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ارزیابی نقش مدیریت محله بر افزایش مشارکت شهروندان با مدیریت شهری به منظور 

 برخورداری از شهری سالم و دسترسی به توسعه پایدار

 شهرداری تهران ( 5) بررسی موردی : منطقه  

 امیر قاسمی1

 دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهریدانشجوی 

 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران دانشگاه ازاد اسالمی 

 چکیده:

بازنگری در مدیریت امور  ضرورت توسعه یافتگی آن ، رشد تعداد مادر شهرها و کالن شهرها در ایران وتوجه به با 

همراه بچنین بافتهایی ،  ناهمگون موجود درعناصر  ست . ساختار پیچیده و اجزاء وامری ضروریاین مناطق در شهری 

استفاده از رویکردهای مدیریت  میکند. لذا میتوان با چندان دو اهمیت موضوع را معضالت ویژه کالن شهر ها، مسائل و

عالوه بر  شهری چون تهران هرچند کالن . نمود در جهت حل موضوعات اقدام بهسازی مرمت وبه نوین شهری 

اجتماعی ، فرهنگی ت ترکیبا، بافت شهری سازیخود چون  هاز مسایل ومشکالت خاص معضالت کالن شهرها

بی رویه جمعیت، دستیابی به علل  به نظر می رسد با بررسی ابعاد مسأله رشد اما ،میبرند مضاعف وجغرافیایی رنج

میان مدت  وتاه مدت ،)در قالب سیاستهای ک آن مد نمودنآبازنگری در سیاستها و کار گسترش فزاینده کالنشهرها و

به حل شهرها  مؤثر در جهت کاهش مسائل مدیریت کالن و مدآمکانیسمهای کار و استفاده از راهبرد و وبلند مدت (

مقدماتی مدیریت توسعه کالنشهرها به جنبه های فعال سازی  در این پژوهش ضمن طرح مباحث .نمود مساله کمک 

بطوری که با دخالت دادن  د.درمی گافزایش روحیه مشارکت شهروندان تاکید  طرحها وبرنامه های شهری از طریق

 کمک گردد. شهری پایدار فرایند توسعه به  مشارکتی مدیریت شهروندان در

 (وتوسعه پایدار یریت محلهد:) مشارکت،مها و اصطالحات کلیدیواژه
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 مقدمه:

اجتماااعی اسات. حضااور افااراد در فعالیاات هااا و مشاارکت اجتماااعی عاماال تقویاات همبساتگی در شاابکه هااای 

تصامی  گیاری هااای اجتمااعی در بلناد ماادت موجاب تعمیاق روابااج باین اعضاای جامعااه ، افازایش احسااا  

یگانگی ، ساع  صادر و تساام  و تسااهل گردیاده و درنتی اه باه توساعه نهادهاای مادنی و دموکراتیاک خواهاد 

و سانت هاای ریشاه دار محلای باه ساوی عاام نگاری هادایت و ان امید . تعصبات قومی و قبیله ای کااهش یافتاه 

در صورت لزوم به نفع هن ارهای دموکراتیک اصالح خواهاد شاد. وانگهای مای تاوان انتظاار داشات کاه بسایاری 

از اموری که اکناون دولات متصادی ان اام آن اسات در قالاب فعالیات هاای اجتمااعی توساج خاود ماردم اداره 

دادن باه ایان اماور دیان خاود را باه  ساامان هش یافتاه و ها  افاراد از طریاقعمل ه  ح   دولت کاا شده و در

 کلیت اجتماع ادا نمایند.

سویی میزان این مشاارکتها بیاانگر ساط  توساعه یاافتگی جامعاه باه حساا  مای آیاد . چارا کاه گساتردگی،  از

کنتارل اجتمااعی فراگیری و تنوع مشارکت اجتمااعی جواماع در گارو بساج الگوهاای تصامی  گیاری ، نظاارت و 

دموکراتیک و کثرت گرا است.بدیهی است در عرصاه هاای ریار دموکراتیاک کاه حاکماان حضاور عاما  ماردم را 

مشاارکت اجتمااعی مفهاومی گنام و م ادوش اسات .  در محافل تصمی  گیری و تصامی  ساازی بار نمای تابناد

دد زمینا  مطلاو  و مناساب لذا توسع  سیاسی که ماالً  من ار باه شایساته سااًری و حاکمیات مشاروع مای گار

 برای توسعه همه جانبه وپایدار جامعه می باشد.

در ادبیات جدید توسعه نیز در اجال  سازمان ملال کاه ماورد توجاه جهانیاان قارار گرفات اصاطالح ت صصای ) 

باه توسعه از پایین به باً ( را مورد توجاه قارار داد و باه برناماه ریازی بارای توساعه پایادار از ساطوح زیارین و 

تبع آن تدوین برنامه های کاالن تاری مای باشاد و ناا ر بار اهمیات نقاش مشاارکت مردمای در طارح ریازی و 

 اجرایی برنامه های توسعه جوامع بشری می باشد .

در حوزه مدیریت شهری شاورای اساالمی شاهر تهاران و شاهرداری تهاران بعناوان یاک ساازمان عماومی و ریار 

امکاناات جامعاه خاود کاه مساتقی  از ماردم اخاذ میشاود میبایسات سااختار انتفاعی که وابستگی های زیاادی باه 

مدیریتی و سازمان اداری خود را به سوی یک سیست  مشاارکتی ساود دهاد تاا بتواناد باه بهتارین وجاه از شارایج 

و امکانات جامعه استفاده نمایند و عالوه بر این کاه اهاداس ساازمانی خاود نائال شاود باا ای ااد روناد مشاارکتی 

دخالت ماردم در تصامی  گیریهاا و سرنوشات شاهر ناوعی مشاروعیت و مقبولیات و محبوبیات را از شاهروندان و 

 اخذ نماید  . 

لذا در کالن شهر هایی مثل تهران جهت توساعه پایادار و جلاب مشاارکت مردمای از ساطوح مشاارکتی پاایین تار 

 .چون مدیریت محله میبایست بهره جست
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 مبانی نظری :

 مشارکت

فرهنم انگلیسی آکسفورد نیز تعریف شده است.  "شرکت کردن"در لغت نامه ده دا مشارکت به معنای  مشارکت: -

« عمل یا واقعیت شرکت کردن، ب شی از چیزی را داشتن یا تشکیل دادن»را به عنوان « participation»مشارکت یا 

 (. ۷۷1، ۷۷۱۱دانسته است. )رهنما،

تار اج تماعی مبتنی بر اعتقاد و منافع ش صی و گروهی است. از دیدگاه جامعه شناسی مشارکت در واقع نوعی رف

مشارکت به معنای احسا  تعلق به گروه و شرکت فعاًنه و داوطلبانه در آن است که به فعالیت اجتماعی من ر می 

اوطلبانه دست می زند. گردد. از این منظر مشارکت فرآیند سازمان یافته ای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی و د

 ، همشهری(.۷۷31)کمانرودی، 

احسا  تعلق به گروه و شرکت فعاًنه و »به عبارت دیگر مشارکت را فرایندی دانسته اند که طی آن فرد از طریق  

به طور ارادی به فعالیت اجتماعی دست می یازد. )کمانرودی،همشهری آنالین( مش ص بودن آمال و « داوطلبانه در آن

س مشارکت کننده از رهگذر آگاهی وی نسبت به عواقب کنش خویش من ر به مشارکت فعاًنه، داوطلبانه و ارادی اهدا

 (۷۷3۱مشارکت کننده می شود. )تاجیک،

مشارکت درمدیریت: منظورازمشارکت درمدیریت این است که اعضای سازمان یا یک م موعه همانند یک 

 (.۷۷38،۷نقد اثرباشد)طوسی،شهردرتصمیماتی که گرفته می شود دارای 

(. به گونه ای ۷۷۱1)میرموسوی  "جوهر اصلی مشارکت را درگیری، فعالیت و تاثیرپذیری دانسته اند."در عل  مدیریت 

مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اش اص در موقعیت های گروهی تعریف شده که "که در ترکیب با جنبه های نظری 

یاری دهند و در مسولیت کار شریک شوند.آنان را بر می انگیزد تا برای د  "ست یابی به اهداس گروهی، یکدیگر را 

 (. ۷۷۱8)طوسی 

از ه  متمایز است. در برداشت اول  "تعهد و عمل به مشارکت"و  "تمایل به مشارکت"از منظر جامعه شناسی 

کتی فعاًنه در گروه و احسا  تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن وجود دارد و در معنای دوم شر

(. در حالی که مشارکت در حوزه سیاسی برابر با کسب قدرت تعریف ۷۷11ان ام فعالیت اجتماعی مطرح است )بیرو 

 (. ۷۷۱8شده که توان دسترسی به منابع ًزم برای حفظ معشیت و کنترل این منابع را امکان پذیر می سازند )اوکلی 

سیله تبدیل شهرنشینان بی تفاوت به شهروندان صاحب حقود و مسولیت های در جامعه شناسی شهری ه  مشارکت و

(. حقی که منعکس کننده نقش فردی اعضای یک جامعه نسبت به یکدیگر است Falks, 2000فردی و اجتماعی است)

به آن و با اجتماعی شدن انسان مسئولیت او را افزایش داده و من ر به تعیین حد و حدود قانونی برای دست یابی 

 (. Macdonald, 2000گردیده است )

به دیگر بیان مشارکت فرآیندی است که توسج آن مردم بر ساختارها، سازمان ها و مسئوًن تأثیر می گذارند تا خدمات 
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شهری مناسب در اختیارشان نهاده شود. بنابراین مشارکت باعث افزایش  رفیت مردم در اداره امور محلی بوده و به 

 (Schubler, 1996انمندسازی مردم همراه است.)نوعی با تو

 

 

 شهروند

به تنهایی فقج برای معرفی صفت شهر نشینی به کار می رود و هر انسانی که مقی  شهر است را در علوم شهروند:

اجتماعی شهروند می گویند. به نظر مارشال شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع 

هستند، داده شده است. این افراد همگیدارای جایگاه برابر و حقود، و ایف و تکالیف متناسب با این پایگاه 

. شهروند فعال فردی است مشارکت جو که سرنوشت حیات شهر و محیطی که در  (Friedmann, 2002)هستند

یی داشته و او  تالش می کندتا با مشارکت فعال و آنزندگی می کند برای او در سلسله مراتب ارزشی جایگاه وًا

 .(۷۷31داوطلبانه خود چنین سرنوشتی را بیشتر به سعادت و خوشب تی نزدیککند )قاسمی، 

 

 مدیریت شهری

مدیریت دستیابی به اهدافی است که برای یک سازمان درنظرگرفته می شود وو ایفی است که برعهده  مدیرگذارده می 

ی، سازماندهی، نظارت وای اد انگیزشی است.چنانچه شهربه مثابه یک سازمان قلمداد شود. مدیریت به معنای برنامه ریز

گردد، ًزم است که دررأ  آن وبه منظوراداره شهرازفنی استفاده گرددکه مدیریت شهری نام دارد. مدیریت شهری باید 

یتهای ان ام شده نظارت کند وحتی برای شهر، برنامه ریزی رابه ان ام برساند، فعالیتهای شهری را سازمان دهدوبرفعال

مورانگیزش ای اد نماید)سعید نیا، (. ان ام چنین مواردی به آگاهی ازاصول مدیریت، 18 -1۷: ۷۷۱1برای ان ام بهینه ا

 برنامه ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت ورهبری ونظارت وکنترل باز می گردد.

بیان می کند که اصول کلی برای فه  مدیریت (Cities )ای در نشریه شهرهاطی مقاله  ۷11۷در سال  (steren)استرن 

با توجه به سلیقه ها، ادارک افراد و  شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده است. مدیریت شهری 

ن کنونی نیز این چنانچه ما در زما .اجتماعی زمانهای م تلف معانی متفاوت داشته است –همچنین اقتضای سیاسی 

 .اختالس معانی ومفهوم را کامال شاهد هستی 

از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه ت اری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی 

ن بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوا .اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام های بانک جهانی می باشد

 .ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می شود که به مفهوم عل  اداره جامعه می باشد

 مدیریت محله: -
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محله بافت و برش تفکیک ناپذیر از شهر است. واقعیتی اجتماعی و فیزیکی است که در تمام شهرها وجود دارد.  محله:

با مرزهای معین و نیز ج (. ویژگی Memford, 1954ایگاه هسته ای آن در شهر شناخته می شود )از نظر ممفورد محله 

های فیزیکی، جمعیتی و نوع ارتباط نزدیک ساکنان آن با یکدیگر و نیز فضای اجتماعی و محیطی مشترک سبب می 

ند. از نظر گردد محله ها از یکدیگر متمایز باشند. برخی از محققان واحدهای همسایگی را بنیاد واقعی در محله می دان

شکویی محله از خانه های م اور ه  در یک فضای جغرافیایی مش ص تشکیل می شود. به عبارت دیگر محله از 

ترکیب، پیوستگی ک  یا زیاد، معاشرت نزدیک و روابج محک  همسایگی و ارتباط ریر رسمی میان گروهی از مردم به 

 (.۷۷11وجود می آید )شکویی، 

 پایدار : توسعه -

توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی  مایکل تودارو: 

عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل 

زهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی باید نشان دهد که م موعه نظام اجتماعی، هماهنم با نیا

در داخل نظام، از حالت نا مطلو  زندگی گذشته خارج شده و بسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و 

 معنوی بهتر است، سود می یابد.  

ابعاد فرهنگی تاکید شده است. به نظر او محقق و صاحب نظر هندی نیز تعریفی از توسعه داده که در آن بر :  برنشتاین

توسعه از دستاوردهای بشر و پدیده ای است با ابعاد م تلف، توسعه دستاورد انسان محسو  میشود و در محتوا و نمود 

دارای م تصات فرهنگی است. هدس از توسعه ای اد زندگی پر ثمری است که توسج فرهنم تعریف میشود. به این 

  که توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزشهای فرهنگی خود است. ترتیب می توان گفت

 

گوید: بر حسب توسعه، جامعه از طریق وی توسعه را ه  واقعیتی مادی و ه  ذهنی می داند و می:  پروفسور گولت

  کند.ترکیب فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و نهادی، وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تأمین می

در تعریف توسعه اقتصادی می گوید: توسعه عبارت است از کاربرد منابع تولیدی به نحوی که موجب رشد :  مک لوپ

 بالقوه مداوم در آمد سرانه در یک جامعه شود. 

 داند توسعه را عبارت از حرکت یک سیست  یکدست اجتماعی به سمت جلو می:  میردال 

باید برحسب پیشرفت به سوی اهداس رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری  گوید:در تعریف توسعه می:  بروکفلید توسعه را 

 و نابرابری تعریف کنی .

 توسعه را رشد اقتصادی توأم با تغییرات و تحوًت فنی و ارزشی و نهادی دانسته است.:  جرالد میر 
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 اهداس تحقیق :

 هدس کلی تحقیق :ا-

شاهروندان باا مادیریت شاهری باه منظاور برخاورداری ازشاهری ارزیابی نقش مدیریت محله برافازایش مشاارکت 

 سال  ودسترسی به توسعه پایدار .

 

 

 

 

 

 اهداس ویژه تحقیق :-

 شهروندان با مدیریت شهری . افزایش مشارکت ترسی  وضعیت مطلو  مدیریت محله بر -

 نقطه مطلو  مدیریت محله. به ارائه استراتژی مناسب جهت رسیدن از وضعیت موجود -

 است . استراتژی مناسب جهت رسیدن از وضعیت موجودبه نقطه مطلو  در مدیریت محله چگونه-

ت تحقیق :-  سوًا

 آیا طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آموزش شهرنشینی در محله شده است؟-

 آیا طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آگاهی شهروندان نسبت به حقود و و ایف شهروندی شده است؟-

 آیا طرح مدیر محله موجب افزایش سط  مشورت گرفتن از شهروندان ) نظرات، انتقادات و پیشنهادات( شده است؟-

 آیا طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شده است؟-

 آیا طرح مدیریت محله موجب تفویض مدیریت محالت به شهروندان شده است-

 

 فرضیات پژوهش: 

 طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آموزش شهرنشینی در محله شده است.-

 طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آگاهی شهروندان نسبت به حقود و و ایف شهروندی شده است.-

 طرح مدیر محله موجب افزایش سط  مشورت گرفتن از شهروندان ) نظرات، انتقادات و پیشنهادات( شده است.-

 مدیریت محله موجب افزایش سط  مشارکت شهروندان در مدیریت شهری شده است.طرح -
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 طرح مدیریت محله موجب تفویض مدیریت محالت به شهروندان شده است.-

 : روش شناسی تحقیق -

اداره امور شهر وحل  دراین تحقیق برای سن ش میزان نقش الگوی مدیریت محله ورابطه آن بامشارکت شهروندان در

لحاظ ماهیت وهدس از نوع تحقیقات  (استفاده شده است. این پژوهش ازsurvey«)پیمایش»شهری ازروش مشکالت

تحقیقات پایه  فنونی که در اصول و قانونمندیها، و کاربردی است، تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها

 واقعی به کارمی گیرد را برای بررسی مسائل اجرائی و تدوین می شوند

اسات کاه تغییار میکناد  متغیرهای تحقیق بعنوان یکی ازعناصراصلی تحقیق،وایاده اصالی تحقیاق باوده ومفهاومی 

1997.106) ،Neuman خصایصاای هسااتندکه محقااق آنهااا را کنتاارل، (بااه بیااان دیگاار متغیرهااا شاارایج یااا 

اداماه  نناد ، دردساته بنادی میک باه شاکلهای م تلاف ( متغیرهاا را۷۷۱۷،3۱کند)بسات  مشااهده مای دستکاری یا

ادبیاات تحقیاق وباادرنظرگرفتن  بررسای از توجاه باه چاارچو  نظاری وبعاد پس ازتعریاف اناواع متغیرهاا باا

 طبقه بندی آنهاپرداخته خواهدشد : تحقیق و تحقیقات مشابه درزمینه مشارکت شهروندان به معرفی متغیرهای

 

 

 ها:ها و ابزار ت زیه و تحلیل دادهروش

در این تحقیاق مطالعاه از ناوع ماوردی اسات . در روش توصایفی باا مراجعاه باه کتاب اناه هاا و اساناد موجاود  

مرتبج اقدام به فیش برداری در زمینه مرور ادبیاات ، پیشاینه تحقیاق و چاارچو  نظاری و تعریاف مفااهی  اصالی 

)میادانی( باه صاورت تصاادفی تحقیق می شود. در روش پیمایشی نیاز باا تنظای  پرسشانامه و مراجعاه باه محال 

 نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام می شود.

دراین تحقیق کتاب انه تعدادی از دانشگاههای مرجع و معتبر کشور مانند دانشگاه تهران و کتاب انه مرکزی و احد علوم 

کز تحقیقات شهرداری و ه  چنین کتاب انه های مر و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان  کتاب انه های دانشگاهی ،

بررسی و مراجعه قرارخواهد گرفت که امید است  در این  به عنوان کتاب انه های ت صصی مورد شهید بهشتی ،

 مراجعات منابع مناسب و قابل اتکایی در خصوص موضوع پژوهش  بدست آید .درمراجعه به مراکز  یاد شده کتابها،

میکروفرمها و منابع الکترونیکی موجود دراین  منابع دیداری و شنیداری ، نشریات ت صصی ،پایان نامه ها و رساله ها،

 منابع بررسی ودر مسیر تحقیق از آنها استفاده شد.

روش میدانی نیزبا اسفاده از پرسشنامه های متناسب با هدس و موضوع تحقیق و تکمیل آنها توسج م اطبین و  در

 ر منطقه پنج شهرداری تهران ، به صورت تصادفی نتایج حاصله مش ص و بیان دمراجعین 
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تهران  1پرسشنامه های موردنظر به شکل تصادفی وبا نسبت قابل قبول بین شهروندان شهرداری منطقه  خواهد شد.

 توزیع وتکمیل شد.

مای باشاد. ت زیاه و تحلیال تحلیل کیفی و کمی، شامل رس  جداول فراوانای، درصاد میاانگین و انحاراس معیاار 

شااامل تحلیاال واریااانس ،  در ب ااش توصاایفی و اسااتنباطی  Excelو SPSS داده هاا بااا اسااتفاده از ناارم افاازار 

 ها بوده است.و مقایسه میانگین T ضریب همبستگی ، آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق 
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 تحلیل فرضیات براسا  داده های است راج شده :

 

 فرض شماره یک : طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آموزش شهرنشینی در محله شده است.

فرض آماری صفر: بین میانگین آموزش شهروندی پیش از اجرای طرح با آموزش شهروندی پس از اجرای طرح 

 اختالس وجود ندارد.

مدیریت محله

طرح مدیریت محله

مشارکت شهروندان

آموزش شهرنشینی

آگاهی از حقوق و ظایف شهروندی

مشورت دادن به مدیریت شهری

(نظارت ، انتقاد و پیشنهاد)

مشارکت در فعالیت های مدیریت 
شهری

تفویض مدیریت محله به شهروندان
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با آموزش  شهروندی پس از اجرای طرح فرض آماری یک : بین میانگین آموزش شهروندی پیش از اجرای طرح 

 .اختالس وجود دارد

H0: µ0=µ1 

H1:µ0≠µ1 

 

 با دو نمونه جفت ) نمونه های وابسته( Tآزمون 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

 (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 m1 - q10 .15921 1.05723 .05423 .05257 .26585 2.936 379 .004 

  

 

 تفسیر :

به اینکه سط  معنی داری به دست آمده برابر با  باشد که از فاصله اطمینان ) 8,88۱با توجه  ( کمتر است فرض 8,81می 

محله موجب افزایش سط  آموزش شهرنشینی در محله صفر رد و فرض یک تأیید می شود. بنا بر این طرح مدیریت 

 شده است.

 

 

 

شهروندان از حقود و و ایف شهرنشینی در محله  فرض شماره دو : طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آگاهی

 شده است.

الس فرض آماری صفر: بین میانگین آگاهی شهروندان پیش از اجرای طرح با آگاهی شهروندان پس از اجرای طرح اخت

 وجود ندارد.
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فرض آماری یک : بین میانگین آگاهی شهروندان پیش از اجرای طرح با آگاهی شهروندان پس از اجرای طرح اختالس 

 دارد. وجود

H0: µ0=µ1  

H1:µ0≠µ1 

 

 با دو نمونه جفت ) نمونه های وابسته( Tآزمون 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

 (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 m2 - q11 -.09079 1.38463 .07103 -.23045 .04887 -1.278 379 .202 

 

 

 تفسیر :

باشد که از 8,181با توجه به اینکه سط  معنی داری به دست آمده برابر با  ( بیشتر است فرض 8,81فاصله اطمینان ) می 

صفر تأیید و فرض یک رد می شود. بنا بر این طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  آموزش شهرنشینی در محله 

 نشده است.

  



 

12 
 

 شهروندان در محله شده است. فرض شماره سه : طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  مشورت

شهروندان پیش از اجرای طرح با مشورت شهروندان پس از اجرای طرح فرض آماری صفر: بین میانگین مشورت 

 اختالس وجود ندارد.

فرض آماری یک : بین میانگین مشورت شهروندان پیش از اجرای طرح بامشورت شهروندان پس از اجرای طرح 

 اختالس وجود دارد.

 

 

H0: µ0=µ1 

H1:µ0≠µ1 

 با دو نمونه جفت ) نمونه های وابسته( Tآزمون 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

 (2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 m3 - v3 .59605 1.42651 .07318 .45217 .73994 8.145 379 .000 

 

 

 

 تفسیر :

به  باشد که از فاصله اطمینان ) 8,888اینکه سط  معنی داری به دست آمده برابر با با توجه  ( کمتر است فرض 8,81می 

صفر رد و فرض یک تأیید می شود. بنا بر این طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  مشورت شهروندان در محله 

 شده است.
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 تشهروندان در محله شده است.فرض شماره چهار : طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  مشارک

فرض آماری صفر: بین میانگین مشارکت شهروندان پیش از اجرای طرح با مشارکت شهروندان پس از اجرای طرح 

 اختالس وجود ندارد.

فرض آماری یک : بین میانگین مشارکت شهروندان پیش از اجرای طرح بامشارکت شهروندان پس از اجرای طرح 

 اختالس وجود دارد.

 

 

H0: µ0=µ1 

H1:µ0≠µ1 

 با دو نمونه جفت ) نمونه های وابسته( Tآزمون 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 m4 - v4 .17632 1.61555 .08288 .01336 .33927 2.127 379 .034 

 

 

 تفسیر :

به اینکه سط  معنی داری به دست آمده برابر با  باشد که از فاصله اطمینان ) 8,8۷۱با توجه  ( کمتر است فرض 8,81می 

محله صفر رد و فرض یک تأیید می شود. بنا بر این طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  مشارکت شهروندان در 

 شده است.
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 شهروندان در محله شده است. فرض شماره پنج : طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  تفویض اختیار به

فرض آماری صفر: بین میانگین تفویض اختیار پیش از اجرای طرح با تفویض اختیار پس از اجرای طرح اختالف وجود 

 ندارد.

 ش از اجرای طرح باتفویض اختیارپس از اجرای طرح اختالف وجود دارد.فرض آماری یک : بین میانگین تفویض اختیار پی

 

H0: µ0=µ1 

H1:µ0≠µ1 

 با دو نمونه جفت ) نمونه های وابسته( Tآزمون 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. 

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 q9 - v5 .48421 1.55752 .07990 .32711 .64131 6.060 379 .000 

 

 

 تفسیر :

( کمتر است فرض 8,81می باشد که از فاصله اطمینان ) 8,888با توجه به اینکه سط  معنی داری به دست آمده برابر با 

بر این طرح مدیریت محله موجب افزایش سط  تفویض اختیار به شهروندان در صفر رد و فرض یک تأیید می شود. بنا 

 محله شده است
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 جدول زیر نتیجه فرضیات را به تفکیک محالت نشان می دهد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث وتفسیر: -

زیرساختهای آن  کامل محیا نبودن از عمر خود و ساله چهار هباتوجه به گذشت یک دور اجرای طرح مدیریت محله

آگاه  بصورت نسبی با حقود شهروندی خود وهمچنین عدم اطالع رسانی مناسب توانسته است شهروندان محالت را

نمایند ودر اداره فضاهای  رمشکالت وتصمی  گیری پررنم ت لانتقا نماید که حضور خودرا درنماید وانگیزه ای اد 

 دراختیار محله مشارکت بیشتری داشته باشند .

 

 

 

 

 

 : نتایج فرضیات به تفکیک نواحی -۷-1جدول شماره

 فرضیه پنج فرضیه چهار فرضیه سه فرضیه دو فرضیه یک  

 تایید تایید تایید رد تایید ناحیه یک
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 منابع ومأخذ فارسی

 (،انتشارات جامعه تهران.۷۷13ادیبی، حسین،انصاری عبدالمعبود، نظریه های جامعه شناسی) .۷

  (،روش های کاربردی تحقیق،تهران:کیهان.۷۷31ازکیا،مصطفی،آستانه،علیرضا،) .1

 ،مترج  رن بر، احمد، مرکزپژوهشهای م لس،تهران.«مشارکت مردمی درشوراها»(،۷۷3۷استوکر،جری،) .۷

 (، تاجب ش، کیان ، چاپ اول، تهران: نشر شیرازه.۷۷3۱اعتماد، دموکراسی وتوسعه) .۱

  -ونابرابری اجتماعی،تهران، دانشگاه تربیت مدر .(فضا ۷۷۱۱افروغ، عماد) .1

 (فرهنم علوم اجتماعی، مترج  ساروخانی باقر، انتشارات کیهان، تهران.۷۷۱8بیرو، آلن) .1

( مدیرت وسرمایه اجتماعی، ترجمه مهدی الوانی، محمد رضا ربیعی مندجین، تهران، سازمان ۷۷31بیکر واین) .۱

 مدیریت صنعتی.

 موکراسی وسنت های مدنی، مترج :دلفروز،محمدتقی، تهران،روزنامه سالم.(، د۷۷38پاتنام،روبرت) .3

 (جامعه شناسی نظ ، تهران :نشرنی.۷۷31چلبی مسعود) .1

 ۷،1،1،3(,نقش وقدرت شورایاریها درجذ  مشارکت شهروندان مورد مطالعه مناطق۷۷33حسنی ،شهال  ) .۷8

 .۱فرهنم شماره م له «نقش مدیران درجذ  مشارکتهای مردمی»(،۷۷31حقگو، حسین) .۷۷

 ( روش تحقیق بارویکرد پایانامه نویسی،تهران،انتشارات بازتا .۷۷3۱خاکی،رالمرضا) .۷1

 شناخت سرمایه اجتماعی در شهر تهران و چگونگی تاثیرآن بر مشارکت در اداره امور شهر-خطاییان .۷۷

     -، تهران:یادواره کتا ،.  «روشهای تحقیق درعلوم انسانی»(، سیاوش،۷۷۱3خلیلی شورینی) .۷۱

 ( مترج ،نایبی هوشنم، تهران، نشرنی.۷۷۱1دوا : پیمایش درتحقیقات اجتماعی) .۷1

 (پیمایش درپژوهشات اجتماعی، ترجمه هوشنم نایبی، تهران:نشر نی ۷۷3۷دوا ، دی، ای) .۷1

 (، درباره تقسی  کاراجتماعی،مترج ،پرهام،باقر،بابل،کتابسرای بابل.۷۷11دورکی ، امیل،) .۷۱

(تبیین مشارکت اجتماعی،فرهنگی دانش ویان پزشکی شهر تهران،م له ۷۷3۱مرضا،)دهقان،علیرضا،رفاری،رال .۷3

 (.۷شناسی ایران،دوره شش ،شماره جامعه

 ( آناتومی جامعه، تهران:شرکت سهامی انتشار.۷۷۱3رفیع پور، فرامرز) .۷1

 عات فرهنگی.( روش تحقیق درعلوم اجتماعی،تهران ،ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی ومطال۷۷۱۱ساروخانی ،باقر) .18

 (،مدیریت شهری،سازمان شهرداری های کشور،جلدیازده ،تهران.۷۷۱1سعیدنیا،احمد،) .1۷

(،بررسی تاثیر اجرای الگوی مشارکتی شورایاری محالت درشهر تهران بر مشارکت ۷۷3۱شادمانفر،رضا) .11

 شهروندان با مدیریت شهری

 ران.نشر عابد، ته«مبانی وضرورت مشارکت»(،۷۷38شفعیی مطهر، علیرضا،) .1۷

 مرکز آموزش مدیریت دولتی.«مشارکت درمدیریت ومالکیت»(،۷۷38طوسی، محمد،) .1۱
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( الگوی مشارکت شهروندان دراداره امور شهرها، جلددوم ،چاپ اول، انتشارات سازمان ۷۷38علوی تبار علیرضا) .11

 شهرداریهای کشور. 

 (سرمایه اجتماعی، ماهنامه تدبیر، سال دوازده .۷۷38علوی،سیدبابک) .11

( مترج ، متقی، جالل ، چاپ اول، انتشارات موسسه عالی پژوهش تأمین ۷۷31جان: سرمایه اجتماعی )فیلد، .1۱

 اجتماعی.

 ( بنیاد نظریه اجتماعی، مترج  صبوری، منوچهر، تهران: نشرنی  ۷۷۱۱کلمن، جیمز) .13

(، مدیریت مشارکتی یا مشاوره درمدیریت، چاپ اول ۷۷38محمدپورقاز،قربان: امامی جوقانی محمد،) .11

 ،ناشرمولفین. 

(برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری ت ربیات جهانی وجایگاه آن در ایران)معاونت ۷۷31مهدی زاده،مهدی،) .۷8

 معماری وشهرسازی وزارت مسکن وشهرسازی(

 نشریه تعاون.«ترویج تعاون وجلب مشارکت مردمی»(،۷۷31)مؤحدی نایئنی، عبدالحمید،  .۷۷

، «برنامه ریزی ومدیریت شهری، مسائل نظری وچالشهای ت ربی»(،۷۷3۷ن اتی حسینی، سید محمود) .۷1

 مرکزمطالعات برنامه ریزی شهری، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.

ونظرها، فصلنامه مطالعات مدیران،  (سرمایه اجتماعی مفاهی ۷۷3۷الوانی، سیدمهدی، سیدنقوی،میرعلی) .۷۷

 ، تهران.۷۱،۷۷شماره

(نقش مشارکت عمومی در اثرب شی مدیرت دولتی، فصلنامه مدیریت ۷۷38الوانی، سیدمهدی، شیروانی، علیرضا) .۷۱

 .3وتوسعه چاپ 
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