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چکیده
هر ساله برنامه های عمرانی -اجتماعی و فرهنگی مختلفی اجرا می شود که نقش شهروندان در آنها تا حدودی موثر است .اما سهم و میزان
مشارکت شهروندان می تواند بیش از گذشته افزایش یابد .این اتفاق می تواند تحقق پذیری بیشتر برنامه ها و رویکرد اجتماعی شهرداری را
تقویت کنداین پژوهش با هدف سنجش میزان بالفعل مشارکت شهروندان تهران در برنامه های مدیریت شهری ،تدوین مدل و الگوی اجرایی
و عملیاتی به منظور افزایش مشارکت پذیری صورت گرفته است .تحقیق از نوع توصیفی است که داده ها با ترکیبی از روش های کمی و
کیفی جمع آوری شده است .بخش اول از طریق پیمایش و استفاده از فرمول کوکران با حجم نمونه  483نفر با ابزار پرسشنامه در سطح
محالت ۳4گانه منطقه  8تهران تکمیل و تحلیل شده است .همچنین مصاحبه های فردی ،نیمه متمرکز و فوکوس گروپ به منظور جمع
آوری داده های کیفی از گروههای دیگر صورت گرفته است .یافته های پژوهش نشان می دهد به طور میانگین حدود  ۰۶درصد برنامه های
اجرا شده توسط حوزه های مختلف شهرداری مشارکت مردمی را همراه خود داشته است اما عدم پایداری و تغییر اولویت ها منجر به کاهش
مشارکت و استمرار آن شده است .همچنین عدم تعریف درست جایگاه شورایاری ها و سراهای محالت شکلی ناقص از مشارکت مردمی و
بومی را رقم زده است .نتایج نشان می دهد اقدامات مدیریت شهری که میزان باالتری از فرایند اطالع رسانی و آگاهی سازی را داشته است
با همراهی بیشتر شهروندان روبرو است.
واژگان کلیدی :مشارکت ،شهروندی ،مشارکت پذیری ،مدیریت شهری ،مدیریت محلی.
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مقدمه

برای اداره امور عمومی شهری دو روش بیشتر مورد توجه قرار دارد .روش حکومت ،که در آن شهرداری مسئولیت تمام امور را
برعهده دارد .اين نهاد موظف است تمامی خدمات را برای شهروندان فراهم کند .اين روش به سبب مسائلی مانند پیچیدگی روزافزون
زندگی و کاهش توان مديريت ها در حل مسائل شهری و از بین بردن يا تضعیف قوه استقالل و ابتکار عمل شهروندان ،مورد چالش
های جدی قرار گرفته است .دوم روش حکومت داری ،که مسئولیت اداره عمومی شهر میان سه نهاد شهرداری ،جامعه مدنی و بخش
خصوصی تقسیم شده است .هريک از اين سه نهاد به طور مشترک در قبال تمامی مسائل پاسخگو هستند .در اين رابطه مشترک ،الزم
است هريک از شرکا منابعی را فراهم کنند .منابع شهرداری شامل امکانات فنی ،توان مالی و روش های مردم ساالرانه انجام امور و
منابع بخش خصوصی شامل توان مديريت و روش های بهره وری و کارآمد انجام امور و منابع جامعه مدنی شامل دارايی های اجتماعی
و فرهنگی است .امروزه سازمان های غیردولتی و تشکل های مردمی به عنوان راهکار حل مشکالت و پاسخگويی به چالش های
جامعه شهری مطرح هستند ،نهادهايی که می توانند در جهت تحقق مديريت پايدار شهری موثر واقع شوند .جامعه ،سازمان های
غیردولتی و س ازمان های محله محور را نهادهايی برخاسته از مردم برای کمک به همنوعان با نگرش های مبتنی بر توانمند سازی
شهروندان می شناسند.
طرح مسئله

ويژگی پديده ای چون جامعه ،پويايی و تغییر است .همپای جوامع شیوه های حکمرانی نیز بايد تغییر کند تا تعادل بین حکومت و
شهروندان برقرار باشد .نمونه های موفق جوامع پويا که مردم در آنها زندگی به معنای کیفی و مطلوب را تجربه می کنند ،تنها با
مشارکت شهروندان و نهادي نه شدن حق شهروندی به مقصود رسیده است .در حوزه مديريت شهری در شهر تهران نیز اين تفاوت ها
و به دنبال آن راهکارهای متفاوت مشهود است .بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در برنامه های مديريت شهری و دستیابی به
جدول اقدام – عمل که معطوف به افزايش حداکثری مشارکت پذيری شهروندان باشد از اهداف اين مطالعه است تا از اين طريق،
مجموعه برنامه ها و اعتبارات هزينه شده با هدف ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و منطبق با خواست آنها بوده و بتواند ابعاد اجتماعی
فرهنگی مديريت شهری را بر ابعاد خدماتی و پیش فرض آن غلبه دهد .حدود ده سال است که موضوع شوراياری محالت و سپس
مديريت محله محور در شهر تهران شکل گرفته و به دنبال خود ساختارهايی را ايجاد کرده است .در اين ساختارها که ابتدا  173محله
و سپس با تغییر مرزبندی محالت  193محله تهران را در برگرفته است ،افزايش مشارکت اجتماعی و واگذاری امور مردم به مردم از
اهداف مهم بیان شده است .اينکه سهم مديريت شهری در اين امر چه میزان بوده و اينکه آيا توانسته است به اهداف تعريف شده
دست يابد از پرسش های اساسی است .مديريت شهری منطقه  ۸به عنوان نمونه مورد مطالعه دارای حوزه های مختلفی است که در
قالب معاونت های مالی و اق تصاد شهری ،خدمات شهری ،حمل و نقل ترافیک ،منابع انسانی ،اجتماعی و فرهنگی و  ...فعالیت می
کنند .از آنجايی که بیشترين تماس بدنه اصلی اجتماع با مديريت شهری در حوزه اجتماعی فرهنگی رخ می دهد تاکید پژوهش
حاضر در اين حوزه است و منظور از آن مجموعه اقدامات ،برنامه ها و فعالیت هايی است که همه معاونت ها (نه فقط معاونت
اجتماعی) در برخورد با جامعه و ارائه خدمات اجتماعی انجام می دهند .از آنجايی که زنان در جامعه ايران سهم عمده ای در انسجام
خانواده و هدايت فعالیت های آن دارند موضوع مشارکت نیز با محوريت خانواده و خانوار تجلی يافته است .همچنانکه منطقه  ۸قريب
به  79درصد پهنه مسکونی و دارای  1۲9هزار خانوار است نقش زنان و خانواده اهمیت بیشتری دارد .با توسعه زيرساخت های عمرانی،
منطقه  ۸دارای  11سرای محله به عنوان مراکز ارائه دهنده خدمات اجتماعی است .بر اساس آخرين سرشماری عمومی نفوس و مسکن
در سال  1150محدوده شهرداری منطقه  ۸تهران دارای جمعیت برابر  17۸٬11۸نفر ( 1۲9٬797خانوار) شامل  1۸9٬919مرد و 15۲٬101
زن بوده است ،لذا اين منطقه از تنوع فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و قومی برخوردار است .بايد بدانیم وضعیت مشارکت شهروندی
در چه شرايطی است و راههای افزايش آن چیست؟ اهداف اصلی پژوهش دستیابی به میزان ،سطح و کیفیت مشارکت فعلی شهروندان
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منطقه  ، ۸شناسايی تنگناها و چالش های افزايش مشارکت پذيری در سطح محله و منطقه ،دستیابی به نقاط ضعف ،قوت ،تهديد و
فرصت پیش روی مديريت شهری در ارتقاء مشارکت ،تدوين جدول کاربست و زمینه سازی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری
مديران شهری است .قلمرو اين پژوهش سازمانها و ادارات تابعه شهرداری منطقه  ۸تهران و محدوده مکانی آن نیز به محالت 11گانه
موجود در مرزهای منطقه  ۸شهر تهران میباشد .اين پژوهش بازه زمانی تشکیل مديريت محالت در شهر تهران ( )1159 -11۸5را
پوشش داده و معطوف به آينده است.
سوال های تحقیق



الف) سئوال اصلی:

وضعیت مشارکت شهروندان در برنامه های اجتماع محور مديريت شهری منطقه  ۸چگونه است و راهکارهای افزايش و ارتقاء
مشارکت پذيری آنان چیست؟


ب) سئواالت فرعی:

 -1مديريت محله محور چه تاثیری در کیفیت مشارکت شهروندی گذاشته است؟
 -۲چالش های ساختار مديريت محله در مواجهه با مشارکت شهروندان چیست؟
 -1فرآيند دستیابی به افزايش مشارکت ساکنان منطقه  ۸چگونه است؟
مالحظات نظری

مشارکت :هال 1معتقد است که تعارض بین نظريات عملگرايانه و نظريات عمدتا فلسفی از مشارکت سبب شده است مشارکت به
مفهومی چند وجهی بدل شود و طی زمان با معنای متفاوتی پیدا شود ( .)Nikbin,S. 2007از ديد جامعه شناختی بايد بین مشارکت
به عنوان عمل و تعهد  -عمل مشارکت -و به عنوان حالت يا وضع -امر شرکت دادن -تمییز قائل شد؛ مشارکت در معنای اول داشتن
شرکتی فعاالنه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معنای دوم از تعلق گروهی خاص داشتن سهمی
در هستی آن خبر می دهد .اوکلی ۲معتقد است که مشارکت از بُعد کاربردی عبارت است از "حساس سازی مردم و در نهايت افزايش
پذيرش و توانايی آنان برای پاسخ گويی برنامه ها ،براساس تالش های سازمان يافته" اوکلی در تعريف زير مشارکت را مشخص تر
می سازد :مشارکت به مفهوم سهم داشتن 1و مشارکت به عنوان توانمند سازی 3يعنی برخوردار شدن مشارکت کنندگان از مهارت،
قابلیت های توسعه ای و توان تصمیم گیری است .گالت ،مشارکت مردمی را به عنوان جزء حیاتی استراتژی های توسعه دانسته و آن
را واجد سه عملکرد عمده می داند .از ديدگاه وی مشارکت ،اوال نحوه برخورد غیرابزاری دولت با مردم و احساس ارزشمندی را
تضمین می کند؛ ثان یا مشارکت به عنوان حالل اصلی مشکالت در شرايط اجتماعی خود به شمار می رود عالوه بر آن مشارکت به
عنوان کانالی عمل می کند که گروه ها و جوامع محلی می توانند از طريق آن به عرصه های کالن و بزرگ تر تصمیم گیری دسترس
پیدا کنند از ديدگاه گالت بدون مشارکت ،تدبیرهای توسعه هم غیرمردمی و هم بی نتیجه خواهد بود (.)Vahida, 2004
فعالیت مشارکت جویانه و محلی :از ديدگاه آلموند 9و پاول 1فعالیت های مشارکت جويانه آن دسته از فعالیت هايی است که
شهروند معمولی می کوشد از راه آن ها بر روی سیاست گذاری اعمال کند .انجمن های داوطلبانه مهم ترين عرصه شکل گیری و
سازمان دهی فعالیت های مشارکتی در جامعه محسوب می گردند .از اين نظر مشارکت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی
دارد .سعد الدين ابراهیم جامعه مدنی را بیشینه سازی مشارکت جمعی سازمان يافته اختیاری در عرصه عمومیِ مابین افراد و دولت می
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داند ( .)Vahida, 2004مشارکت به عنوان يک فرآيند اجتماعی ،عام ،جامع ،چند جانبه ،چند بُعدی ،و چند فرهنگی است که سعی
دارد همه گروه های مردم را در همه مراحل توسعه شرکت دهد (.)Nikbin,S. 2007
مشارکت جامعه مدنی در مدیریت و اداره شهر :از دهه ی  1550میالدی با چرخشی در ديدگاه های مربوط به مديريت شهری
مواجه هستیم که رويه ای متفاوت از "تخصیص منابع" را دربرمی گیرند و بیشتر بر "فرآيندهای همکاری و مشارکت" استوارند .برای
مثال نجاتی حسینی برنامه مديريت شهری سازمان ملل متحد يا  UMP1و مصوبات اجالس سال " 1551هابیتات ۲"۲در استانبول را
دو نمونه ی برجسته از ظهور و توجه به اين شیوه ی جديد از مديريت شهری می داند (.)Nejati Hosseini, 2010
در اين معنا مديريت شهری از امری متمرکز که بر عهده ی دولت يا سازمان های ذی ربط است خارج شده و به شکل فرآيندی
مشارکتی و غیر متمرکز در می آيد که همه ی افراد و نهادها در آن مشارکت دارند و نقش بعضی سازمان های نو ظهور مانند سازمان
های مردم نهاد 1در آن ها بسیار پررنگ است .به عبارتی به دولت ها پیشنهاد می شود که مديريت شهری را در قالب نوعی از
"حکمرانی محلی" اجرا نمايند که در آن حکومت به جای اين که در پی تخصیص منابع باشد ،به دنبال ايجاد نوعی از "حکمرانی
خوب" است (.)Kalantari, 2012
ایجاد ،تقویت و حفظ جریان های شهروندی  :تضمین مشارکت شهروندی مستلزم حداقل  3شرط عمده است که بايد هنگام هر
گونه کوشش برای نهادی کردن مشارکت عمومی،آنها را کامال در نظر گرفت:
الف) ایدئولوژی مشارکتی (بعد هنجاری) :مشارکت مردمی تنها با تاسیس نهاد های مشارکتی شکل نمی گیرد ،بلکه به ايدئولوژی
مشارکتی ن یز نیازمند است .پیش از آن که روند مشارکت گسترش مداوم خود را آغاز کند ،نهادی شدن روحیه ی مردمساالری
ضرورت می يابد .در اغلب کشور های جهان سوم نهادی کردن ايدئولوژی مشارکت يکی از مشکالت اصلی است .ايدئولوژی
مشارکت در کشور های در حال توسعه بايد سه عامل را مورد تاکید قرار دهد:
 )1تقسیم عادالنه درآمد و امکانات توسعه :بدون تقسیم عادالنه قدرت سیاسی و اقتصادی ،امکان مشارکت واقعی طبقات پايینی جامعه
وجود نخواهد داشت.
 ) ۲توسعه خودگردان  :تنها با تاکید بر اصول توسعه خودگردان است که می توان توده ها را از اعتماد به نفس برخوردار ساخت.
 )1فعالیت اشتراکی.
ب) نهادهای مشارکتی (بعد سازمانی) :شرط دوم ،ايجاد نهاد های مخصوص است .ويژگی مشترک همه ی اين نهاد ها ،نا متمرکز
گرداندن قدرت و هدايت آن به سطوح پايین جامعه است .کوشش برای تمرکز زدايی در اغلب کشور های جهان سوم به مشکالت
زيادی برخوردار می کند.
ج) اطالع رسانی :اگر نظامی برای اطالع رسانی وجود نداشته باشد ،ايدئولوژی مشارکتی يا نهاد های مشارکتی قادر به هیچ کاری
نخواهد بود .اطالعات در اين زمینه به سه دسته تقسیم می شوند:
 -1اطالعات ايدئولوژيک :شامل آگاهی های مربوط به تدابیر سیاسی دولت است.
 -۲اطالعات فنی :منظور مهارت و دانش های جديدی است که ماموران ادارات عمومی به روستايیان منتقل می سازند تا اجرای
بعضی طرح ها را بهبود بخشند.
 -1اطالعات عملیاتی يا مربوط به مديريت :همه ی آگاهی ها درباره شیوه و زمان اجرای طرح ها و برنامه و  ...را شامل می
شود.

1

Urban Management Project
Habitat
3 NGOs
2
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د) وجود امکانات مادی و فنی :کمبود منابع مالی ،انسانی که بتوان آن ها را در اختیار رده های پايین گذارد ،مانعی در جهت کارآيی
نهاد های ويژه تضمین مشارکت به شمار می رود .اگر مردم به امکانات مالی و اختیارات الزم برای اجرای طرح های خاص خود
دسترسی نداشته باشند ،مشارکت به سرعت جای خود را به بی عالقگی خواهد داد (.)Kaotry, 2000
اعتماد اجتماعی :اعتماد يکی از جنبه های همه روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه می باشد.
اعتماد ،مشارکت را در زمینه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی سرعت بخشیده و تمايل افراد را برای همکاری با
گروه های مختلف جامعه افزايش می دهد .بسیاری از فیلسوفان اجتماعی نظیر هابز و توکويل معتقدند که اعتماد ،پايه و اساس نظم
اجتماعی می باشد و اعتماد تنش ها را کاهش داده و انسجام را افزايش می دهد .بايد توجه داشت که اعتماد ،اکتسابی است و در طی
جامعه پذيری پديد می آيد و طی تجارب اجتماعی تقويت می شود (.)Zein Abadi, 2008
به طور کلی اعتماد در سه سطح خرد ،میانه و کالن مورد بررسی قرار می گیرد.
اعتماد در سطح خرد يعنی در روابط شخصی و فردی بسیار حائز اهمیت است .اين ارتباط مربوط به سطح اطمینانی است که يک فرد
نسبت به اعضای خانواده ،دوستان و خويشان خود دارد .اصوال اعتماد فرد در خانواده و داخل گروه های نزديک و صمیمی به وی
شکل می گیرد (.)Zein Abadi, 2008
اعتماد در سطح میانه (عام و عمومی) به سطح اطمینانی مربوط می شود که يک فرد نسبت به عموم مردم و آنهايی که نمی شناسد
دارد مثل اعتماد به سازمان ها و موسسات جامعه ،مغازه داران ،پلیس ،رسانه ها ،معلمین و غیره .بايد توجه داشت که اين سطح از
اعتماد تاثیر بسیار مهمی بر روابط و تعامالت اجتماعی داشته و توانايی تنظیم کنندگی ارتباطات و مناسبات اجتماعی را دارد.اين اعتماد
می تواند در صورت ضعف و ناتوانی در سطح سوم اعتماد يعنی سطح کالن ،می تواند جايگزين آن شود.
رضايت مردم از موسسات و و گروه ها و اصناف يعنی اعتماد در سطح میانی که اين حوزه موجب رضايت و خشنودی آنها از نظام و
دولت می گردد و مشروعیت عام را ايجاد می کند يعنی به وجود آورنده اعتماد در سطح کالن می باشد .گیدنز اعتماد را در سطح
میانی مورد بررسی قرار می دهد .در ديدگاه گیدنز ،اعتماد ،انتظار برآورده شدن چشم داشت ها در مورد رويداد های اجتماعی است.
از نظر وی نظام های تخصصی جوامع مدرن و امروزی وابسته به اعتماد هستند (.)Zein Abadi, 2008
اعتماد کالن به سطح اطمینان و مقبولیت مردم از نظام و سیستم حکومتی و فعالیت ها و اقدامات دولت مربوط می گردد .به عبارت
ديگر اين وضعیت مربوط به ارزيابی سیاسی ناشی از ارتباط مردم با نهاد دولت است.
در همه جوامع و اجتماعات انسانی اين سه سطح اعتماد وجود دارد .اما در هر يک شدت و ضعف اين سه سطح با هم متفاوت است.
در جوامع سنتی اعتماد غالب ،اعتماد خرد است اما جوامع مدرن بر روابط و معامالت گسترده اجتماعی بنا شده اند و بیشتر بر اعتماد
عام و عمومی تاکید می شود.
پیشینه تحقیق



علیزاده و همکاران (  )1151در مقاله ای تحت عنوان " نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری" به
بررسی تأثیر نهادهـای شهری بر مشارکت شهرندان در امور شهری است .نتـايج پژوهش نشان میدهد که بیشـتر شـهروندان
اصـفهانی ،مشـارکت بـااليی در امـور شـهری داشته اند .براساس نتايج اين پژوهش ،رابطـه ی معنـاداری بـین اعتمـاد نهـادی
و رضـايتمندی اجتماعی با مشارکت وجود دارد .در مجموع ،عملکـرد نهادهـای شـهری بـر میـزان مشـارکت شهروندان
در امور شهری تأثیرگذار بوده است.



ابراهیم زاده و کاظمی زاد ( )1151در مقاله خود تحت عنوان " سنجش میزان رضايتمندی و تمايل به مشارکت شهروندان
در اجرای پروژه¬های زيربنايی شهرداری" به انجام سنجش میزان رضايت شهروندان از اجرای پروژه¬های زيربنايی
شهرداری و تمايل به مشارکت آنان در اجرای اين پروژه ها در شهر زاهدان است.
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ملک زاده و همکاران(  )1151در مقاله ای تحت عنوان " سنجش میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در راهبرد توسعه
شهری" پس از بهره گیری از مبانی نظری موضوع ،میزان مشارکت ذينفعان و ذی نفوذان در منطقه  ۲۲شهرداری تهران در
چارچوب رويکرد راهبرد توسعة شهری بررسی شده است .در چارچوب رويکرد تحقیق ،چهار بعد محیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و مديريتی به عنوان زمینة مشارکت ذينفعان و ذی نفوذان در اين پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
يافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت ذينفعان و ذينفوذان در توسعة منطقة  ۲۲در سالهای اخیر ،رو به رشد
بوده است و تمايل سرمايه گذاری اقتصادی (با میانگین  )1951در منطقه باال است .ولی به دلیل ناآگاهی اجتماعی و نبود
اعتماد میان سازمانهای دولتی و شهروندان ،تمايل اجتماعی ذينفعان و ذی نفوذان در منطقة (با میانگین ) ۸۲5۲پايین است.
اين تحقیق معتقد است که نظام برنامه ريزی شهری در ايران بايد به سمت رويکرد راهبرد توسعة شهری با تأکید بر مشارکت
ذينفعان و ذينفوذان در تمامی ابعاد توسعة سوق داده شود.



همچنین در مقاله ای از دکتر ملیحه شیانی تحت عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مديريت
امور شهری تهران نتايج نشان داد که مشارکت شهروندان در مديريت امور شهری بايد داوطلبانه و هدفمند صورت گیرد.
برنامه ريزان شهری نخست بايد بر مشارکت ذهنی و تغییر در باورها و گرايش های شهروندان تاکید نمايند .رفتار مشارکتی
در برنامه ها ی شهری نیز بايد در دو بخش انجام شود .در مرحله ی اول بايد شناخت عوامل اثرگذار در مشارکت شهروندی،
مورد توجه قرار گیرد و در مرحله ی دوم حفظ مشارکت در طرح ها و برنامه هايی است که اجرا شده است ( Shiani,
.)2012

بررسی سابقه طرح و مطالعات انجام شده نشان می دهد تاکنون موضوع اين پژوهش به ويژه در ارتباط با ساختار مديريت محلی مورد
توجه قرار نگرفته و اين پژوهش تالش می کند تا بخشی از خالء آن را پوشش دهد.
مبانی و چارچوب نظری

مشارکت شهروندی در عرصه های مختلف شهری در چارچوب جامعه مدنی سابقه بس طوالنی دارد .مارکس ،وبر ،دورکیم ،زيمل،
پارک و ديگر جامعه شناسان از جمله کسانی بودند که به مسائل شهری و نقش شهروندان در امور شهری پرداختند و هرکدام بنا به
باورها و رويکرد خود از زاويه ای خاص به اين موضوع نگاه کردند و سپس به توصیف متغیرهای موثر ادامه دادند .در اين میان
ماکس وبر با تاکید بر توسعه مشارکت شهرون دی به عنوان يک ابزار کلیدی در تشکیل شهر صحه گذاشت .دورکیم شهر را عامل
موثر در تسريع و رشد کار اجتماعی(شهروندان) می دانست و آن را عاملی در برقراری نظم و حل امور شهری می پنداشت .پارسونز
معتقد است اجتماع هنجاری(گروه های شهری) نظم عمومی (شهر) را تنظیم می کند و لومان و میتزتال نقش اعتماد شهروندان را در
نظم اجتماعی مهم تلقی می کند .بدين ترتیب آن چه در بطن اين تحلیل ها قابل شناسايی است ،تاکید بر مشارکت شهروندان بر حل
مشکالت و معضالت اجتماعی شهر است که عموماً به اجتماعی و گروهی بودن اين مشارکت توجه داشته اند (.)Ghaffary, 2011
مطابق اين مبانی نظری می توان اين گونه بیان کرد که توسعه شهری و پیشرفت در جهت ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان
بی شک با در نظر گرفتن ويژگی های ذينفعان و ذی نفوذان معنا پیدا می کند .توجه به ذينفعان در قالب مشارکت و حضور شهروندی
تبلور می يابد و مديران شهری به عنوان ذی نفوذان به منظور جلب رضايت شهروندان و بهبود اقدامات توسعه ای بايد به دنبال افزايش
مشارکت مردمی باشند.
آنچه به عنوان چارچوب مفهومی مد نظر است مشارکت کاربردی به معنای حساس سازی مردم و افزايش پذيرش و توانايی آنان
برای پاسخگويی به اقد امات ساختارمند توسعه ای است .از سوی ديگر مشارکت ذينفنعان به صورت توانمند سازی و قابلیت تصمیم
گیری بروز پیدا می کند .از آنجايی که مشارکت مردمی جزء حیاتی استراتژی های توسعه است بايد با برخورد غیر ابزاری در
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مشارکت مد نظر قرار گیرد چرا که بدون مشارکت واقعی تدبیر های توسعه ای غیرمردمی و فاقد نتیجه خواهد بود .هرچند مشارکت
ابزاری برای دستیابی به اهداف توسعه است اما مشارکت کاربردی مبتنی بر وجود شهروندان آگاه و توانمند است.
با عنايت به موضوع و محدوده اين پژوهش در طول  1سال گذشته سراهای محالت به عنوان زير ساختهای ارائه دهنده خدمات
اجتماعی فرهنگی به تدريج در سطح منطقه  ۸ايجاد و ساماندهی شده اند و می توان ادعا کرد که بخشی عمده از زير ساختها ايجاد
شده است و اکنون بايد ما حصل آنها و سیاست های گذشته مورد ارزيابی قرار گیرد .همچنین در اين مدت بیشترين بهره برداران از
زير ساخت ايجاد شده زنان و کودکان بوده اند.
به منظور نهادينه کردن مشارکت  3اصل يا شرط زير بايد مد نظر قرار گیرد تا شاهد استمرار مشارکت از سوی ذينفعان و استمرار
فرايندهای توسعه از سوی ذی نفوذان باشیم .اول ايدئولوژی های مشارکت که در اينجا با تقسیم عادالنه منابع و توسعه خودگردان
نهادهای مشارکتی معنا می يابد .دوم نهادهای مشارکتی که سراهای محالت به عنوان پیشانی ارائه خدمات اجتماعی فرهنگی و
شهروندان به عنوان گیرندگان خدمات را در بر می گیرد .سوم اصل اطالع رسانی و جذب مخاطبان عام به سوی نهادهای ايجاد شده
و چهارم امکانات فنی و مادی اختصاص يافته به حوزه مشارکت جويی شهروندی است .اصل پنجم اعتماد اجتماعی در سطح میانی
است که پیوند دهنده اصول  3گانه است و به معنای رضايت مردم از موسسات و سازمانها و نهادهای متولی است و مردم در انتظار
تحقق چشم داشت های خود از اين مجموعه هستند .فرض می شود در صورتی که اين  9اصل در کنار هم به شکل متوازان رشد و
تکمیل يافته باشد بايد شاهد بهبود نوع و اشکال مشارکت مردمی و از سوی ديگر افزايش اقدامات توسعه ای و هدفمند شدن آنها
باشیم.

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش :چرخه دستیابی به مشارکت حداکثری

فرضیه

بهنظر می رسد میزان موفقیت شهرداری در مديريت شهر باعث افزايش میزان مشارکت مردم در برنامه های شهرداری می شود.
روش شناسی

روش مطالعاتی اين تحقیق توصیفی و تحلیلی است .در بخش کمی از طريق ابزار پرسشنامه ،داده ها در سراهای محالت و با محوريت
خانوارهای منطقه تکمیل شده اس ت .در بخش کیفی ابزار مصاحبه نیمه ساختار يافته وجلسات گروهی متمرکز استفاده شده است.
همچنین مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بخش ديگر تحقیق است .جامعه آماری اين پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه  ۸شهر
تهران و همچنین مسئولین تصمیم گیر و مرتبط به موضوع می باشد .بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ،1150میزان
جمعیت در اين منطقه  17۸57۲9نفر می باشد .همچنین بر اساس اين آمار منتشر شده 1۲95797 ،خانوار در اين منطقه سکونت دارند.
روش نمونهگیری در اين پژوهش ترکیبی از نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و سهمیهای است .با توجه به روش نمونه گیری در
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منطقه  ۸از  1ناحیه موجود  11محله انتخاب شدند و سپس  11سرای محله به عنوان پايگاه ارائه دهنده خدمات اجتماعی تعیین شده
است .در نهايت به صورت تصادفی از درون محله خانوار هايی انتخاب شدند.
با توجه به تعداد کل جمعیت منطقه  ۸که شامل  17۸57۲9نفر می باشد ،با محاسبه سطح خطای  9درصد در فرمول ،افراد نمونه مورد
بررسی در پیمايش به میزان  1۸3نفر می باشد.
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در پژوهش حاضر سعی شده است با نظرخواهی از «خبرگان» مرتبط در حوزه هر کدام از ابزارها ،روايیشان تامین گردد .جهت
برآورد پايايی ،روش های مختلفی وجود دارد که در اين پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای سنجش پايايی استفاده شده است.
برای اين کار پس از تدوين پرسشنامه ،تعداد سی نسخه از آن توسط پاسخگويان برای آزمون مقدماتی تکمیل و نتايج با استفاده از
نرم افزار  spssتحلیل و پايايی گويه ها مورد محاسبه قرار گرفت .جهت بررسی اعتبار ،با توجه به اينکه پرسشنامه ساخته ی محقق
است ،با مراجعه به نظرات اساتید محترم ،اعتبار صوری پژوهش به دست آمده است .جامعه آماری در بخش کیفی مصاحبه های عمیق
و گروهی شامل مديران محالت ،اعضای اصلی و علی البدل شوراياری ها ،نمايندگان نهادهای ذيل در سطح محالت  .1آموزش و
پرورش  .۲بسیج مردمی  .1هیات های مذهبی  .3ائمه جماعات  .9سازمانهای مردم نهاد ،مديران ستادی و صف شهرداری که به طور
مستقیم با موض وع در ارتباط اند ،نخبگان و اساتید دانشگاهی که در اين حوزه سرآمد هستند ،مسئولین و مديران در سازمانهای
مربوطه می باشد .در مطالعات کیفی از شیوه نمونه گیری تعمدی و بر اساس اشباع نظری استفاده شده که از هر محله با ذينفعان به
صورت فوکوس گروپ و انفرادی مصاحبه شده است .در ضمن با مديران در سازمانها و نهادهای مرتبط و اساتید و نخبگان دانشگاهی
مصاحبه صورت پذيرفته و در مجموع حداقل  13مصاحبه و  11فوکوسگروپ انجام گرفته است.
یافته ها

با توجه به بررسی به عمل آمده در اين پژوهش میزان مشارکت اجتماعی در میان شهروندان در حدی باالتر از متوسط ارزيابی شده
است ،هرچند که در برخی حوزه های مشارکتی شاهد وضعیت حداکثری و در برخی ديگر دارای شرايط حداقلی هستیم .در ادامه
نتايج توصیفی در دو بخش کمی و کیفی بیان شده است.
 -1استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم در مديريت امور شهر 153 :درصد از پاسخگويان معتقدند که به صورت خیلی کم از
نظرات آنها در مورد مديريت شهر بهره گرفته میشود .در اين میان 1155 ،درصد در حد کم 355۲ ،درصد در حد متوسط،
 ۲159در حد زياد و  ۸59درصد در حد بسیار زيادی معتقد اند که از نظرات و پیشنهادات آنها بهره گرفته میشود .نتايج
به دست آمده از نظرات و پیشنهادات پژوهش نشان می دهد تقريبا  90درصد پاسخگويان معتقدند در حد متوسطی از
نظرات آن ها در بحث مديريت شهری استفاده می شود.
 -۲اعتماد شهروندان به برنامه های شهرداری :بر اساس جدول زير 1۲53 ،درصد از پاسخگويان در حد بسیار کمی به برنامه
های شهرداری اعتماد دارند .در اين میان 195۲ ،درصد در حد کم 315۸ ،درصد در حد متوسط ۲357 ،درصد در حد زياد
و  955درصد در حد بسیار زيادی به برنامه های شهرداری اعتماد دارند.
جدول ( :)1توزیع فروانی و درصد بر حسب اعتماد داشتن به برنامه های شهرداری

فراوانی

درصد

خیلی کم

3۸

1۲/3

کم

95

19/۲

تا حدودی

11۲

31/۸
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زياد

51

۲3/7

خیلی زياد

۲1

9 /5

کل

1۸۸

100

نما

تا حدودی

-

 -1میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد پاکسازی و نظافت محالت :بر اساس نتايج پیمايش  953درصد از پاسخگويان
در حد بسیار کمی به میزان موفقیت در عملکرد پاکسازی و نظافت شهرداری اعتقاد دارند .در اين میان 5 ،درصد در حد
کم 1751 ،درصد در حد متوسط 31 ،درصد در حد زياد و  759درصد در حد بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری
در ارتباط با پاکسازی و نظافت محالت اعتقاد دارند.
 -2میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد اصالح پیاده رو و معابر :نتايج نشان می دهد  355درصد از پاسخگويان در حد
بسیار کمی به میزان موفقیت در مورد اصالح پیاده رو و معابر شهرداری اعتقاد دارند .در اين میان 5 ،درصد در حد کم،
 1751درصد در حد متوسط 31 ،درصد در حد زياد و  759درصد در حد بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری در
ارتباط با اصالح پیاده رو و نظافت معابر اعتقاد دارند.
 -1میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد زيباسازی شهر :بر مبنای يافته های پژوهش ۲5۸درصد از پاسخگويان در حد
بسیار کمی به میزان موفقیت عملکرد شهرداری در زيباسازی فضای شهری اعتماد دارند .در اين میان 157 ،درصد در حد
کم 3059 ،درصد در حد متوسط 1751 ،درصد در حد زياد و  1۲51درصد در حد بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری
در ارتباط با زيباسازی فضای شهری اعتقاد دارند.
 -3میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد ايجاد پارک و فضای سبز 351 :درصد از پاسخگويان در حد بسیار کمی به میزان
موفقیت در عملکرد در مورد ايجاد پارک و فضای سبز شهرداری اعتقاد دارند .در اين میان 55۸ ،درصد در حد کم1۲59 ،
درصد در حد متوسط 1553 ،درصد در حد زياد و  1157درصد در حد بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری در ارتباط
با پارک و فضای سبز اعتقاد دارند.
 -9میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد احداث اتوبان ،زيرگذر و پل عابر :بر اساس يافته های پیمايشی  ۲51درصد از
پاسخگويان در حد بسیار کمی به میزان موفقیت در عملکرد در مورد احداث اتوبان ،زيرگذر و پل عابر شهرداری اعتقاد
دارند .در اين میان  1051درصد در حد کم ۲553 ،درصد در حد متوسط 3151 ،درصد در حد زياد و  135۲درصد در حد
بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری در ارتباط با اتوبان ،زيرگذر و پل عابر اعتقاد دارند.
 -1میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد جلب مشارکت مردم در برنامه های شهرداری :نتايج پیمايش نشان می دهد 55۸
درصد از پا سخگويان در حد بسیار کمی به میزان موفقیت در عملکرد در مورد جلب مشارکت مردم در برنامه های
شهرداری اعتقاد دارند .در اين میان175۸ ،درصد در حد کم 3351 ،درصد در حد متوسط ۲35۲ ،درصد در حد زياد و 351
درصد در حد بسیار زيادی به موفقیت عملکرد شهرداری در ارتباط با جلب مشارکت مردم در برنامه های آن اعتقاد دارند.
 -7میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد آموزش شهروندان در امور شهری :نتايج نشان می دهد  151درصد از پاسخگويان
میزان موفقیت عملکرد شهرداری در مورد آموزش شهروندان در حد بسیار ضعیف ۲053 ،درصد در حد ضعیف31 ،
درصد در حد متوسط ۲95۸ ،درصد در حد خوب و  559درصد در حد بسیار خوب توصیف کرده اند.
آزمون فرضیه

فرضیه  :بهنظر میرسد میزان موفقیت شهرداری در مديريت شهری باعث افزايش میزان همکاری مردم با شهرداری در مديريت محلی
شده است :نتايج حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که با توجه به سطح معناداری آزمون ( )sig =05000اين فرضیه تايید
میشود .بهعبارتی میزان موفقیت شهرداری در مديريت شهری باعث تفاوت در میزان مشارکت مردم در برنامه های شهرداری میشود.

 /39مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال نهم /شماره سوم /تابستان 6931
جدول ( :)2میزان موفقیت شهرداری و همکاری مردم

متغیر مستقل
متغیر وابسته
میزان همکاری مردم با
شهرداری در مديريت شهری

میزان موفقیت
شهرداری در

مقدار
زياد

متوسط

کم

کل

مديريت شهری

پیرسون

زياد

3۲

1۲

۲01

۲۸0

متوسط

1

10

۸1

10۲

کم

0

0

۲

۲

3۸

3۲

۲53

1۸3

کل

ضريب

سطح
معنیداری

0/۲۲1

0/000

داده های کیفی

با توجه به مدل نظری تحقیق ،نتايج حاصل از مصاحبه های فردی و گروهی در پنج عنوان اصلی جمع بندی شد .در حوزه اجرا نیز
مسايل مربوط به مديريت محلی و مشارکت اجتماعی در قالب جدول نشان داده شده است .اين پنج عنوان اصلی به شرح ذيل است.
الف :قوانین ،آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به مشارکت اجتماعی و مردمی ،ب :نهادهای ايجاد شده در حوزه جذب و
افزايش مشارکت های اجتماعی و مردمی ،ج :زير ساخت های مادی ،فنی و پايه ای ،د :اطالع رسانی و روابط عمومی ،و :اعتماد
اجتماعی در سطح میانی بین مردم و نهادهای عمومی
جدول ( :)3جمع بندی نظرات مصاحبه شوندگان
مؤلفه های اصلی

مصاحبه های گروهی و فردی محالت

نظرات مديران میانی و ارشد شهرداری

ساير نظرات حائز اهمیت

قوانین ،آئین نامه ها و دستور العمل های

نقص ،عدم شفافیت ،ابهام و تفسیر به

عدم جوابگو بودن نسبت به روند جاری

با توجه به نوپا بودن ساختار مشارکتی

مرتبط با فعالیت محالت به عنوان پیشانی

رای ،يک طرفه بودن به سوی شهرداری،

محالت ،بی توجهی به ويژگی های

مديريت محله هرچند قوانین دارای

جلب مشارکت عمومی شهروندان

بی توجهی به ويژگی های بومی محالت

بومی مناطق ،تمرکز بیش از اندازه و

نواقصی است اما بهتر از بی قانونی است

يکنواختی برای همه شهر
نهادهای ايجاد شده -شوراياری -هیات

ايجاد ساختارهايی چون مديريت محله و

ساختاری جديد و به منظور تقويت

هرچند ساختار مديريت محلی و

امنا -مديريت محله

شوراياری به درستی و با توجه به نیازهای

حکمروايی محلی است که با هدف

شوراياری ها سابقه زيادی ندارد اما

مردم صورت گرفته است .اما به دلیل

فاصله گرفتن از نهاد خدماتی و تبديل

توانسته است به عنوان ابزار جلب

عدم اختیارات کافی نتوانسته جايگاه

شهرداری به نهاد اجتماعی ايجاد شد اما

مشارکت مردم حتی به شکل حداقلی

واقعی خود را پیدا کند.

به واسطه نقايص قانونی ،ضعف بهره

عمل کند

برداران و چند صدايی در مديريت
شهری نتوانسته به ظرفیت واقعی خود
برسد
زير ساخت های مادی ،فنی و پايه ای

زير ساخت های موجود جهت جلب

زير ساخت های مادی و فنی موجود در

زير ساخت های موجود در سطح منطقه

مشارکت عمومی و ارتقای کیفی آن

نسبت به مناطق ديگر و همچنین نسبت

بسته به محالت متفاوت است و توزيع

همچون سراهای محالت ،فرهنگسراها،

يه گذشته در سطح مطلوب قرار دارد

نامتوازن امکانات مشهود است.

بوستانها در سطح منطقه و آنچه در اختیار

هرچند می تواند کیفیت بهتری پیدا کند

همچنین به دلیل عدم ارزيابی صحیح

مديريت محله محور قرارگرفته است

و نقايص آنها مثل مشکالت سراهای

درک مشترک و مشخصی از نحوه

ناکافی بوده و در صورتی که افزايش

محالت رفع شود اما آنچه هم اينک

بهره برداری ها در دست نیست.

يابد می تواند به افزايش مشارکت

وجود دارد به طور کامل و 100

شهروندی بی انجامد.

درصدی مورد بهره برداری قرار نگرفته
است.

اطالع رسانی و گزارش عملکرد به

وضعیت روابط عمومی و اطالع رسانی

وضعیت روابط عمومی و اطالع رسانی

شیوه اطالع رسانی موجود پاسخگو

شهروندان

اقدامات و فعالیت های محلی و منطقه ای

اقدامات و فعالیت های محلی و منطقه

نیست و محالت و منطقه نسبت به

بسیار ضعیف است و درصورت تقويت

ای بسیار ضعیف است و درصورت

بکارگیری روش های نوين اطالع

می تواند بخش عمده ای از وظیفه

تقويت می تواند بخش عمده ای از

رسانی بايد اقدام کنند .بی شک

آگاهی بخشی و جلب مشارکت را

وظیفه آگاهی بخشی و جلب مشارکت

افزايش ظرفیت ها از جمله داشتن
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پوشش دهد .به دلیل مشکالت منابع بهتر

را پوشش دهد .بسیاری از اقدامات

سهمی از رسانه ملی مانند شبکه تهران

است اطالع رسانی و هزينه های مربوط

مثبت انجام شده از سوی مديريت

مفید خواهد بود.

به آن در بخش عمده خود توسط

شهری می تواند اطالع رسانی شده و

شهرداری منطقه صورت گیرد.

موجب جلب اعتماد شهروندان شود.
اين اطالع رسانی در سطح خرد و چهره
به چهره توسط مديريت محلی بايداتفاق
افتد.

اعتماد اجتماعی در سطح میانی به

مردم اعتماد شايسته ای به شهرداری

اعتماد به شهرداری به واسطه سابقه

با توجه به ويژگی های تاريخی

شهرداری

ندارند و اين موضوع به خاطر عملکرد

تاريخی از زمان بلديه و حافظه اجتماعی

اجتماعی و عملکرد گذشتگان میتوان

شهرداری در حوزه های مختلف است.

مردم در سطح مطلوبی نبوده است اما

نمره پايینی به اعتماد مردم به شهرداری

اعتماد موجود هم حداقلی است و برای

بعد از انقالب و به ويژه در سالهای اخیر

داد .اين سطح اعتماد بر آمده از اعتماد

کسانی است که منفعتی از شهرداری

با حرکت شهرداری از نهاد خدماتی به

اجتماعی مردم نسبت به يکديگر و حتی

دريافت داشته اند .منابع شهرداری زياد

اجتماعی اين اعتماد افزايش يافته است.

در سطح کالن است .نوع عملکرد و

بوده و توزيع آن نامناسب است و اين

توزيع منابع درآمد شهرداری بر اساس

کیفیت کار شهرداری ،برخورد با

موضوع اعتماد مردم را سلب کرده است

شاخص ها و ضوابط مشخص است که

شهروندان مشارکت جو و نحوه پاسخ

اگر در اين شاخص ها به نحو مطلوب

دهی به نیازها  /عملکرد پیمانکاران

برای شهروندان اطالع رسانی شود می

مانند وضع بهداشت شهر /به بی

تواند اعتماد آنها را افزايش دهد

اعتمادی می افزايد

مديريت محله صرفا محدود به حوزه

با توجه به نوپا بودن ساختار مديريت

تا زمانی که مديريت يکپارچه شهری

فرهنگی اجتماعی و شهرداری است و در

محله و اينکه ايجاد کننده اين ساختار

تحقق نیافته است نمی توان از مديريت

ارتباط با ساير حوزه ها و سازمان ها بال

شهرداری است نمی توان انتظار زيادی

محلی کامل با اختیار عمل مناسب

اعتبار است .اختیارات حوزه شهرداری

از اختیارات محلی داشت هرچند با

صحبت کرد اما در حیطه اختیارات

نیز در شکل حداقلی است و تا زمانی که

توانمند شدن محالت و اقدامات بهتر

مديريت شهری و بر اساس آيین نامه

به رفع نیازهای مديريت شهری کمک

می بايست اختیارات بیشتری واگذار

مديريت محله محور می توان حوزه

کند و مورد توجه است

شود اما همین سطح از اختیار نیز در

های ديگر از اجتماعی را به محله

سازمانهای ديگر وجود ندارد

واگذار کرد

اختیار عمل در حوزه مديريت محلی

بحث و نتیجه گیری

مشارکت وسیله ای برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و يک ارزش مستقل در توسعه جوامع شهری به حساب می آيد چنانکه در
اجرای هر طرح ،شهروندان در مراحلی از آن مشارکت فعاالنه داشته باشند غالبا موفقیت حاصل می شود و به همین دلیل مشارکت
مردم به عنوان مهمترين عامل در موفقیت طرح ها به شمار می رود .مشارکت در زندگی جمعی حقی طبیعی قلمداد شده و در دهه
های اخیر در مديريت شهری مورد تأکید قرار گرفته است .در عصر حاضر مشارکت در همه قلمروها نقش عمده ای دارد و شهروندان
به صورت فردی و گروهی ،خواهان حاکمیت بر سرنوشت خود هستند .مهمترين جنبه های مشارکت ،فراهم آوردن پیش شرط های
الزم برای استفاده از توانايی بالقوه مالی ،علمی ،فکری و… آنان است .از سوی ديگر ،سپردن امور به شهروندان ،مستلزم روحیه
مشارکت طلبی و کار جمعی است که تاکنون در جامعه ما زمینه مساعد چندانی برای آن وجود نداشته است.
جايگاه مشارکت در قوانین برنامه ريزی شهری در ايران در چارچوب قوانین و مقررات متعددی انجام می شود .شهرداری تهران به
عنوان اولین شهر کشور با تشکیل شوراياری و سراهای محالت تالش کرد با تغییر رويکرد از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی و
فرهنگی زمینه مشارکت را فراهم آورد .نتايج پژوهش حاضر نشان می دهد در میان عواملی که از گسترش سريع مشارکت جلوگیری
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می کنند ،نبود برنامه ای است که زمینه مشارکت جويانه را فراهم کند و درک آن را آسان گرداند و سبب تسهیل مديريت کالن
شهری گردد .اگر بخواهیم برای ايجاد مشارکت فعال شهروندان دنبال ابزاری مناسب باشیم ،می توانیم جلب اعتماد شهروندان از
سوی مسئوالن شهری را مهمترين ابزار قلمداد کنیم چرا که پاسخگويان اظهار داشتند اکثريت مديران نسبت به شهروندان پاسخگو
نیستند و نظرات مردم در مدي ريت شهری تا حد کمی اجرايی می شود که اين لزوم ايجاد اعتماد جدی را فراهم می آورد .به واقع
امروزه نمی توان بر اساس رهیافت های توسعه ی گذشته عمل کرد ،مسائل شهری به حدی از پیچیدگی محتوا و عملکرد رسیده اند
که نیازمند استفاده از تمامی نیروهای شهروندی در فرآيند مديريت کالن شهری می باشد و در کلیه مراحل طرح (قبل از اجرا ،در
حین اجرا و بعد از اجرا) مشارکت شهروندان نقش پر اهمیتی را بازی می کند .همچنین تمامی متخصصان و برنامه ريزان شهری در
اين اصل متفق القول اند که فقدان تخصص های کافی در امور شهر و شهرداری در ترکیب اعضای شوراها ،از مهمترين چالش های
برنامه ريزی و مديريت شهری است که تحقق نیافتن موضوع مشارکت شهروندان در امور شهر از جمله آنهاست .الزمه موفقیت همه
ی برنامه های مشارکتی ،اعتقاد و باور سیاستگذاران ،برنامه ريزان و مديران شهری بر تأثیر مثبت مشارکت شهروندان در حل مسائل
و معضالتی می باشد که زمینه بهبود کیفیت معیشت آنان را فراهم می کند.
جمع بندی و تحلیل نتايج کمی و کیفی در پاسخ به پرسش های پژوهش نشان داد که وضعیت مشارکت شهروندان در برنامه های
اجتماع محور مديريت شهری در حدی متوسط است و سراهای محالت در قالب مديريت محله محور توانسته اند با کاهش فاصله بین
مديريت شهری و شهروندان نقش واسط ايفا کنند .اهداف ،تشکیالت و وظايف سراهای محله نمايانگر اين است که هرچند به صورت
قانونی ،وظیفه ی حمايت اجتماعی و خدمات رفاهی به آنان اعطا نشده است اما چارچوب نهادی آن در کشور ما موجود است .اما به
نظر میرسد اين نهادها به عنوان نهادهای فراگیر فعالیت نمیکنند.
همچنین تاثیر مثبت مديريت محله محور بر کیفیت مشارکت شهروندان به ويژه در آشنايی با مفاهیم و آموزه های شهروندی مشهود
است اما چالش های فراروی اين نهاد توانسته است با اختالل در فعالیت ها و تصمیم گیری ها سهمی هم در کاهش مشارکت مردمی
داشته باشد .فقدان زير ساخت های قانونی و رسمی ،عدم شناخت جايگاه سرای محله و مديريت محلی توسط مردم ،عدم خودباوری
مديران شهری و محلی نسبت به عملکرد خود ،عدم عضويت نمايندگان همه گروه ها در تصمیمات محلی ،حوزه وسیع و سطحی
ف عالیت های شهرداری در سطح محله ،عدم دسترسی به اطالعات کافی در خصوص اقدامات مديريت شهری ،محدوديت های
ساختاری و ضعف مديريت در سطوح کارشناسی و اجرايی ،تنگناها و محرومیت های مالی ،نیاز به درآمدزايی و استقالل مالی ،ضعف
ارتباطات بین صف و ستاد -حوزه تصمیم و اجرا از جمله اين چالش هاست.
تايید فرضیه تحقیق نشان داد که هرچه شهرداری تهران در حوزه اقدامات قانونی خود با کیفیت و شفافیت بیشتری عمل کند و بتواند
به موفقیت های بیشتر و قابل احساس برای شهروندان دست يابد به همان میزان می تواند شاهد افزايش مشارکت و همیاری شهروندان
در اموری باشند که شهرداری متولی آن است .موفقیت در اجرای قانون مند مديريت محله محور می تواند از جمله اين اقدامات باشد.
چیزی که تاکنون نتوانسته به شکل حداکثری خود برسد و صرفا در سطح مشارکت صوری و حداقلی باقی مانده است.
همانطور که تمرکز زدايی مديريتی ،واگذاری مسئولیت های برنامه ريزی از سطوح دولتی به نهادهای محلی و باالخره مشارکت دادن
مردم در فرآيندهای توسعه شهری از طريق تدوين قوانین و فرآيندهای رسمی برای اخذ نظرات مردم در امر برنامه ريزی و مديريت
شهری در کشورهای توسعه يافته و يا در حال توسعه به طور جدی مطرح است .بکار گیری مشارکت مردم در برنامه ريزی شهری
زمانی ممکن خواهد بود که اين نظام اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه ای سازماندهی شده باشد که دخالت مردم در
فرآيند برنامه ريزی را ممکن سازد.
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در برنامه ريزی مشارکتی به نقش قدرت و صاحبان قدرت (شهروندان و مسئوالن شهری) در فرآيند تصمیم سازی و مديريت کالن
 در.شهری توجه ويژه ای می شود تا با در نظر گرفتن ساز و کارهای موجود گامی در جهت ارتقاء مشارکت محوری برداشته شود
:جهت نیل به هدف اين پژوهش راهکارهايی به صورت زير پیشنهاد می گردد
تغییرنگرش اقتدار گرايانه مسئولین شهری و اقتدار بخشیدن به شهروندان
تقويت اعتماد اجتماعی به منظور رسیدن به توسعه و تعمیم مشارکت شهروندان در امور شهری




ايجاد انگیزه برای فعالیت های دست جمعی و رفع محرومیت بر اساس معیارهای عدالت اجتماعی در شهر



تشويق فعالیت های گروهی و طرح شعارهای مشارکت جويانه از سوی شهرداری ها در کنار حمايت قاطع از بخش



خصوصی
مشارکت از طريق جامعه مدنی و توسعه بیش از پیش سازمان های مردم نهاد



حضو نیروهای متخصص جوان در کنار نیروهای با تجربه برای برنامه ريزی های منسجم شهری



شناساندن رابطه متقابل شهر به شهروندان و مسئولیت هايی که هر يک بر عهده دارند
تثبیت شوراها و ارتقای نقش آن ها به عنوان نماد واقعی مشارکت مردمی
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