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 چکیده

پايدار مشارکت در اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مديريت شهری جهت نیل به توسعه مقدمه و هدف پژوهش: 

تغیرهای مديريت بهینه الزم برای افزايش و تمايل میزان مشارکت مردم در امور محله از م بسترسازی. است شهری
حس  ،اساس گروه گرايیتحقیق حاضر، میزان مشارکت ساکنان محله جماران در مديريت محله را بر شهری است. 

مورد تجزيه و تحلیل قرار داده و راهکارهايی برای جذب  ،تعامالت اجتماعی، احساس هويت ،سرمايه اجتماعی ،تعلق
 کنند.پیشنهاد میمشارکت مردمی در مديريت محله 

آوری اطالعات به دو باشد. جمعای میتوسعه-تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی -روش پژوهش توصیفیروش پژوهش: 

نفر انتخاب شده  363گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران،  انجام )پرسشنامه( ای و پیمايشیشیوه کتابخانه
 .است

تمايل به مشارکت  که درحالین محله جماران در مديريت محله، در سطح پايینی است؛ میزان مشارکت ساکنا ها: یافته

درصد مربوط به بعد مشورتی است و  53کنند بیش از در سطح بااليی قرار دارد. در میان افرادی که مشارکت می
ای اجتماعی و مشارکت اقتصادی و فیزيکی کمترين میزان مشارکت را به خود اختصاص داده است. بین متغیره

داری به دست آمده است به اين معنی که با افزايش متغیرهای مشارکت در مديريت محله، ارتباط مثبت و معنی
 اجتماعی، میزان مشارکت نیز افزايش خواهد يافت.

م گیری اجتماعات محلی بر مبنای مشارکت مردم قرار دارد. در محله جماران بسترسازی الزامروزه شکلگیری: نتیجه

مندند و برای مشارکت ساکنان در مديريت محله به عمل نیامده است، اين در حالی است که ساکنان به مشارکت عالقه
الخصوص در زمینه مشارکت بهره جست. در اين اجتماعات محلی علی یها توانرسد که بايد از اين نکته مهم به نظر می

ويژه نخبگان توانايی مشارکت را داشته باشند و مديريت محله در دست زمینه بايد راهکارهايی ارائه شود که مردم به 
  افراد خاصی قرار نگیرد و تمام مردم در مديريت محله سهیم باشند.

 مشارکت، مديريت محله، مديريت شهری، محله جمارانواژگان كلیدی: 
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 مقدمه
پیشرفت روزافزون جوامع، معنای مشاركت را به 

های زندگی اجتماعی بسط داده است. در  تمامی عرصه
شهروندان مديريت محلی که بر اساس مشارکت واقعی 

ريزی به وسیله مردم، نه برای مردم آرمان باشد، برنامهمی
امروزه مشارکت در  (.38:9385حاجی پور، . )است

اجتماع محلی عامل مهم و موثری در مديريت شهری 
شود که در کشور ما به علت وجود نظام محسوب می

ريزی متمرکز از باال به پايین، همواره مشارکت برنامه
-حاشیه و يا به شکل صوری به اجرا در میاجتماعی در 

آيد؛ همین امر موجب شده است که حوزه عمومی )جز 
در مواردی( دچار ضعف باشد به بیان ديگر، دولت، اکثر 

گری و اجرای ها را متعلق به خود دانسته و تصدیحوزه
ملزومات آن را بر عهده داشته است که اين امر باعث 

ی و حداکثر مشورتی مشارکت شهروندان به شکل صور
باشد و از سوی ديگر شهروندان نیز همواره دولت )به می

صورت عام( را مسئول و مجری بسیاری از وظايف و امور 
 انسانی، توسعه اصلی هایآرمان دانند ازاجتماعی می

 زندگی دگرگونی در تا کارگزار است مردم توانمندسازی

 رتیاسنآما که گونه همان .شوند شاناجتماعی و شخصی

 ديده شوند. بايد مردم توسعه، اقدامات در گويد،می

 به فعال به طور که شود داده مشارکتی فرصت

 کنندگان دريافت صرفًا آنکه نه و شکل دهند سرنوشتشان

باشند  توسعه هرچند ماهرانه هایبرنامه نتايج منفعل
ريزی برای مشارکت دادن، حضور (. برنامه9319 )صرافی

های مختلف معنادار شهروندان در عرصهآگاهانه، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و محلی، يکی از 

های مديران شهری است. ها و ضرورتترين دغدغهمهم
 ها شهرداریدر اين میان نهادهای محلی مانند شوراها و 

گیری و ساماندهی مشارکت به داليل مختلف در شکل
احی نقش مردم به ويژه در مقیاس محالت و نو

(. در واقع حضور مردم 5، 13 ارزشمندی دارند )ذاکری
برای حل مشکالت خود مردم امری الزم است در صورتی 
که مردم نخواهند يا نتوانند برای کمک به اداره امور شهر 
يا محله خود گام بردارند، احتمال اينکه مديريت شهری 
نتواند مسائل حادی که شهر با آن روبروست را حل کند، 

ريزان و مديران امر بسیار است. از طرف ديگر اگر برنامه
های خود هستند بايد شهری خواهان اجرا و تحقق برنامه

 را با محیط اجتماعی خود هماهنگ سازند و چنین ها آن
 ها آنتنها با مشارکت مردم به دلیل شناخت ژرف  یامر

 پذير امکانها و محیط اجتماعی خود از نیازها، خواسته
 (. 92، 9378  علوی تباراست )

 فزاينده رشد با همراه شهرنشینی شهرگرائی و

 رايج و عمومی هایپديده از اجتماعی، و انسانی مسائل

 طرف يك از كه جوامعی است. توسعه در حال كشورهای

 نوين اقتصاد به روستائی و معیشتی اقتصاد از گذار فرآيند

 هایمهاجرت سابقه بی ديگر نرخ طرف از و شهری و

 چنین نمايند،می تجربه را اكولوژيكی هجوم و شهری

 اجتماعی معضالت انسانی، و مسايل از تنوعی با را دوران

 هاسیاست ناكارآمدی مبین كه كنندمی سپری كالبدی و

 حد تا .است ایمنطقه و ملی ابعاد در ساختاری شرايط و

 محصول ايران کالن شهرهای و مادر شهرها رشد زيادی

 هایتعادل خوردگی به هم و تمركزگرا هایسیاست

 به فراوان انسانی نیروهای مهاجرت و اجتماعی اقتصادی،

 با لذا است و بزرگ شهرهای به خصوص و شهرها سمت

 و انسانی جمعیت گسیخته لجام رشد به توجه

مسايل و  از بسیاری شهری، منابع های محدوديت
 آلودگی، نقل، و حمل مسكن، قبیل از شهری مشكالت

 طرز به نشینیحاشیه و اجتماعی هایآسیب مهاجرت،

 و منابع واژگونی شاهد بعضًا و رشد يابد یا هيرو یب

 و دايره زيادی حد تا كه بطوری باشیم، شهری خدمات
 و گیری تصمیم و ريزی برنامه ،رسانی خدمات عمل عرصه
 و محدود بسیار را شهری مسايل حل جهت در تالش

های اخیر با اهتمام تهران، در سالاست. در  نموده تنگ
های مديريت شهری و همکاری و تعامل نهادها و سازمان
های زيربط، در قالب تشکیل و حمايت از فعالیت

های محالت، اقدامات بسیار خوبی در زمینه شوراياری
استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه 

رفته است و ها و نیازهای محلی صورت گبه اولويت
های ديگری نیز در اين جهت به منظور اجرايی فعالیت

کردن رويکرد محله محوری در حال انجام است. يکی از 
های مهم نظريه حکمروايی خوب شهری، همان بعد جنبه

مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظريه مذکور بر 
حکومت مردمی استوار است يعنی حکومتی که در آن 

 Dekker & Kempen)ور را بر عهده دارند مردم اداره ام

 شهروندان در مديريت مشاركت رواين ( از4 ,2004

 مسايل از يكی عنوان به خود سكونت محل و شهرها

. با توجه به مسائل مطرح شده و باشد می ضروری شهرها
ضرورت عنصر مشارکت در مديريت محله، محققین محله 

را به عنوان نمونه  جماران در منطقه يک شهرداری تهران
اند و هدف اساسی از انتخاب اين موردی انتخاب کرده
در ابعاد مختلف آن است.  مشارکتمحله، سنجش میزان 

محله جماران به عنوان يک محله با شرايط خاص 
سیاسی و مذهبی و همچنین به جهت قرار گرفتن در 
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منطقه يک، به عنوان يک محله مرفه نشین مطرح است، 
اصلی پژوهش شامل موارد ذيل  سؤاالتس بر اين اسا

 باشد:می
میزان مشارکت و تمايل به مشارکت ساکنان محله  -1

 جماران در امور محله به چه میزان است؟

آيا بستر الزم برای مشارکت شهروندان در امور  -2
 محله فراهم شده است؟

ای میان متغیرهای اجتماعی و مشاركت چه رابطه -3
 وجود دارد؟ در مديريت محله

 

 پژوهشاهداف 

اهمیت مشارکت شهروندان در مديريت محله امروزه 
گذاران بیش از هر زمان ديگر مورد توجه مديران، سیاست

و مردم قرار گرفته است، به همین دلیل، هدف اصلی اين 
پژوهش بررسی میزان مشارکت ساکنان محله جماران در 

باشد و اهداف جزئی که در راستای اهداف امور محله می
 شود به صورت زير است:اصلی بررسی می

 سنجش میزان مشارکت ساکنان در مديريت محله -

تعیین ارتباط میان مشارکت و ساير متغیرهای  -
 پژوهش

ارائه پیشنهادها و راهکارهايی جهت مشارکت  -
 ساکنان جماران در مديريت محله

 

 پژوهشمبانی نظری  پیشینه و
شهری و در زمینه مشارکت شهروندان در مديريت 

های مختلفی امور محله در چند دهه اخیر پژوهش
صورت گرفته است که در ادامه به چند مورد آن اشاره 

های پیشین شود. تفاوتی که اين پژوهش با پژوهشمی
دارد عالوه بر محدوده مورد مطالعه در ابعاد مختلف 
مشارکت و همچنین ارتباط مشارکت با متغیرهای ديگر 

ای نشده است. های قبلی به آن اشارهاست که در پژوهش
( در پژوهشی، به بررسی 9388زياری و همکاران )

مشارکت شهروندان و نقش آن در مديريت شهری 
سه  ها آنهای موردی اند. نمونهشهرهای کوچک پرداخته

در استان  «ورزنه»در استان فارس،  «دارگله»شهر 
 ها آندر استان زنجان بوده است.  «هیدج»اصفهان و 

ای برای سنجش میزان مشارکت در نامهابتدا پرسش
شهرهای کوچک را تهیه کردند و در میان جامعه نمونه 

اند؛ اند پخش کردهنفر باالی شانزده سال بوده 255که 
مورد  SPSSافزار نرم طیمحها را در نامهاين پرسش

اند و در نهايت به اين نتیجه تجزيه و تحلیل قرار داده
که مشارکت مردم در مديريت شهری در سطح  اندرسیده

( در يک 9381همکاران )ضعیفی قرار دارد. کاظمیان و 
الگوی شوراياری محالت در  تأثیربررسی  بهپژوهش 

اند؛ اين مشارکت شهروندان با مديريت شهری پرداخته
پژوهش به روش پیمايشی و با استفاده از پرسشنامه در 

م رسیده و پس از تجزيه و نفر شهروند به انجا 385بین 
 تأثیرها، نتیجه تحقیق نشان داده است که تحلیل داده

الگوی مشارکتی شوراياری بر جامعه شوراياران بسیار 
بیشتر از جامعه شهروندان بوده است. نظريان و همکاران 

 بر شهری مديريت نظام توانمندسازی( به بررسی 9313)

اند. در ايالم پرداخته در مدار شهر شهروند الگوی اساس
اين مقاله نويسندگان مفهوم شهروند را مورد بررسی و 
نظام مديريت شهری جديد را مورد تجزيه و تحلیل قرار 

اند. در اين پژوهش نويسندگان به اين نتیجه داده
 و مدار شهروند شهر الگوی تحقق بیناند که  رسیده

 ؛ ودارد وجودی داررابطه معنی کارآمد شهری مديريت
اند که بین عملکرد همچنین به اين نتیجه رسیده

مديريت شهری و تقويت روحیه شهروندی رابطه وجود 
خود با  مقاله(، در 9319) دارد. هاشمیان و همکاران

مؤثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره  عوامل عنوان
امور شهر مشهد به اين نتیجه رسیدند که مشارکت 

عواملی مانند  تأثیرر مشهد تحت شهروندان در امور شه
اعتماد اجتماعی، شبکه روابط اجتماعی، سن، عضويت 

اقتصادی، رضايت از عملکرد -انجمنی، پايگاه اجتماعی
شهرداری قرار دارد و در صورتی که شهرداری بتواند 
میزان رضايت شهروندان از خود را افزايش دهد و نگرش 

شهروندان  مثبتی در آنان ايجاد کند میزان مشارکت
 افزايش خواهد يافت.

 63های های کالسیک در دههبا متحول شدن نظريه
های جديدی مطرح شدند که توجه میالدی نظريه 73و 
باشد؛ نفعان میريزی با مشارکت ذیبیشتر به برنامه ها آن

توان به می ريزی برنامههای جديد در از جمله نظريه
ريزی مشارکتی، نظريه ريزی وکالتی، برنامهنظريه برنامه

ريزی، ريزی ارتباطی، راست جديد و برنامهبرنامه
ريزی و پراگماتیسم و نو پراگاتیسم و نهادگرايی و برنامه

ريزی اشاره کرد. طرح مفهوم نظری الگوی برنامه
، در بیان کنونی آن، برای «ريزی مشارکتی برنامه»

و  ريزیپذيرتر کردن اهداف و فرآيندهای برنامه تحقق
ای متأخر محسوب هدايت مؤثر نتايج حاصله نکته

های صورت گرفته در فرايند تالش و بهشود  می
بر  9173و  9163های دموکراتیزه کردن جوامع در دهه

(. از نظر فرانسیس تیبالدز، Hurwitz 1975گردد )می
هر تغییری در شهر ناراحت کننده است، اگر اين تغییر 
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قبلی باشد،  رسانی اطالع و بدون رمنتظرهیغبه صورت 
شود، به همین خاطر اهمیت حیاطی دارد اوضاع بدتر می

که مردم از آنچه در حال رخ دادن است و از زمان و دلیل 
آن به طور کامل آگاه باشند. باستیه معتقد است فرايند 

شهری زمانی موجب منفعت مديريت  گیری تصمیم
در شود که شهروندان بیشتر به مشارکت شهری می

ها عالقه پیدا کنند. از اين رو قانونمند کردن گیریتصمیم
اين روند کمک زيادی به مديريت شهری، شهروندان و 

 صرافی و عبدالهی) دينماها میگیریمشارکت در تصمیم
87، 995-931.) 

-موضوع دامنه ،9153 سال از شهروندی مشاركت

 تالش شهری ريزانبرنامه بوده، ريزیبرنامه حوزه در داری

 نظرات شهروندان از شهری هایگیریتصمیم در نمودند

 عملی خود را هایبرنامه آنان همكاری با و شوند مطلع

 مشاركت، باعث كه معتقدند شهری ريزانبرنامه .سازند

 های صورتگیریتصمیم به نسبت شهروندان شودمی

 يعنی حمايت گردند؛ پذير مسؤولیت شهر در گرفته

 سوی مسئوالن، از اتخاذی هایگیریتصمیم از عمومی

 را های خودبرنامه راحتی به امر متولیان شودمی باعث
 9173 دهه در .(72:9387 زاده، عباس) نمايند عملی

 شمولی جهان شکل در منطقی، گرايیتاثبا هاینظريه
 امور در مردم مشارکت انديشه و گرفت قرار ترديد مورد

 ديويد آثار آن حاصل که شد واقع توجه مورد شهرها
 ،9389 قوام) بود راديکال جغرافیای مکتب تولد و هاروی

 با مرتبط نظريات ديگر از شهری مديريت نظريه(. 918

 نوعی شهری مديريت است شهروندمداری اصول

 آن در مردم که است محلی یخود گران و دموکراسی

 اداره برای مشارکت اين و هستند دارا را بااليی مشارکت

 سناجردی رجبی و يزدی پاپلی) باشدمی شهر بهتر
 بر مبتنی بايد شهری مديريت ساختار(. 321، 9383

 به را ساختار اين شالوده و پی واقع در که باشد اصولی

 شهری تربیت اصل از اند عبارت اصول اين آورندمی وجود

 و شهروندان از مداوم نظريابی اصل شهروندان، آموزش و
 مزينی) خصوصی و مردمی بخش اعتماد جلب اصل نیز

، ارتباط میان مديريت 9شماره  نمودار (.52 ،9371
 دهد.و حقوق شهری را نشان می یو شهروندشهری 

سابقه علم مديريت شهری به پیدايش شهر و 
ها ضرورت تدوين اصول و مقررات و قوانین زيستن انسان

 گردد )کردیدر کالبد زيستی، روانی و اجتماعی باز می
 تهیه معنای به تنها شهری جديد مديريت(. 22 ،9385

. باشدنمی مديران برای هافعالیت و وظايف از فهرستی
 مديريت مسئله به نوين برخوردی شامل مديريت اين

 سازمان، يک عملکرد از نوين است یا وهیش .است شهری

 نهادهای مرکزی، دولت با برخورد در نوين ایوهشی

 معنی به مديريت اين. مردم و خصوصی بخش غیردولتی،
 .است ترفعال و مؤثر خودکفايی بیشتر، پويايی با مديريت

 مرکزی، دولت به ها شهرداری وابستگی جای به

 به محلی هایحکومت اتکای معنای به خودکفايی

 خودی مالی منابع به امکان حد تا و فنی هایمهارت

با توجه به آنچه  IULA-EMME 1993, 11).باشد ) می
به نفعان و ت شهری بايد با همکاری ذیيشد مدير گفته

، انواع 2شهروندان صورت بگیرد. نمودار شماره  خصوص
 دهد.نفعان در مديريت شهری را نشان میذی

 
 : ارتباط مديريت شهر، شهروندی و حقوق شهری9شماره نمودار 
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 (931-995: 87منبع: )صرافی و عبدالهی، 

 
 نفعان: انواع ذی2شمارهنمودار 

 (Ubles et al 2010, 25) منبع: 

 
ريزی شهرها به دلیل های مديريت و برنامهدر نظريه

های اجتماعی، وجود معضالت چون افزايش نابهنجاری
اعی، گسترش کمرنگ شدن هويت و حس تعلق اجتم

های مشکالت اکولوژيکی اجتماعی و محیطی، نابرابری
اقتصادی و در مجموع کاهش کیفیت  –شگرف اجتماعی 

ها معطوف به استفاده از رويکرد زندگی، تمامی تالش
های حاکم مشارکتی شده است که رهیافت –راهبردی 

توان در دو قالب فکری کالن و خرد تبیین بر آن را می
مديريت متمرکز، اقتدارگرا در سطح کالن يا  -کرد: الف

مشارکت جمعی، بسیج  -به تعبیری از باال به پايین. ب
يا از پايین به باال. ديدگاه  یمشارکت ريزی برنامهاجتماعی، 

های نهادی، تواند منجر به کشف و ايجاد ظرفیتدوم می
 –تقويت اجتماعات محلی، توسعه مديريت راهبردی 

بع انسانی و تمرکززدايی گردد که در مشارکتی، بسیج منا
شهری را سبب  ريزی برنامهنهايت اعتالی مديريت و 

 (.81 ،9381 شود )عبدالهی و ديگران می
 

 های مشارکتینظریه
ريزی )رويکرد سیستمی های سنتی برنامهدر نظريه

و مارکس گرايی( جايگاهی برای مشارکت شهروندان در 
های مردمی اعتباری گروهنظر گرفته نشده و به مشارکت 

ريزی های جديد برنامهاما در نظريه؛ قائل نشده است
)وکالتی و مشارکتی( بحث مشارکت شهروندان مطرح 

شود و هر کدام از اين مکاتب به نحوی مشارکت می
 دهند.شهروندان را مدنظر قرار می

ريزی وکالتی اصطالحی بود برنامه نظریه وکالتی:

ای در مجله انجمن ديويدف در مقالهکه نخستین بار پال 
ريزان آمريکا به کار برد. ديويدف اعتقاد داشت که برنامه

های عملی که تاکنون به عنوان مانع يکی از شیوه

شهری  یها طرحمشارکت همه جانبه شهروندان در تهیه 
عمل کرده است، انديشه برنامه واحد بوده است و متولی 

 دولتی است )ذاکری ريزیتهیه آن هم اداره برنامه

کند (. ديويدف در مقاله خود پیشنهاد می216 ،9381
های مختلف اجتماعی اجازه داشته باشند که که گروه

های رقیب برای توسعه شهر، منطقه، يا ها و برنامهطرح
توانند با هم رقابت ها میمحله پیشنهاد کنند. اين طرح

برای توسعه  بهترين طرح يا برنامه ها آنکنند و از میان 
ريزی، واژه در برنامه يیگرا کثرتانتخاب شود. با پذيرش 

ريز به عنوان يک کند، زيرا برنامهوکالتی معنا پیدا می
متخصص نقش وکیل اجتماعات شهری يا روستايی، 

ها يا حتی های شغلی، قومی و نژادی، شهرها، منطقهگروه
بگیرند. نظريه وکالتی پیشگام  بر عهدهکشورها را 

هايی بود که بر اساس مفهوم مشارکت ساخته  نظريه
ها حدقل در شدند و يک دهه پیش از رواج اين نظريه

ريزی ريزی شهری کوشیدند تا به نقد برنامهعرصه برنامه
ريزی سنتی بسنده نکنند و راهکارهايی برای نوعی برنامه

پايان الزم به  . درگرا و مردم محور پیش آورندکثرت
که بر اين ديدگاه نظری انتقاداتی وارد يادآوری است 

 (.235-298 ،9319 شده است )اجاللی

در باب مفهوم مشارکت ادبیات  نظریه مشارکتی:

های اخیر تولید شده است که تمامی ای در دههگسترده
-های انگیزشی در برنامهبه ضرورت اتخاذ مکانیزم ها آن

تحقق ريزی تاکید دارند که در تدوين بهینه اهداف و 
نتايج نهايی بسیار موثر است. مشارکت در اجتماع محلی 
بیانی جديد برای تعريف مفاهیم مرتبط بر حضور موثر 
اجتماعات محلی بود که به معنای دخالت مردم در ايجاد 

 اجاللیشد )و مديريت محیط زندگی خود تصور می
ريزی مشارکتی در جهت (. فرايند برنامه229 ،9319
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های ارکت بايد دارای خصیصهپايدار ساختن الگوی مش
 (:9385 زير باشد )رفیعیان

منطقی باشد: بدين منظور که ابتدا اصل موضوع و 
های مختلف مشکل به صورت عمیق شناخته شود، شیوه

 مورد نظر تحلیل و بررسی گردد. یها حل راهمشارکت و 
نفع شامل های ذیجامع باشد: بدين معنی که گروه

اوطلب، بخش خصوصی يا های دمردم محلی، گروه
عمومی به طور فعال در مشارکت شرکت کنند و خود را 

 گیری تلقی کنند.ريزی و تصمیمجزئی از فرآيند برنامه
شفاف باشد: اطالعات بايد در دسترس، تحقیق و 

قابل مشاهده و  تأثیرگذاریقابل بازبینی، منابع قدرت و 
 آماده فعالیت باشند.

ر اين فرايند اخذ موثر باشد: تصمیماتی که د
داشته باشند، بدين  تأثیرگذاریگردد قابلیت اجرايی و  می

ها شفاف و برنامه واقعی، معنی که وظايف و مسئولیت
 عملی و قابل اجرا و مشارکت پذير باشند.

استفاده از فرايند مشارکتی فقط يک آرمان زيبا 
فرايند و بهبود  یساز نهیبهتواند سبب نیست. بلکه می

( اعتقاد داشت مردم 9175ها گردد. هورويتز )طرحنتیجه 
ای از شروع ريزی محلهبايد در همه فرايندهای برنامهمی

ها حضور مرحله آگاهی تا تحقق نتايج و اجرای برنامه
ای داشته باشند تا مسئولیت نتايج مستمر و تعريف شده

بگیرند در مواردی نیز نهادهای  بر عهدهرا نیز بتوانند 
توانند مداخله اشتراک مسئولیت خود میمحلی در 

 (.227 ،9319 نمايند )اجاللی
 

 روش پژوهش
ای و روش توسعه-پژوهش از لحاظ هدف کاربردی

-باشد که ابتدا به روش کتابخانهآن توصیفی تحلیلی می

گیری از ابزارهای پیمايش ای و سپس با بهره
 )پرسشنامه( انجام گرفته است. محدوده جغرافیايی مورد

باشد. برای بررسی میزان مشارکت نظر محله جماران می
ساکنان، از پرسشنامه استفاده و سپس اطالعات به وسیله 

تجزيه و تحلیل شده است. حجم نمونه  SPSS افزار نرم
برای  باشد.نفر می 363نیز از طريق فرمول کوکران 

تعیین پايايی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده 
حاصل گرديد که نشان  89/3در مجموع نموده که 

ها دهنده پايايی باالی ابزار بوده است. در تحلیل داده
عالوه بر تجزيه و تحلیل توصیفی، از آمار استنباطی 

های پیرسون نیز جهت برقراری همبستگی بین شاخص
 شده است. پژوهش بهره گرفته

 

 محدوده مورد مطالعه

ران و با وسعتی منطقه يك شهرداری، در بلندای ته
آماری حدود  یها دادهكیلومترمربع بر اساس  61حدود 

نفر جمعیت را در خود جای داده است. اين در  371162
آماده و نیمه وقت در  یها ساختمانحالی است كه انبوه 

هزار نفر  533ای نزديك جمعیت منطقه را به مرز آينده
خواهد رساند. مختصات جغرافیايی اين منطقه از طرف 

متری دامنه جنوبی  9833شمال محدود به ارتفاعات 
البرز، از جنوب به بزرگراه شهید چمران حد  یها کوه

 اهلل تيآفاصل دو راهی هتل آزادی و بزرگراه مدرس و پل 
رودخانه دركه و از شرق نیز به  صدر و از غرب به اراضی
كارخانه سیمان و منبع نفت  –انتهای بزرگراه ارتش 

 .شود یمشمال شرق تهران محدود 
کیلومتری شمال شرقی تجريش و در  2جماران در 

دامنه جنوبی سلسله جبال البرز مرکزی واقع است، اين 
محل از سمت شمال به حصارک و از شرق به منظريه، از 

ستان و از جانب غرب به دره جنوبی و جنوب به جوز
. از تحوالت مهم اين شود یمقاسم منتهی  زاده امامحومه 

توان به محل که باعث رشد جمعیت در اين محل شد می
از آن ساکن شدن رهبر معظم  تر مهمانقالب اسالمی و 

در اين محل  9351در سال  (انقالب امام خمینی )ره
ه فرد اين محله اشاره نمود. از خصوصیات منحصر ب

قديمی و شايد جز  العاده فوق یا محلهگفت که  توان یم
در زمان انقالب امام  ؛ واولین محالت شمیران است

ره( رهبر کبیر انقالب اسالمی در اين محله ) ینیخم
کردند و اکنون نیز محل زندگی ايشان به زندگی می

بندی همان شکل حفظ شده است و جز محالت با طبقه
تعداد زيادی از  تقريبًاو  باشد یمباال  العاده فوقامنیتی 

 باشند میساکنین آن نیز از نسل بومیان قديم اين محل 
 ها ممنوعیتای از و به دلیل وجود مسايل سیاسی و پاره

است. جمعیت  بافت قديم آن دست نخورده باقی مانده
 باشد )سند راهبردی محله(.نفر می 6166محله جماران 

 

 های پژوهشیافتهها و داده

 های دموگرافیبررسی ویژگی
 6/55بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته 

درصد پرسش  1/11درصد پرسش شوندگان را مرد و 
دهند. از لحاظ سنی بیشتر شوندگان را زنان تشکیل می

 1/53ساله هستند و  15-61پرسش شوندگان بین 
 7/25درصد پرسش شوندگان نیز مجرد هستند. حدود 

 1/21پرسش شوندگان دارای مشاغل خدماتی و  درصد
 درصد نیز دارای مشاغل دولتی هستند در مجموع فقط 
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 . محدوده مورد مطالعه9شماره  شکل

 
 شوندگان. اطالعات کلی پرسش9جدول شماره 

 های دموگرافیویژگی تعداد درصد درصد تجمعی
  مرد 233 5556 5556

 زن 963 1151 933 جنس

9153 9153 61 33-95 

 
 سن

1252 2251 83 15-33 

7151 3252 996 61-15 

  61بیشتر از  12 2556 933

وضعیت  مجرد 913 5351 5351
 متأهل 967 1656 933 تأهل

 بیکار 93 356 356

 
وضعیت 
 فعالیت

 دار خانه 56 9556 9152

 دانشجو 31 155 2857

 خدماتی 13 2557 5151

 دولتی 88 2151 7858

 کشاورز 7 951 8357

 بازنشسته 61 9153 933

 سواد بی 92 353 353

 
 تحصیالت

 زير ديپلم 13 2558 2159

 ديپلم 932 3658 6551

 لیسانس 86 2358 8157

933 9353 37 
و  لیسانس فوق

 باالتر

 مجموع 363 933 933

 
درصد از پرسش شوندگان بیکار هستند که  6/3
وضعیت مطلوب محله از لحاظ اشتغال  ی دهنده نشان

درصد از حجم نمونه را افرادی تشکیل  8/36است. 
باشند و دهند که دارای مدرک تحصیلی ديپلم می می

سواد درصد از پرسش شوندگان را افراد بی 3/3همچنین 
، اطالعات پرسش 9در جدول شماره دهند.  تشکیل می

 شوندگان به صورت کامل شرح داده شده است.
 

 میزان تمایل ساکنان به مشارکت در امور محله

 پاسخگو بودن و پذيری مسئولیت که به زمانی مردم

 به بیشتری تمايل داشته باشند، اعتماد دولتی مقامات

 که زمانی داشت، بالعکس، خواهند امور اداره در مشارکت

 خود اثرگذاری مشارکت از اطمینان جامعه يک شهروندان

 دست دولتمردان را از و دولت اقدامات و تصمیمات بر

شود و مواجه می یاعتماد یب پديده با جامعه بدهند،
 شود.درصد مشارکت کمتر می
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 . میزان تمايل ساکنین به مشارکت3نمودار شماره 

 
نشان داده شده  3که در نمودار شماره  گونه همان

درصد از ساکنان محله تمايل خیلی زيادی و  9/39است 
درصد تمايل زيادی به مشارکت در سطح محله دارند  25

درصد از اهالی محله، کم و خیلی کم  23و تنها حدود 
ق گويای آن است که تمايل به مشارکت دارند. نمودار فو

تواند مشارکت مردم را در سطح بااليی مديريت محله می
 الزم را انجام دهد. بسترسازیآورد اگر بتواند  به دست

 

های مدیریت میزان مشارکت ساکنان در برنامه
 محله

يكی از ابعاد مشاركت، حضور و توانايی اظهار نظر 
عی به شهروندان در اداره امور شهری است. مشاركت اجتما

داليل گوناگون تاريخی و فرهنگی در ايران دارای تناقضی 
دهد كه ايرانیان در دار است. اين تناقض نشان میريشه
اند، لیكن در جو بودهرسمی سخت مشاركتهای غیرعرصه

جو نیستند. اين نكته معنای  های رسمی، مشاركتعرصه
فنی و تخصصی مشاركت اجتماعی را با خصايص هدفمند 

سازد و نشانگر بودن، آزادی انتخاب و... پیچیده می
ريزی و ها و الزامات خاصی است كه در برنامهشرط پیش

های اجتماعی، طراحی الگوهای مشاركتی در حوزه
 سیاسی، مديريتی بايستی شناسايی و مدنظر قرار گیرند.

 75که حدود  استآن گويای  1نمودار شماره 
ها و کم در برنامه درصد پاسخگويان، کم و يا خیلی

اند. اين در حالی است که مديريت محله مشارکت داشته
درصد اهالی تمايل به مشارکت )زياد و خیلی  57حدود 

توان با ايجاد شرايط مناسب زمینه را زياد( دارند. می
آورد. میزان  به دستبرای جذب حداکثری اهالی 

ير مشارکت ساکنان در هر کدام از ابعاد نیز در نمودار ز
 مورد اشاره قرار گرفته است.

 

 

 
 . میزان مشارکت در امور محله1نمودار شماره 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
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 . میزان مشارکت شهروندان در ابعاد مورد بررسی5نمودار شماره 

 
مشارکت ساکنان در محله جماران بیشتر به شکل 

درصد( بوده است و مشارکت فیزيکی و  2/53مشورتی )
اقتصادی در سطح پايینی قرار دارد که در نمودار شماره 

 نمايان است. 5

 
 بسترسازی مدیران برای مشارکت ساکنان

از قدرت مشارکتی ناظر بر سطحی  یساز میتصم
های مختلف تواند در عرصهتقسیم شده است که می

-امروزه در برنامه های اجتماعی انسان بروز يابد.فعالیت

ها، مشارکت مردم از اهم موضوعات است و بايد ريزی
های بیشتری صورت برای ارتقای مشارکت مردم تالش

 های افراد شکوفا شود.گیرد تا توانايی
درصد از مردم اعتقاد  22در محله جماران تنها 

دارند که بسترسازی برای مشارکت در اين محله در 

زياد و خیلی زياد( صورت گرفته است. ) يیباالسطح 
آورد که  به دستتوان مشارکت شهروندان را زمانی می

مسئولین درصدد انتقال قدرت به اجتماعات محلی باشند 
 توانصورت نگیرد نمیو تا زمانی که اين بسترسازی 

که  گونه همانآورد.  به دستمشارکت اکثريت ساکنان را 
در نمودار باال مشخص است مسئولین و مديران محله 

 .اند اين بسترسازی را ايجاد کنندجماران نتوانسته
 

 همبستگی میان متغیرهای اجتماعی و مشارکت  

بااا اسااتفاده از آزمااون پیرسااون، همبسااتگی میااان  
رهای اجتماعی مورد بررسی قارار گرفتاه   مشارکت و متغی

شده است. دلیال اساتفاده از آزماون پیرساون باه دلیال       
هاا  ای باودن مقیااس داده  نرمال بودن و همچنین، فاصله

 است. 

 

 
 . بسترسازی برای مشارکت شهروندان در امور محله6نمودار شماره 
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 اجتماعی با استفاده از آزمون پیرسون یرهایمتغ. ارتباط میان مشارکت و 2جدول شماره 

 حس تعلق گروه گرایی هاشاخص
سرمایه 
 اجتماعی

تعامالت 
 اجتماعی

 احساس هویت

     9 گروه گرایی

-p مقدار      

    9 35123 حس تعلق

-p 35333 مقدار 
   

  

     9 35316 35397 سرمایه اجتماعی

-p 35332 35336 مقدار       

   9 35212 35199 35181 تعامالت اجتماعی

-p 35321 35333 35333 مقدار     

 9 35329 35373 35239 35132 احساس هویت

-p 35335 35339 35327 35333 مقدار   

 35531 35115 351519 35591 35523 متغیر وابسته(مشارکت )

-p 35333 35333 35333 35333 35333 مقدار 

 
دهد که میان نتايج آزمون پیرسون نشان می

متغیرهای اجتماعی و مشارکت ساکنان محله جماران در 
داری وجود دارد؛ به اين امور محله، ارتباط مثبت و معنی

شوند به همان  معنی که هر چه متغیرهای مستقل بیشتر
میزان مشارکت نیز افزايش خواهد يافت و بلعکس. 
همچنین در میان متغیرهای مستقل نیز ارتباط درون 

 .شودگروهی مشاهده می
 

 گیرینتیجه
 در شهروندی مشاركت و عام مفهوم در مشاركت

 شناخته مطلوب امری همواره كه هرچند خاص، مفهوم

 به دستیابی فرآيند، اين پیچیدگی لیبه دل اما است، شده

 در است. بوده روبرو مشكالتی با همواره عمل در آن

 با كه ناموفقی انجامیده هایتجربه به امر اين نتیجه،

 گذارانسیاست و ريزانبرنامه و شهروندان نارضايتی

مشاركت  گاه آنجا کهتا  است بوده همراه شهری مسائل
 يیاجرا یها نامه نيیآ و قوانین ها،برنامه نوشتن در تنها

-نمی اقدام و عمل مرحله به آن تحقق و شودمی ديده

مشکالت و معضالت گوناگونی که در  به دلیلرسد. 
تهران در چندين سال  شهر کالنآن  رأسشهرها و در 

رفت از های برونگذشته به وجود آمده است، يکی از راه
اين مشکالت، مشارکت شهروندان در مديريت محله 

تهران محله جماران است  شهر کالنمحالت است. يکی از 
پايینی را در مديريت  نسبتًاکه ساکنین آن مشارکت 

محله دارند؛ اين در حالی است که تمايل ساکنین به 
مشارکت در سطح بااليی قرار دارد. در يک نتیجه کلی 

توان ادعا کرد )با توجه به پاسخ ساکنان( که می
به وجود نیامده  بسترسازی الزم برای مشارکت شهروندان

بايست با کمک نهادهای است؛ حداقل در مراحل اولیه می
دولتی و افزايش آگاهی ساکنان، اين بسترها فراهم شود. 

اند که يکی از عوامل مختلفی در مشارکت ساکنان دخیل
اين عوامل متغیرهای اجتماعی است؛ بطوريکه با افزايش 

ارکت های پايداری اجتماعی در سطح محله، مششاخص
نیز افزايش خواهد يافت. در محله جماران با توجه به 

های نیروی انسانی و عالقه ساکنان به مشارکت پتانسیل
ی همه جانبه بايست با يک برنامهدر امور محله، می

 بسترهای الزم برای مشارکت ساکنان فراهم شود.
 

 پیشنهادها
ايجاد بسترهای الزم جهت مشارکت، از طريق  -

ساکنان محله به ويژه  به ت و منابعواگذاری قدر
 نخبگان علمی

اجتماعی محله به  های يهسرماارتقاء و تقويت  -
 بر مشارکت تأثیرگذارعنوان عوامل 

برگزاری جلسات مستمر مديران محله و ساکنان  -
 ها مشارکتبا توجه به عالقه ساکنان به 

های نیروی شناسايی و توجه بیشتر به پتانسیل -
 یه بانک اطالعاتی انسانی محله و ته

 های برنامهسازی مردم در آموزش و فرهنگ -
 ها جشنو مذهبی 
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-ريزی: ديدگاهنظريه برنامه(. 1331اجاللی، پرويز. ) (1

 ، تهران، انتشارات آگههای سنتی و جديد
فرهنگ دانشگاهی (. 1331). آريانپور كاشانی، عباس (2

 ، تهران، نشر سپهرانگلیسی ا فارسی

 و مديريت ،(9388) .ايرج اسدی و ناصر پور، برك (3
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 مديران، تهران
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 چابهار یالملل نیب، انتشارات شهری ريزی برنامه

بررسی  (،1333) .زياری، کرامت اهلل و همکاران (92
مشارکت شهروندی و نقش آن در مديريت شهری 

، دار گلهنمونه موردی: شهرهای کوچک )شهرهای 
ای، ی جغرافیا و توسعه ناحیهمجله(، ورزنه و هیدج

 22شماره 
 9313سند راهبردی محله جماران:  (93

های مفهوم و مبانی و چالش(. 9383صرافی، مظفر. ) (91
ره ، فصلنامه مديريت شهری، شمامديريت شهری

 دوم، تهران، تابستان.

 تحلیل ،(9387) .عبدالهی مجید و مظفر صرافی، (95
 قوانین، در آن جايگاه ارزيابی و شهروندی مفهوم

-پژوهش فصلنامه کشور، شهری مديريت و مقررات

 63شماره  جغرافیايی، های

بر  مؤثر عوامل بررسی ،(9387). محمد زاده، عباس (96
 :موردی مطالعه) شهر امور در شهروندان مشارکت

و  ربانی رسول دكتر: راهنما استادان ،(اصفهان شهر

، یشناس جامعه دكتری نامه يانپا قاسمی، وحید دکتر
 اصفهان دانشگاه

نظری  یبررس (،9381عبدالهی، مجید و ديگران ) (97
مفهوم محله و باز تعريف آن با تاکید بر شرايط 

های جغرافیا انسانی، ، پژوهشهای شهر ايرانمحله
 72شماره 

مشاركت شهروندان (. 1333، علیرضا. )تبارعلوی (13
ها، دوره جديد،  ، ماهنامه شهرداریتأمین ايمنی شهر

 )مقدمه(،.11ش سال اول، 

الگوهای مشاركت (. 1333)، علیرضا. تبارعلوی (13
، مركز مطالعات و شهروندان در اداره امور شهرها

 ريزی وزارت كشور.برنامه

، تهران، عمید فرهنگ فارسی(. 1363عمید، حسن. ) (21
 انتشارات امیركبیر

، تهران، نامه نوين واژه (.1361قريب، محمد. ) (21
 انتشارات بنیاد.

 ،اداری و تحول سیاسی توسعه(، 9389) .احمد قوام، (22
 قومس تهران: انتشارات

کاظمیان، غالمرضا، فريده حق شناس کاشانی و رضا  (23
الگوی شوراياری  تأثیربررسی ( 9381) .شادمان فر
، مشارکت شهروندان با مديريت شهری محالت در

 3فصلنامه مطالعات مديريت شهری، شماره 

 خالقیت مبانی و اصول ،(9385) .عبدالرضا کردی، (21
 75 شماره ،ها شهرداری مجله ،شهری مديريت در

بیگانگی مانعی (. 1333محسنی تبريزی، علیرضا. ) (25
، نامه پژوهش، فصلنامه برای مشاركت و توسعه ملی

فرهنگی، شماره يك، وزارت فرهنگ و تحقیقات 
 ارشاد اسالمی

های بررسی زمینه(. 1331تبريزی، علیرضا. )محسنی (26
شناختی اخالق  اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و روان

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی  ،و وجدان كار
 دانشگاه تهران.

های ساماندهی نامهها و آئینمجموعه دستورالعمل (23
(. 1333. )تماعی در محالت شهرانهای اجمشارکت

 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

دولت (. 1361مركز مطالعات و پژوهش اداری. ) (23
، بخش محلی در كشورهای اندونزی، استرالیا، مالزی
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 و شوراها شهرداری، (،9371) .منوچهر مزينی، (21
شهری،  مديريت فصلنامه ،ايران در شهری مديريت

 2 شماره
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