرکز خدمات و . شهرها و تعداد نقاط شهري و توسعه کالبدي شهرها گرديد
تعداد نقاط «به گونه اي که . در شهرها بر روند شهرگرايي افزود فرصت هاي شغلي

 - مأخذ پيشين( »1380شهر در سال  889به  1279شهر در سال  99شهري از 
نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و (» 1385شهر در سال  1012« و)  28ص

ه با افزايش روند مهاجرت از روستاها ب. افزايش يافت) 24ص   – 1385مسکن 
شهرها ،تقاضا براي زمينهاي شهري افزايش يافته و سوداگري زمين و مسکن نيز رايج 

اين جريان باعث رشد فيزيکي شهرها ، گسترش حومه نشيني، پيدايش حاشيه .گرديد
نشيني و در نهايت موجب افت اهميت و منزلت محله ها و بافت هاي قديمي شهرها 

دهه هاي گذشته از چنان شتابي برخوردار مي توان گفت شهرنشيني در ايران در . شد
بوده که فرصت الزم براي آماده سازي زيرساخت ها و بسترهاي مناسب زندگي شهري 

گسترش شهرها لزوم استفاده بيش از پيش از اتومبيل را موجب گرديده .را نداشته است
ن اين شبکه ها اغلب از ميا. ونياز به توسعه شبکه بزرگراهي را مطرح ساخته است
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بافت هاي مسکوني عبور کرده و دسترسي به خدمات گوناگون را به قيمت از هم 
  .گسيختن بافت قديمي محله هاي شهري امکانپذير ساخته اند

گذشته از روي کارآمدن پيوسته حکومتهاي تمرکزگرا و تحميل مديريت هاي از باال به 
ناديده انگاشته و يا  که به خودي خود حقوق مردم در اداره امور شهر را نيز - پايين

در دهه هاي اخير، مهاجرت گسترده از روستاها وشهرهاي کوچکتر  - محدود مي کند 
به شهرهاي بزرگ از يک سو و جابجايي زياد جمعيت در خود شهرهاي بزرگ از 

در محله . سوي ديگر، موجب تغيير سريع بافت جمعيتي محله هاي شهري شده است
ساکنان اين محله ها به . شدت بيشتري ديده مي شود هاي نوساز شهري اين پديده با

دليل نداشتن اشتراکات و سابقه آشنايي قبلي با ساير هم محله اي ها، زمينه کمتري 
محله هاي شهري که تا چند دهه پيش، از نظر . براي برقراري ارتباط با هم دارند

و سازماندهي برقراري تعامالت اجتماعي، بروز رفتارهاي جمعي، مشارکت اجتماعي 
خودجوش امور ساکنان، جايگاه ويژه اي در  ساختار شهرها داشتند، امروزه تا حدود 

عالوه بر احساس عدم تعلق مکاني . زيادي جايگاه قبلي شان را از دست داده اند
، باعث به روزمرهشهرنشينان، درگيري آنان با دغدغه هاي معيشتي و اقتصادي زندگي 

بي تفاوتي و عدم . اجتماعي و فرهنگي آنان گرديده استحاشيه رفتن فعاليت هاي 
احساس مسئوليت ساکنين محله هاي شهري درخصوص مسائل و مشکالت محله شان 
و عدم مشارکت در رفع اين مشکالت، برآيند حاکم بودن چنين شرايطي در شهرها 

تداوم اين وضعيت مشکالت بسياري را براي مديريت شهري در اداره شهر  .است
پيچيده تر شدن ابعاد مختلف . جاد کرده و هزينه هاي زيادي را به آن تحميل مي کنداي

زندگي در شهرها  و مطرح شدن نيازهاي جديد و متنوع در زندگي شهرنشينان ، 
مديريت شهري را با چالش هاي اساسي روبرو نموده و موجب گرديده تا مديريت 

  . امور شهر برخوردار نباشداداره  در کاملیشهري از توانمندي و کارآمدي 
اين در حالي است که در صورت فراهم کردن زمينه مشارکت شهروندان و ارتقاء  

مسئوليت پذيري آنان، بسياري از امور محله هاي شهري از طريق خود ساکنان مرتفع 
گرديده و حتي در صورت لزوم مداخله مديريت شهري ، شناخت مسائل و مشکالت 

راهکارهاي الزم براي رفع مسائل محله از طريق مشارکت مردم به خوبي ميسر شده و 
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در چنين شرايطي مديريت شهري در اداره امور . و تأمين مطالبات ساکنان ارائه گردد
هايش، شهروندان را در نه در مقابل خود، بلکه  شهر و انجام وظايف و مسئوليت

بعنوان نيرويي در کنار خود خواهد داشت و اين موضوع باعث تعامل و همکاري بين 
  .در نهايت توانمندي و کارآمدي هرچه بيشتر اين نهاد خواهد گرديد آنها و

  
  اهداف تحقيق  

، اهـداف کلـي و عمـومي    : اهداف اين تحقيق را به دو دسته مي توان تقسـيم کـرد   
 .اهداف اصلي و ويژه 

شناخت ادبيات موضوع مـورد پـژوهش و   « اين پژوهش عبارتسـت از   هدف کلي 
  : که شامل موارد زير است  »توسعه آن 

  . شناخت مفاهيم تئوريکي موضوع و رويکردهاي نوين به مديريت شهري  - 
 . امور شهرها  هآشنائي با پيشينه مشارکت مردمي در ادار - 

  .آسيب شناسي نظام مديريت شهري ايران - 

بررسي مقايسه اي ميزان مشارکت پذيري مردم در دو محله متفاوت شهر تهران  - 
 . 

پتانسيل ها و امکانات محله هاي مـورد پـژوهش از منظـر مشـارکت     شناسائي  - 
 . مردمي و محله محوري 

 . شناسائي علل عدم مشارکت کافي مردم در اداره امور شهر  - 

شناخت مالک ها و معيارهاي شکل گيري محلـه هـاي قـديمي و محلـه هـاي       - 
 . امروزي در شهرها 

آشنايي با تجارب ايران و کشورهاي ديگر در زمينه مشـارکت مردمـي در اداره    - 
 . امور شهرها 

دستيابي به الگوئي جهت توانمنـد سـازي و   « اين پژوهش نيز  هدف اصلي و ويژه
  : است و شامل موارد زير مي باشد  » کارآمد سازي نظام مديريت شهري
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تماد آنها به مديريت شهري و از اين دستيابي به شيوه هاي جلب مشارکت مردم و اع -
  . راه توانمند سازي نظام مديريت شهري 

دستيابي به راهکارهايي براي ايجاد يا تقويت تعامل و همکاري بين مردم و مديريت  -
  . شهري 

دستيابي به شيوه هاي مواجهه مديريت شهري با ساکنان دو محلـه متفـاوت از نظـر     -
  . جلب مشارکت آنان 

  . و شناخت راههاي ارتقاء فرهنگ شهرنشيني و شهروندي بررسي  -
شناخت و معرفي فعاليت هاي انجام شده از سوي مديريت شهري تهـران در جلـب    -

  . مشارکت و همکاري مردم 
  

  سؤاالت تحقيق 
بوده سئواالتي که در اين تحقيق مطرح بوده و اين رساله در پي يافتن پاسخي براي آنها 

  : است ، عبارتند از 
  عوامل مؤثر در توانمند سازي و کار آمد سازي نظام مديريت شهري چيست ؟  -1
تغيير و تحوالت ساختار کالبدي و اجتماعي محله هاي شهري به خصوص در  -2

دوران شتابان شهرنشيني چه اثري بر مشارکت ساکنان محله هـا در اداره امـور   
 شهر گذاشته است ؟ 

آيا ميزان مشارکت مردم با مديريت شهري در محله هاي قديمي و جديد شـهر   -3
 تهران يکسان است ؟ 

عوامل مؤثردرجلب مشارکت مردمي و همکاري وتعامل آنها با نظـام مـديريت    -4
 شهري کدام اند ؟ 

مهمترين موانع موجود بر سر راه مشارکت و همکاري مردم با مديريت شـهري   -5
 کدام اند ؟

  
  حقيق فرضيه هاي ت
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در يک تحقيق علمي، فرضيه عبارتست از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيـت،  
چگونگي و روابط بين پديده ها، اشياء و متغيرها که محقق را در تشخيص نزديکتـرين  

فرضـيه براسـاس معلومـات    . و محتمل ترين راه براي کشف مجهول کمک مي نمايد 
ص  – 1386 –حافظ نيا . ( پديد مي آيد  کلي و شناخت هاي قبلي يا تجارب محقق

  . ، فرضيه در واقع پاسخ احتمالي به سئوال مطرح شده براي محقق است )  110
فرضيه  4فرضيه اصلي و  2در ارتباط با سؤاالت مطرح شده ، اين تحقيق در پي آزمون 

  :فرعي است 
  :فرضيه اصلي اول

ظايفشان در شهر از يک سو ارتقاء سطح سواد و آگاهي شهروندان به حقوق و و« 
موجب کاهش تقابل و تعارض آنان با مديريت شهري شده و از سوي ديگر باعث 
افزايش تعامل و همکاري بين آنها و در نهايـت موجـب توانمنـدي و کارآمـدي     

  .» مديريت شهري مي گردد
  : فرضيه اصلي دوم 

در نظام زيسـت  روند شتابان شهرنشيني ، باعث زوال جايگاه محله هاي قديمي «  
شهري شده و در نهايت موجب تنزل سطح مشارکت مردم با مديريت شـهري در  

  » . اين محله ها شده است 
  : فرضيه هاي فرعي مطرح شده در راستاي فرضيه هاي اصلي اين تحقيق عبارتند از 

برخالف محله هاي سنتي ، بافت اجتماعي محله هاي جديد عمدتاً براسـاس  «  -1
لـذا ايـن محلـه هـا از انسـجام      .قتصادي ساکنين شکل مي گيرند همگوني هاي ا

اجتماعي بااليي برخوردار نبوده و ساکنين اين محله ها نيز انگيزه کمتـري بـراي   
  » . مشارکت در امور محله دارند 

بين ميزان احساس تعلق مکاني شهروندان و مشـارکت آنـان رابطـه مسـتقيم     « -2
  ». وجود دارد 

احساس قدرت شهروندان و مشارکت آنان رابطه مستقيم وجود دارد بين ميزان « -3
.«   
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بين ميزان اعتماد شهروندان به مديريت شهري و ميزان مشارکت آنـان رابطـه   « -4
  ».مستقيم وجود دارد 

کـاربردی بـودن یکـی از نقـاط      ابتداء این گزارش اشاره گردید، همان گونه که در
عنوان رساله، این پژوهش نیز از بسـیاری   با توجه به. قوت هر کار پژوهشی است

علیـرغم وجـود سـوابق    . جهات برای مدیریت شهری کاربردی محسوب می شود
تاریخی از مشارکت خودجوش مردم در بسـیاری از امـور عمـومی همچـون امـور      

بـه شـکل    توسـعه محلـه ای  ی چون مشارکت شـهروندی و  مباحث ،مذهبی و اجتماعی
بسیاری از جنبه های آن برای شهروندان  انی نداشته وسابقه چند مدرن آن در ایران

 .و حتی مدیریت شهری ناشناخته بوده و یا نیاز به بررسـی هـای بیشـتری دارد   
از طریـق  این رساله نه تنها به توسعه ادبیات نظری موضوع پرداختـه اسـت بلکـه    

در دو محلـه مختلـف شـهر تهـران، بـه نتـایج و اطالعـات        انجام مطالعات میـدانی  
 جنبه های کاربردی این رسـاله  ادامه این گزارش در .ارزشمندی دست یافته است

  .آمده است در دو بخش
  

  :بخش نظری پژوهش
رساله مطالب مفصلی در خصوص دیدگاه ها و الگوهـای مـرتبط بـا    در بخش نظری 

 ، مشارکت مردمی، حقوق شهروندی، سرمایه اجتمـاعی، و انواع آن مشارکتمفاهیم 
غیر متمرکز، مدیریت شهری و رویکردهـای نـوین آن، آسـیب    برنامه ریزی 

، ، محلـه و تحـوالت عملکـردی و کالبـدی آن    شناسی مدیریت شـهری در ایـران  
تدوین گردیده که از نظر آشنایی بیشتر مدیریت شهری با مقوله هـای مـذکور   
که مفاهیم پایه و اساسی رویکرد نوین مدیریت شهری را تشکیل می دهنـد،  

همچنین در این بخش مطالبی در خصوص الگوهای سـنتی مشـارکت    .دکاربرد دارن
شهروندان در ایران و برخی الگوهـای جدیـد مشـارکت در ایـران و چنـد کشـور       

شناخت سوابق و زمینه های مختلف مشـارکت  نظر از  گنجانده شده است کهدیگر 
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سنتی و همچنین آشنایی با نمونه های جدید مشارکت، برای مـدیریت شـهری    
  .دمند استسو
  

  :بخش مطالعات میدانی پژوهش
مطرح شده در این پژوهش و فرضـیه هـای ارائـه شـده محلـه       با توجه به سواالت

هایی که شرایط به آزمون گذاشتن فرضیه های مذکور را داشتند، انتخاب گردیده 
در دو  در این مرحله پرسشنامه هایی .و مطالعات میدانی در آن دو محله انجام شد

و  پرسشنامه ویـژه مـدیران   پرسشنامه ویژه ساکنین محله ها و( طراحی شد سطح
کـه سـواالت گنجانـده شـده در آن اطالعـات بسـیار مفیـدی از         ) شهری مسئوالن

در پرسشـنامه   از جملـه ایـن اطالعـات   . بسیاری جهات در اختیار محقق قـرار داد 
ی مـورد  ، سطح تحصیلی، طول مدت اقامت ساکنین محله هـا مخصوص شهروندان

مطالعه، احساس یا عدم احساس هویت محله ای، میـزان احسـاس تعلـق مکـانی،     
دلیل انتخاب محله ها برای سکونت، امکانات محله از نظر بروز ارتباطات چهـره بـه   

سـطح مشـارکت   احساس مسئولیت ساکنین،  میزان چهره، شعاع حس همسایگی،
مورد عالقـه سـاکنین    ، زمینه هایمردم با مدیریت شهری، دالیل عدم مشارکت

در اداره امور محله شان،  ساکنین )مؤثر بودن(برای مشارکت، میزان احساس قدرت 
بـوده و در   اعتمـاد سـاکنین بـه مـدیریت شـهری      سطحمیزان نظارت محله ای، 

میزان مشـارکت جـویی    پرسشنامه های مخصوص مدیران نیز اطالعاتی همچون
حـس تعلـق    ندان، راههـای تقویـت  ، سطح مشارکت شـهرو مدیران، موانع مشارکت

 از دیدگاه مدیران و  و راههای جلب مشارکت مردم مکانی و سکونت بادوام ساکنان
لحاظ شـده در   همچنین وجود ارتباط یا عدم وجود ارتباط بین متغیرهای. بود... 

 درکه نتایج آن  ، بررسی شدشهروندان در هر دو محله مشارکتمیزان با  پرسشنامه 
  .نشان داده شده است متغیرهای   و شماره    های شکل

نتایج حاصل از پرسشنامه ها عالوه بر اینکه برای به آزمون گذاشتن فرضـیه هـای   
مطرح شده در این رساله مورد استفاده قرار گرفتند بلکه بخشی از آن اطالعات جنبـه  
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ـ  ه هـا  عمومی تری داشته که می توانند برای مدیریت شهری در امور مربوط به محل
به عنوان مثال اینکه دالیل عدم مشارکت کافی مـردم و یـا زمینـه    . راهگشا باشند

های مورد عالقه مردم برای مشارکت چیست، می تواند مدیریت شهری را در رفع 
همچنـین اطـالع    .موانع مشارکت و ایجاد زمینه های مشارکت مردم یاری نماید

محله ها می تواند در ایجـاد   مدیریت شهری از دالیل عدم تعلق مکانی ساکنین
زمینه های ایجاد تعلق به محله و از این راه تقویت حـس مسـئولیت سـاکنین    

به عنوان نمونـه دیگـر مـی تـوان گفـت       .محله و نهایتاً مشارکت آنان کمک نماید
میزان آگاهی مدیریت شهری از سطح تحصیلی و سطح سرمایه اجتماعی محلـه  

می تواند برای برنامـه   وندان برای همکاری مشترکو زمینه های مورد عالقه شهر ها
ارتقاء فرهنگ شهرنشینی و  در خصوص برنامه های  ،و دقیق تر صحیح تر ریزی

، طراحی و برنامه ریزی برای فرهنگسراها و خانه های فرهنگ در محله هاشهروندی 
  .مؤثر واقع شود و سراهای محله

  
شـهر   که جنبه عمومی داشته و در بسیاری از محله هـای  عالوه بر نتایج فوق الذکر

 تهران و حتی سایر شهرها می توانند مورد استفاده مدیریت شهری قـرار گیرنـد،  
برخی از نتایج این پژوهش به صورت خاص در محله هـای مـورد مطالعـه کـاربرد     
داشته و می توانند برای مدیریت و برنامه ریزی برای محله هـای مـذکور بسـیار    

با توجه به این موضوع که هر دو محله مورد مطالعه ایـن رسـاله از    .سودمند باشند
اهمیت و موقعیت خاصی در شهر تهران برخوردارند برنامه ریزی برای مدیریت 

خصوصاً اینکه طی این پژوهش نقاط ضعف .صحیح آنها ضروری به نظر می رسد
 مقوله هـای  مله در موردج ازو نقاط قوت محله های یاد شده از بسیاری جهات و 

که در ادامه این گزارش به طور  مشارکت مردمی و توسعه محله ای مشخص گردید
  .خالصه به آنها اشاره می شود

  
  محله سنگلج 
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این محله به . یکی از محله های مورد مطالعه در این رساله محله سنگلج می باشد 
شهر قدیمی و تاریخی  بازار، عودالجان، ارک و چالمیدان هسته محله چهار همراه

 ، برخالف گذشته که به دلیل نزدیکی به بـازار تهـران و  دادند میتهران را تشکیل 
پررونق تهران بوده و جایگـاه  آباد و یکی از محله های  ،)محله ارک (مرکز حکومت

و حتـی بـه    ت دادهاز دسـ را  خـود  خاصی داشته است، امروزه شکوه و اهمیت قبلی
ساکنین اصلی آن محله را ترک . صورت محله ای با بافت عمدتاً فرسوده درآمده است

امکانـات  و در قسمتهای دیگر شهر که دارای موقعیت بهتری به لحـاظ محیطـی و   
و در نتیجه به تـدریج محلـه   . نقل مکان کرده اند ،برخوردار بوده اند برای سکونت

ر بومی و اکثراً دارای موقعیت شغلی و اجتمـاعی  سنگلج محل سکونت اشخاص غی
 مجـالی بـرای ایجـاد    تغییر سـریع بافـت جمعیتـی محلـه     . ضعیف شده است

بـا رسـوخ کـردن     تعلق ساکنان آن به محله باقی نگذاشـته و لـذا رفتـه رفتـه    احساس 
به لحـاظ   محله از بین رفتن باغها و فضاهای سبز، کارگاهها به درون بافت مسکونی،

سوی دیگر بافت ارگانیک و معابر تنـگ محلـه امکـان     از .نموده است تنزل کیفی
را محدود نموده و برای گسـترش امکانـات و تسـهیالت     بهسازی و نوسازی مساکن

مورد نیاز ساکنان کنونی محدودیت هایی ایجاد کرده است و خـود ایـن عامـل    
   .روند فرسودگی محله را تشدید کرده است

شاره شده در باال، محله سنگلج دارای برخی نقاط قوت می علیرغم وجود مشکالت ا
می توانند در توسـعه محلـه ای و مشـارکت مردمـی     باشد که در صورت توجه به آنها 

از جمله این نقاط قوت، می توان به سـابقه تـاریخی ایـن     .کمک شایانی نمایند
وگذشته  مندی که هویت آثار و نشانه های این سابقه تاریخی را . محله اشاره کرد

هنوز هم می توان در بعضـی قسـمتهای   پر فراز و نشیب آن را به نمایش می گذارد 
مسـجد   ،)وزیر دوره قاجـار ( گذر مستوفی، منزل مستوفی الممالک. محله حس نمود

کلیسای گئورگ مقدس، تماشا خانه سنگلج و پارک شهر  قلی،سقاخانه گذر مستوفی،
مدیریت شهری بتواند به لحاظ محیطی این  چنانچه .نمونه ای از این آثار است

برخی امکانات مورد نیـاز مـردم را در محلـه فـراهم      محله را ارتقاء کیفی ببخشد و
سکونت بادوام ساکنین به همراه احساس هویت احساس رضایت و نماید، مسلماً 
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و در نتیجـه احسـاس مسـئولیت     بـه مکـان   محله ای منجر به احساس تعلق خـاطر 
  .خواهد داشترا در پی  و همکاری آنان با مدیریت شهری حلهساکنان این م

کالبدی، به گونه ای است که امکان تعامالت  ساختار به لحاظ محله سنگلج  به عالوه 
با تقویت این گونه ارتباطات  .چهره به چهره ساکنانش را تا حدودی فراهم می کند

و تعامالت رودررو می توان انسجام اجتماعی اهالی محله را هر چه بیشتر نموده و از 
  .به تقویت حس جمعی و تشریک مساعی آنان در موارد الزم پرداختاین راه 

همچنین به علت باال بودن میزان عالئق و باورهای مـذهبی مـردم در ایـن محلـه      
تواند از ایـن پتانسـیل در جهـت ارتقـاء سـطح همکـاری و       مدیریت شهری می 

  .های مرتبط بهره ببردلی محله با مدیریت شهری در زمینه مشارکت اها
با توجه به موارد اشاره در باال چنانچه مدیریت شهری موفق به جلـب همکـاری و   
مشارکت اهالی محله شود نه تنها این همکاری موجـب کـاهش هزینـه هـای اداره     

و در مجموع شهر می گردد بلکه به دلیل تعامل برقرار شـده بـین مـردم و     محله ها
مدیریت شهری، نیازسنجی های محله ها واقعی تر خواهد شد چراکـه اهـالی هـر    
محله بیش از هر کس دیگری به محله و نیازهای ساکنین آن آگاهی داشته و مـی  

دیگر مردم نیـز بـه    سوی از .توانند اطالعات درستی را به مسئولین منتقل نمایند
دلیل ارتباط مداوم و نزدیک با مدیریت شهری، در جریان امـور و طـرح هـای    
درحال اجراء یا در حال برنامه ریزی برای محله قـرار گرفتـه و احیانـاً نظـرات و     

برای هر چه بهتـر شـدن   نمایندگانشان  پیشنهادات خود را مستقیماً یا از طریق 
البته پیش درآمد همه  .ن و مدیران خواهند رسانداوضاع محله خود، به گوش مسئوال

به این معنا کـه مـردم در    .این مراحل جلب اعتماد مردم به مدیریت شهری است
ان و صورتی این همکاری را شروع و یـا حتـی ادامـه خواهنـد داد کـه بـه مـدیر       

 نتایج حاصل از مطالعات میدانی این پژوهشمتأسفانه . مسئوالن اعتماد داشته باشند
 8/11تنهـا  چندان باال نبوده و در محله سنگلج  عمومی نشان می دهد که سطح اعتماد

مدیران و مسـئوالن امـور شـهر     « که بودند درصد تکمیل کنندگان پرسشنامه معتقد
درصد افراد نیز معتقد بودند کـه   6/6 .»دلسوز مردم هستند و صادقانه تالش می کنند

درصد  4/27به نظر . »ولیت یا تالش نمی کنندمسئوالن به اندازه کافی احساس مسئ«
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و  »مدیران و مسئوالن از نیازهای واقعی و مشکالت اصلی مردم بی خبرند« آنان هم 
اغلب مسئوالن بـه مسـائل   « درصد تکمیل کنندگان پرسشنامه معتقد بودند که  9/31

  . »مردم اهمیتی نمی دهند
کـاربردی ایـن    نتـایج یکـی از  لذا با توجه به موارد ذکر شده، می تـوان گفـت کـه   

آگـاهی از میـزان اعتمـاد عمـومی و در نتیجـه       ،پژوهش برای مـدیریت شـهری  
و تغییـر نگـرش آنـان بـه مـدیران و دسـت       جستجوی راههای جلب اعتماد مردم 

که در صورت جلب اعتماد مردم، آنان همکـاری بهتـر و   .اندرکاران امور شهر می باشد
   .خواهند داشت مداوم با مسئوالن و مدیران شهری

  
  محله شهرک غرب

مورد مطالعه در این پژوهش محلـه شـهرک غـرب مـی      های محله دیگر ازیکی  
مت چنـدانی نداشـته و طـی چهـار دهـة      دخالف محله سنگلج، این محله ق بر .باشد

دارای نقاط ضعف  از منظر مشارکت مردمی، این محله نیز. فته استشکل گراخیر 
  .برخی از آنها اشاره می شود و قوت است که در ادامه به

شهرک غرب به لحاظ سکونتی، از امکانات و تسهیالت نسبتاً خوبی برخـوردار مـی    
از نظر ساختار کالبدی نیز مساکن آن از استانداردهای خوبی برخوردار بـوده و  . باشد

معابر و دسترسی های مناسبی دارد که از نظر طراحی و ساختار سلسله  همچنین شبکه
درختی اش، از نمونه های شاخص سکونتگاهی در شهر تهران به حسـاب مـی   مراتب 

در این محله نه تنها امکانات حرکت سواره به خوبی پیش بینی شـده اسـت    .آید
روهای عریض همراه  بلکه از نظر حرکت پیاده نیز امکانات مناسبی داشته و پیاده

اکنان این محله آنچنـان  البته س .با فضاهای سبز، حرکت پیاده را تسهیل می نماید
که باید از امکانات پیاده روی در محله استفاده ننموده و حرکـت سـواره در سـطح    

همین عامل سبب می شود که اهالی این محله ارتباطـات   .محله نمود بیشتری دارد
از سـوی دیگـر در    .چهره به چهره کمتری با هم محله ای های خـود داشـته باشـند   

 مساکن که عمدتاً به صورت برج های چندین طبقه می باشد،بخشی از محله، الگوی 
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اغلـب   .را بـه حـداقل مـی رسـاند     شرایط و امکانـات ارتبـاط رودررو و صـمیمانه   
با استفاده از آسانسـور بـه    به هنگام ورود و خروج به ساختمان ساکنین این برج ها

یـا   و شوندو با اتومبیل خود از ساختمان خارج می  منتقل شده پارکینگ ساختمان
 که در اغلب ساختمانهای بلند و پرواحد –این شکل از رفت و آمد به منزل . بالعکس

را محدود مـی   با یکدیگر زمان مکث و صحبت و ارتباط همسایگان -رایج است
در نتیجه ساکنین یک ساختمان سالها بـدون آشـنایی بـا هـم و همچـون      . نماید

باقی می  ،شده اند )و نه همسایه هم (غریبه هایی که به صورت اتفاقی همجوار هم
شاید به نظر این موضـوع ارتبـاطی بـه مبحـث مشـارکت نداشـته باشـد امـا          .مانند

واقعیت این است که همین ارتباطات به ظاهر کوچک و کم اهمیت زمینه سـاز  
به شدت فردگرایانـه و  از بروز رفتارهای انسجام و پیوند ساکنان یک محله بوده و 

  .انعت می کندمم جمع گریزانه
از نظر سطح تحصیلی، اهالی این محله وضعیت بهتری نسبت بـه محلـه سـنگلج     

سواد يکي از شاخص هاي مهم توسعه انساني در هر جامعـه  با توجه به اینکه . دارند
. محسوب مي شود که مي تواند توسعه اجتماعي و اقتصادي را به دنبـال داشـته باشـد   

أثير بسزايي در ارتقاء آگاهي افراد به حقوق و وظايف همچنين با توجه به اينکه سواد ت
شهروندي شان دارد، لذا مي تواند از ايـن طريـق موجبـات کـاهش تقابـل و افـزايش       

افزايش تعداد افراد و گروه هاي .همکاري شهروندان با مديريت شهري را فراهم نمايد
را بـراي   تحصيل کرده در جامعه، سـطح روابـط اجتمـاعي را متحـول کـرده و زمينـه      

 سواد اندوزي خصوصاً در سطوح عـالي، . رفتارهاي عقاليي و منطقي تر فراهم مي کند
از طريق افزايش آگاهي هاي اجتماعي افراد نه تنها سطح مطالبات آنـان را ارتقـاء مـي    

بـه  . بخشد بلکه تأثير بسيار زيادي بر احساس قدرتمندي و مؤثر بودن افراد مي گذارد 
تحصيل کرده به اين دليل که به حقوق مختلف خود آشنايي مي يابند اين معنا که افراد 

لذا مطالبه آن حقوق را حق خود دانسته و در مقايسه بـا افـراد بـي سـواد و يـا کمتـر       
  .تحصيل کرده، احساس قدرتمندي بيشتري جهت کنترل امور زندگي خود مي نمايند

علیرغم وجود مشـکالت مـذکور، سـاکنین محلـه شـهرک       همان گونه که اشاره شد
غرب، به لحاظ اجتماعی از سطح تحصیلی باالیی برخوردار بـوده و از نظـر شـغلی    
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این موضوع از این نظر حائز . نیز اغلب از موقعیت های شغلی خوبی برخوردارند
اهمیت است که ارتباط مستقیم بین سطح تحصیلی و میزان مشارکت در هـر دو  

از نظر وجودارتباط بين سـطح تحصـيلي افـراد و ميـزان     . ه اثبات رسیده استمحله ب
که ميزان مشارکت افراد با باال رفتن سـطح تحصـيلي    اشاره کردمشارکت آنها ، بايستي 

درصد افراد زير ديـپلم   58به عنوان مثال در محله سنگلج . آنها افزايش نشان مي دهد 
اند اين رقم در مورد افراد با سطح تحصـيلي   هيچ مشارکتي در امور محله خود نداشته

درصـد افـراد زيـر ديـپلم      07/33همچنـين  . درصد کـاهش مـي يابـد    34ليسانس به 
مشارکت متوسطي در امور محله خود داشته اند که اين رقم در مورد افراد ليسانسه بـه  

 درصد افراد زير ديـپلم مشـارکت نسـبتاً    23/9بعالوه . درصد افزايش مي يابد 67/48
درصـد   14/17خوبي در محله خود داشته اند که اين رقـم بـراي افـراد ليسانسـه بـه      

  . افزايش مي يابد
نسـبتاً   نکته مثبت دیگری که در خصوص محله شهرک غرب می توان گفت، سـطح  

به طوری کـه بـر اسـاس نتـایج حاصـل از      . باالی حس تعلق مکانی ساکنان آن است
محلـه   ،رصد افراد تکمیل کننـده پرسشـنامه  د 3/60مطالعات میدانی این پژوهش، 

 .خود را دوست داشته و حاضر به ترک این محله و زندگی در محله دیگری نبودند
لذا با توجه به وجود  .درصد بوده است 7/49در حالیکه این رقم برای محله سنگلج 

ارتبــاط مســتقیم بــین میــزان احســاس تعلــق مکــانی و میــزان مشــارکت مــردم، 
می تواند از این پتانسیل در محله شهرک غرب استفاده نمـوده و  مدیریت شهری 

  .از طریق مشارکت همگانی به اداره امور این محله بپردازد
همچنین سطح باالی نظارت محله ای در محله شهرک غرب از نقاط قوت این محله 

 3/80بـه نظـر   طبق نتایج حاصـل از پرسشـنامه هـا،     .از منظر مشارکت مردمی است
در مـورد اعمـال    هرک غـرب افراد تکمیل کننده پرسشنامه، سـاکنان محلـه شـ    درصد

با توجه به اینکه . نادرست هم محله ای های دیگرشان عکس العمل نشان می دهند
، شــهروند مســئول«  و» همگــانی عمــومی، وظیفــه نظــارت«  هایی همچــونشــعار

به نظـر  لذا  ،است تهران سرلوحه کار مدیریت شهری کنونی »مدیریت پاسخگو 
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می رسد که اهالی شهرک غرب از بعد نظارت محله ای نیـز دارای پتانسـیل خـوبی    
  .که می تواند برای مدیریت شهری بسیار سودمند باشد هستند

و وجـود یـا   است که مشروح نتایج مطالعات میدانی در هر دو محلـه   الزم به ذکر
عدم وجود ارتباط بین متغیرهای مختلف با مقوله مشارکت، در رساله ارائه گردیده 
که در این گزارش صرفاً به برخی از آنها به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت محله 

  . های مورد مطالعه از منظر مشارکت مردمی و توسعه محله ای، اشاره شد
جنبـه هـای کـاربردی ایـن پـژوهش را       در پایان چنانچه بخواهیم عنـاوین کلـی  

   :برشماریم، به شرح زیر خواهد بود
بهره گیری از پتانسیل مشارکت مردم هر محله در اداره امـور آن محلـه و در    - 

  .صورت لزوم در سایر محله ها
کم کردن هزینه های اداره شـهر در نتیجـة همکـاری و مشـارکت مـردم بـا        - 

 .مدیریت شهری

 .مکانی ساکنان محله ها به محله شان افزایش یا ایجاد حس تعلق - 

ایجاد یا تقویت حس مسئولیت پذیری در شهروندان و کم کردن یـا از   - 
 .بین بردن بی تفاوتی آنان در قبال محله، و در نهایت شهرشان

 .تقویت حس تشریک مساعی شهروندان و تشویق و تمرین کار گروهی - 

مدیریت شهری و از ایـن  ایجاد تعامل و ارتباط مداوم بین شهروندان و  - 
راه دخالت دادن آنان در تصمیم گیری در امور محله شان و نهایتاً کم کردن 

 .مقاومت شهروندان در برابر طرح ها و برنامه های مدیریت شهری

ذهنیت رایـج  افزایش سطح اعتماد عمومی به مدیریت شهری و تغییر  - 
 .از طریق دخالت و همکاری در اداره امور محله افکار عمومی در

دستیابی به گزینه ها و پیشنهادات خالقانه برخی شـهروندان در اداره بهتـر    - 
 .شهر که تاکنون مجال مطرح کردنشان نبوده است

شناخت بهتر و برآورد واقعی تـر نیازهـای مختلـف محلـه هـا بـا اسـتفاده از         - 
 .ان ایشان با مدیریت شهریهمکاری و تعامل اهالی محله یا نمایندگ
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احیاء محله های قدیمی که به لحاظ محیطی و فضایی دچـار  فرسـودگی    - 
شده اند، از طریـق مشـارکت جـویی از سـاکنین آن محلـه هـا و ایجـاد        

 .احساس رضایت، تعلق مکانی، مسئولیت پذیری آنها

آگاهی بخشی به شهروندان و نهادینه کردن تـدریجی حقـوق و مسـئولیت     - 
 .ندیهای شهرو

آگاهی بخشی به شهروندان در خصوص مفاهیم پایداری و زیست پایدار  - 
 .به عنوان مثال از طریق همکاری آنان در تفکیک زباله در مبدأ در شهرها

شناخت علل عدم مشارکت کافی مردم با مدیریت شهری و تالش در جهت  - 
 .از بین بردن موانع مشارکت مردم در محله های مختلف

ا و امکانات محله های مورد مطالعـه و محلـه هـای دارای    شناخت پتانسیل ه - 
 .شرایط یکسان از منظر مشارکت مردمی و توسعه محله ای

آشنا نمودن مدیریت شهری با نحوه مداخله و برخورد با محله هـای مـورد    - 
مطالعه و محله های دارای شرایط یکسان از منظر جلب مشارکت مردمـی و  

 .توسعه محله ای

جلـب مشـارکت و    یشناخت و دستیابی مدیریت شهری بـه شـیوه هـا     - 
و از این راه توانمندسازی و کارآمدسـازی   همکاری و همراهی مردم محله ها

 .نظام مدیریت شهری در اداره هر چه بهتر امور شهر

آشنایی با راهکارهای پیشنهادی ایـن رسـاله در راسـتای تسـهیل مجـاری       - 
 .جلب مشارکت مردمیقانونی برای مدیریت شهری در 

آشنایی با راهکارهای پیشنهادی این رسـاله بـرای همـاهنگی مـدیریت       - 
شهری با سایر نهادها و سازمان های دخیل در امور شـهر بـا هـدف جلـب     

 .مشارکت مردم

معرفی فعالیت های انجام شده توسط شـهرداری تهـران در جهـت ترغیـب      - 
همکاری و مشارکت مردم با این نهاد و از این راه تغییر ذهنیـت جامعـه   

 .شهر تهراندانشگاهی در خصوص انحصارطلبی سازمان مدیریت اجرایی 
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بهره گیری از نمونه مدل سازی شده رونـد توانمندسـازی نظـام مـدیریت      - 
  )شکل شماره    ( .د بر محله محوری و مشارکت مردمیشهری با تأکی

بــه کــارگیری مــدل ارائــه شــده در ایــن رســاله جهــت بازتولیــد چرخــه   - 
 )شکل شماره     ( .توانمندسازی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری
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