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 چکيده

، توسعههدرحالدر کشورهاي  ويژهبهو آهنگ شتابان رشد شهرنشينی گی فزاينده شهرها پيچيد

مديريت شهري، منجر به رويکردهعاي  مشارکتی غيردر کنار شکست رويکردهاي تمرکزگرايانه، 

 درو مديريت شهري و ظهور پارادايم حکمروايی در شهرها شده اسعت.  ريزيبرنامهمشارکتی در 

مشعارکت  بحع  تهعدّدمبه مشعکال   توجّهبا اخير در کالنشهر تهران نيز  هايدهه، در ميان اين

در ايعن  هاياريشعورااسعت. توسعهه  شدهواقع اييژهو توجّه مورد محلّی يهادولتو  شهروندان

هعاي برنامعهنهعادي مردمعی،  عنوانبه هاشوراياري. استتی تحواّلی فضايی چنين کالنشهر تجلّ

 يهعاطرحو  هابرنامعهو تسعهي  و بهوعود  لفی را براي جعذ  مشعارکت حعداک ري معرد مخت

هعاي فرهنیعی، با برگزاري برنامعه محلّة در  دوّ سراي  در اين مياندهد. انجا  می هايشهردار

بعر ايعن اسعا  آنست تا زمينه را براي مشارکت مرد  فراهم سازد.  ورزشی، اجتماعی و غيره بر

ا  نموده و بعا اطاّلعآوري اي اقدا  به جمعاستفاده از مطالها  ميدانی و کتابخانهبا  پژوهش حاضر

رضعايت از مشعارکت و و ميعزان  ، مشارکت مرد محلّة در  دوّ پرسشنامه در سطح  163توزيع 

 Minitab افزارنر  درکردن ا  را با وارداطاّلعو  مورد ارزيابی قرار دادهرا  محلّهسراي  هايبرنامه

ابتدا ميزان مشعارکت معورد . است قرار داده تحلي  و يهتجزد تحليلی مور –به صور  توصيفی و 

تعرين ميزان مشارکت اقتصعادي در پعايينسنجش قرار گرفته است که نتايج حاکی از آنست که 

بيشترين ميزان را به  16/4قرار دارد و مشارکت در بهد مشورتی با ميانیين  11/1سطح با ميانیين 

هعاي متغيّربا استفاده از آزمون پيرسعون، هموسعتیی ميعان  يتدرنهااختصاص داده است. خود 

 ةدهندنشعانکعه  دادهمعورد بررسعی قعرار  (و ميعزان رضعايت محلّههاي سراي برنامه) پژوهش

هاي فرهنیعی ها بود که بيشترين هموستیی بين رضايت و برنامهمتغيّرباال بين  نسوتاًهموستیی 

نتعايج ايعن اسعت.  816/3هاي ورزشی بعا مقعدار کمترين هموستیی با برنامه و 118/3با مقدار 

بعه  توجّعهی قرار دارد و با توسّطميزان مشارکت شهروندان در سطح م که دهدپژوهش نشان می

 داد. ءتوان آن را ارتقامی ،به مشارکت محلّهتماي  ساکنان 

 .محلّة در  دّو  شوراياري، ، مشارکت شهروندي،محلّهکليدي: سراي  واژگان
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   مهمقدّ
در کشدورهای  ویژهبدهدر طی چند دهه گذشته، پیچیدگی فزایندده شدهرها و آهندت شدتابان رشدد شهرنشدینی 

 داده اسدتتجارب جهانی نشان  وای مواجه ساخته عدیده هایچالشیریت شهرها را با شهرها و مد ،توسعهدرحال

و  غیدر مشدارکتی ،های تمرکزگرایاندهدرویکر ه واسطةایت باغلب فراتر از ظرفیت حکمرانی و هد ،که این فرایندها

ها با چندین تغییر پدارادایم برای مواجه با این چالشو جهانی  محلّیهای تالش .باال به پایین مدیریت شهری است

ر تواکنشی است به فرایندهای عظیمکه این تغییرات ی و مدیریت شهری همراه بوده ریزبرنامهدر گفتمان توسعه، 

از جملده گنجانددن  ،ی شدهریریزبرنامه تر در حوزةگستردههای و یکپارچگی آنها با گفتمان شدنجهانیهمچون 

هدای حکمروایدی دترویج رویکرتی، تحواّلبرآیند چنین . (1003، 2)یان است رویکردهای پایداری در توسعه شهری

رویکردهای مشدارکتی در  ،2380هه موجب شده از د که استبه جای مدل حکومت سلسله مراتبی  1شبکه محور

بده بیدانی، در . گدرددمطرح  شمال و جنوب در شهرهای جهان ی و مدیریت شهری و پارادایم حکمرواییریزبرنامه

 کت بدا جامعده مددنی و بخدش خصو دی زمینه مدیریت شهری به رسمیت شناخته شده است که دولت در شدرا

پیامدد چندین شدهرها ایفدا نمایدد.  توسعة پایدارالت اجتماعی و تواند نقشی عظیم در  لح و آزادی بیشتر، عدمی

 گیریشدک قدرت و  روزافزونی و مدیریت شهری تمرکززدایی ریزبرنامهت بینشی در ادبیات تحواّلها و دگرگونی

پیوندد  ، حلقدةمحلّدهمدیریت در سطح  زیرا است محلّیدر سطوح  ویژهبه غیردولتیو نهادهای گوناگون  هاسازمان

و مدیریت در این سطح است که بسترگشای همیاری تمامی کنشدگران شدده و  استهروندان و مدیریت شهری ش

بدودن  آمیزیّتموفّقوضوح از ه . تجارب جهانی ب(9: 2989 یابد ) رافی،می ساالرانه تحقّقسازی ادارة مردمفرهنت

قددرت و  تمرکززدایدیکه  ایگونهشان دارد به تجربه گذار از رابطه آمرانه و تنظیمی به رویکردها نوین ذکر شده ن

موجدب ارتقدای تواندایی ، محلّدهسطح  در غیردولتی هایسازمانو رشد ظرفیت و ثبات  محلّیهای منابع به دولت

، ارتقدای هاطرح و پروژه پذیریتحقّقافزایش  سازی،فیت، ظردر کنترل و مدیریت مکان زندگی آنها محلّهساکنان 

و حرکدت بده  پدذیریبهبود زیسدت به طور کلّیشهروندان و  هاخالقیتو اعتماد، ظهور  تعلّق و احساس هاآگاهی

   .(83: 2983)عبدالهی،  و شهرها گردیده است محالّتسوی پایداری 

 قدانونی هایشرطپیش، های گذشتهما نیز در طی دهه رت جهانی در کشوتحواّلهمگام با تغییر و خوشبختانه،  

تدا حددودی به سوی رویکردهای مشارکتی و پایین بده بداال در مددیریت شدهری  حرکتایی و تمرکززد در زمینة

تأسدی  آنهدا  تدرینمهمکده یکدی از  9ات وسیعی در این خصدو   دورت پذیرفتده اسدتمفراهم گردیده و اقدا

تقویدت  قدانون شدوراها و و اجدرای تحقّدقآن، هدف از که  استشهر تهران  محالّتدر  محلّهو سرای  هاشورایاری

چه بیشددتر شددهروندان تهرانی در سدداماندهی امور مختلد  شدهری و جلدددب همدددکاری واقعدی مشارکت هر

با عنایت بده پیچیددگی . های شددورایاری(انجمن ةنام)اسدداس است آنددان در ارتقای کیفیت زندگی شددهروندان

بده اینکده  توجّدهدر کالنشهر تهران و با راوان محیطی و کالبدی فزیست هایچالشفزاینده اقتصادی و اجتماعی و 

قادرندد بدا سدازماندهی و  مدثثّرگیری بوده و در  ورت عملکدرد شایسدته و جز ارکان مهم تصمیم محلّهشوراهای 

                                                                                                                                                                          
1- UN 
2- Network-based governance approaches 

رد و در انقدالب مشدروطیت یکدی از دا  دسدالهای هدای محلدی، در ایدران سدابقهشایان ذکر است که مصادیق عدم تمرکز از جملده انجمدن -9

مردمی و محلی محقق گردید و در ا ول قانون اساسی مشدروطه از قبید  ا دول  نهادهاییعنی ایجاد  زمینایرانهای همیشگی مردم دلخواسته

ینده بعدد از انقدالب اسدالمی های استوار و اقدامات گسترده در ایدن زمگام امّابود،  بینی شدهپیشگونه نهادها تشکی  این 39، 31، 32، 30، 13

 است. ورت پذیرفته 
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مردمی، پیوندی عمیق و ناگسستنی میان شهروندان و مدیریت شهری برقرار کنند و منجر بده  هایمشارکتجلب 

و بهبدود  پدذیریزیستازی شهروندان، بهبود عملکرد مدیریت شهری و در نهایت ارتقای و توانمندس سازیظرفیت

در  به عنوان مکانی برای اجرا شدن ایدن مدوارد ذکدر شدده اسدت. محلّهکه سرای  کیفیت زندگی شهروندان گردد

ندان به اجدرا های مختلفی در جهت ارتقاء مشارکت شهروکالنشهر تهران برنامه محالّتهای گذشته در سطح سال

 محلّده یها به عنوان مجریان، سداخت سدراشهرداریاست.  محلّهها احداث سرای درآمده است. یکی از این برنامه

پدر رفدت و آمدد مددعی رضدایت  یهامکاناین سراها در  یهاساختمانقرار دادن  عموماًتهران و  محالّتدر اکثر 

را در قالدب  محلّدیباشند. به نوعی مدیریت می گیریتصمیمراح  ها و مشارکت آنان در تمام مشهروندان از برنامه

نمونده از  محلّدهطی سال گذشته به عندوان سدرای  ،محلّة درب دوّمسرای بینند. می محالّتها و سرای یاریشورا

 سدازنهیزمبایدد توانسدته باشدد کده  محلّدههای سرای بنابراین برنامه؛ طرف شهرداری کالنشهر تهران انتخاب شد

پژوهش حاضدر بدر آن اسدت لذا کرده باشد.  فراهمو در نهایت رضایت آنها را  محلّهمشارکت برای تمامی ساکنان 

و ترویج مشارکت واقعی در  ها در برآوردن اهدافآن یّتموفّقو  اثربخشیو  محلّهسرای  هایبرنامهکه ضمن بررسی 

و در نهایدت راهکارهدای اجرایدی بدرای  پرداختده هاهبرناماز این مردمی رضایت  میزان، به تحلی  محلّة درب دوّم

مشدارکت و رضدایت شدهروندان از  بررسدی میدزان» هدف ا لی این تحقیدق موجود آن ارائه دهد. وضعیّتبهبود 

 :استلی پژوهش شام  موارد ذی  ا  سثاالت، لذا است «محلّههای سرای برنامه

 به چه میزان است؟ از ابعاد کدامهر برحسب محلّههای سرای مشارکت مردم در برنامه -2

 و میزان رضایت ساکنان وجود دارد؟ محلّههای سرای ای میان برنامهچه رابطه -1

   بينشی در عرصه مديريت شهريتحواّل

هدا واجدد که عصر غلبه دیدگاه ک  ارگانیک از سازمان جامعه است فرض غالب این بود که حکومت 2380تا دهه 

اهداف توسدعه  تحقّقها و و اجرای سیاست بندی ورترای اداره و حکومت هستند و توان اقتدار و ظرفیت کافی ب

به این معنی است کده  تلویحاًدر توسعه است که  مداردولترا دارند. ترجمان این تعری  در زمینه شهری، رویکرد 

 ای را به انجام برسدانندنطقهی و مدیریت شهری و مریزبرنامهتوانند انواع های بخش عمومی به تنهایی میسازمان

هدا و مندافع وجدود نددارد و جامعده و از جامعده، تاداد بدر سدر ارزش تلقّدیدر چندین  .(019: 1009، 2)راکودی

هدای اندد. ارزش، اهدداف و مندافع عمدومی رسدیدهمسدئلهریزی به درک واحدی از کارشناسان و کارگزاران برنامه

 ی را انکدار ریدزبرنامه فعّالیّتهستند که هرگونه ماهیت سیاسی  کارانمحافظهان و تخصّصمسلط در این دیدگاه، م

کنند. در مقاب  این نظریه، نظریه تکثرگرا از سدازمان و سداختار اجتمداعی قدرار دارد کده مطدابق آن دولدت و می

ش شوند. در این دیدگاه عوامد  بخدمحسوب می گذاریسیاستو  گیریتصمیمان تنها بخشی از ساختار تخصّصم

 ، افراد و خانوارها هر یک  داحب نفدع و دیدد متمدایزی پنداشدته غیردولتیهای عمومی، بخش خصو ی، تشک 

 گیریتصدمیمجدیدد،  ها پیدا کنند. در نظریهگیریتصمیمو  هاسازیتصمیمی در مشخّصشوند که باید جایگاه می

(، 1009 ورت گیرد. مطابق نظر جانسدتون )درگیر  یهاگروه ةیّکه باید با حاور کلّ شودمیامری جمعی قلمداد 

هدای اجتمداعی نظدام سدازیهماهنتایدن نکتده اسدت کده  تأیید «روایی خوبمروایی و حکمحک»مفهوم  ةاشاع

تنها بر عهده دولت نبوده بلکه همراه مستلزم روابدط متقابد  میدان طید   گاههیچپیچیده و هدایت توسعه جامعه 

هدای روایدی معتقدندد کده سدازمانمدر فرآیندد عمدومی حک محقّقاست. بیشتر بوده  غیردولتیبازیگران دولتی و 

 (.200: 2987 پور،)برک اندیافته یترمهم نسبتاًنقش  غیردولتی
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، توسدعهدرحالهای مدیریت شهری که از سدوی کشدورهای مختلد  ی و مدلریزبرنامه، 2370تا اواسط دهه  
محدور  –رویکدردی عرضده  عمددتاًاندد شده گرفته کارستقالل، اقتباس و به بعد از ا آفریقاییدر کشورهای  ویژهبه

حکومت مرکزی، مسئولیت ا لی مدیریت ندواحی  محلّیها در شک  مراجع و شعب اند. بر این اساس دولتداشته

های جدامع مدرنیستی و طرح 2ی بلوپرینتیریزبرنامهها مبتنی بر ا ول اند. این برنامهشهری را نیز به عهده داشته
ی بیشتر از سوی نمایندگان منتصدب و در مدوارد انددک از سدوی منتخبدان وضعیّتبود. حکومت شهری در چنین 

. از (8: 2338، 1)کروبولدو شددمی از سوی حکومت مرکزی تعیین محلّیع قدرت مراج ،شد. به این ترتیباداره می
بر مداخله پدروژه گدرا متمرکدز بدود کده در  مللیالبینهای کمک توجّهکانون  2380تا اواسط  2370اواسط دهه 
هدای کوچدک و شد. این رویکرد شام  مداخلدههای کوچک آزمایشی قاب  اجرا در هر مکانی دنبال میقالب پروژه

مکدانی بدر الگوهدای  ةمشخّصدهدای ای تکرار شود. در ایدن دوره ویژگدیتوانست در هر نقطهآزمایشی بود که می
شدد. در ایدن مدی تأکیدد 9یدار -خود  محلّیبر مداخله اجتماعات  ،ترجیح یافت. از این رو بیش از پیش المللیبین

خودیار برای وارد کردن اجتماعدات  های ارتقاء کیفیت، نوعی شیوه ساخت و سازها، خدمات و برنامهرویکرد، مکان
ات بیشتر معطدوف توجّهاکنون ت 2380. از اواسط دهه (934: 2333، 4)ورنا سرپناه اقتباس کردند تأمیندر  محلّی

و تقویت مدیریت شدهری  محلّی سازیظرفیتبوده است. در این رویکرد بر  3گستره - و شهر بلندمدّتفرآیندهای 

سازمانی برای مدیریت فرآیندد توسدعه شدهری،  –و تقویت نهادی  سازیظرفیتبه  روزافزون توجّه. شودمی تأکید
است تا با انجام کارکردی ابزاری و شدبه تجداری  محلّیتمرکز به مدیریت نشانگر حرکت از نوعی مدیریت بسیار م

 (. 3: 2338؛ کروبولو، 934: 2333ورنا، ) سازدرا برای هدایت توسعه شهری توانمند  محلّیبتواند مراجع 
دالی  تغییر از رویکردی به رویکرد دیگر نقایص و ناتوانی این رویکردها در رفدع مسدائ  شدهری اسدت. رکدود  

به بحران بزرگ و وسدیعی دامدن زد کده ویژگدی ا دلی کشدورهای  محیطیزیستثباتی و مشکالت اقتصادی، بی

در چند دهه اخیر بوده است. بروز چنین شرایطی همزمان با تغییرات اجتماعی و سیاسی وسدیع در  توسعهدرحال
و اروپدای  توسعهدرحالکشورهای و رویدادهایی مانند موج دموکراتیک سازی در  2330و اوای   2380 ةاواخر ده

هدای گرایدی بده عندوان پاسدخی بده نگراندی محلّدیشرقی، فروپاشی سوسیالیسم شوری و حوزه نفوذ آن، ظهدور 
بود. اثدرات ایدن شدرایط، اسدتقبال از توسدعه مشدارکتی و افدزایش نقدش  شدنجهانیو روندهای  محیطیزیست
از مراجدع و  تمرکززدایدیزم تفویض وظای  از باال به پایین و دموکراتیک بود که این نیز مستل محلّیهای حکومت

بدر موضدوعات جدیدد چدون توسدعه . نتیجه این تغییدرات تمرکدز (21: 1004، 6)پیترز های ملی بوده استقدرت
پارادایم غالدب در حدوزه مددیریت  درو  2300 ةسازمانی بوده است. در نتیجه، گذار دیگری از اواسط ده -نهادی 

 محلّدیمفاهیمی همچون حکمروایی شایسته شدهری و حکمروایدی  گیریشک قوع پیوست برآیند آن شهری به و
 بود.

 محلّیحکمروايی شهري و 
مشترک در نظریده و عمد  وجدود  شدهرفتهیپذتفاسیر مختلفی وجود دارد و تعری   «حکمروایی»در مورد مفهوم 

 .(9-1: 1003، 7ملد  متحدد برنامدة توسدعة) اندددادهائده ری  مختلفی از آن ارگوناگون تعا افرادندارد و نهادها و 

                                                                                                                                                                          
1- Blueprint 
2- Corubolo 
3- Self - Help 
4- Werna 
5- City - Wide 
6- Pieterse 
7- United Nations Development Program 
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حکمروایی را به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری در مدیریت امور کشدور در همده سدطوح نده تنهدا 
. به بیانی حکمروایدی بده معندای کندیمجامعه مدنی و بخش خصو ی تعری   توسّطدولت بلکه همچنین  توسّط

 کده مشدارکت، شدفافیت و  گردنددیمدمددیریت  یاگوندهیا مندابع بده  هاسازمانآن  واسطةه فرایندی است که ب

 برنامدة توسدعة) سازدمی مشخّصکه مسیر را برای تغییر پایدار  یاگونهو قانونمندی تامین گردد؛ به  حسابیذی
ندده روابدط متقابد  و ( حکمروایی فرایندی است که دربردار1008. از نظر کراس و مرتینز )(7: 1020مل  متحد، 

 محلّدیاز  هدااسیمق ةمددنی )در همد مومی، خصو دی یدا جامعدةان مختلفی از بازیگران عنفعذیمناسبات میان 
( حکمروایدی اعمدال 2334. بر طبق تعری  باندک جهدانی )(20: 1008، 2)کراس و مرتینز گرفته تا جهانی( است

بر اساس این تعری ، نقدش مراجدع قددرت عمدومی  قدرت سیاسی برای مدیریت اقتصادی و اجتماعی ملت است.

ماهیدت  در مدورد توزیدع مندافع و همچندین گیریتصمیمو  های کارگزاران اقتصادیفعّالیّتخلق چارچوبی برای 
هدا، فرآینددها و نهادهدایی اسدت کده از طریدق آن شام  مکانیسدم نیا .بین حکومت و حکومت شده است رابطة

و تعهددات  هاتیمسئولکرده و حقوق قانونی خود را دنبال نموده و  یبندمفص د را منافع خو هاگروهشهروندان و 
 .  کنندیمخود را تعدی   یهاتفاوتخود را ادا کرده و 

، راستین، عادالنده، شدفاف و مثثّرسطوح مختل  حکومت که  توسّطحکمروایی شایسته به عنوان اعمال قدرت  

کده  شدودیمد تلقّدیکمروایی شایسته به عنوان مفهدومی راهبدردی ح پاسخگوست، تعری  شده است. به عبارتی

را  هاسدازمانادارات و  حسابیذیو  کندیمو شفافیت اداری است و با فساد مبارزه  هدفش بهبود کارایی و ظرفیت

اقتصادی، اجتماعی و  یهاتیّاولوکه  کندیمحکمروایی شایسته تامین  .(426: 1009، 1)ضیایی دهدیمافزایش 

 هداگروهافدراد و  نیرتریپذبیآسد ددای فقیرتدرین و  نکدهیایاسی بر مبنای اجماع گسترده در جامعه اسدت و س

 برنامدة توسدعة) شدودیمدنظر قرار گرفته  در مورد تخصیص منابع توسعه مدّ هایریگمیتصمو در  شودیمشنیده 

 ةبدر هشدت ویژگدی عمدد «حکمروایدی شایسدته»( ا دطالح 1004) UNESCAPبر طبدق (. 1003مل  متحد، 

؛ شفافیت؛ پاسدخگویی؛ کدارایی و اثربخشدی؛ عددالت و دربرگیرنددگی و حسابیذی؛ اجماع محوری؛ گیریتصمیم

   .قانونمندی اشاره دارد

حکمروایی نه تنها فراتر از معنی جمعی مفاهیم مربوطه همچون دولت، حکومدت، رژیدم و غیدره اسدت؛ بلکده  

طها و افراد کده از گروه یاگستردهاز طریق طی   محلّییات عمومی ح یدهسازمانبه عنوان  تواندیم افدراد  توسدّ

. بده بیدانی، حکمروایدی در (1009، 9بتی و هیلتون) شود تلقّیاند، انتخاب شده محلّهبرای مدیریت جمعی  محلّی

رای امدور کده نهادهدا و افدراد )عمدومی و خصو دی( بد شدودیم تلقّی ییهاوهیشبه عنوان مجموع  محلّیسطوح 

گفدت کده حکمروایدی  تدوانیمد به طور کلّدی. (43: 1001، 4هبیتیت-یو ان) کنندیمی ریزبرنامه محلّهمشترک 

تصمیمات قرار دارندد نقشدی اثرگدذار در  تأثیراعاای جامعه که تحت  آن همة به واسطةفرایندی است که  محلّی

نده تنهدا  محلّدیوجود دارد که حکمروایی  یاگسترده. اجماع عمومی و ندینمایمایفا  هااستیسو  هایریگمیتصم

، دهددیمدبلکده حیدات و آزادی سداکنان حفدو نمدوده و ارتقدا  کنددیمرا تأمین  محلّیی از خدمات سیعطی  و

پایدار و سدرزندگی اقتصدادی  محلّی ، از توسعةآوردیمفااهایی برای مشارکت دموکراتیک و گفتمان مدنی فراهم 

 دهد. ت زندگی ساکنان را افزایش میکیفیو  کندیمحمایت 

                                                                                                                                                                          
1- Kraas & Mertins 

2- Ziai 

3- Batty and Hilton 

4- UN-Habitat 
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 مشارکت شهروندي

بده طدور  (92: 100، 2برهدونی) آمیدز موفّدقآگاهی در مورد بودن مشارکت به عنوان عنصری بنیادین در توسدعه 

و افدراد درگیدر در حدوزه  اسدتمدارانیسو  پژوهشدگراندر حال رشد است و اعتقداد راسدخی در میدان  یاندهیفزا

ان در نفعدذیکه پایداری پیوندی نزدیک با مشارکت کام  و واقعی همه  ی شهری وجود داردیزربرنامهمدیریت و 

تدا  «مشدارکت مدردم نشدانة»از تعداری  مشدارکت از  یامجموعدهفرآیند توسدعه دارد. ادبیدات تحقیدق جهدانی 

باندک  .(16: 0001، 1)ایبیدد دهددیمدر اختیار ما قرار  «محلّیرایج در سطح  یهاسازمانمستق   گیریتصمیم»

توسدعه  هایبرنامدهان بدر نفعدذیکده از طریدق آن  کندیم( مشارکت را به عنوان فرایندی تعری  2336جهانی )

باندک ) کنتدرل دارندد دهددیمقرار  تأثیرها را تحت مشترک بر تصمیمات و منابعی که آناثرگذار هستند و به طور 

دانندد کده در آن شدهروندان بدر مدی ییهاوهیشرا  وندیمشارکت شهر (1009. دیوی  و گرنت )(2336، 9جهانی

 توانددیمدمشارکت شهروندی  ، دخالت داشته و کنترل دارند.دهدیمقرار  تأثیررا تحت  آنهاتصمیماتی که زندگی 

: 1023، 4)گدالس شود تلقّی «یریزبرنامهگیری دولتی یا فرآیند برای تصمیم ییهافر تراهم نمودن ف»به عنوان 

ی ریدزبرنامده یهدایخروجدتصمیمات و  یدهشک مشارکت مطلوب آنی است که شهروندان را قادر به  اامّ (283

بندابراین، مشدارکت  (1004، 3)الریدان دهددیمرا افزایش  آنهاتوانمندی اقتصادی و اجتماعی  آنکهضمن  سازدیم

فراد بدرای اثرگدذاری و اعمدال قددرت و ا هاگروهو به معنای ظرفیت  است محلّیفراتر از ترویج وارد شدن در امور 

 .(933: 1002، 6)پاتیسون است

 استورگا ارائه شده است: توسّطاشاره دارد که  محلّی( به سه نوع مشارکت اجتماعات 2336پالت )

  ؛های یک فردتیّلاو فعّ هامهارتمشارکت فیزیکی: حاور داشتن، استفاده از 

  :؛، سازمان و مدیریتگیریتصمیم، فعّالیّت یسازمفهوممشارکت ذهنی 

  :قدرت و اقتداریریپذتیمسئول تصوّرمشارکت هیجانی ،. 

 :  دهدیم( بر سه مدل اشاره دارند که گستره مشارکت مردم را نشان 2333نلسون و رایت )

 ؛ما مشارکت دارند ةدر پروز آنهاکه  میکنیم: ما تظاهر 7مشارکت  وری 

 ؛دارند در پروژه ما شرکت آنها: 8مشارکت گزینشی 

 ها مشارکت داریمارکت توانمندساز: ما در پروژه آنمش. 

 (64: 1003، 3کاثی  و فدین) دموکراتیک معا ر و اجتماعات پایدار است ةا لی جامع مشارکت شهروندی شالودة

دارد. مشدارکت شدهروندی  محلّدیو تقویت حکمروایی  سرمایة اجتماعیو نقشی عظیم در توانمندسازی و ارتقای 

و  محلّدیاز کنترل مرکزی و خلدق سداختارهای دموکراتیدک  به دوروایی به دنبال توسعه قدرت و منابع در حکمر

توان گفدت کده می به طور کلّی .(9: 1004، 20)ستوکر نامدیم «گرایی نوینمحلّه»ی است که استوکر آن را محالّت

توسعه  ةی مخاطب جهت و اجرای برنامهاآن افراد یا گروه به واسطةفرایندی پویاست که  محلّیمشارکت اجتماع 

                                                                                                                                                                          
1- Brehony 
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معندوی  کایی، توسعةو هدف ارتقای بهروزی و رفاه از نظر درآمد، رشد شخصی، خوداتّ دهندیمقرار  تأثیررا تحت 

 هاست. و دیگر ارزش

 هاشوراياري

که ذکر آن رفت در طی سه دهه گذشدته بده منظدور بهبدود عملکدرد دولدت، مشدارکت شدهروندی در  طورهمان

به عنوان روندی جهدانی در اداره و  ییتمرکززداو  شودیمدنبال  یاندهیفزاریت و ارائه خدمات عمومی به طور مدی

. تغییر از حکومت و مدیریت آمرانده (1003، 2؛ ستینر1003احمد و همکاران، ) مدیریت عمومی مطرح شده است

درگیدری و مشدارکت افدراد و  اسدت کده از و تنظیمی به حکمروایی در شهرها نیازمند تددارک ابزارهدا و قدوانینی

مومی، خصو دی ع یهابخشبین  مثثّرهای خارج از دولت )از طریق ساختارها و نهادهایی پشتیبان روابط سازمان

شددورای اسددالمی شددهر تهران به منظور اسدتفادة بهینده از نیروهدای کند. در این زمینه، می و اجتماع( حمایت

آبدان  چهدارم شنبهسهشددورایاری را در تاریخ  یهاانجمن ةناماساسمسائ  شهری،  مردمی در جهت مشارکت در

 غیردولتدیبه عنوان نهادهای  هاشورایاری، محلّیشورایاری  یهاانجمن نامهاساسدر  به تصویب رساند. 2978ماه 

ارتبداط  یریگشدک ی تعری  شده است که به منظور خلق بستری برا یامحلّهو غیرسیاسی و داوطلبانه مردمی و 

و نهادهدای مددمی از  هاتشدک و با  سوکیبا یکدیگر از  محلّی یهامحدودهو تعام  سازنده و فراگیر بین ساکنان 

شهری تهدران  یهاچالشحجم عظیم و گسترده مسائ  و  هاشورایاریآیند. دلی  تشکی  وجود می به گریدسوی 

قطه نظرات آحاد مردم و مشدارکت واقعدی، پایددار، دائمدی و نهادینده و و ن هادگاهیداز  یمندبهرهو  ییتمرکززداو 

اجتمداعی مردمدی،  یهامشدارکتهای و نهادهای مددنی داوطلبانده و مردمدی اسدت. و سازمان هاانجمن  تشکی

شهروندان در سازماندهی امور شهر، افدزایش تدوان مددیریت شدهری در اجدرای  یهاییتواناو  هاقابلیّتاستفاده از 

دولتدی و  یهداحوزهو تعام  بدا  محلّهواقعی شهروندان و ساکنان  یهاچالش، احصاء مشکالت و هاطرحو  هاروژهپ

تدا بده امدروز بده عندوان  هاشدورایاریسدت. از ابتددای تأسدی  هاشورایاریاهدداف تشدکی   نیترمهمعمومی از 

و همدواره در  کننددیم فعّالیّتها سازمانشهروندان، مدیریت شهری و  کانون اجرایی و مشورتی میان نیترکینزد

 تالش برای رفع مشکالت پیش روی مردم و کمک به توسعه و زیست پذیر ساختن شهرها هستند.

 هامواد و روش
مورد مطالعده، تمدامی  جامعة آماری. استای توسعه - تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی -تو یفی  روش پژوهش

پرسشنامه توزیع شدده اسدت. روش  960در این ارتباط،  ؛ کهاست نفر 29931 یّتجمعبا  محلّة درب دوّمساکنان 

بده  توجّدهمورد مطالعه به  ورت تصادفی ساده بوده است و برای تعیین حجم نمونه نیدز بدا  محلّةگیری در نمونه

. (2، جددول 2شک  ) ها از جدول مورگان استفاده شده استمتغیّرها و برقراری همبستگی بین نوع استنباط داده

 حا د  گردیدد کده  79/0پرسشدنامه از روش آلفدای کرونبداس اسدتفاده شدده اسدت و رقدم  برای تعیین پایدایی

 تخصّصپایایی ابزار بوده است. برای بررسی تعیین روایی پرسشنامه نیز، از نظر اساتید و کارشناسان م دهندةنشان

هدای فرهنگدی شداخصاستفاده شده اسدت.  1مینی تب زارافنرماز  پرسشنامهاستفاده شده است. در تحلی  نهایی 

، ح ّ تعلّدقهای اجتماعی )همکاری و تعاون، اسالمی، فرهنت همسایگی(، شاخص -ء فرهنت ا ی  ایرانی )احیا

 ،ت و میدزان امکاندات و وسدای  ورزشدی(یّجدذّابو  تندوّعهدای ورزشدی )برنامه ،ی و مذهبی(مراسم و مناسبات ملّ

به نیاز و ندوع خددمات(.  توجّهخدمات شهرداری ) ،ساس آرامش و دوری از تنهایی و افسردگی()احات روحی تأثیر

                                                                                                                                                                          
1- Steiner 
2- Minitab 
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ای و سدپ  بدا آزمدون نموندهتدک tاندد و از آزمدون شدده مشدخّصهای پدژوهش متغیّربخش آمار استنباطی در 

ضدریب همبسدتگی  ها، برازش داده شد و با استفاده از آزمدون آمداریسازی دادهنرمال 2اسمیرنوف -کولموگروف 

پیرسون، همبستگی بین داده نشان داده شد و از این طریق خط رگرسیون مدل رضدایت بده دسدت آمدده اسدت. 

از طرف شهرداری بده  ،محلّهاین  محلّةسرای  معرّفیبه عنوان محدوده مورد مطالعه  محلّة درب دوّمدلی  انتخاب 

 .  استنمونه  محلّةعنوان سرای 

 
 اد آن. مشارکت و ابه1شک  

 تحقيق تةهاي مستق  و وابسمتغيّر .1جدول 

 هاتهداد گويه متغيّرنوع  متغيّرعنوان  رديف

 4 وابسته محّلهی از سرای مندرضایت 2

 4 مستق  فرهنگی یهابرنامه 1

 9 مستق  اجتماعی یهابرنامه 4

 4 مستق  ورزشی یهابرنامه 3

 9 مستق  ات روحی و روانیتأثیر 6

 9 مستق  داریخدمات شهر 7

 مورد بررسی منطقة مهرّفی
واقع شدده اسدت. محددوده آن از شدمال بده بزرگدراه  شهر تهران 9ناحیه ، 9در شهرداری منطقه  دوّمدرب  ةمحلّ

طدرح ) شودمیشرق به بلوار کاوه و از غرب به خیابان دکتر شریعتی منتهی   در، از جنوب به خیابان کالهدوز، از

 مالکیت دسناا انفقد و دهفرسو بافت دجوو ،محلّدة درب دوّم وزمرا یکلید معا  (.19: 2986، 9تفصیلی منطقده 

 محلّه نددیا یجدّ مسائ  یگرد از معابر برخی سطح دنبو نامناسب و عرضکم. است محلّه کمالاز ا % 30 ودددح

 )سند ستا ب دوّممحلّددة در تمشکال از آن، در انگیدددگدو و محلّه یادددهارخانو ترکیب ازنتو و تناسب معد. ستا

( تمامی این مشکالت و معاالت که بدر اسداس مطالعدات میددانی در 1، 2932، محلّة درب دوّم سعةتو دیهبررا

و از جهدت دیگدر، مشدارکت سداکنان  شدودمینه ساکنان فعّاالذکر شده است مانع مشارکت  محلّهسند راهبردی 

 .  (1  ، شک1جدول ) این معاالت و مشکالت را کاهش دهدتواند می
                                                                                                                                                                          
1- Kolmogorov–Smirnov Test 



 3 شهرداري تهران( 1هاي سراي محلّه )مطالعة موردي: سراي محلّه درب دوّم، منطقة بررسی و ارزيابی برنامه
 

 محلّة در  دوّ ی جمهيّتهاي . بررسی ويژگی2 جدول

 سوادیب باسواد بيکار شاغ  زن جمهّيت مرد جمهّيت تهداد خانوار ک  جمهّيت

29931 4142 6303 6834 21733 609 21484 939 

 
 گانه تهران 22در مناطق  محلّهمنطقه و  موقهيّت. 2شک  

 محلّه سرايپروژة  مهرّفی

بده  کده اسدت گرایدی مشارکت و محوری شهروند هایسیاست اتخاذ و محوری محلّه هدف با محلّه سرای احداث

 محلّده سدرای الیحده تصویب با .است اجرا دست در تهران گانه 11 مناطق محالّت تمام سطح در همسان  ورت

شدهرداری  بده اکنونهم که سنگینی هزینه و شده تحوّل دچار هامحلّه در خدماتی و اجتماعی و فرهنگی فعّالیّت

 در امور شهروندان مشارکت محلّه سرای اندازیراه از هدف شد. خواهد برداشته نهاد این دوش از شودمی تحمی 

 کار به شروع ا لی اهداف از نکته این .است آنها خود به محلّه تصمیمات واگذاری نهایت در و خودشان به مربوط

ط سدراها ایدن .اسدت شده اشاره آن به زنی مربوط الیحه در که است محلّه سراهای  اداره ییهارهیمددتأیه توسدّ

 آنهدا وظیفده هستند. یتخصّص هایمسئوالن کارگروه و محلّهمدیر  شورایاری، اعاای آن، اعاای که شد خواهند

 اسدت. شدهرداری اجرایدی هدایهدای سیاسدتچارچوب در محلّه امور بر نظارت و گیریتصمیم ،یزیربرنامه نیز

 :است زیر موارد شام  محلّه سرای در شده گرفته نظر در ایفااه

 محلّه سالمت نةخا  

 محلّه بازیاسباب ةخان  

 کارآفرینی ةخان  

 محلّه شورایاری دفتر  

 مطالعه سالن و کتابخانه  

 آموزشی هایسکال تشکی  برای مکانی  

 مشاوره مرکز  

 (.8-19: 2930، نژادنصرتیو  )مقوم دارالقرآن 

 نتايج و بح 
را  شدوندگانپرسشدر دد  4/44را مدرد و  شوندگانپرسشدر د  6/33بر اساس مطالعات میدانی  ورت گرفته 

در ددد  4/39سدداله هسددتند و  43-64بددین  شددوندگانپرسشبیشددتر  سددنّیدهنددد. از لحدداظ زنددان تشددکی  مددی
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در د نیدز  4/14  خدماتی و دارای مشاغ شوندگانپرسش در د 7/13نیز مجرد هستند. حدود  شوندگانپرسش
 وضدعیّت دهندةنشانبیکار هستند که  شوندگانپرسشدر د از  6/9دارای مشاغ  دولتی هستند در مجموع فقط 

دهندد کده دارای مددرک در د از حجم نمونه را افدرادی تشدکی  مدی 8/96از لحاظ اشتغال است.  محلّهمطلوب 

دهندد. در جددول سواد تشکی  مدیرا افراد بی شوندگانپرسشدر د از  9/9باشند و همچنین تحصیلی دیپلم می
 به  ورت کام  شرح داده شده است. شوندگانپرسشات اطاّلع 9

 شوندگانپرسش کلّی. اطاّلعا  1جدول 

 هاي دموگرافیويژگی تهداد درصد درصد تجمهی
 مرد 100 6/33 6/33

 جنس
 زن 260 4/44 200
9/23 9/23 63 13-11 

 سن
1/41 3/11 89 41-13 
4/74 1/91 226 64-41 

 سال 64بيشتر از  31 6/13 200

  مجرد 239 4/39 4/39
 متأّه  267 6/46 200  هّ أت وضهيّت

 بيکار 29 6/9 6/9

 فهّاليّت وضهيّت

 دارخانه 36 6/23 1/23
 دانشجو 94 3/3 7/18
 خدماتی 39 7/13 4/34
 دولتی 88 4/14 8/78
 شاورزک 7 3/2 7/80

 بازنشسته 63 9/23 200
 سوادبی 21 9/9 9/9

 تحصيال 
 زير ديپلم 39 8/13 2/13
 ديپلم 291 8/96 3/63
 ليسانس 86 8/19 7/83

 و باالتر سانسيلفوق 97 9/20 200
 مجموع 960 200 200

  محلّههاي سراي ميزان استقوال از برنامه

در انجدام و مشدارکت سداکنان و بده ندوعی حکمروایدی خدوب  یّتموفّقای از هها نشاناین برنامه میزان استقبال از
و به نوعی بازگشدت قددرت در سدطح  محلّهبه  ح ّ تعلّقتواند نشان از ها می. مشارکت در این برنامهاستشهری 
 .(9)شک   است محلّیاجتماع  باشد که نتیجة آن توسعة محلّی

0

50

100

فرهنیی اجتماعی ورزشی خدما  شهرداري تا يرا  روانی

ميزان استقوال از برنامه ها

 
 محلّههاي سراي يزان استقوال از برنامه. م1شک  
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ایدم. طبدق ار دادهرا مورد تجزیه و تحلی  قدر محلّههای سرای از برنامه محلّهمیزان استقبال ساکنین  سثالدر این 

هدای ورزشدی بدا گرفته، نتایج پرسشنامه گویای آن است که بیشترین میزان استقبال، از برنامههای  ورتبررسی

 ات روحدی رواندیتدأثیردر د(،  43در د(، خدمات شهرداری ) 31های فرهنگی )سپ  برنامهو  استدر د  37

 41) های اجتمداعی( و برنامهدر د 49) (محلّه)احساس آرامش و دوری از تنهایی و افسردگی با حاور در سرای 

و جن  را دربدر بگیدرد به  ورتی که تمامی سنین و هر د هابرنامهبا افزایش  توانیماین زمینه  در .استدر د( 

 میزان مشارکت را باال برد.

 محلّههاي سراي ميزان تماي  به مشارکت در برنامه

 بده بیشدتری تماید  داشدته باشدند، اعتمداد دولتدی مقامات پاسخگو بودن و پذیریمسئولیت که به زمانی مردم

 اثرگدذاری مشدارکت از اطمینان جامعه یک شهروندان که زمانی داشت، بالعک ، خواهند مورة اادار در مشارکت

و  شدودمدیمواجه  اعتمادیبی ةپدید با جامعه بدهند، دست دولتمردان را از و دولت اقدامات و تصمیمات بر خود

 .(4)شک   شودمیدر د مشارکت کمتر 

 
 . ميزان تماي  ساکنين به مشارکت4شک  

تماید  زیداد و خیلدی زیداد بده  محلّهساکنان در د از  37نشان داده شده است  4شک  که در نمودار  گونههمان

در دد از اهدالی محد ، کدم و خیلدی کدم تماید  بده  10دارند و تنها حدود  محلّههای سرای مشارکت در برنامه

در د از سداکنان بده مشدارکت تماید   10نتیجه کرد که تنها حدود  گونهنیاتوان در مجموع میمشارکت دارند. 

بده  توجّدهاست که با  محلّههای نیروی انسانی پتانسی  دهندةنشاندر د باقیمانده،  80کم و یا خیلی کم دارند و 

جددول فدوق سداکنان فدراهم شدود.  فعّدالپایین ساکنان، باید بسترسازی الزم برای حاور  نسبتاًمیزان مشارکت 

 بسترسدازیبتواندد  آورد اگر به دستتواند مشارکت مردم را در سطح باالیی می محلّهگویای آن است که مدیریت 

 الزم را انجام دهد. 

 محلّهي سراي هادربرگيرندگی برنامه

هدای فعّالیّتهای مختل  تواند در عر هسازی مشارکتی ناظر بر سطحی از قدرت تقسیم شده است که میتصمیم

بدرای ارتقدای  ها، مشارکت مردم از اهدم موضدوعات اسدت و بایددریزیامروزه در برنامه اجتماعی انسان بروز یابد.

ی ریدزبرنامدههدای های افراد شکوفا شود. یکی از ویژگیهای بیشتری  ورت گیرد تا تواناییمشارکت مردم تالش

تطبیدق بدا شدرایط موجدود در  دورت  قابلیّدت. منعط  به این معنی که استکارآمد، منعط  و جامع بودن آن 
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را در برداشته باشدد. چندین  نفعیذو جنسی  سنّیهای پیشامدی را داشته باشد و جامع به معنی اینکه تمام گروه

 .(3 شک ) دهدقرار می تارجحیّها و نظریات مختل  را در به سلیقه توجّهریزی برنامه

 
 به تفکيک جنس و سن محلّههاي سراي . ميزان مشارکت در برنامه1 شک 

اندد. داشته محلّههای سرای ارکت را در برنامهدهد که زنان بیشترین مشآمده از پرسشنامه نشان می به دستآمار 

محلّدة اند که زنان دارای نقش مشارکتی بیشتری در سرای اظهار کرده شوندگانپرسشدر د از  70 که یطوربه 

روحیه مشارکت طلبی بیشتر زنان نسبت به مردان یا بسترسدازی بیشدتر  دهندةنشان تواندیمدارند که  درب دوّم

 محلّدههای سرای ه عر ه مشارکت باشد. البته ذکر این نکته نیز الزم است که زمان اجرای برنامهبرای ورود زنان ب

هدا اسدت. که عمده دلی  مشارکت پایین مردان در برنامه استای است که همزمان با ساعت کاری مردان به گونه

مسدئولین  توجّده دهندةنشاناند که ساله بیشترین مشارکت را داشته 40تا  10نیز افراد  سنّیهای در زمینه گروه

 .استامر به جوانان 

 محلّههاي سراي ميزان مشارکت ساکنان در برنامه

 ةیکی از ابزارهای اساسی در بحث مدیریت پایدار، گسترش مشارکت و افدزایش توانمنددی مدردم، ایجداد و توسدع

ریدزی، اجدرا و عه، مسدئولیت برنامدههای مشارکتی توسای است. در سیاستمحلّههای مردمی و اجتماعات تشک 

های شهر بر عهده خود مردم اسدت و فر دت ایجداد مشدارکت و توانمندسدازی بدرای نگهداری و نظارت بر برنامه

. بر اساس تجارب موجود، توسعه مشدارکتی از پایددارترین شودمی فراهممردم و برای مردم  توسّطمردم و توسعه 

ریزان شهری بر این باورند که توسدعه فراگیدر و پایددار ایی که بسیاری از برنامهرود تا جاشکال توسعه به شمار می

از مردم و همراهدی و همیداری  برخاستهنهادهای  یریگشک آن بدون  تحقّقبدون ارتباط با مردم معنایی ندارد و 

 .(4)جدول  ودبا آن در مراح  مختل  میسر نخواهد ب

 محلّههاي سراي نامه. ميزان مشارکت شهروندان در بر4جدول 

One-Sample Test 

انواع 

 مشارکت

Test Value = 3 

Mean T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

82/2 اقتصادی  813/26-  933 000/0  23000/2-  9371/2-  0118/2-  

37/2 فیزیکی  137/17-  933 000/0  01613/2-  2239/2-  3971/0-  

61/9 اجتماعی  306/4  933 001/0  61000/0  9121/0  3288/0  

26/4 مشورتی  994/19  933 000/0  26000/2  0414/2  1776/2  

28/9 فرهنگی  081/9  933 028/0  28130/0  0413/0  9113/0  
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ر اساس شدت از یک الی پدنج رار گرفته است. میانگین نمرات بمورد بررسی ق tنتایج جدول فوق بر اساس آزمون 

هدا اختالفدات در در تمدامی شداخص به عنوان نمره میانگین در نظر گرفته شده است. 9اند و نمره بندی شدهرتبه

قدرار  82/2تدرین سدطح بدا میدانگین میزان مشارکت اقتصادی در پایین. شودمی تأییددر د  3ی دارمعنیسطح 

بیشدترین میدزان را بده خدود اختصدا  داده اسدت. مشدارکت  26/4ین دارد و مشارکت در بعد مشورتی با میانگ

نظران مشارکتی که ابعداد اقتصدادی و ای از  احب( قرار دارد. به اعتقاد عده37/2تر از میانگین )فیزیکی نیز پایین

 تدوان در مجمدوع میدزان مشدارکت در مدی. شدودمدیفیزیکی را در برنگیرد به عنوان مشارکت  دوری شدناخته 

شدود.  توجّهدر بعد انسانی  ویژهبهمح  نیز  یها یپتانسباید به  امّا ؛ارزیابی کرد توسّطرا م محلّههای سرای نامهبر

ریدزی و مددیریت  دحیح؛ سدطح توان با برنامده، میمحلّة درب دوّممیزان تمای  به مشارکت ساکنان به  توجّهبا 

 مشارکت را ارتقا داد.

 اکنانبر عد  مشارکت س مؤ ّرعوام  

. در شدودمدیعوام  مختلفی به عنوان عوام  بازدارنده در جذب مشدارکت شدهروندان شدناخته  محالّتدر سطح 

و پویدای  فعّدالکند و مدانع مشدارکت را فراهم می محلّهسرای  یناکارآمدنیز وجود عواملی موجبات  محلّهسرای 

 .(6)شک   شودمیمردم در این فاای عمومی 

 
 بر عد  مشارکت ساکنان رمؤ ّ. عوام  6شک  

در دد  49ترین عام  بر عدم مشارکت ساکنان بدا به عنوان مهم هابرنامهدر  تنوّععوام  ذکر شده، عدم  در میان 

 10قرار دارد. حددود  دوّم در د در رتبة 14ها نیز با . همچنین مناسب نبودن زمان اجرای برنامهشودمیشناخته 

 اند.را نداشته محلّههای سرای ی از برنامهاطاّلع محلّة درب دوّمدر د از اهالی 

 محلّههاي سراي ميزان رضايت ساکنان از برنامه

حکمروایدی خدوب شدهری  تحقّقو مشارکت در آن معیاری برای سنجش  محلّههای سرای مندی از برنامهرضایت

ه ابعاد و سطوح مختل  باشند. بدا ریزی در همباید محور برنامه آن اننفعذی. مردم به عنوان است محلّیدر سطح 

گردد. فرآیند مشدارکت کده ها فراهم میقیتهای رشد و توانایی افراد جامعه و بروز خالّمشارکت شهروندان، زمینه

 مدثثّربسدیار  توسدعة پایددارتواند در امر دهد، میو گفتگوی آزاد و گسترده تشکی  می تعلّقمحور آن را احساس 

تا با مشارکت خدود، کنتدرل مندابع را  شودمیخواسته  محلّی، از اجتماعات توسعة پایدار های جدیدباشد. در مدل
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کاهش دهند. مشارکت موجب برقراری مناسبات اجتماعی و انسدانی  آن راهای در دست گیرند و از این راه، هزینه

 .(3جدول ) شودمیجدید 

 محلّههاي سراي . ميانیين رضايت از برنامه1جدول 

 انحراف استاندارد ميانیين بيشترين مترينک نمونه 

 73/0 86/1 10/4 40/2 960 هاي فرهنییبرنامه

 32/0 41/9 63/4 27/1 960 هاي اجتماعیبرنامه

 21/2 39/1 3 2 960 هاي ورزشیبرنامه

 03/2 03/9 3 2 960 خدما  شهرداري

 86/0 96/9 3 1 960 روانی -ا  روحی تأ ير

 ؛ کدهگیرنددقرار مدی 3تا  2ها بین اعداد بنابراین گزینه؛ ای استکه طی  لیکرت پنج گزینه پرسشنامهبه  با توجّه

هدا بده تفکیدک برنامده محلّدههای سدرای بیشترین رضایت از برنامه. است 9عدد  محلّههای سرای میانگین برنامه

 - ات روحدیتدأثیرهدای تیب برنامهاست. بعد از آن به تر 41/9های اجتماعی با میانگین بیشترین رضایت از برنامه

هدای از برنامده کلّدی. در نهایت میزان رضایت استهای ورزشی و کمترین رضایت از برنامه 96/9روانی با میانگین 

 . نشان داده شده است.7 شک در  محلّهسرای 

0

20

40

60

         

 
 محلّههاي سراي . ميزان رضايت از برنامه8شک  

رضدایت  محلّدههدای سدرای از برنامده شدوندگانپرسشدر د از  3/30شده، حدود  مشخّص ماریجامعة آدر  

قااوت کرد که رضدایت  توانیمبه این رقم  اوّلدر نگاه  هرچنداند. در اینجا الزم است دو مطلب ارائه شود: داشته

آن طوالنی نیست و همچندین   یتأسکه سابقه  محلّهبه اینکه پروژه سرای  توجّهبا  امّادر سطح پایینی قرار دارد 

که زمینه چندانی برای مشارکت فراهم نیسدت،  توسعهدرحالدر یک کشور  همآنای در کالنشهر و محلّه در سطح

 30رضدایت  تدوانینمد کلّدیمطلوب عنوان کرد. از طرف دیگدر در مقیداس  نسبتاًتوان این سطح مشارکت را می

. لذا نگارنددگان ایدن شودمیبرگزار  محلّهینکه برنامه در سطح خرد و واحد ا ویژهبهدر دی را مطلوب عنوان کرد 

دهدد حدداق  نصد  سداکنان در د نشان می 30زیرا رضایت ؛ داننددر د( را مطلوب نمی 3/30سطح مشارکت )

 تواند عدم مشارکت را نیز در پی داشته باشد.از این مکان رضایت ندارند که می محلّه

 و سطح رضايت ساکنان محلّههاي سراي ميان برنامه رابطة

های پژوهش از آزمون پارامتریک استفاده شده است. دلید  اسدتفاده از متغیّرکردن همبستگی بین  مشخّصبرای 

هدا متغیّرکنندد و مقیداس های از توزیع نرمدال پیدروی مدیآزمون پارامتریک پیرسون به این خاطر است که داده
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اسمیرنوف برای نرمال بدودن داده بدرازش و نرمدال بدودن  -کولموگروف  بتدا آزمونای است. برای این کار افا له

مدورد  بدودن یدا نبدودن آن را دارمعندیین محقّقشد. پ  از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون  مشخّصها داده

و سدطح  درجدة آزادیمحاسبه شد و سپ  با در نظدر گدرفتن  درجة آزادیبررسی قرار دادند. برای این کار ابتدا 

 .  (6جدول ) ها را محاسبه نمودندمتغیّرین ضریب همبستگی بین محقّق 03/0احتمال 

 هاي پژوهشمتغيّرپيرسون بين  . ضريب هموستیی6جدول 

 

 هايبرنامه

 فرهنیی

 يهابرنامه

 اجتماعی

ا  روحی و تأ ير

 روانی

 هايبرنامه

 ورزشی

خدما  

 شهرداري

716/0 اجتماعی هايبرنامه  2 
   

-p 000/0 ارمقد  
    

ا  روحی و تأ ير

 روانی
323/0  394/0  2 

  

-p 004/0 مقدار  001/0  
   

608/0 ورزشی هايبرنامه  401/0  133/0  2 
 

-p 000/0 مقدار  018/0  208/0  
  

782/0 خدما  شهرداري  717/0  363/0  430/0  2 

-p 000/0 مقدار  000/0  002/0  006/0  
 

887/0 رضايت  818/0  791/0  726/0  872/0  

-p 000/0 مقدار  000/0  000/0  000/0  000/0  

از  مقددار -pشده اسدت، اگدر  انجام 03/0 یداربه اینکه آزمون ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی با توجّه

. به این معنا که فرض  فر بودن ضدریب همبسدتگی خواهد بود دارمعنیکمتر باشد، در ضریب همبستگی  03/0

بحدث  متغیّدررابطده بدین دو  در موردبه مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی  هتوجّرد خواهد شد. حال با 

مسدتقیم و قدوی و ضدریب  ةرابطد دهنددةنشدان 2بستگی نزدیدک بده مقددار که ضریب هم  ورتنیبد شودمی

 ، بیشدترین4ه بده جددول توجّد قوی و بالعک  است. در این میان با ةگویای رابط -2همبستگی نزدیک به مقدار 

قوی و مستقیم بین ایدن  ةرابط ةدهنداست که نشان 887/0های فرهنگی و رضایت با مقدار همبستگی بین برنامه

 .  (7جدول ) است/. 872است. بعد از آن میزان همبستگی بین رضایت با خدمات شهرداری با  متغیّردو 

 . آناليز واريانس8جدول 

 مقدار -F pآماره  مربها  ميانیين مجموع مربها  درجة آزادي منوع تغييرا 

 000/0 39/963343 9433/9 7479/26 3 رگرسيون

   0000/0 0001/0 14 باقيمانده

    7473/26 13 ک 

هدای فرهنگدی، خددماتی، هدای برنامدهمتغیّری بدین داررابطدة معندیگیدریم کده ، نتیجه میمقدار -pبه  توجّهبا 

  ورت:ها بهمتغیّرته رضایت برقرار است. خط رگرسیون بین این وابس متغیّرات روحی و تأثیراجتماعی، ورزشی و 
00034/0 - = رضدایت  + 1/0 فرهنگدی هایبرنامده   + 102/0 233/0 + اجتمداعی  1/0 + ورزشدی   

ات روحیتأثیر  + 1/0  خدمات 

ل جددو) ی ضرایب به شرح زیر استدارمعنیمربوط به  مقدار -Pدهد که در جدول زیر برازش داده شده نشان می

8): 
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 به رگرسيون توجّههاي وابسته با متغيّري دارمهنی .1جدول 

 مقدار -P رگرسيونی متغيّر

 637/0 مودأعرض از 

 000/0 هاي فرهنییبرنامه

 000/0 هاي اجتماعیبرنامه

 000/0 هاي ورزشیبرنامه

 000/0 ا  روحی و روانیتأ ير

 000/0 خدما  شهرداري

 61/38: شدهاصالحيب تهيين ضر       %1/31ضريب تهيين: 

مناسدب تشدخیص  03/0ی دارمعنیدر سطح  مبدأمقدار برای هر ضریب، مدل بدون عرض از  -Pبه  توجّهحال با 

وابسدته بده  متغیّدرمیدزان تغییدرات  شودمیآمده دیده  به دستبه ضرایب تعیین  با توجّه. همچنین شودمیداده 

 بدر اسداسها نیز . الزم به ذکر است فرض نرمال بودن باقیماندهه استشدهای رگرسیونی بیان متغیّر توسّطخوبی 

کنندد کده ایدن ها از توزیع نرمال پیروی میآن باقیمانده بر اساساسمیرنوف بررسی شد که  -کولموگروف  آزمون

 خط رگرسیونی به  ورت زیدر مناسدب تشدخیص ،شدهبه مطالب بیان با توجّهدهد. امر خوبی برازش را نشان می

 :شودمیداده 
فرهنگی 1/0 = رضایت + 102/0 233/0 + اجتماعی  1/0 + ورزشی  ات روحیتأثیر   + 1/0  خدمات 

در د تغییدرات در عدالم  33های مستق  در مدل وجود دارند با استفاده از مدل باال حدود متغیّر نتیجه آنکه همة

 .شودمیگزارش  واقعیّت

 گيرينتيجه
که همواره امدری مطلدوب شدناخته شدده  هرچندشهروندی در مفهوم خا ، مشارکت در مفهوم عام و مشارکت 

بوده است. در نتیجده،  روروبههای فرآیند، دستیابی به آن در عم  همواره با مشکالتی پیچیدگی به دلی  امّااست، 

مسدائ  شدهری گدذاران ریزان و سیاستی انجامیده که با نارضایتی شهروندان و برنامهموفّقهای نااین امر به تجربه

شدود و های اجرائی دیدده مدینامهها، قوانین و آئینتا آنجا که گاه مشارکت تنها در نوشتن برنامه همراه بوده است

اقدامی مثبت در جهت افدزایش  محلّهاحداث سرای  محلّة درب دوّمدر رسد. آن به مرحله عم  و اقدام نمی تحقّق

تدوان تدا حددودی میزان مشارکت را مدی محلّة درب دوّمدر سطح میزان مشارکت ساکنان بوده است. در مجموع 

 امّدا ؛چالشی اساسدی مواجده بدوده اسدت بامثبت ارزیابی کرد البته در زمینه مشارکت اقتصادی و فیزیکی همواره 

از ایدن پتانسدی   اسدتفاده، محلّدهبه تمای  ساکنان به مشدارکت در امدور  توجّهذکر این نکته ضروری است که با 

و جنسی داشدته باشدد  سنّیباید دربرگیرندگی بیشتری را در بعد  محلّههای سرای برنامه رسد.ری به نظر میضرو

مثبتدی را بدر  تدأثیر محلّدههدای سدرای برنامه محلّة درب دوّماقشار بتوانند در آن حاور یابند. همواره در  ةتا هم

 توجّدهرا فراهم نموده است. در مجموع بدا  حلّهمرضایت ساکنان گذاشته است و موجبات رضایتمندی ساکنان این 

 مددّتین بار در ایدران بده اجدرا درآمدده اسدت و اوّلکالنشهری برای  محالّتدر سطح  محلّهسرای  ةبه اینکه برنام

و  نقاط قدوّتتوان آن را مثبت ارزیابی کرد و در آینده با شناسایی زیادی نیز از اجرای این برنامه نگذشته است می

 را از آن برد. برداریبهره؛ حداکثر ضع  آن

 هاشنهاديپ

 ؛محلّهدر سرای و جنسی  سنّیهای متناسب با گروه تنوّعهای مبرنامه ارائة 
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 ؛محلّههای نیروی انسانی به پتانسی  توجّهبرای مشارکت شهروندان با  یبسترساز 

  ؛های فرهنگیبا انجام برنامه یسازفرهنتایجاد بستر فرهنگی و 

 ؛هروندی برای ایجاد مطالبات شهروندی و تقویت جایگاه قانونی آنآموزش ش 

 ارزیابی ساالنه از میزان مشارکت مردم در امور شهری و شناسایی موانع و مشکالت آن؛ 

 ؛محلّههای گیری از نظرات و پیشنهادات مردم در طراحی و اجرای برنامهبهره 

  و مردم. هاشورایاریبه  محلّیو منابع  هاتیمسئولافزایش قدرت و واگذاری بیشتر 
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