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 دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

 دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه تهران

 كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيدبهشتي

  30/10/1397تاريخ پذيرش:                                          28/07/1397تاريخ دريافت:

  چكيده

به منظور بهبود  افزايش يافته است. در واقعهاي پايدار شهري به منظور دستيابي به سياستتوجه به مديريت محلي امروزه 

مندي از توان شهروندان و نهادهاي و بهره وضعيت مديريت شهري، بايد هرچه بيشتر به سه عامل توانمندسازي، توان افزايي

ترين شهري در مديريت امور شهري به ويژه در سطح محالت مورد توجه قرار گيرد، كه تمامي عوامل مذكور در مناسب

ندي مها به منظور بهرهدر نتيجه شناخت ظرفيت پذير است؛و با تقويت نهادهاي اجتماعي امكان يمحل وحشكل آن در سط

ر اين پژوهش كاربردي و روش جمع نوع تحقيق دل درجهت رفع بهينه امكان خواهد يافت. و شناسايي دقيق مسائ هااز آن

فاده از پرسشنامه ها با استوري دادهاي) و پيمايشي (ميداني)  است و ابزار گردآآوري اطالعات به دو شيوه اسنادي (كتابخانه

 ي اجتماعينهادها نقشپس از شناسايي عوامل تاثيرگذار در گرفته است. صورت  SPSSافزار ها با نرمنو تحليل نتايج آ

هايي چون اطالع و اگاهي، مشاركت و تعامل، اعتماد اجتماعي، كيفيت زندگي و عدالت شاخصسي رر امور محلي به برد

ر از نف 384حجم نمونه بررسي شده بر اساس فرمول كوكران پرداخته شد،  (دانشگاه تهران) در محله وصال اجتماعي

دان دهد، بر اساس نظرات شهروناي نشان مينمونهتك  Tنتايج بدست آمده از آزمون ساكنان محله وصال بوده است. 

در وضعيت نسبتا نامطلوبي قرار گرفته و هاي بررسي شده در خصوص شاخص 3از  2,70ميانگين كل بدست آمده 

هاي بررسي شده شاخص عدالت اجتماعي در بين شاخصمحور در محله وصال شكل نگرفته است.  شهري نهادمديريت 

براي يزان را به خود اختصاص داده است. در نتيجه بيشترين م 2,92كمترين و اعتماد اجتماعي با ميانگين  2,28با ميانگين 

ها و  بكارگيري ئوالن محلي با توجه به اين شاخصافزايش مشاركت نهادهاي محلي در مديريت امور الزم است كه مس

  ها، زمينه را براي افزايش نقش نهادها فراهم نمايند. گذاريها در عرصه مديريتي و سياستآن

   .محالت شهري، محله وصال مديريت، جتماعي،اي نهادها :كليدي واژگان
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  و بيان مساله مقدمه

هاي شهري، اقتصاد رانتي و مبتني بر ها و طرحتمركزگرايي، برونزا بودن برنامهمديريت شهري در ايران به داليلي چون 

پارچه فاصله گرفته و به مديريت بخشي رو آورده، نفت تحت تاثير دولت بوده است و مدام از مديريت سيستمي و يك

ي از باال به پايين گرفتار شده هاها و نگرشهمچنين از روند شهرنشيني و مسائل برآمده از آن، عقب مانده و در ديدگاه

مديريت شهري در كشورهاي اروپايي با مديريت شهري در ايران كه نگهداري  ).608، 1396نيا و همكاران، (حكمت است

ها و نهادهاي اي دارد. به همين دليل، در يكي دو دهه گذشته بسياري از سازمانو پاسداشت شهر است، تفاوت ريشه

اي از كردن گونهريزي شهري در گستره جهاني، بر فراگير كردن نگرش مشاركتي براي فراهمبرنامهكارگزار در مديريت و 

. هدف از اين رهيافت، توجه به توانمندسازي جوامع اندتاكيد داشته» پايين به باال«يزي از ررهيافت مديريت و برنامه

هاي با توسعه شهرها وتمركز فعاليت ).511 ،1394ان، اي بوده است (رضويان و همكارهاي توسعهاي براي پايش كنشمحله

شود كه در اين ميان، مطالعه جغرافيايي شهر بر شهرها، توجه به محالت شهرها بيشتر مي ي در مراكزصنعتي و اقتصاد

 امروزه در كشورهاي در). 3 ،1395(خزايي و رضويان،  گيرددر اولويت قرار ميمبناي سطوح خرد شهر (محالت شهري) 

حال توسعه مشاركت موضوعي نيست كه در نظريه بررسي و تحليل شود، بلكه در عمل معلوم شده است حل انبوه مسائل 

). 335 ،1387و مشكالت جامعه شهري و روستايي بدون مشاركت مردم ميسر نيست (پاپلي يزدي و رجبي سناجردي، 

ايط مناسبي را براي افزايش مشاركت مردم و استفاده از تواند شرمحله به عنوان يك مكان كالبدي و اجتماعي است كه مي

). بنابراين در برنامه ريزي محله مبنا، كه بر اساس محله 54 ،1394توان جمعي آن فراهم آورد (حقيقتيان و همكاران، 

براي  ريزي بوسيله مردم نهاجتماعات محلي است، مشاركت مردمي در معناي واقعي آن هدف قرار گرفته و شعار برنامه

مردم آرمان اين نگرش در برنامه ريزي شهري است پس نقش دولت صرفا هدايت، حمايت و تشويق نهادهاي اجتماعي 

اي رويكرد جديدي است كه با هدف گرد هم آوردن برنامه ريزي محله). 2 ،1395محلي خواهد بود (پيران و همكاران، 

هاي همگاني ايشان در تدوين برنامه به جه به نيازها و خواستهنفع در برنامه ريزي و توهاي مختلف درگير و ذيگروه

حكمروايي مشاركتي به يك ويژگي اصلي در ). 6 ،1390حوزه برنامه ريزي وارد شده است (خادم الحسيني و همكاران، 

مردمي هاي دولتي به الگويي براي مشاركت جامعه مدني و ها و سازمانمديريت شهري تبديل شده است كه توسط دولت

در طول نيم قرن گذشته بحث مشاركت از موارد بسيار مهمي بود كه براي تمامي  ).Lemanski, 2017تبديل شده است (

اي داشته است در اين بين دانش مديريت شهري به هدف دستيابي به هاي مطالعاتي علوم اجتماعي جذابيت ويژهحوزه

ت محله سياسباشد، با در نظر گرفتن باالبردن مشاركت شهروندان در اين امر ميتوسعه همه جانبه و پايدار در شهر نيازمند 

جلب مشاركت شهروندان در  ي ازكه تجربه جديد شودمشاهده ميمحوري و نگاه جزئي نگر مديريت شهري تهران 

اركت شهروندان باشد و شهر تهران در حال آزمون مدل جديدي از مشهاي اوليه ميدر حال برداشتن گام مديريت شهري

كه يك ايناين موضوع به اين معناست كه پايداري، بيشتر از ). 24 ،1389با مديريت شهري است (كاظميان و همكاران، 

ترين هاست. به اين معنا كه بزرگگذارياي باشد، يك موضوع سياسي و مرتبط با سياستفناورانه، مديريتي و برنامه مساله
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هاي محلي هاي پايدار در سطوح و زمينههاي مدني و نهادي براي تعيين و اجراي فعاليتنامهموانع پايداري، در فقدان بر

ماهيت وظايف شوراياري فقط جنبه شناسايي، نظارتي، مشورتي و همكاري دارد. ). 264 -265 ،1393نهفته است (فني، 

حتي تا  مناسب وكردن راه حل  راي پيداهاي مردم نهاد هم در شناسايي مشكالت و هم در ارائه خدمات مشاوره بسازمان

توانند به كمك شوراياري بيايند. در واقع اين نهادها به دنبال ادغام هرچه بيشتر شهروندان در نظام حدودي در اجرا مي

ها در امور جامعه مدني است (احمدنيا اجتماعي هستند و اين هدف در مسير توسعه مشاركت اجتماعي مردم و دخالت آن

مشاركت موضوعي نيست كه در نظريه بررسي و تحليل شود بلكه در عمل معلوم شده ). 146 ،1396قاليباف،  و كامل

است حل مسائل انبوه با توجه به گسترده شدن مقوله شهرنشيني و سكونت اكثر مردم در شهرها، براي اداره شهر توسط 

يابد. مشاركت آگاهانه ساكنان محله احساس مديران شهري توجه به رويكردهاي نوين، مديريت مشاركتي ضرورت مي

شوند و با مشاركت كند. در اين شرايط مردم با مسئوليت خود آشنا ميتعلق مكاني و حس مسئوليت اهالي را تقويت مي

دهند. بر مبناي اين ميگويي و شفافيت سوق هاي مديريتي و اجرائي را به پاسخو عمل مناسب و موثر، دولت و سازمان

هاي كنترل تمركز قدرت است كه به عنوان ابزاري نيرومند در ها گسترش مشاركت مردم از جمله راهدها و برنامهرويكر

شود. در حقيقت مشاركت در امور موجب اجراي اصالحات اجتماعي و در راستاي حمايت مردم ساالري به كار گرفته مي

گردد كه در اين فرآيند نقش نهادهاي اجتماعي از جمله فاه ميها و زندگي بهتر و رافزايش فضا براي رشد و توسعه انسان

توان ها به عنوان حلقه ارتباطي ميان مديران و شهروندان حائز اهميت است. در واقع ميسراي محالت، شوراها و شوراياري

مندي از زايي و بهرهسه عامل توانمندسازي، توان اف مديريت شهري، بايد هرچه بيشتر اظهار نمود به منظور بهبود وضعيت

توان شهروندان و نهادهاي شهري در مديريت امور شهري به ويژه در سطح محالت مورد توجه قرار گيرد، كه تمامي 

توجه به  پذير است. اهميتترين شكل آن در سطح محالت و با تقويت نهادهاي اجتماعي امكانعوامل مذكور در مناسب

ت كه اجتماعات محلي و مكان هاي محلي نسبتا خرد، مخصوصا به عنوان محتوا اجتماعات محلي در مديريت شهري اينس

و بستر زندگي روزمره، محل شكل گيري روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و كنش هاي روزمره و متقابل افراد 

ر امر تصميم گيري بر توانند با مشاركت ددر آن شكل مي گيرد. افراد در مكان هاي محلي فعال و با اراده هستند و مي

، در بوده ساختارها تاثيرگذار باشند، كه اين تاثيرگذاري در حل مسائل و مشكالت اجتماعات و مكان هاي محلي مفيد

محور و فعال گيري مديريت محلهضرورت شكل كمك به مديريت شهر و حل مشكالت شهر مي شود. موجبنهايت 

يل كه اگر در مديريت شهري به آن توجه نشود با مشكالتي همچون؛ عدم نمودن نهادهاي اجتماعي در محالت به اين دل

يابد. هاي داوطلبانه و ارتباط ضعيف بين مقامات محلي و مردم ظهور ميگيري شبكهمشاركت فعال شهروندان، عدم شكل

حله، شوراها و ها و كاركردهاي رويكرد محله محوري، تاثير نهادهاي اجتماعي مانند سراي مدر پژوهش حاضر ضرورت

هاي ها و تواناييها را در زمينه اطالع رساني و آگاهي و مشاركت ساكنان در اداره امور محله و استفاده از ظرفيتشوراياري

بي قرار گرفته است. سوال داير شده است مورد بررسي و ارزيا 1394محالت با انتخاب سراي محله وصال كه در سال 

  ي نقش نهادهاي محلي در مديريت محله وصال است؟اين پژوهش بررسي چگونگاصلي 
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  مباني نظري

ميليارد نفر  5به حدود  2030تا سال  جهان جمعيت شهرنشين شود كه تعدادمان ملل پيش بيني ميبر اساس گزارش ساز

). 7، 1390پور، اسدي، آن متعلق به جمعيت كشورهاي در حال توسعه است (برك نفر ميليارد 4يابد كه حدود افزايش مي

از نيمه دوم قرن بيستم و پس از جنگ جهاني دوم به دنبال تغييرات ساختاري و بنيادي در اوضاع اقتصادي، اجتماعي و 

نظران  ريزي شهري به طور جدي صاحبسياسي جهان، مطالعات نظري و تحقيقات كاربردي در حيطه مديريت و برنامه

به چرخش محسوسي به سوي نظام دموكراتيك شهري و رويكرد اداره شهرها از سطوح و متخصصين امور شهري را وادار 

حكمروايي را اينگونه تعريف  (UNDP)برنامه توسعه سازمان ملل متحد  ).140 ،1394خرد به كالن نمود ( نصيري، 

ين تعريف شامل كرده است: اعمال اقدامات سياسي، اقتصادي و اداري در مديريت امور يك كشور در تمام سطوح. ا

ها از منافع خود، حقوق قانوني خود، تعهدات و كه از طريق آن شهروندان و گروه شودمي مكانيزم، فرآيندها و نهادهايي

مورد پال در كتاب شهر چه كساني؟ به بحث در نظريه پال: . (UN- HABITAT, 2004)وظايف خود مشاركت دارند 

آيد و در ديدگاه خود از مفهوم قدرت در زندگي شهري براي شهروندان پديد ميپردازد كه همواره قيودات اجتماعي مي

پردازد. يعني ريزان، كارگزاران اجتماعي و... ميانان اجتماعي، برنامهب گيرد. وي به مفاهيمي چون دروازهو مديريت مدد مي

نظريه مديريت  ).62 ،1396پردازند (يداله نيا، مجموعه افرادي كه در فرآيند مديريت شهري، به كنترل و اداره شهر مي

است. پال روي استقالل نسبي  مداري شهري: از نظر پال نقش مديران شهري در توزيع منابع از اهميت خاصي برخوردار

ها در مورد مديريت شهري به صورت مطالعات و بررسي). 328 ،1387پاپلي يزدي و رجبي سناجردي، مديران تاكيد دارد (

و با  دهد كه اين شيوه از مديريت اعتبار خود را در ميان جوامع از دست داده استكز و از باال به پايين نشان ميمتمر

رسد بر رويكرد اي كه به نظر ميچهار مساله ).36 ،1393تنگناهاي نظري و عملي فراوان رو به رو است (فني و همكاران، 

- جامعه؛ هاي اساسي درشهرگنجاندن نوآوري؛ هاي شهريتوانمندسازي ظرفيتشهرهاي مردمي و پايداري موثر است: 

 و براي تجزيه .Wilfram, 2017)( تعامل شهري براي حل مشكالت شهريو  شيوه حكومتي گرايي، جديدتر شدن

اخت ها براي شنترين كمكتحليل مديريت شهري بايد به شناخت وضعيت موجود پرداخت. از نظر هاروي يكي از معروف

). Martı-Costa,Toma`s, 2017مديريت شهري اين است كه تغيير در عملكرد عرصه مديريتي را توضيح دهد (

اي كه در جامعه، زمينه و محيط مناسبي براي زندگي راحت و اهداف حكمروايي شهري توسعه شهري است به گونه

ي شهري توان اهداف زير را براي حكمروايميكارآمد شهروندان، به تناسب ويژگي اجتماعي و اقتصادي آنان فراهم شود. 

-ر و جداييها و جوامع محلي؛ كاهش فقها، نهادبيان نمود: بازساخت جامعه مدني براي تقويت و اعتبار بيشتر سازمان

هاي اجتماعي، حقوقي و فرهنگي در شهرها؛ افزايش مشاركت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرايند سياسي گزيني

از جمله رويكردهاي نوين مديريت مشاركتي كه مطرح گرديده و مورد ). 146، 1396نيا و همكاران، درون شهرها (حكمت

حله محوري يا همان واگذار كردن امور محله و شهر به افراد ساكن در همان توجه و استقبال قرار گرفته است رويكرد م

). 28 ،1390جعفرنژاد مقدم، ( ار شهري استدست يابي به توسعه پايد ر برايترين بستباشد. اجتماع محلي مناسبشهر مي
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طرح شده است كه از هاي خرد براي حل مشكالت شهري مهاي اخير مديريت شهري بر پايه مقياساز اين رو در دهه

هاي مشاركتي و ظرفيت سازي اجتماعي سعي در مديريت شهري مطلوب و پايدار دارد (صرافي كارگيري تكنيكطريق به

اران بر تصميم گيري و سهيم شدن شهروندان در قدرت است منظور از مشاركت، قدرت تاثيرگذ). 120، 1390و همكاران، 

ميان تمركز زدايي و محله محوري در حقيقت سپردن امور محلي و اجرايي و  در اين). 5، 1391(شماعي و همكاران، 

توانند تصميم سازي و تصميم گيري به مردم محالت است. لذا در يك نظام هم فكري با مسئولين امور مديريت شهري مي

، 1992در اوايل سال ). 31 ،1390مديريتي پايدار محالت و در مراحل باالتر براي كل مجموعه شهر باشد (جعفرنژاد مقدم، 

هاي پايداري در سطح محلي، با يك رويكرد نهادي مشاركتي براي رسيدن به توسعه براي مقابله با چالش 21در دستور كار 

 ,Smedby and Neij)هاي پايداري اتخاذ گرديد پايدار شهري و تقويت ظرفيت نهادهاي محلي، براي مقابله با چالش

هاي دولتي توجه كرد (توكلي نيا نهادهاي مدني و سازمانبه نهادسازي براي اين كه موفق باشد ضرورت دارد كه  .(2013

ها به عنوان نهاد اجتماعي اتصال دهنده بدنه مديريت شهري در چند سال گذشته شوراياري). 202 ،1396و شمس پويا، 

اند (توكلي نيا و اي نقش آفرين بودهري اجتماعات محلهبا شهروندان در جهت ايجاد و تقويت جامعه مدني و شكل گي

گام در تحقق مشاركت مردم با محوريت محالت ارتباط رودرو و ايجاد احترام و اعتماد  ناولي). 30 ،1388استادي سيسي، 

ي شوراهاي متقابل است، بستر چنين رويكردي تنها با ريشه دار شدن در محل در قالب دفتر محلي امكان پذير است. همكار

محله با مناطق شهرداري جهت رفع مشكالت محلي امكان پذير و از همه مهمتر اينكه شرايط زندگي همراه با آسودگي و 

مديريت كالن شهر تهران با پياده ). 5 ،1390رفاه بيشتر براي شهروندان فراهم خواهد گرديد (خادم الحسيني و همكاران، 

هاي شهر تهران كه با هدف سپردن امور فرهنگي و اجتماعي در گستره محله به در محله» الگوي مديريت محله«سازي 

ها و بهره گيري از ظرفيت مشاركت و توانمندسازي شهروندان انجام گرفته است، فرصت ديگري را خود شهروندان محله

كرده است (رضويان و  ها آمادهها و شكوفايي توانايي محلهبراي هم كنشي دل بستگان به امور شهري در گستره محله

  ). 515 ،1394همكاران، 

تحليلي بر سنجش عوامل موثر بر مشاركت شهروندان در مديريت شهري «)، در پژوهش با عنوان 1387تقوايي و همكاران (

به اين نتيجه رسيديد كه بين رضايتمندي افراد از خدمات رساني شهري و احساس » شهر تبريز) 4(مطالعه موردي: منطقه 

اجتماعي افراد با ميزان مشاركت آنان رابطه مثبت و مستقيمي وجود دارد. صرافي و همكاران -مالكيت و وضعيت اقتصادي

ناحيه محوري، ضرورت ارتقاء مديريت محلي در شهرداري تهران (مطالعه موردي: «)، در پژوهش خود به عنوان 1390(

هاي خاصي را براي همكاري با محالت هاي محالت، برنامهوراياري، به اين نتيجه دست يافتند كه ش»شهر تهران) 4منطقه 

اند و يا در مورد اجراي سند چشم انداز هيچ نقشي براي محالت مجاور تعريف نشده است. ديگر در منطقه تعريف نكرده

شهروندان در تحليل عوامل موثر بر ميزان مشاركت «ارشد خود با عنوان  )، در پايان نامه كارشناسي1391زه (صفري ج

، به اين نتيجه رسيدند »شهر تهران) 15و 5، 1ه موردي: مناطق عمديريت شهري با رويكرد محله محوري در شهر تهران(مطال

كه هر چه آگاهي نسبت به مديريت شهري و اعتماد نسبت به مديريت شهري بيشتر باشد، ميزان مشاركت در مديريت 

مشاركت در اداره ي امور شهري: تجارب، «)، مقاله اي با عنوان 1393ان (عبداله پور و همكارشود. شهري بيشتر مي
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به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت شوراياري در » شهرداري تهران 4ي هاي منطقهاي در محلهها؛ مطالعهها و زمينهآسيب

ي و نهادهاي ديني در سطح محالت و وجود سطح باالي تجارب مشاركتي در امور مذهبي و خيريه، فعاليت اماكن مذهب

ها قلمداد كرد كه با استفاده از آن هاييي ظرفيتتوان به منزلهميالت و وجود نخبگان در سطح محالت را سطح مح

  ي امور شهري را بهبود بخشيد. مشاركت شهروندان در اداره

  مواد و روش تحقيق

  هاي آنروش تحقيق و شاخص

اي) هاي كاربردي است. روش جمع آوري اطالعات اسنادي (كتابخانهداراي جنبهتحليلي و -تحقيق حاضر از نوع توصيفي

باشند. ، شهر تهران مي6منطقه  2و پيمايشي (ميداني) بوده است. جامعه آماري اين پژوهش، شهروندان محله وصال ناحيه 

نفر بدست آمده  384ان نفر، حجم نمونه بر اساس فرمول كوكر 10938بر مبناي آخرين سرشماري حجم جامعه آماري 

با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و  SPSSاست.  اطالعات بدست آمده با پرسشنامه بعد از جمع آوري با نرم افزار 

  اي) تحليل گرديد تا اهداف مورد نظر اين پژوهش محقق شود. تك نمونه T انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون

شاخص دارد كه به تفصيل  5شكل گيري و ايفاي نقش نهادهاي اجتماعي در سطح محالت  عوامل موثر شناسايي شده در

  در زير بيان شده است: 

آگاهي از حقوق و مسئوليت شهروندي نسبت به شهر، زمينه انجام وظايف دو جانبه را فراهم اطالع و آگاهي:  •

 ). 40 ،1395پور و شعباني،  كند و باعث پاسخ خواهي شهروندان از مديريت شهري خواهد شد (شارعمي

ي عمومي است مشاركت شامل شفافيت، باز بودن فضاي جامعه و چند صدايي بودن حوزهمشاركت و تعامالت:  •

ها موثر است، تاثيرگذار باشند هايي كه در سرنوشت آنو نيازمند فضايي است كه افراد بتوانند در تصميم گيري

پيوندد نشان از كنش مردم است و در محل زندگي شان به وقوع مي چه). شركت مردم در آن155 ،1396(بزي، 

). تعامالت اجتماعي اثرات بسياري بر 59 ،1394ي بلومر كنش پيوسته است (حقيقتيان و همكاران، به نوشته

توان تقويت روحيه مسئوليت پذيري، تقويت هويت مكاني، ي شهرنشيني دارد كه از آن جمله ميانسان و جامعه

يش حس تعلق، افزايش سطح آگاهي عمومي جامعه، افزايش سطح كيفيت زندگي شهري و... را نام برد افزا

  ).355 ،1393(شكيب و مطلبي، 

باالترين هدف توسعه و مديريت شهري، بهبود كيفيت زندگي و خوشبختي شهروندان است؛ كيفيت زندگي:  •

گيرد. مديريت شهري با فراهم مختلفي را در بر ميهاي كه كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است و جنبهحال آن

تواند چشم اندازي زيبا و دلپذير از محيط و منظر شهري را آوردن امكانات و خدمات زيربنايي در شهرها مي

  ). 88 ،1393هاي شهري فراهم آورد (روحاني، براي ساكنين مجموعه
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ابط انساني و زمينه ساز مشاركت و همكاري ميان هاي مهم رواعتماد اجتماعي يكي از جنبهاعتماد اجتماعي:  •

هاي مشترك ). براي ايجاد اعتماد اجتماعي، رعايت ارزش9 ،1394اعضاي جامعه است (نوري كرماني و همكاران، 

در ميان مردم و تقويت و گسترش آن در سطح جامعه كمك كننده است. همين طور احساس امنيت مردم در كنار 

  ).38 ،1391دگي از ديگر عوامل تاثيرگذار در اعتماد اجتماعي است (جعفري، يكديگر و رضايت از زن

اي رفتار شود كه مستحق آن است و عدالت اجتماعي يعني با هر يك از افراد جامعه به گونهعدالت اجتماعي:  •

ه نيازهاي در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است. عدالت يك امر ذهني است و هر فرد بايد از حق دستيابي ب

  ). 91 ،1393اساسي حياتي بهره مند باشد (روحاني، 

  محدوده مورد مطالعهمعرفي 

 18ناحيه و  6شهرداري تهران به لحاظ موقعيت جغرافيايي در مركز اين شهر واقع شده است. اين منطقه شامل  6منطقه 

 6نفر برآورد شده است (سايت شهرداري منطقه  251384، 1395باشد. جمعيت منطقه بر اساس سرشماري سال محله مي

 10938شهرداري تهران واقع شده و جمعيت اين محله  6منطقه  2تهران). محله وصال (محله دانشگاه تهران)، در ناحيه 

  ). 1395بوده است (مركز آمار ايران،  1395نفر براساس سرشماري سال 

  : موقعيت محدوده مورد مطالعه1شكل 

  

  بر اساس نقشه پايه وزارت راه و شهرسازي) ،(ترسيم: نگارندگان
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  نتايج و بحث

ه سن، جنس، وضعيت اشتغال و سطح تحصيالت  توان برد بررسي در تحقيق حاضر ميهاي توصيفي مواز جمله يافته

  داده شده است: نشان 1نه اشاره نمود كه در جداول شماره جامعه نمو

  هاي توصيفي پرسش شوندگان: يافته1جدول شماره 

    سن

25-0  37,5%  

40-25  29%  

55-40  21%  

< 55  12,5%  

    جنس

  %37,5  مرد

  %62,5  زن

    شغل

  %25  دولتي

  %31,3  آزاد

  %23,8  بيكار

  %20  دانشجو

    تحصيالت

  %25  ديپلم

  %6,3  كارداني

  %43,8  كارشناسي

  %15,5  كارشناسي ارشد

  %9,5  دكتري

  ها بر اساس طيف ليكرت: درصد پاسخگويي پرسش شوندگان به هر يك از شاخص 2 جدول شماره

  رده بندي نظرات  هاشاخص

  مجموع به %  خيلي زياد   زياد  متوسط  كم  خيلي كم

  %100  4,73  17,2  37,55  29,7  10,95  اطالع و آگاهي

  %100  1,05  22,93  39,62  25,96  10,45  مشاركت و تعامالت

  %100  3,13  20,33  37,53  31,28  7,83  كيفيت زندگي

  %100  7,82  23,47  32,87  25,03  10,95  اعتماد اجتماعي
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  %100  0  6,25  32,83  43,78  17,2  عدالت اجتماعي

  .1397هاي پژوهش، منبع: يافته

شاخص مورد بررسي در ميزان نقش نهادهاي اجتماعي در  5توان به توصيف وضعيت )، مي2با توجه به جدول (شماره 

يش شوندگان كه بالع و اگاهي؛ با بررسي پاسخ بدست آمده از پرسشمديريت محله وصال پرداخت. شاخص اطفرآيند 

ضايت اظهار نظر را در سطح  متوسط ردر قالب نهاد سراي محله رساني مديران العدرصد پاسخگويان ميزان اط 37از 

درصد از  24اي كه حدود اين شاخص در وضعيت نامطلوبي قرار دارد به گونهشاخص مشاركت و تعامالت؛ كردند. 

دهنده اينست كه مديران محلي با نهادهاي مختلف پاسخگويان گزينه زياد و خيلي زياد را مورد انتخاب قرار داده كه نشان

شاخص اند در اين شاخص رضايت شهروندان را كسب نمايند. داشته و نتوانستهاي ناجتماعي همكاري و تعامل سازنده

درصد از پاسخگويان  39نامطلوب قرار دارد، به نحوي كه حدود كيفيت زندگي؛ اين شاخص در محله وصال در وضعيت 

وبي قرار دارد و اند. شاخص اعتماد اجتماعي؛ اين شاخص در وضعيت نسبتا مطلگزينه كم و خيلي كم را انتخاب نموده

رسي در اين پژوهش ابزار نمودند. آخرين شاخص مورد بدرصد از پاسخگويان رضايت زياد و خيلي زياد را  30حدود 

ويان رضايت گدرصد از پاسخ 60اي كه حدود عدالت اجتماعي بوده كه در وضعيت كامال نامطلوبي قرار دارد، به گونه

دهد مديران محلي، توزيع متعادل خدمات اجتماعي را اب نمودند كه نشان ميكم را انتخ هاي كم و خيليضعيف و گزينه

ها بتوانند با حضور اند تا آنهاي مختلف شهروندان را فراهم نكردهو زمينه را براي فعاليت نهادها و گروه اندنمودهفراهم ن

هاي تاثير سنجش مولفه مديران ارائه نمايند.ها و نظرات خود را به ختلف محلي بخشي از خواستهم يفعال از طريق نهادها

  گذار سراي محله براي بهبود مديريت محالت با توجه به نظر اهالي محل در ادامه بيان شده است: 

ي محله و نوع فعاليت براي تحقق همكاري مردم با سراهاي محله بايد آگاهي شهروندان از وجود سرا: اطالع و آگاهي

ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي با آموزش و برگزاري جلسات گفت و گوي عمومي در سطح افزايش داد.  اين نهاد را

اطالع داشتن اهالي از وجود سراي محله بدون اطالع محالت با مديران و مسئوالن شهري در آگاهي شهروندان موثر است. 

هاي بررسي شده مراجعه به سراي محله گويهاز فلسفه تشكيل آن و نقش مهم آن در مديريت شهري كافي نيست. در بين 

از سطح پاييني برخوردار بوده است كه بيان كننده عدم آگاهي از كاركرد سراي محله است. بازتاب اين بي اطالعي، عدم 

ها (شاخص اصالع و مجموع گويهاي نمونهتك Tبر اساس آزمون . بوده استهاي مديريت مشاركت ساكنان در فعاليت

دهد كه نشان مي 0,05داري بيشتر از در وضعيت نسبتا نامطلوبي قرار دارد، همچنين سطح معني 2,75ا ميانگين آگاهي)، ب

  .)3(جدول شماره  داري وجود ندارد) اختالف معني3( استانداردبين ميانگين بدست آمده و ميانگين 

  هاي اطالع و آگاهي در تحليل نقش سراي محله:گويه3جدول شماره 

درجه   تعداد  متغير

  آزادي

ميانگين 

  استاندارد

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار

T سطح   ايتك نمونه

  معناداري

سطح 

  خطا

  0,05  0,580  -0,56  0,885  3,45  3  383  384  اطالع داشتن از وجود سراي محله
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مراجعه به سراي محله در طول يك 

  ماه

384  383  3  1,75  0,774  6,45-  0,000  0,05  

  0,05  0,300  1,07  0,930  2,25  3  383  384  محله به شهروندان اطالع رساني امور

  0,05  0,544  0,62  0,806  2,67  3  383  384  رضايتمندي از كاركرد سراي محله

  0,05  0,146  -1,53  0,652  2,75  3  383  384  مجموع گويه ها

 .1397هاي پژوهش، منبع: يافته

اي را به سوي مشاركت اجتماعي سوق اي، جامعه محلهمحلهمشاركت ساكنان محله در تصميمات : مشاركت و تعامالت

هايي توانست روابط خوبي ميان ساكنان و كاركنان سراي محله فراهم آورد. سراي محله وصال با تدوين برنامهدهد. در مي

اين طريق حس  از دخود با اهالي محل را افزايش دهد تا بتوانبا توجه به نقش سراي محله و مردمي بودن آن بايد رابطه 

هاي بررسي شده اين شاخص برخورد مناسب و ايجاد روحيه همكاري در بين گويهتعلق مكاني را در مردم افزايش دهد. 

تواند تمايل به مشاركت اهالي در بيان و رسيدگي به دهد كه ميكاركنان سراي محله با اهالي سطح مناسبي را نشان مي

در وضعيت نسبتا نامطلوب و بر اساس  2,78دهنده اينست كه با نمره ن شاخص نشانميانگين ايكمبودها را افزايش دهد. 

داري بين ميانگين بدست آمده و ميانگين مفروض وجود بيشتر است، اختالف معني 0,05كه از  0,128داري سطح معني

  .)4(جدول شماره  ندارد

  محلههاي مشاركت و تعامالت در تحليل نقش سراي گويه :4جدول شماره 

ميانگين   درجه آزادي  تعداد  متغير

  استاندارد

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار

T سطح   ايتك نمونه

  معناداري

سطح 

  خطا

زمينه مشاركت شهروندان و 

  هانظرخواهي از آن

384  383  3  2,37  0,806  3,10-  0,007  0,05  

ايجاد روحيه همكاري كاركنان 

  سراي محله با اهالي

384  383  3  3,31  0,602  2,07  0,055  0,05  

تمايل به مشاركت و همكاري در 

  انعكاس مشكالت محله

384  383  3  2,87  0,957  0,52-  0,609  0,05  

تاثيرگذاري سراي محله در ايجاد 

  حس تعلق مكاني

384  383  3  3,06  0,928  0,26  0,791  0,05  

استفاده از نظرات شهروندان در 

  بهبود مشكالت

384  383  3  2,37  0,957  2,61-  0,020  0,05  

  0,05  0,289  -1,09  1,138  2,68  3  383  384  واسطه بين مديران و شهروندان

  0,05  0,128  -1,61  0,543  2,78  3  383  384  مجموع گويه ها

  .1397هاي پژوهش، منبع: يافته
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عيني و كيفيت زندگي عبارت است از رضايت كلي فردي از زندگي و بنابراين كيفيت زندگي مفهومي : كيفيت زندگي

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، توان آن را با توجه به شاخصذهني به صورت توام است و در برنامه ريزي شهري مي

). در شاخص 138: 1392(كيفي) تعريف كرد (شاه حسيني و توكلي،  (كمي) و ذهني محيطي، رواني و... در دو وجه عيني

هاي آن، احساس رضايت ورد بررسي قرار گرفته است كه در بين گويهم كيفيت زندگي احساس رضايت، شادماني و امنيت

دهد، اين شاخص با ميانگين ميانگين شاخص كيفيت زندگي نشان ميدهد. مطلوبي را نشان مي نسبتا ساكنان از محله وضع

داري طح معنيدر وضعيت نسبتا نامطلوب و نسبت به ميانگين استاندارد فاصله چنداني ندارد. از آنجايي كه س 2,79

  .)5(جدول شماره  دار نيستتوان گفت اختالف معني) از سطح خطا باالتر است، مي0,210(

  هاي كيفيت زندگي در تحليل نقش سراي محلهگويه :5جدول شماره 

درجه   تعداد  متغير

  آزادي

ميانگين 

  استاندارد

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار

T تك نمونه -

  اي

سطح 

  معناداري

سطح 

  خطا

  0,05  0,111  1,69  0,885  3,37  3  383  384  رضايت از زندگي در محله وصال

ميزان اثرگذاري سراي محله در رفع 

  مشكالت محله

384  383  3  3  0,894  0,000  1,000  0,05  

با برگزاري  فضاهاي عمومي و جمعي

  براي ارتباط اجتماعي مراسم

384  383  3  2,5  0,894  2,23-  0,041  0,05  

  0,05  0,007  -3,14  0,873  2,31  3  383  384  تقويت احساس امنيت 

  0,05  0,210  -1,30  0,620  2,79  3  383  384  مجموع گويه ها

  .1397هاي پژوهش، منبع: يافته

بر انگيختن شود كه مردم در كنار هم و در جامعه احساس امنيت كنند. اعتماد اجتماعي زماني ايجاد مي: اعتماد اجتماعي

محله امكان پذير است كه باعت ايجاد توافق و همكاري حس اعتماد با شفافيت در عملكرد، جهت بهبود مشكالت موجود 

كاركنان پاسخگويي هاي آن دهد و در بين گويهنشان مي ها اين شاخص سطح نسبتا مطلوبي رادر بين شاخص شود.مي

كه با تقويت اين  شوداز نقاط قوت آن محسوب مي مراجعه حضوريو توجه به مراجعه كننده در صورت اين نهاد 

نسبت به  2,92ميانگين اين شاخص با توان روابط پايداري را در بين اعضاي محله ايجاد كرد. ارتباطات و تعامالت مي

كه توان گفت مي در واقع) هم گوياي اين امر است. 0,677داري () فاصله چنداني ندارد و سطح معني3ميانگين استاندار (

 نمايدها فراهم ميپذيري آنافزايش اعتماد اجتماعي در بين شهروندان زمينه را براي افزايش همكاري، مشاركت و مسئوليت

  .)6(جدول شماره 

  هاي اعتماد اجتماعي در تحليل نقش سراي محلهگويه :6جدول شماره 

درجه   تعداد  متغير

  آزادي

ميانگين 

  استاندارد

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار

T تك نمونه -

  اي

سطح 

  معناداري

سطح 

  خطا
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  0,05  0,289  -1,09  1,138  2,68  3  383  384  اعتماد به سراي محله در حل مشكالت

  0,05  0,594  0,54  1,376  3,18  3  383  384  كارا بودن سراي محله در بهبود شرايط

توجه و پاسخگويي مديران و كارمندان در 

  صورت مراجعه حضوري

384  383  3  2,93  1,289  0,19-  0,849  0,05  

  0,05  0,333  -1,00  0,500  2,87  3  383  384  اعتماد به اهالي و ساكنان محله

  0,05  0,677  -0,439  0,711  2,92  3  383  384  مجموع گويه ها

  .1397هاي پژوهش، منبع: يافته

شود ي دارند باعث مياهداف و مقاصد متفاوت تلف هستند وايجاد عدالت در بين افرادي كه از اقشار مخ: عدالت اجتماعي

هاي برابر براي مردم و توزيع عادالنه ها شكل بگيرد. مسئوالن شهري با ايجاد فرصتتا حس دوستي و همدردي بين آن

منابع و امكانات در بين شهروندان درك برقراري عدالت را براي همه باال خواهند برد و جامعه از ثبات بيشتري برخوردار 

خروجي تري برخوردار است. ها از سطح پايينبه نسبت بقيه شاخص 2,28شاخص عدالت اجتماعي با ميانگين خواهد شد. 

اي هاست. به گونهدهنده سطح نامطلوب اين شاخص در بين ساير شاخصاي براي اين شاخص نشاننمونهتك Tآزمون 

(جدول شماره  دار استشاخص با ميانگين استاندارد، معنيبيانگر اختالف بين اين  0,000داري كه بر اساس سطح معني

7( .  

  هاي عدالت اجتماعي در تحليل نقش سراي محلهگويه :7جدول شماره 

ميانگين   درجه آزادي  تعداد  متغير

  استاندارد

ميانگين 

  واقعي

انحراف 

  معيار

T سطح   ايتك نمونه

  معناداري

سطح 

  خطا

  0,05  0,001  -3,89  0,834  2,18  3  383  384  هاي برابر براي مردمفرصت

  0,05  0,006  -3,21  1,087  2,12  3  383  384  توزيع عادالنه خدمات و منابع

عضويت زنان در شوراي شهر 

  و شوراياران محلي

384  383  3  2,56  0,813  2,15-  0,048  0,05  

عدالت جنسيتي و سني در 

  واگذاري اختيارات

384  383  3  2,25  0,447  6,70-  0,000  0,05  

  0,05  0,000  -5,58  0,515  2,28  3  383  384  مجموع گويه ها

  .1397هاي پژوهش، منبع: يافته

  نتيجه گيري

نقش اصلي نهادهاي اجتماعي در بازتوزيع قدرت سياسي است، كه فرآيند توزيع قدرت را از مديران شهري به شهروندان 

سازي براي تقويت نهادهاي عمومي تاثيرگذار درجهت زمينهنمايد. توجه به نقش فضاهاي عمومي يكي از عوامل فراهم مي

است. به اين دليل كه فضاهاي عمومي، بيانگر فضاهاي مدني، شهروندي و سياسي هستند و زمينه را  براي تعامل بيشتر 
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هاي يتآورند. در واقع فضاي عمومي موجب تعامل و فعالفراهم مي ها و تحركات اجتماعي و سياسينبين نهادها، سازما

مشترك، ايجاد و تقويت پيوند و سرمايه اجتماعي، توام با نظم و قوانين اجتماعي است. همكاري و مشاركت شهروندان 

براي آورد. ها از يكديگر شده و زمينه را براي حل مشكالت در عرصه مديريت محلي فراهم ميموجب يادگيري آن

ها ازي زمينهسكه مديران محلي به منظور فراهم دتاثيرگذار هستناي عواملي مشاركت شهروندان در امور شهري و محله

... دارند تا بتوانند اعتماد شهروندان را پذيري وي، انتقادپذيري، مسئوليتنياز به انجام اقداماتي همچون شفافيت، پاسخگوي

اي است. به نهادهاي محلهكسب نمايند. بعد از اين فرآيند يكي از راهكارها درجهت جلب مشاركت شهروندان تقويت 

الع و اگاهي، مشاركت و تعامل، اعتماد اجتماعي، كيفيت هايي چون اطشاخصن منظور در اين پژوهش سعي شده همي

سازي مديران محلي براي مشاركت نهادها در امور شهري و همچنين ميزان مشاركت دهنده زمينهنشانزندگي و عدالت كه 

توان اظهار نمود، در مجموع ميانگين بر اساس نتايج بدست آمده ميرد بررسي قرار گيرد. محلي است موشهروندان در امور 

لب نهادهاي محلي در محله وصال در وضعيت ميزان مشاركت شهروندان در اغ 2,70شاخص با  5كل بدست امده از 

يع همه امكانات درجهت كسب ها مانند عدالت كه نشان از توزنسبتا نامطلوبي قرار دارد، به نحوي كه بعضي از شاخص

هاي بررسي شده، وضعيت نسبتا ساير شاخصدر وضعيت نامطلوب قرار گرفته و  2,28رضايت شهروندان دارد با ميانگين 

مين منظور براي افزايش مشاركت نهادهاي محلي در مديريت امور الزم است كه مسئوالن محلي با هبه نامطلوب دارند. 

ها، زمينه را براي افزايش نقش نهادها فراهم گذاريها در عرصه مديريتي و سياستگيري آنربكاها و  توجه به اين شاخص

در نهايت به منظور تقويت نقش نهادهاي عمومي در امر مديريت محلي و شهري راهبردهاي زير پيشنهاد و مورد  نمايند.

  تاكيد است:

 تقويت و توجه به عملكردهاي فضاهاي عمومي؛ •

براي ايجاد حس تعلق مكاني بيشتر و احساس رساني شفاف و دقيق از عملكرد نهادهاي اجتماعي شهر اطالع •

  مسئوليت پذيري بيشتر اهالي محله؛

 ها؛گيري و توجه به همه ايدهاي به منظور بهرهاستفاده از بانك اطالعات محله •

 رساني به منظور آگاهي همه شهروندان؛هاي اطالعبخشي به شيوهتنوع •

 هاي مختلف اجتماعي؛توجه به مديريت محله از طريق شوراي محله و گروه •

 اي؛سازي براي جذب مشاركت محلهزمينه •

 هاي تامين بودجه بر اساس اصول مشاركتي؛تدوين برنامه •

 ؛هاي مختلف اجتماعي در سطح محلهها و گروهنقش تشكل توجه بيشتر به •

و توجه به  (مانند تشكيل صندوق جوانان) اي مختلف سنيهتشكيل شوراهاي مختلف محلي بر اساس گروه •

 ها.ريزي براي جلب مشاركت همه گروهها در برنامهنظرات آن
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