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 چكيده

هاي  ريزي از پايين به باال دانست كه از ظرفيت توان ركن اساسي مشاركت و برنامه ها را مي ريشورايا

از آنجا كه اين نهادهاي مدني . دزيادي در اداره پايدار و شايسته محالت كالنشهر تهران برخوردار هستن

ر ميان مردم هستند، واسطه با مسائل ريز و درشت شهري در ارتباط بوده و در عين حال با مردم و د بي

اندركاران مديريت شهري را در  گذاران و دست تواند سياست هاي آنان مي ها و ديدگاه انعكاس دغدغه

ريزي شهري بتوانند با  گذاري و برنامه ر فرايند سياستجريان مشكالت و مسايل شهروندان قرار دهد تا د

گزارش حاضر، به عنوان يك مطالعه . گيري نمايند آگاهي بيشتر نسبت به مسائل محيطي خود تصميم

توصيفي تحليلي در چارچوب روش تحليل محتوا و با هدف شناسايي مسايل و مشكالت شهر تهران از 

تهيه شده و مبناي كار  20و  15، 13، 11، 9، 8، 7، 5، 2اطق ديدگاه شوراياران محالت مختلف در من

منطقه از  9در  1389هاي شهر تهران بوده كه در سال  تحليل صورتجلسات ستاد هماهنگي شوراياري

هاي جغرافيايي و  اين گزارش ضمن آنكه با در نظر گرفتن ويژگي. گانه برگزار گرديده است22مناطق 

به بررسي مشكالت و مسائل مختلف شهر تهران پرداخته و توجه مديريت  اجتماعي هر منطقه -اقتصادي

گيرد كه  كند در نگاهي كالن نتيجه مي ها جلب مي هاي شوراياري ها و ظرفيت شهري را به توانايي

كه  طوريه بسياري از مشكالت موجود ناشي از فقدان مديريت واحد يا يكپارچه شهري بوده ب

سئول در اداره شهر منجر به بروز مسائل متعدد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ناهماهنگي ميان نهادهاي م

بندي ساير  عدم تطابق در مرزبندي مناطق شهرداري تهران با منطقه. شود و حتي امنيتي و سياسي مي

نهادهاي دولتي و انتظامي، توزيع غيرآمايشي امكانات شهري، مهاجرت و جابجايي جمعيتي بين مناطق 

اهش روزافزون سرمايه اجتماعي در شهر تهران از ديگر مواردي است كه به بروز مشكالت گانه و ك22

ريزي براي  تواند با برنامه بديهي است مديريت شهري مي. شود مطرح شده از ديدگاه شوراياران منجر مي

براي  اي شايسته را اي به رفع مشكالت مختلف شهروندان تهراني پرداخته و توسعه حل اين مسايل ريشه

  .اين شهر به ارمغان آورد
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  مقدمه -1

ه معناي سنتي آن از ديرباز در جوامع انساني وجود داشته و مورد توجه صاحب نظران بوده مشاركت ب

در ميان انواع مشاركت، مشاركت مدني از جايگاه رفيعي برخوردار است كه بر پايه تعامل ميان افراد . است

  . مداري متمركز است مداري در مقايسه با وظيفه و بر بعد حق گيرد ميشكل 

. ي محلي استها سازمانگرايي و  دهاي مشاركت در مديريت شهري، گسترش انديشه محلهاز جمله نمو

نوعي نظم اجتماعي برقرار سازد تا در سايه آن مناسبات اجتماعي تنظيم گرديده و  كوشد ميگرايي  محله

 تواند ميبه عالوه مشاركت مدني در سطح محله . امنيت اجتماعي، تفاهم و مشاركت مدني تحقق يابد

از آنجا كه مشاركت مدني . دولت نيز بكاهد گري تصديموجب وفاق اجتماعي گرديده، از بار مسئوليت و 

پيدا كرد و به تدريج به عنوان يك حق در  تري عينيشوراهاي اسالمي نمود  گيري شكلدر ايران با 

ميان مديريت ي محالت، حلقه ارتباطي ها شوراياريي محلي و ها ، انجمنها جامعه مطرح گرديد، تشكل

  .پردازند ميمحلي و شهروندان هستند كه در واقع به تمرين مشاركت مدني در سطح محل 

هستند كه به منظور ايجاد  اي محلهسياسي و داوطلبانه مردمي و غيردولتي و غير، نهادهاي ها شوراياري

حلي با يكديگر از ي مها ارتباط و تعامل سازنده و فراگير بين ساكنين محدوده گيري شكلبستري براي 

، در صورت برقراري مطلوب اين آيند ميو نهادهاي مردمي از سوي ديگر به وجود  ها يكسو و با تشكل

ي دولتي يا ها دستگاهارتباط و تعامل ضلع سوم نيز تشكيل خواهد شد كه آن ارتباط با نهادها و 

داره بهتر محالت و رابط بين مردم منتخبين مردم جهت ا ها شوراياريتر  است و به زبان ساده اي محلهفرا

دهندگان  در انعكاس مشكالت و ارائه) جراييي اها دستگاهشوراي شهر، شهرداري و ساير ( و مسئولين

  .روند ميراهكارها براي هر چه بهتر اداره كردن محله به شمار 

ي، ايجاد اي از روابط اجتماعي و فرهنگ شبكه گسترده گيري شكل ها شوراياريهدف كلي از تشكيل 

فضاي مشاركت فعال و درگيرانه و در نهايت تشكيل  همدلي و اعتماد، ايجاد حس  تعلق شهروندي، ايجاد

از تجربه  گيري بهرهبه  توان مي ها شورايارياز ديگر اهداف تشكيل . و افزايش سرمايه اجتماعي است

باط بين مردم و مسئولين و تخصص شهروندان هر محله در اداره امور شهر و همان محله و برقراري ارت

 شوراها يك نهاد مردمي هستند كه عمالً. نهايت واگذاري اداره امور محالت به خود مردم اشاره كرد در

سازي مشاركت مردم در اداره امور دارند و انگيزه تشكيل آنها بستر نقش نظارتي در محالت و مناطق را

  .ايي با مردم هستندي اجرها دستگاهشهر و پل ارتباطي شهرداري و ساير 
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  لهئبيان مس -2

شناخت مشكالت و مسائل واقعي شهروندان و تالش در جهت مطالعه و بررسي و در نهايت رفع اين 

شناخت درست مسائل و . به مردم است رساني خدمتترين وظايف هر سازمان در  مسائل از اصلي

 ريزي برنامه، الزمه باشد ميان ي اصلي شهردار محترم تهرها مشكالت شهر تهران كه يكي از دغدغه

ي اجرايي در ها سازمانو  ها دستگاهرضايتمندي شهروندان از موفق و دستيابي به اهداف سازماني است و 

 هاي خواستمطالبات و  نسبت به ها سازمانشهرداري تهران، در گرو پاسخگو بودن اين  به ويژهشهر 

عمراني، خدماتي، فرهنگي و ايل و مشكالت حل مسبرآورده ساختن نيازها و شهروندان از طريق 

ي اجرايي مذكور جهت پاسخگو بودن ناگزير از شنيدن ها دستگاه. مناطق و محالت شهري استاجتماعي 

مگر با همكاري و  شود ميصداي شهروندان و دريافت نظرات و مطالبات آنها هستند و اين امر محقق ن

ي ارتباطي شهروندان و ها كانالكه به عنوان  اه شوراياريفعاليت موثر نهادهاي مدني همچون 

  . را دارند ها سازماني اجرايي وظيفه دريافت نظرات و ارائه آنها به اين ها سازمان

در مناطق مختلف تهران بر مبناي همين رويكرد و در جهت استفاده بهينه  ها شوراياريجلسات ستاد هماهنگي 

مختلف در راستاي شناسايي مشكالت و راهكارهاي رفع آن  ي موجود در محالتها ظرفيتو  ها از سرمايه

يي كه از طريق اليه زيرين ها با استفاده از داده گردد ميدر گزارش پيش رو تالش . صورت پذيرفته است

  . بندي مشكالت شهري تهران پرداخته شود ارائه شده است به تحليل و دسته) ها شوراياري(مديريت شهري 

، ضرورت توجه به مباحث اي و منطقه اي محلههاي بررسي مسائل  نده در نشستكن تركيب اعضاي شركت

حضور شوراياران و دبيران شوراياري به عنوان نمايندگان شهروندان . سازد ميمطروحه را بيشتر نمايان 

مشاركت جدي و مستمر و  يكسواز و مسائل و مشكالت مبتال به مردم  ها براي بيان ديدگاهساكن منطقه 

دبير محترم ستاد احمد مسجدجامعي رياست محترم شوراي اسالمي شهر تهران و س مهدي چمران مهند

به عنوان محور برگزاري جلسات در راستاي ايفاي نقش و رسالت نمايندگي  ها شوراياريهماهنگي 

و  بيانعزم و اراده دو سطح از نمايندگان شهروندان تهراني براي خويش از سوي ديگر، در واقع بيانگر 

همچنين حضور و پاسخگويي شهردار هر منطقه به همراه معاونان و ساير . پيگيري مطالبات مردمي است

خدمات شهروندي به  كننده نهاد مديريت شهري و ارائه ترين مسئولين شهرداري منطقه به عنوان اصلي

حاضر در منطقه اعم ي دولتي ها سازماني ساير نهادها و پذير مسئوليتو مشاركت و  يكسومردم تهران از 

از نيروي انتظامي و ادارات آب، برق، مخابرات، آموزش و پرورش، تربيت بدني و نظاير آن از سوي ديگر، 
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زمينه ارتباط رو در رو و مستقيم نمايندگان شهروندان با نهادهاي مسئول را فراهم آورده است و به جرات 

ر تهران در سطح كشور و حتي منطقه كم سابقه گفت كه اين ابتكار از سوي شوراي اسالمي شه توان مي

ي اجرايي را به طور قابل ها دستگاهي پذير مسئوليتشاخص شفافيت و  تواند ميبوده و در صورت استمرار 

  .توجهي ارتقاء بخشد

  

  كارروش  -3

وصيف تحليل محتوا يكي از فنون تحقيق است كه براي ت. باشد ميمبناي كار در اين پژوهش روش تحليل محتوا 

  .)1374، باردن( هدف آن تفسير كردن است رود و ميارتباطات به كار  آشكار وعيني و منظم و كمي محتواي 

و صورتجلسات مبتني بر مستندسازي نظرات شورياران و در اين تحليل  ي مورد استفادهها منبع داده

، 5، 2مناطق رد نظر شامل بوده و جامعه آماري مو ها شورايارير حوزه ستاد هماهنگي موجود دگزارشات 

  .مشخص شده است )1(كه در شكل شماره  باشد ميتهران  20 و 15، 13، 11، 9، 8، 7

  

  مناطق منتخب )1(شكل شماره 
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بندي مشكالت و اخذ  ي مربوط به مسايل و مشكالت هر منطقه، با توجه به گونهها تجميع داده به منظور

مسايل و ل مذكور در گام نخست در سه محور اصلي نظرات كارشناسي خبرگان مديريت شهري، مساي

و  شد بندي دستهفرهنگي؛ مسايل و مشكالت اجتماعي و مسايل و مشكالت عمراني و خدماتي مشكالت 

، مندرج است )1(در گام بعد اين سه محور اصلي به محورهاي فرعي ديگري كه در جدول شماره 

است كه  بندي خوشهي مذكور بر مبناي روش محورهاي اصلي و فرع بندي طبقه. شدند بندي طبقه

ي مربوط به ها تفاوتو  ها ي موجود را در چند گروه اصلي و فرعي جاي داده و مبناي آن شباهتها داده

  .هر محور بوده است

  .آن فرهنگ كار؛ حوزه مساجد و نظايرمباحثي چون آموزش؛  :ازشد  عبارت فرهنگي محوردر همين راستا 

حقوق شهروندي؛ آسايش شهروندان؛ حمايت از شوراياران؛ ؛ ث مرتبط با امنيتمباح اجتماعيمحور 

  .هماهنگي نهادهاي اجرايي با شوراياران و نظاير آن را در بر گرفت

شهري؛ پيگيري امور بناهاي دجه؛ ساخت و ساز زيرمباحث مرتبط با بو خدمات شهري عمراني ومحور  و

  .دمات شهري را پوشش دادديگر خ ترافيك؛ پاكيزگي محيط؛ واجرايي؛ 

 سهمقايسه در . مورد مقايسه قرار گرفتمحور در هر  و تعداد آنها مناطقدر  مطرح شدهمشكالت در انتها 

مشكالت مختلف هر منطقه به كل مشكالت همان منطقه؛ مقايسه مناطق سطح صورت گرفت، مقايسه 

دام به تفكيك كهر  ؛ت با يكديگردر حوزه مشكالت مختلف با يكديگر؛ و مقايسه مناطق در كل مشكال

  .درصد ميانگين و

امور عمراني و محور مشخص گرديد كه بيشترين مسايل مناطق شهر تهران در  بندي خوشهبا انجام اين 

 بندي خوشهبراي درك بهتر مسايل مورد نظر نمايندگان شهروندان تهراني . گيرد ميخدمات شهري قرار 

 الذكر فوقبه شرح ذيل انجام و در سه سطح و فراواني موجود دار ديگري با توجه به مسايل اولويت 

  :قرار گرفت يتحليلمقايسه مورد  مجدداً

ي زيرگذر، ها مشتمل بر مباحث مرتبط با رفع انسدادهاي ترافيكي، پروژهحمل و نقل و ترافيك محور  )1

 ،هاي مسطح و طبقاتي و نظاير آن نصب چراغ راهنمايي، ايجاد پاركينگ

 و ها ساماندهي كتابخانه همچون مباحث مرتبط با مساجد، ايجاد و فرهنگي و اجتماعي كزمرامحور  )2

 ،، هيئت امنايي شدن مراكز و نظاير آنها سراي محله، نمازخانه
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ي ها شامل مباحث مرتبط با زنان خياباني، اراذل و اوباش، توزيع مواد مخدر، قمارخانه امنيتمحور  )3

 ،و نظاير آن) حجابي، گرداندن سگ در اماكن عموميبد(مي توجهي به شعائر اسال تيمي و بي

، تكميل )تعويض، جابجايي و كمبود( شامل مباحث مرتبط با تيرهاي برق معابر برق و روشناييمحور  )4

 ،ايجاد پست جديد و نظاير آن ،روشنايي

هاي ورزشي، زمين چمن،  شامل كمبود فضاهاي ورزشي روباز، سالن امكانات ورزشيمحور  )5

 ،رهاي سرپوشيده و نظاير آناستخ

ي ها ي فاضالب، تعويض لولهها مشتمل بر مباحث مرتبط با رسيدگي به دريچه آب و فاضالبمحور  )6

 ،فرسوده، فشار آب و نظاير آن

مانند مباحث مرتبط با هماهنگي با نهادهاي ديگر در مديريت شهري، تغيير  مسايل شورايارانمحور  )7

 ،راياران، افزايش بودجه و نظاير آن، بيمه شوها شورايارياسم محالت، تجهيز فضاي 

شامل مباحث مرتبط با ساماندهي فضاهاي سبز موجود، تغيير كاربري فضاهاي  فضاي سبزمحور  )8

 ،متروك و اختصاص آن به فضاي سبز و نظاير آن

 ،ها سازي حريمنشاني، آزاد شامل مباحث مرتبط با احداث آتش ساير مشكالت شهريمحور و در نهايت  )9

روسازي،  هاي تفصيلي، زباله، پياده ، تعيين تكليف طرحها التزام پيمانكاران به انجام صحيح پروژه

 .دستفروشان، بانك، درمانگاه، سرويس بهداشتي، مشاغل آالينده، صدور مجوزها، امالك وقفي و نظاير آن

  

  محورهاي اصلي و فرعي مشكالت مطرح شده از ديد شوراياران )1( جدول شماره

  محورهاي فرعي  ورهاي اصليمح

  مراكزفرهنگي و اجتماعي  حوزه فرهنگي

  حوزه اجتماعي
  مسايل شوراياران

  امنيت

  حوزه عمراني و خدمات شهري

  برق و روشنايي معابر

  امكانات ورزشي

  آب و فاضالب

  فضاي سبز

  حمل و نقل و ترافيك
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 گيري نمونهبحث ما كل شماري است و  از آنجاييكه كل صورتجلسات مورد بررسي قرار گرفته است

واحد مشاهده در اين تحليل صورتجلسه ستاد هماهنگي شوراياري هر منطقه و واحد . يابد ميمعنايي ن

 .شمارش مشكالت موجود در هر منطقه است

 

    اصلي محوردر سه  ها دادهآماري تحليل  -4

    مشكالت در مناطق مورد بررسي اي مقايسه يهانمودار - 4- 1

و با مطالعه  گردد مين بخش مقايسه مشكالت مناطق در سه محور اصلي به تفكيك ارائه در اي

به اهميت و نوع هر يك از سه محور  توان مينمودارهاي ارائه شده و مقايسه هر يك از مناطق با يكديگر 

وجود در ي مها تفاوتبا مطالعه  توان ميدر آن است كه  ها مزيت اينگونه مقايسه. در هر منطقه پي برد

هاي كاري شهرداري  زمينه مسايل و ميزان آنها به نوعي نيازهاي مهم شهروندان را شناسايي و اولويت

  .نمود ريزي برنامهمنطقه را تعيين و 

  

  ميانگين و درصد مشكالت فرهنگي مناطق نسبت به كل مشكالت - 4- 1-1

  

  ميانگين مشكالت فرهنگي در مناطق مورد بررسي )1(نمودار شماره 
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گانه مورد بررسي است كه در  نمودار فوق نمايانگر ميانگين مشكالت فرهنگي مطرح شده در مناطق نه

كمترين ميزان را دارا  20و  9 ،7، 8باالترين ميزان مشكالت در حوزه فرهنگي و مناطق  5آن منطقه 

ن امر تنها بيانگر اي ،البته اين بدان معنا نيست كه مناطق ديگر مشكالت فرهنگي كمتري دارند باشد مي

دار نبودن مشكالت فرهنگي ازديد افراد  يا اولويت اشاره كمتر به مشكالت فرهنگي در مناطق ديگر و

  .باشد مي ها نسبت به ديگر حوزه

  

  درصد مشكالت فرهنگي در مناطق مورد بررسي )2(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت فرهنگي مطرح شده در المشكالت فرهنگي از مجموع مشكنمودار فوق نمايانگر پراكندگي درصد 

درصد باالترين درصد  26با نزديك به  5گانه مورد بررسي در تهران است كه در آن منطقه  مناطق نه

www.shahrsazionline.com
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 ندباش ميدرصد كمترين درصد را دارا  3با نزديك به  20و  9، 7مشكالت فرهنگي مطرح شده و مناطق 

  .)تي نمودار معرف مناطق اسها رنگ(

  

  اجتماعي مناطق نسبت به كل مشكالتميانگين و درصد مشكالت  - 4- 2-1

  

  ميانگين مشكالت اجتماعي در مناطق مورد بررسي )3(نمودار شماره 

  

مورد بررسي است كه در  گانه نهنمودار فوق نمايانگر ميانگين مشكالت اجتماعي مطرح شده در مناطق 

البته  باشد ميميزان را دارا كمترين  9منطقه وزه اجتماعي و باالترين ميزان مشكالت در ح 5آن منطقه 

اين امر تنها بيانگر اشاره كمتر به  ،اين بدان معنا نيست كه مناطق ديگر مشكالت اجتماعي كمتري دارند

ديد افراد نسبت به ديگر  دار نبودن مشكالت فرهنگي از يا اولويت مشكالت اجتماعي در مناطق ديگر و

  .شدبا مي ها حوزه
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  درصد مشكالت اجتماعي در مناطق مورد بررسي )4(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار فوق نمايانگر پراكندگي درصد مشكالت اجتماعي از مجموع مشكالت اجتماعي مطرح شده در 

درصد باالترين درصد  26با نزديك به  5مورد بررسي در تهران است كه در آن منطقه  گانه نهمناطق 

ي ها رنگ( ندباش ميدرصد كمترين درصد را دارا  1در حدود  9منطقه  كالت اجتماعي مطرح شده ومش

  ).نمودار معرف مناطق است
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  عمراني مناطق نسبت به كل مشكالت ميانگين و درصد مشكالت مشكالت - 4- 3-1

  

    خدماتي در مناطق مورد بررسي ميانگين مشكالت عمراني و )5(نمودار شماره 

  

  

مورد بررسي است  گانه نهخدماتي مطرح شده در مناطق  فوق نمايانگر ميانگين مشكالت عمراني و نمودار

  .باشد ميكمترين ميزان را دارا  9باالترين ميزان مشكالت در اين حوزه و منطقه   5كه در آن منطقه 
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 خدماتي در مناطق مورد بررسي درصد مشكالت عمراني و )6(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمودار فوق نمايانگر پراكندگي درصد مشكالت عمراني و خدماتي از مجموع مشكالت عمراني و خدماتي 

درصد  21با نزديك به  5مورد بررسي در تهران است كه در آن منطقه  گانه نهمطرح شده در مناطق 

د كمترين درصد درص 3با نزديك به  9باالترين درصد مشكالت عمراني و خدماتي مطرح شده و منطقه 

  ).ي نمودار معرف مناطق استها رنگ( ندباش ميرا دارا 
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  مجموع مشكالت مناطق مورد بررسيميانگين و درصد مشكالت  - 4- 4-1

  

  ميانگين مجموع مشكالت بيان شده در مناطق مورد بررسي )7(نمودار شماره 

  

مورد بررسي است كه در آن  گانه نهنمودار فوق نمايانگر ميانگين مجموع مشكالت مطرح شده در مناطق 

  . باشد ميكمترين ميزان مطرح شده را دارا  9باالترين ميزان مشكالت و منطقه   5منطقه 
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  درصد مشكالت بيان شده در مناطق مورد بررسي) 8(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت مطرح شده در هر منطقه از مجموع مشكال نمودار فوق نمايانگر نسبت درصد مشكالت موجود در

با  9درصد و منطقه  22با نزديك به  5منطقه . مورد بررسي در شهرداري تهران است گانه نهمناطق 

  .اند داشتهبيان درصد بيشترين و كمترين مشكالت موجود را نسبت به ساير مناطق  3نزديك به 

 

  در سه محور اصلي ها آماري دادهتحليل  بندي جمع - 4- 2

و ايجاد بانك مشكالت مناطق براي  بندي دستهآمده از تحليل فوق جدا از  مبناي نتايج بدست بر

خدماتي با  درصد مشكالت عمراني و گفت تفاوت فاحش بين ميانگين و توان مي ي آتيها ريزي برنامه

كه شهرداري هنوز در نظر مردم بيشتر به عنوان يك نهاد  ي فرهنگي و اجتماعي بيانگر آن استها حوزه

محور  محله ي اجتماعي وها البته با توجه به نوپا بودن رويكرد .تا نهاد اجتماعي دشو خته ميخدماتي شنا
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ي اجتماعي زمان بر بودن و فرآيندي بودن است ها فعاليت؛ و اينكه ويژگي مبتني بر مديريت مشاركتي

بيان نحوه پراكنش فضايي محورهاي اصلي مشكالت  .به فال نيك گرفت توان ميرشد موجود را نيز 

  .مالحظه نمود )2(در شكل شماره  توان ميمورد بررسي را  گانه نهشده از سوي شوراياران مناطق 

  

  پراكنش فضايي محورهاي اصلي مشكالت )2( شكل شماره

  

  محورهاي فرعيدر  ها دادهآماري تحليل  -5

سي و به منظور دستيابي به مورد برر گانه نهدار و فراواني و شيوع آنها در مناطق  با توجه به مسائل اولويت

 ي شهروندان تهراني در مناطق مورد اشاره، انبوه موضوعات بحثها شناختي روشن از مسائل و دغدغه

، در نه حوزه مشتمل بر حمل و نقل و ترافيك، مراكز ها شده در جلسات ستاد هماهنگي شوراياري

، ها شوراياريب و فاضالب، مسايل فرهنگي اجتماعي، امنيت، برق و روشنايي معابر، اماكن ورزشي، آ

  .شود ميو در ادامه در قالب نمودارهاي مختلف تحليل  بندي طبقهفضاهاي سبز و ساير مشكالت 
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  مشكالت مناطق مختلف شهر تهران يدرصدنمودارهاي  - 5- 1

و با مطالعه  گردد ميمشكالت هر منطقه در محورهاي فرعي به تفكيك ارائه درصد در اين بخش 

 مشكل يك فراوانيبه اهميت و  توان ميبا يكديگر  مشكالتي ارائه شده و مقايسه هر يك از نمودارها

ي موجود در ها تفاوتبا مطالعه  توان ميدر آن است كه نمودارها اينگونه  كاربرد. در هر منطقه پي برد

هاي كاري  يترا شناسايي و اولوهر منطقه زمينه مسايل و ميزان آنها به نوعي نيازهاي مهم شهروندان 

  .نمود ريزي برنامهتعيين و براي پاسخ به نيازها شهرداري منطقه را 

  

  2درصد مشكالت در منطقه  - 5- 1-1

  

  2درصد مشكالت شهري در منطقه  )9(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب آ گانه نهي ها شهرداري تهران به تفكيك حوزه 2نمودار فوق نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، مراكز 
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 50با حدود حمل و نقل و ترافيك مشكالت . استفرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت 

موارد مورد توجه  با برق و روشنايي معابر با صفر درصد كمترين و امنيت و مسايل مرتبط بيشترين،درصد 

  .اند شوراياران بوده

  

  5درصد مشكالت در منطقه  - 5- 2-1

  

  5درصد مشكالت شهري در منطقه  )10(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آب  گانه نهي ها شهرداري تهران به تفكيك حوزه 5اين نمودار نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، مراكز و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي 

در اين منطقه صرفنظر از مشكالت ريز و . فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت است

، حمل و %)16( اند، مشكالت مرتبط با امنيت شده بندي خوشهدرشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 
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موارد  ل مرتبط با شوراياران و مراكز فرهنگي اجتماعي به ترتيب بيشترينو مساي%) 15( نقل و ترافيك

  .اند مورد توجه شوراياران بوده

  

  7درصد مشكالت در منطقه  - 5- 3-1

  

  7درصد مشكالت شهري در منطقه  )11(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آب  گانه نهي ها تفكيك حوزه شهرداري تهران به 7اين نمودار نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، مراكز 

در اين منطقه صرفنظر از مشكالت ريز و . فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت است

 مشكالت مرتبط با حمل و نقل و ترافيك اند، شده بندي خوشهدرشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 
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و مراكز فرهنگي اجتماعي به ترتيب  فضاهاي سبز عمومي، و مسايل مرتبط با %)13( امنيت ،%)23(

  .اند بيشترين موارد مورد توجه شوراياران بوده

  

  8درصد مشكالت در منطقه  - 5- 4-1

  

  8درصد مشكالت شهري در منطقه  )12( نمودار شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آب  گانه نهي ها شهرداري تهران درصد مشكالت اشاره شد توسط شوراياران به تفكيك حوزه 8در منطقه 

و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، مراكز 

مشكالت مرتبط  در اين منطقه. فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت به شرح زير است

به عنوان مهمترين مشكل و پس از آن امنيت، مراكز فرهنگي اجتماعي، %) 23( با حمل و نقل و ترافيك

درصد به ترتيب بيشترين مسايل مورد  9و برق و روشنايي معابر با حدود  % 12با  مكدا آب و فاضالب هر

  .اند توجه شوراياران بوده

www.shahrsazionline.com
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  9درصد مشكالت در منطقه  - 5- 5-1

  

  9درصد مشكالت شهري در منطقه  )13(دار شماره نمو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آب  گانه نهي ها شهرداري تهران به تفكيك حوزه 9اين نمودار نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، مراكز 

در اين منطقه مشكالت مرتبط با برق و . ، امكانات ورزشي و ساير مشكالت استفرهنگي اجتماعي

نكته قابل توجه در . اند بيشترين مسائل مورد توجه شوراياران بوده%) 26( و امنيت%) 33( روشنايي معابر

از البته اين بدان معنا نيست كه شهروندان اين منطقه . دار نبودن خدمات شهري است اين منطقه اولويت

گفت فراواني مسايل روشنايي معابر و  توان ميكنند بلكه  ميتهران در اين موارد نياز يا مشكلي را حس ن

  .عدم روشنايي معابر داردامنيت بسيار زياد بوده و ناگفته پيداست كه احساس ناامني ارتباط مستقيم با 
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  11درصد مشكالت در منطقه  - 5- 6-1

  

  11هري در منطقه درصد مشكالت ش )14(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گانه نهي ها شهرداري تهران به تفكيك حوزه 11اين نمودار نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

آب و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، 

در اين منطقه صرفنظر از مشكالت ريز . الت استمراكز فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشك

با برق و روشنايي اند، مشكالت مرتبط  شده بندي خوشهو درشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 

در و مراكز فرهنگي اجتماعي درصد  11 درصد، امنيت 14 حمل و نقل و ترافيكدرصد،  16معابر با حدود 

  .اند مورد توجه شوراياران بوده مسائلبه ترتيب بيشترين درصد  11حدود 
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  13درصد مشكالت در منطقه  - 5- 7-1

  

  13درصد مشكالت شهري در منطقه  )15(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گانه نهي ها شهرداري تهران درصد مشكالت اشاره شد توسط شوراياران به تفكيك حوزه 13در منطقه 

ر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، آب و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معاب

در اين منطقه صرفنظر از . مراكز فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت به شرح زير است

اند، مشكالت مرتبط با حمل  شده بندي خوشهمشكالت ريز و درشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 

ترين  مهمبه ترتيب  و امكانات ورزشياعي، برق و روشنايي معابر و نقل و ترافيك، مراكز فرهنگي اجتم

  .اند شوراياران بوده يها دغدغه
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  15درصد مشكالت در منطقه  - 5- 8-1

  

  15مشكالت شهري در منطقه  درصد) 16(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گانه نهي ها ك حوزهشهرداري تهران به تفكي 15اين نمودار نمايانگر درصد مشكالت موجود در منطقه 

آب و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، 

در اين منطقه صرفنظر از مشكالت ريز . مراكز فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت است

ت مرتبط با كمبود مراكز اند، مشكال شده بندي خوشهو درشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 

و % 11و امكانات ورزشي و امنيت به ترتيب با %) 13( ، حمل و نقل و ترافيك%)21( فرهنگي اجتماعي

  .دهند ميبيشترين مسائل موجود در منطقه را تشكيل % 7
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  20درصد مشكالت در منطقه  - 5- 9-1

  

  20مشكالت شهري در منطقه  درصد) 17(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گانه نهي ها شهرداري تهران درصد مشكالت اشاره شد توسط شوراياران به تفكيك حوزه 20در منطقه 

آب و فاضالب، فضاي سبز، برق و روشنايي معابر، حمل و نقل و ترافيك، مسائل شوراياران، امنيت، 

صرفنظر از  در اين منطقه. مراكز فرهنگي اجتماعي، امكانات ورزشي و ساير مشكالت به شرح زير است

اند، مشكالت مرتبط با حمل  شده بندي خوشهمشكالت ريز و درشت متعددي كه در قالب ساير مشكالت 

 و نيز مسايل مربوط به آب و فاضالب مراكز فرهنگي اجتماعيامكانات ورزشي و  كمبود و نقل و ترافيك،

  .اند بيان شدهاز سوي شوراياران  20مشكالت موجود شهروندان منطقه ترين  به ترتيب مهم
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  نمودار درصدي مشكالت مختلف در كل مناطق مورد بررسي  - 5- 2

و با نگاه به هاي آماري ارائه شده در خصوص هر يك از مناطق در محورهاي فرعي  با توجه به تحليل

به برخي از نيازهاي شهروندان كه از زبان دريافت كه  توان ميهاي شهرداري تهران  و طرح ها برنامه

هاي  و طرح ها اند، توجه شاياني نشده است كه اين امر لزوم بازنگري در برنامه ران بيان شدهشورايا

  . سازد ميشهرداري را نمايان 

  

  درصد مشكالت شهري در كل مناطق )18(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ده و با نگاه به ترين مشكل شهروندان در مناطق مورد بررسي طراحي ش اين نمودار در راستاي تعيين شايع

حمل و نقل و : دريافت كه مسائل و مشكالت مناطق مورد بررسي به ترتيب عبارتند از توان ميآن 

اماكن ورزشي، آب و فاضالب، مسايل  ترافيك، مراكز فرهنگي اجتماعي، امنيت، برق و روشنايي معابر،
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ي آتي ها به عنوان برنامه واندت ميبدين ترتيب بررسي و رفع مشكالت فوق . و فضاهاي سبز ها شوراياري

  .مديريت شهري مدنظر قرار گيرد

  

  گيري بندي و نتيجه جمع - 6 

آنچه بيان شد در واقع تحليل مسايل و مشكالتي بود كه توسط شوراياران در مناطق مورد بررسي بيان 

يك از  ين هرترديد تحليل ارتباط بين مسايل مطرح شده با همديگر و كشف روابط معنادار ب بي. شده بود

ي هر منطقه و مسايل كالن مديريت شهري نيازمند مطالعه و بررسي ها مسايل با مختصات و ويژگي

 فضاي موجود مناطق و روابط سياسي و اجتماعي حاكم بر هر منطقهموقعيت جغرافيايي، جمعيت، بيشتر 

مشكالت و نوع نگاه به در ميزان بيان  تواند ميهاي هر منطقه  ويژگيالبته ناگفته پيداست كه . است

ي موجود در نوع، ميزان و پراكندگي هم ناشي از همين مساله ها تفاوتو بخشي از  مسايل تاثيرگذار باشد

  .خوبي قابل مشاهده استه ب) 3(شماره اين موضوع در شكل  .است

  

  پراكنش فضايي محورهاي فرعي مسايل شهري در مناطق مورد بررسي )3(شماره شكل 
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به مديران و  تواند ميجامع به مشكالت مطرح شده از سوي شوراياران در محورهاي فرعي نگاه كلي و 

ريزان مناطق شهري تهران كمك نمايد تا با مطالعه تطبيقي اين مشكالت در مناطق مختلف  برنامه

خگويي و بودجه مربوطه را براي پاس ها ها برنامه هاي اصلي را تعيين نموده و بر مبناي اين اولويت اولويت

به افزايش  تواند ميبديهي است اين اقدام . موزون هر منطقه تدارك بينندبه نياز شهروندان و توسعه 

درصد  )19(در نمودار شماره . رضايت شهروندان تهراني از عملكرد شهرداري تهران كمك نمايد

  .مشكالت مختلف براي مقايسه با ساير مناطق ارائه شده است

  

  اي درصدي براي مشكالت مختلف در مناطق مورد بررسي مودار مقايسهن )19(نمودار شماره 

  

مورد بررسي پرداخته و با  گانه نهمقايسه نوع و ميزان مسائل و مشكالت موجود در مناطق به اين نمودار 

  :يج ذيل را استخراج نمودانت توان ميمطالعه آن 

 .مطرح گرديده است 20و  13، 8، 7 ،2دار درمناطق  مساله اولويتبه عنوان حمل و نقل و ترافيك  -

 .مطرح شده است 13و اولويت دوم منطقه  15به عنوان اولويت منطقه  مراكز فرهنگي اجتماعي -

بيان  9و  8، 7بوده و به عنوان اولويت دوم مناطق  5منطقه اول و مسايل مرتبط با آن اولويت امنيت  -

 .شده است
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عنوان شده است و در ارتباطي معنادار مساله  11و  9ق دار مناط مساله اولويت برق و روشنايي معابر -

 .قرار گرفته استو سوم در اولويت دوم در اين مناطق به ترتيب امنيت 

به عنوان يكي از  15و  13، 11پس از آن مناطق بوده و  20 هدر اولويت دوم منطق اماكن ورزشي -

 .اند مسائل مورد توجه به آن پرداخته

 .بيشتر از ساير مناطق مورد توجه واقع شده است 11و  2، 20در مناطق  آب و فاضالب -

 .به عنوان دغدغه مطرح گرديده است 12و  5 ها شوراياريمسايل  -

 .دار منطقه مطرح گرديده است  در ميان مسايل اولويت 20و  15، 11، 7، 5در مناطق  فضاهاي سبز -

ريشه  توان ميبه مسايل مطرح شده در يك نگاه كلي در تفسير مسايل و مشكالت مناطق مورد بررسي و 

  :مسايل را در موارد زير جستجو كرد

 ،شهري يا يكپارچه فقدان مديريت واحد •

 ،ساير نهادهاي دولتيبندي  منطقهدر مرزبندي مناطق شهرداري با  ناهماهنگي •

 ،توسعه نامتوازن و غيرآمايشي امكانات شهري •

 ،تهرانشهرداري اشكال در تقسيمات شهري وجود  •

 ،در مديريت شهري ها نبودن نقش و جايگاه شورايايمشخص  •

 ،گانه22مهاجرت و جابجايي جمعيتي درون مناطق  •

 ،ي اجرايي شهرداري با نيازهاي شهروندانها ضعف تطابق برنامه •

 ،ي توسعه مناطق و محالتها برنامه هاي تك بعدي به مسايل شهري در وجود نگاه •

 ،ي جامع و تفصيليها عدم توجه به طرح •

 ،هاي بين بخشي و درون بخشي توجه به همكاريعدم  •

 ،هاي اجتماعي و رشد فزاينده آن در شهر تهران شيوع آسيب •

 .نابساماني فرهنگ و هويت شهروندي در ميان شهروندان تهراني •
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