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 چکیده

 میعان،  آن از کعه  انعد  شعده  رو روبه پرشمار تنگناهایی با گیتی شهرهای کالن با همگام ایران شهرهای بزرگ امروزه،

 معدیریت  همین، پیرو. کرد اشاره و نمارش متمرکز، مدیریت چالش ویژه به شهری، مدیریت های چالش به توان می

 الگعو  این. آورد روی ای محله مدیریت نوین الگوی اندازی راه به محله، شورایاری گذاری نیانب از پس تهران شهری

 بهتعر،  معدیریت  بعرای  و شعهرها  کعالن  در بیشعتر  که است شهری خوب روایی حکم های نمایه با منطبق و پوش هم

 روایعی  حکعم  هعای  نمایه عیتوض رو مقالۀ پیش زمینه، این در. است شده کاربردی ساالرانۀ شهرها مردم و نامتمرکز

 از یعک  هعر  به کعارکرد  تا کند، می سنجش و بررسی تهران شهرداری منطقۀ سه از محلۀ آرارات در را شهری خوب

 نامه پرسش سنجش ابزار و تحلیلی بوده -گونۀ توصیفی از پژوهش این .ببرد پی پژوهش محلۀ مورد در ها نمایه این

 معدیریت  درگیعر  کارشناسعان  از لیکرت، سنجشی طیف از گیری بهره و ها هنمای های گویه استخراج از پس که است

 روش ،(نفعر ) تعن  20 انعدازة نمونعه   پعژوهش،  ایعن  در. شعد  پرسشگری بودند، محله همیشگی ساکن که شهری

 بعرای  (T Test) تعی  پعارامتری  آزمون از گیری بهره با ها یافته. است کاربردی گونۀ پژوهش، و گزینشی گیری نمونه

 فضعای  در گمانعۀ دوم  آزمعودن  بعرای ( Friedman Test) فریعدمن  ناپارامتری آزمون و یکم( فرضیه) گمانۀ ودنآزم

 تفعاوت  بررسی، نمایۀ تحت هشت برای ها داده میانگین میان مقاله، پایۀ نتایج بر .اند شده تحلیلSPSS افزاری  نرم

 وضععیتی  شعهری،  خعوب  روایعی  حکم های وعۀ نمایهمجم میانگین کارکردزمینۀ  در محله، این. دارد وجود معناداری

 پایعۀ تحلیعل   بعر  چعون  دارد، ضععیف  یا نامطلوب وضعیتی ها، نمایه یک به یک کارکرد دید از ولی مطلوب دارد؛ نسبتا 

 نسعبتا   دسعتۀ مطلوبیعت   در آمعده  دسعت  بعه  میانگین گانه، هشت های مجموعۀ نمایه برای میانگین مطلوبیت وضعیت

 هعای  نمایعه  میان از چون نۀ یکم،گما زمینۀ آزمون در. است 001/0 آماری خطای از کمتر ناداریمع سطح با مطلوب

 دارنعد،  جعای  ای رده میعانگین  بیشعترین  بعا  هعایی  نمایه میان در گویی، پاسخ و مشارکت شهری، خوب روایی حکم

 .شوند یم پذیرش% 99 آماری اطمینان با دو هر گمانۀ یکم، کنار در هم گمانه این بنابراین
 

 .  ای مدیریت محله شهر تهران، محلۀ آرارات، کالن روایی خوب شهری، حکم :ها کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

نـاهمگون و   هـای  رویۀ جمعیت آنهـا، مایـۀ پیـدایش تنگنـا     گر رشد و توسعۀ شتابان کالبدی شهرها و افزایش بی دو کنش

. این نِهِش یا وضعیت در ایران که اند ن برای مدیریت شهری آنها شدههای خُرد و کال ناهمخوان در آنها و آفرینش چالش

بهـره از   رویه و ناهنجار رشد جمعیت، کوچ گسترده به شـهرها و رشـد کالبـدیِ کـم     سومی با افزایش بی یک کشور جهان

پایتخـت و   شـهر تهـران در جایگـاه    گونـه، وضـعیت مزبـور در کـالن     توسعۀ کالبدی بوده است، ناگویاتر است. به همـین 

های فضایی، اقتفـادی، اجتمـاعی، فرهنگـی،     ترین کانون جا به یا رُبایش جغرافیایی کشور در همۀ ابعاد و فرانمون بزرگ

کـن کـردن چنـین     های کشور بیشـتر و نـاگوارتر اسـت. برانـداختن و ریشـه      سیاسی، خدماتی، دسترسی و... از همۀ مکان

تنهایی از تـوان ایـن مـدیریت     دیگری، بر دوش مدیریت شهری تهران است، به که بار آنها بیش از هر سازمان  تنگناهایی

هـای   تهران، توان برچیدن آنها را ندارد؛ از این رو، آنچه از آمـوزه مرکزیِ دستوری  ای، مدیریت تک گفته بیرون است و به

ویهه در گستره و  و محلی، به های خُرد آوری به مدیریت آید، روی های شهرهای همسان در کشورهای دیگر بر می مدیریت

اسـت. بـه    1«روایی شهری حکم» های سازی نمایه گیری از پیاده ها و با بهره ترین یکاهای شهری، یعنی محله تراز کوچک

شهر تهران، در سه تراز رسمی و یـک تـراز نارسـمی     ویهه کالن دید نگارنده، مدیریت شهری در شهرهای کالن ایران؛ به

مـدیریت  »انـد و تـراز نارسـمی، همانـا      ای و ناحیـه  ای زهای رسمی، مدیریت شـهری مرکـزی، منطقـه   گیرد. ترا انجام می

 است. 2«ای محله

هـای کالبـدی،    نـاهمگون در زمینـه  هـای چندگانـۀ    شهرها با توجه به پیچیـدگی  ویهه کالن امروزه مدیریت شهرها؛ به

ت متمرکز شهری نیست؛ از این رو، با توجه به پیچیـده  و مانند آن، تنها در توان مدیری محیطی فرهنگی، کارکردی، زیست

مـدیریت  ۀ ساالرانه، ناکارآمدی و گران بودن شیو های مردم های مدیریت شهری و پویش جامعه به سوی ن ام شدن ن ام 

و  3«بـاال  بـه  مدیریت پایین»گیری از  پیش آشکار شده است و بهرهشهرهایی چون تهران، بیش از  متمرکز شهری در کالن

بیشـتر  روشنی پدیدار شود، نیازی بنیـادین اسـت. بنـابراین،     روایی خوص شهری به نهاد که در آن گذار به سوی حکم مردم

، بـازنگری در شـیوۀ روامنـد    شهر تهران و ناخشنودی برآمده از آنها ویهه کالن شهرهای ایران، به ها در بزرگ شدن نارسایی

 ای، مـدیریت محلـه   دسـتیابی ها و  ییاین نارسا از میان برداشتندر راستای ت. مدیریت شهری را بایسته و ناگزیر کرده اس

 بایسـته  شوند، محسوص می  شهر تهران کالنهای  همنطق ها و هو توسعۀ ناحی پایه که ها هبر مدیریت و توسعۀ محل پافشاری

ریـزی   مـدیریت و برنامـه  م ن ـا » توسـعه دادن و  سـنجیده کـردن  از هـر چیـز،    پـیش این مهم،  دستیابی به نیاز بهاست. 

 هـای  شود که بررسی و پهوهش دربارۀ اثرهای نمایـه  های باال، آشکار می ت. بر این پایه و با توجه به نوشتهاس 4«ای محله

شـهرها نمـود    ین گونۀ نوین مدیریتی که در کـالن ای شهر تهران و اثرپذیری ا روایی خوص شهری بر مدیریت محله حکم

های دیگرگون فضایی شهر، یک بایستگی است  های پهنه رنگی آنها در محله ن اثرها و پررنگی و کمدارد و نیز شناسایی ای

 شود. که باید به آن پرداخته 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban Governance 

2. Community Management 

3. Bottom-up Management 

4. Community Management and Planning System 
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گـران فضـای    گـذاران و کـنش   فرگشت و دگردیسی در ن ام مدیریت شـهری ایـران، نیـازی نـاگزیر بـرای سیاسـت      

فتنی، روی هم رفته، آنچه در این زمینه نیـاز اسـت، پیگیـری    گیری کالن در کشور است. بر پایۀ رویکردهای پذیر تفمیم

های محلی ن ام مدیریت سرزمین و نیز بـه   های کالن کشور در زمینۀ تمرکززدایی، واگذاری کارها، گسترش الیه سیاست

ون ن ـام  (. پیرام146: 1390وجود آوردن پایداری مالی در ادارۀ امور محلی در کشور است )هاشمی، طاهرخانی و بفیرت، 

(، 1379اند. در این زمینه، سعیدنیا ) گیران بسیاری با دیدگاه انتقادی آن را به چالش کشیده مدیریت شهری در ایران، خرده

روایی شهری دارد و مدیریت شهری در کشورهای اروپایی کـه   گوید که مدیریت شهرها در ایران شکافی ژرف با حکم می

کند، با مدیریت شهری در ایران که ادارۀ نگهداری و پاسداشت شـهر اسـت، از    ر میدر جایگاه دستگاه حاکمۀ ]شهر[ کردا

هـا و نهادهـای کـارگزار در مـدیریت و      ریشه دگرگون است. به همین دلیر، در یکی دو دهۀ گذشته، بسیاری از سـازمان 

ای از رهیافـت مـدیریت و    ریزی شهری در گسترۀ جهانی، بر فراگیرکردن نگرش مشارکتی برای فراگیر کردن گونه برنامه

ای بـرای   های محلـه  اند. هدف از این رهیافت، توجه به توانمندسازی جامعه انگشت گذاشته« پایین به باال»ریزی از  برنامه

 (.99: 1383پور،  ای بوده است )حاجی های توسعه پایش کنش

 فـراوان  هـای  چـالش  و )دلیـر( تنگناهـا  شـوندِ   بـه  دارد، امروزه کشور پیشرفت در بالندگی و بنیادین نقشی که تهران

 در چیزی دیگـر  هر از بیش آنچه است. رسیده مدیریتی آستانۀ بحران به محیطی، و زیست اقتفادی، زیرساختی اجتماعی،

 جسـتار  امـروزه  کـه  ای بـه گونـه   است؛ بر آن مدیریتی چیره سیاسی ن ام و است، دارای ارج و ارزش بوده سرنوشت این

: 1387فر،  زاده و بدری است )سیاف شده دگریده کشور توسعۀ شهری ترین جستارهای از پیچیده یکی به شهر این مدیریت

این فرصت را فراهم آورده اسـت تـا در برخـی از     1377اندازی شوراهای اسالمی شهرها از سال  در زمانۀ کنونی، راه (.38

(. با این روی، 89: 1383اشته شود )ایمانی جاجرمی، ای ارج گذ شهرها مانند تهران، سنندج و تربت حیدریه، مدیریت محله

شـهر تهـران، در    های ن ام شهری و همچنین مدیریت شهری در کـالن  دیگری پیچیدگی از پس  با پیدایش پیاپی و یکی 

شمار، از روی اراده و اختیـار خـود بـه بخـش خفوصـی و       هایی انگشت دهۀ گذشته، شهرداری تهران به ناچار و در نمونه

هایی داده است تا بتوانند بسته به توان خود، در فرایند مـدیریت شـهری شـرکت جوینـد.      د فرصتخُرتراز مدنی در  ۀمعجا

های تهـران و نگاشـت و    و برگزیدن مدیر محله در همۀ محله در سراهای محله  دهی آن اندازی نهاد شورایاری و جای راه

هـای   گرایانه و... دلیر شده است تـا کورسـوهایی از سیاسـت    مردمسازی بسیاری از رویکردهای فرهنگی، مشارکتی،  پیاده

 روایی شهری، در درون مدیریت شهری تهران پا بگیرند. برآمده از حکم

ترین تراز از مدیریت شهری است که با زندگی شهری شهروندان بیشترین برخورد و پرماس را دارد.  مدیریت محله، نزدیک

های محلۀ خود  کن کردن چالش کردن یا ریشه  رکشیدن بیشتر مشارکت شهروندان برای کمای، هدف واال، د در مدیریت محله

ای در ایـران بیشـتر    هایی است که در محله وجود دارد. مدیریت محلـه  ها و سررشته گیری از اندیشۀ شهروندان و یرفیت و بهره

شوند؛ به  ی مدیریت شهری به مردم محسوص میترین یکا ها نزدیک شناسایی شده است. شورایاری« ها در چارچوص شورایاری»

(. 197-198: 1392توانند از سویی با شوراهای شهری و از دیگر سو با شهرداری پیوند داشـته باشـند )غفـاری،     ای که می گونه

ویـهه در   گیری از توان مشارکتی شـهروندان، بـه   گذاری خدمات بهتر، به ناچار کارگزار بهره بنابراین، مدیریت شهری برای پیش

 گیرد. ای انجام می محله ( که در چارچوص الگوی مدیریت98: 1383ای است )جمشیدزاده،  محله های ها و تراز گستره
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روایی خوص شهری دارنـد،   اندازی مدیریت محلی، ریشه در حکم های راه گمان، با توجه به اینکه ارزشمندترین اصر بی

سـاالرانۀ   ترین الگـوی مـدیریتی خُـرد و مـردم     خوص شهری در جایگاه نوینروایی  حکم های در این بررسی، کارکرد نمایه

شـهرداری تهـران اسـت، بررسـی و      3هـای منطقـۀ    در مدیریت محلۀ آرارات که یکی از محلـه  شهری در سراسر جهان،

 های نمایه ای بر پایۀ مدیریت محله ای پهوهش مزبور، بررسی و تحلیر الگوی شود. از این رو، چون چالش پایه سنجش می

المللی پردازنـده بـه    روایی که از سوی نهادهای بین گانۀ این گونه از حکم هشت های روایی خوص شهری است، نمایه حکم

های درپیوسته )مرتب،( پذیرفتـه نیـز شـده     گذاری شده و در گسترۀ جهانی از سوی نهادها و سازمان مدیریت شهرها پیش

رو در پی آزمودن دو گمانۀ   اند. در این زمینه، پهوهش پیش ت محله قرار گرفتهاست، سنجۀ بررسی و تحلیر الگوی مدیری

 پهوهش است:

 .دارد درخور وضعیتی شهری، خوص روایی حکم های نمایه کارکرد زمینۀ در آرارات محلۀ .1

ای در  در مـدیریت محلـه  گویی، کـارکرد بیشـتری    روایی خوص شهری، مشارکت و پاسش حکم های از میان نمایه .2

 .دارندلۀ آرارات مح

 

 ادبیات نظری پژوهش

 شهر تهران روایی خوب شهری و کالن حکم

(، 2005)شـهر  در دانشـنامۀ   (.20:1390یا شیوۀ حکومت کردن یا کارکرد حکومـت اسـت )لشـکرزاده،     کنشروایی،  حکم

گیری همگانی شـناخته   ها و تفمیم سازی سیاست سازی و پیاده کارگیری توان مردم به معنای سیاست روایی، روش به حکم

شـهر  »بـر   2بوم سازمان ملـر  از سوی زیست 1روایی خوص شهری (. پویش جهانی حکم46: 1386شده است )جهانشاهی، 

هـای راهنمـا ماننـد مشـارکت،      هـا و اصـر   گذارد و شماری از سـنجه  مایۀ مورد ن رش انگشت می به مثابۀ درون« فراگیر

گذاری خدمات، پایداری  پذیری در برابر جامعۀ مدنی، کارایی در پیش یی، مسئولیتگو گرایی، پاسش تمرکززدایی، برابری، هم

: گیـرد  در بر میسه گروه از بازیگران را  ،روایی حکم (. در بیشتر موردها،Taylor, 2000: 89کند ) و امنیت را شناسایی می

ـ  هدف بنیادین حکم (.Dekker, 2004: 156ی )، بخش خفوصی و جامعۀ مدندولت ی، بـرانگیختن کـنش دوسـویۀ    روای

 (.1( )نگارۀ 41: 1381پور،  سازندۀ میان این سه بازیگر است )برک

 باشد خواه برابری و گو مشارکتی، شفاف، پاسش باید روایی حکم باشد. این کارساز که است خوص هنگامی شهری، روایی حکم

 و خفوصـی  بـا همکـاری بخـش    شود، ولی می یرهبر دولت به دست که است کار گیرد. فرایندی به را قانونی و مقررات

نـاگزیر   توسـعۀ انسـانی   برای دستیابی بـه  بخش مزبور، سه کنشی سازندۀ هر هم و رود. مشارکت می پیش به جامعۀ مدنی

شـهرها یـک نیـاز بنیـادین      ویهه در بزرگ روایی، برای مدیریت شهری ایران، به این حکم .(50: 1380ثانی، است )شریفیان

های اجتماعی  ها و رابطه کشور، دیگر آن شهرهای دیرین نیستند که سادگی وابستگیشهرهای کنونی  النک»است؛ چون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. WCGUG (World Campaign of Good Urban Governance) 

2. UN Habitat 
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« انـد  تنیـده  فراگیر، شـهرهایی پیچیـده و درهـم   ۀ ای و برتر آنها باشد؛ بلکه در پندار های اقتفادی، ویهگی پایه  بستان و بده

تنیـدگی، نیازمنـد    هـای برآمـده از ایـن پیچیـدگی و درهـم      چالش ( که برداشتن یا کاستن تنگناها و4: 1380نهاد،  )حاتمی

گونه که بسیاری از کارشناسان باور دارنـد، بـدون وابسـتگی بـه      یریت کارآمد و بهینۀ شهری است. چنین مدیریتی، آنمد

 Hickey ؛Beall, 2001خود است )ییفۀ آن، ناتوان از انجام درست و های نمایهگیری از  روایی خوص شهری و بهره حکم

& Mohan, 2004 ؛Kakarala, 20041380نهاد،  ؛ و حاتمی1380؛ صرافی، 1378گیدنز،  ؛.) 

 

 مایه: نگارندگان بُن –پارة بنیادین است  روایی خوب شهری، ستاندة سه بُن . حکم1نگارة 

 

)ایمـانی  « نه اسـت سـاالرا  های برجستۀ مدیریت شهری در ایران، روامندی و مقبولیت مردم یکی از چالش»به راستی، 

توانـد   ساالرانه است که حکومـت شـهری مـی    (. تنها از راه دستیابی به این روامندی مردم421: 1392جاجرمی و دیگران، 

: 1381پـور،   دست آورد )همان، به نقر از مدنی قدرت و اختیارهای الزم و نیز پشتیبانی سیاسی و اقتفادی شهروندان را به

توان با   است و دیگر نمی« روایی خوص شهری حکم»ترین رویکرد برای مدیریت شهرها،  وزه تازه(. با توجه به آنکه امر132

ویـهه   پشت دادن به قدرت و روامنـدی دولتـی و بـا وابسـتگی بـه راهبردهـای بـاال بـه پـایین حکمرانـی، شـهرها و بـه            

های دیگرگـون اجتمـاعی،    گانه در زمینههای چند تنیدگی ها و درهم ها، پیچیدگی شهرهایی را که سرشار از گوناگونی کالن

مانـده بـرای مـدیریت بهینـه، شایسـته،       اقتفادی، فرهنگی و مانند آنند، اداره و مدیریت کرد، از این رو، یگانه راه برجـای 

گیری از پشتوانۀ مردمی و نهادهای مدنی در همۀ فرایندهای مدیریت  شهری چون تهران، بهره خواه کالن کارآمد و برابری

تواند جدا از فرایند و چرخۀ گذار مـدیریت متمرکـز بـه مـدیریت نـامتمرکز،       شهر تهران نمی ی است. از این رو، کالنشهر

 روایی خوص شهری باشد. پوش با حکم هم

 



 514 1394 زمستان، 4، شمارة 3ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 شهر تهران ای و کالن مدیریت محله

مدیریت محله در  هدف با ای، همحل زندگیِ غیررسمی و رسمی بازیگران یافته از محلی و سازمان سازمانی است ای، محله مدیریت

(. در چند دهۀ گذشته، توجـه بـه مشـارکت اجتمـاعی شـهروندان در      14: 1390مدیریت شهری )پورعاشور،  های راستای هدف

ویهه در تراز محلی نگاه مدیران شهری را درکشیده است؛ زیرا باور بر این است که مدیریت  های گوناگون، به ها و فرانمون اندازه

ها را در گروه مدیریت شهری به دیسه یا شکر بهتری انجـام دهـد و    ها و نیازهای محله تواند امکان پیگیری خواست محلی می

پـذیر شـدن    توانـد بسـتری بـرای مفهـوم     کنشی، مشارکت و پویاسازی بیشتر شهروندان را فراهم آورد و محله مـی  فرصت هم

ای که دارای توان پردازش سـاختارهای نـوین، ایسـتار و     یت محلهبستگی، بردباری و مشارکت باشد. مدیر جستارهایی چون هم

تواند به پشتوانۀ  گران اجتماعی است و می های کنش جایگاهی نو و راهبردهای پویا است، ساختاری برای شکوفاشدن توانمندی

 (.633گران تازه بیافریند )همان:  ساختار اجتماعی خود، پیوندهای نوینی را برای ورود کنش

گیری مدیریت نو، دربرگیرندۀ ادارۀ امـور شـهر بـرای رشـد      زه دگردیسی و دگرگونی در مدیریت شهری با درپیشامرو

هـای   گـذاری بـر جامعـه    های شهری در گستره و تراز محلی است. این روش نوین مدیریت شهری با انگشـت  پایدار پهنه

(. بـا توجـه بـه روال    46: 1381ن دانست )رضویان، های واپسی توان بخشی ناگسستنی از تمرکززدایی در سال محلی را می

ای در دل مدیریت شـهری نیـاز اسـت و ایـن      مایه ناپایدار کنونی توسعه در کشورهای جهان سوم، به یک دگرگونی درون

سـازی نقـش محلـه در     ترین یکای در گسترۀ شهر انجام گیرد، تا رسیدن به توسعۀ پایدار و زنـده  دگرگونی باید از کوچک

های اجتماعی و آفرینش جامعۀ مدنی، به سرانجام برسد. محله در گسترۀ زندگی شهری در سـنت شهرنشـینی    تگیبس هم

هـای   نهاد در گسـترۀ اجتمـاعی را دارا بـوده و در دورۀ کنـونی بـا جـذص مشـارکت        های مردم ایرانی نقشی برابر با انجمن

بخشی جامعۀ مدنی دگریـده شـود، تـا از     ای برای توان پاره نتواند به بُ های خودانگیخته، می شهروندان در چارچوص فعالیت

محـوری بـه دنبـال برخـورد بـا       (. نگرش محله58: 1392قلی و کالنتری،  خردشدن جامعه پیشگیری کند )سجادی، یاری

گیختن توسـعه  های از باال به پایین و باور بر اینکه کلید توسعۀ پایدار و بـران  سازی برنامه های شهری برآمده از پیاده چالش

شـهری بـه    تا کنـون، مـدیریت   1980میانۀ دهۀ  (. از64: 1392در گسترۀ محله است، آغاز گردید )همان، به نقر از اوانا، 

 به متمرکز ای مدیریت از گونه گذار پایان در و سازمانی -نهادی بخشی رویکرد توان سازی محلی، یرفیت بر گونۀ شایسته،

 و و بازشناسـی نقـش بـازیگران    هـا  محلـه  هـای   یرفیـت  از گیـری  بهره نیاز به نابراین،کرده است. ب توجه محلی مدیریت

نام  به ها گسترۀ محله در شهری مدیریت از نو الگویی اندازی و راه یابی مدیریت شهری، به بهرۀ خود، به ریخت گران کنش

 (.47: 1392پور،  است )نوریان و م فری انجامیده« محور مدیریت محله»

هـای شـهری اسـت. ایـن یکاهـای       بندی ترین یکاهای بخش ها، یعنی کوچک یافته از محله ر تهران سازمانشه کالن

: 1390پـور،   اند )ساسـان  کوچک، در دو دهۀ واپسین، با ناتوانی مدیریت شهری در ادارۀ امور شهری دست به گریبان بوده

هـای   هـا و نارسـایی   بهتر این شهر و کاستن چـالش های گذشته، مدیریت شهری تهران، برای ادارۀ هر چه  در سال. (478

هـا، در جایگـاه    سازی الگوی مدیریت محله در گسترۀ شـهر تهـران زده اسـت. مـدیریت محلـه      شهروندان، دست به پیاده

کنشـی اسـت )مشـکینی و     ریزی مشارکتی، دارای مدیریت نامتمرکز، مشارکتی یا هـم  ترین گونۀ مدیریت و برنامه برجسته

 (.32: 1392دیگران، 
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های شهر تهران که با هـدف سـرردن امـور     در محله« الگوی مدیریت محله»سازی  شهر تهران با پیاده مدیریت کالن

گیـری از یرفیـت مشـارکت و توانمندسـازی      هـا و بهـره   فرهنگی و اجتماعی در گسترۀ محله به خـود شـهروندان محلـه   

ها و شـکوفایی   بستگان به امور شهری در گسترۀ محله ی دلکنش شهروندان انجام گرفته است، فرصت دیگری را برای هم

های شـهر   های اجتماعی در محله توانایی محله آماده کرده است. این الگو که نخستین بار در چارچوص دستورکار مشارکت

ی و در چندین محلۀ تهران بـه دیسـۀ آزمایشـ    1388تهران به پذیرش شورای اسالمی شهر تهران رسید، در آغاز در سال 

هـای   سـازی شـد. دسـتورکارهای مشـارکت     های شـهر پیـاده   به گونۀ رسمی و فراگیر در همۀ محله 1390سرس در سال 

دهـی   سـازی الگـوی مـدیریت محلـه دانسـته و بـرای سـازمان        های شهر تهران، محله را بسـتر پیـاده   اجتماعی در محله

(. بـر ایـن   115 -118: 1392ی کرده اسـت )غفـاری،   ساز را پیاده« سراهای محله»های اجتماعی، برنامۀ ساخت  مشارکت

را در برنامۀ کاری خود جای داده است. از این رو، با هدف به بار نشسـتن  « راهبرد مدیریت محلی»پایه، شهرداری تهران 

 های محلی را به عنوان بخش بنیادین این فرایند پذیرفتـه اسـت. بـه همـین     گذاشتن بر جامعه فرایند تمرکززدایی، انگشت

محلـۀ شـهر تهـران، مـدیریت محلـه       374هـای مردمـی و تمرکززدایـی، در     دلیر، کوشش شده با هدف جذص مشارکت

 (.118اندازی شود تا به این گونه، شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیر شود )همان:  راه

 

 ای روایی خوب شهری و مدیریت محله رابطۀ حکم

ها کارکرد بازپخش اجتماعی سازوکارهای نـوین قـدرت را بـا آفـرینش زمینـۀ       خوص شهری، محله روایی در الگوی حکم»

یـابی سـرمایۀ    ای بـرای ریخـت   آورند و بستر بهینه های خفوصی و مردمی فراهم می پیدایش کارگزاران دیگری از بخش

)خسـروی،  « نۀ آکنده از اعتمادنداوطلباهای د های خودانگیخته و انجمن هایی از نهاد آفرینند که همان شبکه می 1اجتماعی

را فـراهم  « روایی خوص شهری حکم»کنشی نهادها و بازیگران  های فرایند افقی هم ای زمینه (. مدیریت محله702: 1391

ای، گروهـی از بـازیگران و نهادهـا، در پیونـد      روایی شهری پایبند به مدیریت محله . به این شیوه، در نگرش حکمآورد می

دهنـد کـه زمینـۀ پیـدایش رشـد       اجتماعی را ریخـت مـی   -و نه پایگانی، به شکر افقی، یک پیکربندی فضایی ای شبکه

 (.5: 1388آفریند )الوانی،  فرهنگی را می

 

 ای های )عناصر( مدیریت شهری و مدیریت محله پاره بن

. 2. شـهروندان؛  1دانند، دربرگیرندۀ:  یپاره م یافته از چهار بُن (، مدیریت شهری را سازمان130: 1387عبداللهی و صرافی )

ادارۀ »، «مشارکت»ترتیب وییفۀ  ها، دهنادین و به پاره . بخش خفوصی. هر یک از این بُن4. شورای شهر و 3شهرداری؛ 

ها در چارچوص  پاره دهند. برآیند همکاری این بُن را انجام می« پشتیبانی و همکاری»و « ن ارت و هماهنگی»، «امور شهر

پدیـدار   2داد آنهـا در نگـارۀ    های مدیریت شهری و برآیند یـا بـرون   پاره یت شهری، پیشرفت و آبادانی شهر است. بُنمدیر

 است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Social Capital 
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 بخش خفوصی       شورای شهر                شهرداری                شهروندان                

 

 

 

 

 (130: 1387مایه )عبداللهی و صرافی،  نبُ -. نقش عناصر مدیریت شهری2نگارة 

 

های بنیادین مدیریت شهری اسـت و اگـر    ای، جامعۀ مدنی یکی از پایه دهد که شهروند یا به گفته نگارۀ باال نشان می

ای او را از مشـارکت در   شود، توجه نکند یا به شـیوه  مدیریت شهری به شهروندی که برای آسایش وی شهر مدیریت می

ساالرانه باشد. مدیریتی کـه   خواه و مردم رخۀ مدیریت شهر خود دور نگه دارد، نخواهد توانست مدیریتی برابریفرایند یا چ

 با مردم و شهروندان بیگانه باشد، نه روامندی اجتماعی دارد و نه از پشتوانۀ اجتماعی برخوردار است.

های مـدیریت شـهری بـا توجـه بـه       پاره ری از بُنگی های یک شهر، با بهره های مدیریت محله پاره در همین راستا، بُن

اداری، اقتفادی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت شـهری هـر کشـور و هـر شـهر، پدیـدار شـده و         -ساختار و نهش سیاسی

 اند. بر های مدیریت شهری پاره ای، برگرفته از همان بُن های مدیریت محله پاره ای دیگر، بیشتر بُن اند. به گفته سازمان یافته

پارۀ مشارکت شهروندان و پشتیبانی و همکاری میان مدیریت محله و بخش خفوصی و جامعـۀ مـدنی و    ، بُن2پایۀ نگارۀ 

هـای مـدیریت    پـاره  ای از کارهـای محلـه بـا همـاهنگی شـهروندان، از بُـن       شرکت مردم محله در ادارۀ شهر و انجام پاره

روایـی   برای حکم 1هایی جهانی، مانند برنامۀ توسعۀ ملر متحد ازمانگانۀ جهانی که س هشت های اند، چرا که نمایه ای محله

های  و گویه ها این نمایه 1پوشی زیادی دارند. در جدول  های مدیریت محله هم اند، با نمایه گذاری کرده خوص شهری پیش

 اند. اند، فهرست گردیده گذاری شده کشی و پیش درپیوسته با آنها که برای این پهوهش بیرون

 

 محدودة پژوهش

در جایگاه  1358برای نخستین بار منطقۀ سۀ شهرداری تهران در داخر مرز شهری جای گرفت و در سال  1334در سال 

محله  12های کنونی ریخت گرفت. این منطقه اکنون دارای شش ناحیه و  های شهر تهران با محدوده بندی یکی از بخش

ناحیۀ یک منطقه جـای گرفتـه    ه یکی از آنها محلۀ آرارات است که در( کtehran.ir/default.aspx?tabid=284است )

« نفـر را در خـود جـای داده اسـت     26140(، 1390بر پایۀ سرشماری همگانی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران )»است و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. UNDP 

 

 ت شهرییمدیر

 شهری آبادانیو پیشرفت 

 مشارکت امور شهر ۀادار نظارت و هماهنگی پشتیبانی و همکاری
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غرافیایی، از شـمال  دهد، محلۀ آرارات از ن ر ایستار نسبی ج گونه که نگارۀ پایین نشان می (. همان1390)مرکز آمار ایران، 

های امانیه و  با منطقۀ یک شهرداری )بزرگراه چمران(، از جنوص با منطقۀ شش شهرداری )بزرگراه همت(، از شرق با محله

 (.3مرز است )نگارۀ  کاووسیه )بزرگراه کردستان( و از غرص با محلۀ ونک )خیابان شیش بهایی( هم

 

 

 )نگارندگان( مایه بُن -هرداری تهران. نقشۀ محلۀ آرارات در منطقۀ سه ش3نگارة 

 

 تحلیل ابزارهای و پژوهش روش

« میـدانی  -ای کتابخانه»آوری داده و ابزارهای آمیزشی  تحلیلی، ابزارهای گرد -کاررفته در این پهوهش توصیفی روش به 

 1حلۀ آرارات یـا ناحیـۀ   اند که در امور وابسته به مدیریت شهری ساکن در م است. جامعۀ آماری این پهوهش، کارشناسانی

تَن برگزیده  20گیری گزینشی برای این محله،  سررشته دارند، یا به هر دلیلی با این منطقه آشنایند. بر پایۀ نمونه 3منطقۀ 

بـرای  گزینشـی  گیری  توان به دست آورد. نمونه اند که می هایی های گزینشی بهترین نمونه نمونه، در مواردی ویهه»شدند. 

کـه   هـایی  پـهوهش  در(. »188: 1392اند، مناسب است )بیکر،  هایی که هنوز پای نگرفته ۀ اندیشهیابشی دربارهای  بررسی

تـوان   می باشد، نداشته پذیر ه یا دسترسیشد شناخته چارچوص جامعه چنانچه است، جامعۀ آماری آنها دربرگیرندۀ کارشناسان

بـا روش   بایسـتی  های موردنیـاز  داده هایی که پهوهش انجام ای(. بر162: 1389نیا،  )حافظ« از روش گزینشی بهره گرفت

: 1393؛ مشکینی و دیگران، 103: 1388تن است )احمدی،  20 تا 15 اغلب ها نمونه آید، دست به گری وگو یا پرسش گفت

از  ورنامه در میان کارشناسان برگزیـده پخـش گردیـد. در اینجـا، من ـ      پرسش 20(. به همین دلیر، برای این پهوهش 36

ریـزی شـهری اسـت.     حوزۀ مدیریت و برنامـه  پیوسته و مرتب، بادیرلم تا دکترای  مدرک فوق دارای شهروندان کارشناس،



 518 1394 زمستان، 4، شمارة 3ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

بهره گرفته شده است. در این راستا، از  SPSSافزار  در محی، نرم 1های آماری تی و فریدمن ها، از آزمون برای تحلیر داده

کـار گرفتـه    انۀ یکم، آزمون نخستین و برای آزمودن گمانۀ دوم، آزمون واپسین بـه های باال، برای آزمودن گم میان آزمون

 اند. شده

 

 های پژوهش نمایه

گران برساخته و پیشنهاد شده است که از آن میان، بررسی سه تـن از   از سوی پهوهش هایی روایی خوص، نمایه برای حکم

EIUچـون   المللـی هـم   های نهادهای دیگرگون بـین  ش یافته، با آمیز2های کافمن، کرای و لویتون گران به نام پهوهش
3 ،

ICRG
روایی خوص را گـزینش   حکم های ، بنیاد مانداک و خانۀ آزادی دربارۀ وضعیت اقتفادی و اجتماعی کشورها، نمایه4

انین و مقـررات،  گویی، پایداری سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قو اند: حق ن ردهی و پاسش ها بر این پایه اند. این نمایه کرده

روایی خوص  بوم سازمان ملر متحد، یازده نمایۀ حکم (. زیست99:1383)میدری و خیرخواهان،  حاکمیت قانون و مهار فساد

. 7. برابـری؛  6گرایـی؛   . هـم 5گـویی؛   . پاسـش 4. شـفافیت؛  3مـداری؛   . قانون2. مشارکت؛ 1داند:  شهری را بر این پایه می

 ,UN-Habitat. امنیـت ) 11های پایین و  . واگذاری مسئولیت به الیه10. بینش راهبردی؛ 9پذیری؛  . مسئولیت8کارایی؛ 

شـهر سـنجش کـرد و     24روایی شهری را در  حکم های بوم، نمایه ، همین زیست2006(. در آینده، در سال 2002:19-26

ای اسـت از   بوم، آمیزه سش این زیستروایی خوص شهری بنا بر شنا حکم های نمایه را بر این پایه شناسایی کرد. نمایه 26

روایی بر پایۀ این  گانۀ حکم26 های گویی و امنیت. نمایه اند: مشارکت، برابری، کارایی، پاسش پنج نمایۀ کلی که بر این پایه

هایی دیگـر، ماننـد بانـک جهـانی، پذیرفتـه و       بوم سازمان ملر، از سوی سازمان اند که افزون بر زیست پنج هستۀ بنیادین

روایی خوص شهری و سـنجش آن بـا    هایی که در زمینۀ حکم (. بر پایۀ بررسی76: 1386اند )پاداش و دیگران،  فراگیر شده

گو بودن،  هایی چون مشارکت شهروندان، کارایی، پذیرا و پاسش نهش و چندوچون شهرهای ایران انجام گرفته است، سنجه

روایی خوص شهری در  های حکم ، بینش راهبردی و تمرکززدایی، سنجهگرایی، برابری مندی، هم مسئولیت، شفافیت، قانون

کنشی با یکدیگر، ن ـام   پارچه در هم ای دارند که در ن امی یک برده پنداره های نام اند. هر یک از سنجه ایران نام برده شده

هـا را   ک از این سنجههای پسین، هر ی دهند. در بخش روایی خوص شهری را ریخت می داده به حکم مدیریت شهری پشت

پـور،   کنـیم )بـرک   گذاری و شناسـایی مـی   روایی خوص شهری در شهرهای ایران، پیش های مناسب حکم در جایگاه سنجه

501:1386.) 

ای در ایـران و   ها و الگوهای مدیریت شهری و مدیریت محله های موردنیاز و بر پایۀ شیوه در این مقاله، پس از بررسی

 هـای  ای بـر پایـۀ نمایـه    جهانی، هشت نمایه برای سنجش مـدیریت محلـه   های هش و گزینش نمایهسار پهو بر پایۀ ادص

 اند. گذاری شده های جداگانۀ هر کدام، پیش همراه با گویه 1روایی خوص شهری برگزیده شد که در جدول  حکم

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .T & Friedman Tests 

2. Kaufman, Cry & Leviton   

3. Economist Intelligence Unit 

4. International Country Risk Group 
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 گانۀ پژوهش های هشت . نمایه1جدول 

 گویه نمایه

 مشارکت

ها، مشارکت  گیری تفمیم ها و ریزی برنامه سودرسان، مشارکت مردم در مههای ه مشارکت در فعالیت

هـا، ن ـارت شـهروندان بـر      گیـری  تفـمیم  هـا و  ریـزی  برنامـه  در بخش خفوصی و مدنی نهادهای

 محله.  توسعۀ روند در سازی مشارکت شهروندان آسان،  محله درپیوسته با های گیری تفمیم

 گویی پاسش

 گـویی  باالی مدیریت شهری، پاسـش  رده کارگزاران به محله شهروندان های تهخواس و نیازها رساندن

 مسـئولیت در مـدیریت محلـه، جـذص     بـی  و خودسرانه های به شهروندان، نبود فعالیت  محله مدیران

هـا و   به اقـدام   محله گویی مدیران ، پاسش گویی مدیران محله مشارکت شهروندان محله به دلیر پاسش

 .های خود فعالیت

 پذیری مسئولیت

مسـئولیتی   در محله ، شایسته بودن مدیران محله مسئولیت از سوی مدیریت پذیرش به مردم تشویق

کوشش مدیریت محله در کم کـردن   از سوی خود وی،  محله مدیریت های که دارند، پذیرش اشتباه

،  محلـه  یتاجـرا از سـوی مـدیر    در دسـت  هـای  به سرانجام رسیدن طرح گیری خود، پی های اشتباه

 در راستای تمرکززدایی.  محله احساس مسئولیت مدیریت

 مندی قانون

نفو ،  دارای های محله، تأثیرگذاری شهروندان یا گروه اداری کارهای در سوگیری و بازی وجود پارتی

 بندی شهروندان ، پای محله سودبَر در مدیریت های های محله، دخالت افراد یا گروه گیری در تفمیم

نهـی   شـهروندان، گـردن   حقـوق  به  محله بندی مدیریت شده، پای و مقررات برنهاده قوانین به محله

 قانون. برابر در برابری به  محله مدیریت

 گرایی هم

نهادهـای   و ها با سازمان  محله مدیریت فکری شهروندان، هم با  محله فکری مدیریت هم و سویی هم

 پشتیبانی مـدیریت مدنی )مردم و نهادهای مردمی(، معۀ جا با  محله سویی مدیریت شهری، هم دیگر

 بـین  مشـورت  بـرای  سـازوکار  اجتمـاعی، وجـود یـک    هـای  رده هـا و  بیشتر گروه سودهای از  محله

 . محله مدیریت و شهروندان محله در شهری  ریزی و توسعۀ رسمی برنامه های سازمان

 برابری

یکسان در محله،  و برابر های فرصت به د دسترسیکردن در محله، وجو وناحق حق و بازی نبود پارتی

گـذاری   رسانی و پیش های نیازمند محله در خدمات بخشهمۀ  با  محله رفتار برابر و همسان مدیریت

،  محلـه  وجود برابری جنسیتی )فرصت و نگاه برابر بـه جنسـیت( در همونـدی در مـدیریت     امکانات،

 حله.امکانات م و مناب  گیری خردمندانه از بهره

 شفافیت

، وجـود   محله کارکرد در مدیریت در ، وجود شفافیت محله گیری در مدیریت تفمیم در وجود شفافیت

در   محلـه  مـردم از سـوی مـدیریت    ، ن رخـواهی از  محلـه  مـدیریت  در دادن اطالعـات در  شـفافیت 

 کارکرد مـدیریت  به نسبت ها، توجه به ن ر شهروندان محله  طرح ها و سازی برنامه کُنی و پیاده آماده

 در برای همگانی های ها و برگزاری نشست برنامهگذاری  پیش در محله مدیران محله، روراست بودن

 محله. شهروندان قرار دادن جریان

 کارایی

نو،  بر پایۀ دانش مدیریتی های ، بهبودبخشی اقدام محله مدیریت های همیشگی و پایدار بودن فعالیت

 به و افزودن ها ، کاستن از هزینه محله ادارۀ امور واگذارشده از سوی مدیریت  پافشاری بر بهبود شیوۀ

 گسـترۀ محلـه از سـوی مـدیریت     رسانی در ، پوشش خدمات خدمات از سوی مدیریت محله کیفیت

 . محله های دیگر جامعه از سوی مدیریت به بخش خدماتگذاری  پیش، واگذاری پیوستۀ  محله

 مایه: نگارندگان بُن
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 های پژوهش تهیاف

 های توصیفی یافته

سـال بـوده اسـت     38دهـد کـه میـانگین سـنی آنـان       گویان نشان می شناختی پاسش های جمعیت تحلیر توصیفی از یافته

%( بودنـد. از  35گو نیز زن ) پاسش 7%( و 65گو مرد ) پاسش 13سال(. از ن ر جنسی،  29ترین  و جوان 51گو  )پیرترین پاسش

تن دارای مدرک  7%(، 40تن دارای مدرک کارشناسی ) 8%(، 10دیرلم ) تن دارای مدرک فوق 2تگی، آموخ ن ر تراز دانش

 %(.15دیگر نیز دارای مدرک دکتری بودند ) تن 3%( و 35کارشناسی ارشد )

 

 های استنباطی یافته

در گـام یکـم، مـدیریت     روایی خوص شـهری،  های پهوهش، با توجه به رویکرد حکم در این مقاله، در راستای آزمون گمانه

های  گیری از آماره با بهره 1ای در محلۀ مورد پهوهش بررسی و تحلیر شده است. در این راستا، با انجام برآورد آماری محله

های دوگانۀ  های تی و فریدمن، در چارچوص گمانه گیری از دو ابزار آزمودن آماری؛ یعنی آزمون ها، با بهره سنجش میانگین

روایی خوص شهری، به بوتۀ آزمون  حکم های ای در محلۀ مورد پهوهش از نمایه اثرپذیری مدیریت محله پهوهش، وضعیت

 شوند: های تی و فریدمن، به دیسۀ زیر آزمون می های پهوهش، بر پایۀ آزمون گذاشته شده است. گمانه

روایـی خـوص    حکـم  هـای  نمایهد کارکرمینۀ آرارات در زمحلۀ »برای آزمون گمانۀ یکم با نام  آزمون گمانۀ یکم: -

دادهـای بـه    ای بهره گرفته شده است. بـر پایـۀ بـرون    نمونه تک t-test، از آزمون پارامتری «شهری، وضعیتی درخور دارد

ها  دهند، وضعیت کارکرد هر یک از این نمایه نشان می 2های موجود در جدول  گونه که یافته دست آمده از این آزمون، آن

هـا بـا دگرسـانی یـا      آرارات، دگرسان و دیگرگون است و مراجعه به دو ستون درپیوسته با اندازۀ میانگیندر مدیریت محلۀ 

 و بـر  5تا  1که بین )بررسی  تحتدامنۀ طیفی  نگرش بهبا خوبی بیانگر این امر است.  آمده به دست های به تفاوت میانگین

های پهوهش، دارای بهینگی عددی نسبتام مطلوص و  ر نمایهآشکار شد که میانگین بیشت (طیف لیکرت در نوسان استپایۀ 

 (.2نسبتام نامطلوص است )نگاه کنید به جدول 

 

 نمایۀ مشارکت

گانـۀ   هشـت  هـای  داد ارزیابی کارشناسان حوزۀ مدیریت شهری از نمایه که برون 2های جدول  دادها یا ستانده بر پایۀ برون

ش است، تحلیر وضعیت بهینگی میـانگین بـرای نمایـۀ مشـارکت نشـان      روایی خوص شهری درپیوسته با این پهوه حکم

آمده برای آن کمتر  دست در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص جای دارد و چون تراز معناداری به 5/3دهد که اندازۀ میانگین  می

د کـارکرد نسـبتام   تـوان وجـو   % است. از ایـن رو، مـی  95(، بیانگر اطمینان آماری 5/0 >494/0است ) 5/0از لغزش آماری 

 ای آرارات را پذیرفت. مطلوص نمایۀ مشارکت در مدیریت محله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Compute 
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 ای نمونه تک Tروایی خوب شهری در محلۀ آرارات بر پایۀ آزمون  های حکم وضعیت کارکرد نمایه .2جدول 

 3=  آزمون مورد عددی بهینگی

 ها نمایه

ۀ آمار

 آزمون

T 

 میانگین

 دگرسانی

 تفاوت یا

 میانگین

 درجۀ

 دیآزا
 معناداری

 95فاصلۀ اطمینان 

 درصد

اندازۀ 

 ینیپا
 باالاندازۀ 

 199/0 -099/0 494/0 19 0500/0 05/3 698/0 مشارکت

 283/0 965/0 000/0 19 190/0 19/3 25/4 گویی پاسش

 -360/0 -699/0 000/0 19 -530/0 47/2 -53/6 پذیری مسئولیت

 0664/0 -383/0 008/0 19 -225/0 77/2 -96/2 مندی قانون

 -736/0 -963/0 000/0 19 -850/0 15/2 -72/15 گرایی هم

 -809/0 -950/0 000/0 19 -880/0 12/2 -10/26 برابری

 -286/0 -513/0 000/0 19 -400/0 60/2 -36/7 شفافیت

 125/0 -105/0 858/0 19 1000/0 01/3 181/0 کارایی

 روایی حکم های گروه نمایه

 شهری خوص
64/22 67/2 329/0- 19 000/0 359/0- 298/0- 

 است. مطلوص 5تا  68/3 یانگینِو م مطلوص؛ نسبتام 67/3تا  34/2 میانگینِ نامطلوص؛ 2.33تا  1 یانگینِ: معددی بهینگی

 % خواهد بود.99 ترازدر  یمعنادار >001/0Pاندازۀ %؛ و با 95 ترازدر  یمعنادار>P 5/0اندازۀ  با: توجه

 های پهوهش مایه: یافته بُن

 

 گویی نمایۀ پاسخ

ای آرارات نسبتام مطلوص است؛ چرا که تحلیر وضعیت بهینگی میانگین بـرای ایـن    گویی در مدیریت محله کارکرد نمایۀ پاسش

آمـده،   دسـت  در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص جـای دارد و چـون تـراز معنـاداری بـه      19/3نشان از این دارد که میانگین   نمایه

 % برای نمایۀ مزبور نیز است.99(، بیانگر اطمینان آماری 001/0 >000/0است ) 001/0از کمینۀ لغزش آماری تر  پایین

 

 پذیری نمایۀ مسئولیت

ایـن   دهد که پذیری نشان می پدیدار است، تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای نمایۀ مسئولیت 2طور که از جدول  همان

بهینگی نسبتام مطلوبی برخوردار است و از آنجایی که تراز معنـاداری آن از کمینـۀ لغـزش    از  47/2با اندازۀ میانگین   نمایه
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ــاری  ــر اســت ) 001/0آم ــاری آن 001/0 >000/0کمت ــان آم ــۀ  99(، اطمین ــارکرد نمای ــر ک ــن رو، تحلی % اســت. از ای

 د پهوهش است.ای در محلۀ مور در مدیریت محله  پذیری، نشان از کارکرد نسبتام مطلوص این نمایه مسئولیت

 

 مندی نمایۀ اانون

در دسـتۀ بهینگـی نسـبتام     77/2دهد که اندازۀ میانگین  مندی نشان می تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای نمایۀ قانون

تـر اسـت    پـایین  5/0جایی که اندازۀ معناداری برای آن از بیشینۀ انـدازۀ لغـزش آمـاری یعنـی      مطلوص جای دارد و از آن

مندی در مـدیریت   توان کارکرد نسبتام مطلوص نمایۀ قانون % است. از این رو، می95بیانگر اطمینان آماری (، 5/0 >008/0)

 ای آرارات را پذیرفت. محله

 

 گرایی نمایۀ هم

ای آرارات، کـارکرد نـامطلوص دارد. وضـعیت     گرایی در مدیریت محلـه  گونه که در جدول باال پدیدار است، نمایۀ هم همان

در دستۀ بهینگی نامطلوص یا ضعیف است  15/2دهد که وضعیت میانگین  گرایی نشان می ین برای نمایۀ همبهینگی میانگ

دهنـدۀ اطمینـان    (، نشـان 001/0 >000/0است ) 001/0و از آنجا که تراز معناداری برای آن کمتر از کمینۀ لغزش آماری 

 % است.99آماری 

 

 نمایۀ برابری

نشان از بهینگی نامطلوص یا ضـعیف   12/2دهد که اندازۀ میانگین  ی نمایۀ برابری نشان میتحلیر وضعیت بهینگی میانگین برا

(، بیانگر اطمینان 001/0 >0.000تر است ) پایین 001/0آمده برای آن از کمینۀ لغزش آماری  دست است و چون تراز معناداری به

 ای آرارات را پذیرفت. رابری در مدیریت محلهتوان کارکرد نامطلوص از نمایۀ ب % است. بر این پایه، می99آماری 

 

 نمایۀ شفافیت

دهد که در رابطه با نمایۀ شفافیت، تحلیر وضعیت بهینگی میانگین نمایۀ مزبور که میانگین آن  نشان می 2ارزیابی جدول 

  ری ایـن نمایـه  تر بـودن تـراز معنـادا    است، بیانگر بهینگی نامطلوص آن در مدیریت محلۀ مورد پهوهش است. پایین 60/2

% اسـت، نشـان از کـارکرد    99دهندۀ اطمینـان آمـاری    ( که نشان001/0 >000/0) 001/0نسبت به کمینۀ لغزش آماری 

 دارد.  نامطلوص این نمایه

 

 نمایۀ کارایی

آمـده اسـت،    دسـت  برآیند ارزیابی دیدگاه کارشناسان که پس از تحلیر وضعیت بهینگی میانگین بـرای نمایـۀ کـارایی بـه    

است و از این رو، بهینگی نسبتام مطلوبی دارد. ولی چون تراز معنـاداری   01/3  دهندۀ این است که میانگین این نمایه اننش
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سـوی   (، بیانگر نبود اطمینان آماری و پذیرش گمان ناهم5/0 <858/0است ) 5/0برای آن، بیشتر از بیشینۀ لغزش آماری 

ای آرارات( است. بنابراین، کارکرد نمایۀ کارایی در  کارایی در مدیریت محله آن )گمان صفر به معنای نامناسب بودن نمایۀ

 ای آرارات نسبتام مطلوص است. مدیریت محله

 

 روایی خوب شهری در مدیریت محلۀ آرارات های حکم کارکرد مجموعۀ نمایه

دهـد کـه    ی خوص شهری نشان میروای گانه( حکم های هشت  های )نمایه  تحلیر وضعیت بهینگی میانگین برای گروه نمایه

آمـده بـرای آن، کمتـر از     دست در دستۀ بهینگی نسبتام مطلوص قرار دارد و از آنجا که تراز معناداری به 67/2اندازۀ میانگین 

% اسـت. در ایـن راسـتا، روی هـم رفتـه،      99(، بیانگر اطمینان آماری 001/0 >000/0است ) 001/0کمینۀ لغزش آماری 

روایی خوص شهری در مدیریت محلۀ آرارات را  اند، کارکرد نسبتام مطلوص حکم نچه کارشناسان ارزیابی کردهتوان بنا بر آ می

سـوی   شود؛ بنابراین گمان ناهم %( پذیرفته می99پذیرفت و بیان کرد که گمانۀ یکم پهوهش، با باالترین اطمینان آماری )

 شود. در این محله است، رد میروایی خوص شهری  آن، که به معنای نبود کارکرد خوص حکم

روایـی خـوص شـهری، مشـارکت و      هـای حکـم   از میان نمایه»برای آزمون گمانۀ دوم با نام  آزمون گمانۀ دوم: -

هـای   ، برای سنجش دگرسانی یا تفاوت میـانگین «دارندای در محلۀ آرارات  در مدیریت محلهی بیشترگویی، کارکرد  پاسش

 گیری شده است. از آزمون ناپارامتری فریدمن بهرهگانۀ پهوهش،  های هشت   نمایه
 

 بندی فریدمن در محلۀ آرارات، بر پایۀ آزمون رده روایی خوب شهری های حکم . تفاوت معناداری میانگین نمایه3جدول 

 میانگین عددی شمار نمونه ها نمایه
ای  میانگین رده

 فریدمن

 ها توصیفی

 بیشینه کمینه

 50/3 50/2 15/7 05/3 20 مشارکت

 40/3 80/2 15/8 19/3 20 گویی پاسش

 3 2 75/3 47/2 20 پذیری مسئولیت

 50/3 33/2 45/5 77/2 20 مندی قانون

 60/2 80/1 83/1 15/2 20 گرایی هم

 40/2 2 90/1 12/2 20 برابری

 3 20/2 35/4 60/2 20 شفافیت

 40/3 60/2 28/7 01/3 20 کارایی

ـ  حکـم  هـای  گروه نمایه  یروای

 شهری خوص
20 67/2 15/5 53/2 75/2 

 112.823 کای دو

 8 درجۀ آزادی

 000/0 تراز معناداری

 های پهوهش مایه: یافته بُن  
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 3های جدول  مایه: نگارندگان، بر پایۀ داده بُن -های پژوهش . میانگین نمایه4نگارة 

 

ن درپیوسته بـا مـدیریت شـهری در محلـۀ تحـت      که ستاندۀ ارزیابی ن رهای کارشناسا 3دادهای جدول  بر پایۀ برون

روایـی خـوص    های حکـم   دادهای آزمون فریدمن برای سنجش دگرسانی معناداری میان نمایه پهوهش است، بررسی برون

 شهری، بیانگر چند عامر دیگرگون به دیسۀ پایین است:

وایـی خـوص شـهری برگزیـدۀ ایـن      ر آمده برای هر هشت نمایـۀ حکـم   دست الف( یکم اینکه اندازۀ میانگین عددی به

هـای   دهندۀ باالتر بودن میـانگین  روایی خوص شهری، بر پایۀ آمارۀ بهینگی عددی نشان های حکم پهوهش و گروهۀ نمایه

هـای   ای آرارات، هـر یـک از نمایـه    ( اسـت. از ایـن رو، در مـدیریت محلـه    33/2آنها از مرز بهینگی ارزش عددی )یعنی 

 اند. شهری، به اندازۀ دیگرگونی کاربرد داشتهروایی خوص  گانۀ حکم هشت

دهد، بیشـترین میـانگین عـددی     ها با آمارۀ فریدمن نشان می های برآمده از ارزیابی داده ص( دوم اینکه چنانچه ستانده

 ای، دهنـادین، بـه   ( و بیشـترین میـانگین رده  01/3و کارایی )( 05/3(، مشارکت )19/3گویی ) های پاسش دهنادین به نمایه

 (.4و نگارۀ  3( در پیوسته است )جدول 15/7( و مشارکت )28/7(، کارایی )15/8گویی ) های پاسش نمایه

خـوبی   بـه  4دهنـد و در نگـارۀ    ها با آمارۀ فریدمن نشان مـی  های برآمده از ارزیابی داده پ( سوم اینکه چنانچه ستانده

( 83/1گرایی ) اداری با شش نمایۀ دیگر دارند: یکی نمایۀ هم، دگرسانی معن ای دو نمایه نمایان و روشن است، میانگین رده

 (.90/1و دیگری نمایۀ برابری )

منـدی از   گویی، کارایی و قانون ای چهار نمایۀ مشارکت، پاسش ت( چهارم اینکه هم میانگین عددی و هم میانگین رده

گرایـی،   ای چهار نمایۀ هم و میانگین عددی و ردهها، باالتر  ( گروهۀ نمایه15/5ای ) ( و میانگین رده67/2میانگین عددی )

تر است. این به آن معنا است که چهار  ها پایین ای گروهۀ نمایه پذیری و شفافیت از میانگین عددی و رده برابری، مسئولیت

 رند.های چهارگانۀ پیشین، کارکرد نامطلوص یا ضعیفی در مدیریت محلۀ تحت بررسی دا نمایۀ پسین، به وارونۀ نمایه

گانه در محلۀ تحت بررسـی، در تـراز    های هشت روایی خوص شهری در نمایه ث( پنجم اینکه میان اندازۀ کارکرد حکم

شـده در   گـذاری  (. روی هم رفته، از آنجا که دو نمایۀ پـیش 001/0 >000/0دگرسانی معناداری وجود دارد ) 001/0آلفای 

ای بـاالتر در سـنجش بـا     هایی با میـانگین رده  گویی، در میان نمایه های مشارکت و پاسش گمانۀ دوم پهوهش، یعنی نمایه
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تـر اسـت،    ( پـایین 001/0 >000/0اند و لغزش آماری آنها از کمینـۀ لغـزش آمـاری )    های پهوهش جای داشته دیگر نمایه

 توان گمانۀ دوم پهوهش را پذیرفت. %، می99بنابراین، با اطمینان آماری 

 

 برآیند

ای این پهوهش، باید به این نکته نمارش و اشاره داشت که مدیریت شهری کنـونی در شـهرهای    نگارهدر حوزۀ نگری یا ا

هـای دیگرگـون    موجـود در حـوزه  نـۀ  و چنـدگو   های چندگانه شهرها، به شوندهایی چون پیچیدگی ویهه در کالن جهان، به

گیـری از   ناچار به بهـره ری باال به پایین، راستی الگوی مدیریت دستو در توان مدیریت متمرکز شهری نیست و بهشهرها، 

مرکـزی   ای دیگر، مدیریت تـک  . به گفتهپدیدار است( 1گونه که در نگارۀ  )آن مدنی استمعۀ های بخش خفوصی و جا توان

گذار هایی برای  در یکی دو دهۀ پسین، پویش گر است. در این راستا، بر و سلطه ای دولتی ناکارآمد، پرهزینه، زمان هسته یا یک

گیـری از   پوش بر بهره ای مدیریتی در سراسر جهان آغاز شد که بیشینۀ آنها هم به سوی الگوهای نوین تمرکززدا و چندهسته

شهرها، سرردن بخشی  ها در کالن های این پویش های شهروندی و نهادهای بخش خفوصی بوده است. امروزه بارقه یرفیت

شـهر تهـران در    گفته است. این رویه در شهرهای بزرگ ایران، به ویـهه کـالن   از امور مدیریت شهرها به این دو بخش پیش

هـا و   نمود یافته است. مدیریتی کـه بـه بـار نشسـتن آن، نیازمنـد اثرپـذیری کارسـاز از اصـر        « ای مدیریت محله»چارچوص 

ه گواه هستیم که شـهرداری  بنابراین، امروزاست. « روایی خوص شهری حکم»ترین الگوی ادارۀ شهری، یعنی  های نوین نمایه

، بازنگری در شیوۀ دیرین مدیریت شهری این شهر را پیش گرفته است. این بازساخت مدیریتی که فـرآورده  شهر تهران کالن

 شهر در جریان است. های این کالن اکنون در همۀ محله ای است، هم و برآیند آن مدیریت محله

گوی مـدیریت شـهری    شود که مدیریت متمرکز، دیگر پاسش تیجه گرفته میهای باال، ن بر این پایه و در راستای نویسه

کنشی میان سه بخش اجرایـی شـهرداری،    ها و از پایین به باال، در یک هم اکنون مدیریت از تراز محله تهران نیست و هم

  از پهوهش پیش دادهای برآمده ها و بخش خفوصی، کارآمدترین گونۀ مدیریت شهری تهران است. برون شهروندان محله

یارانـه و   ( به سوی مدیریت محله بـر پایـۀ الگوهـای محلـی و هـم     3روی نیز نشان از گرایش محلۀ مورد پهوهش )نگارۀ 

 شوند. گذاری می دادها، به دیسۀ موشکافانه، به گونۀ پایین پیش است. این برون  ساالرانه مردم

 2ای برای ایـن گمانـه در جـدول     نمونه تک t-testاز آزمون  دادهای برآمده در زمینۀ آزمون گمانۀ یکم، چنانچه برون

های مورد ن ر در مدیریت محلۀ مورد پهوهش، دگرسانی معناداری دارد. مشاهدۀ  دهند، تراز و اندازۀ کارکرد نمایه نشان می

کنـد. در ایـن    کار مـی آمده به روشنی این گزاره را آشـ  دست های به ها با دگرسانی میانگین های درپیوسته با میانگین ستون

های پهوهش، دارای بهینگی عـددی نسـبتام مطلـوص تـا      میانگین بیشتر نمایه دست آمد، این بود که که به زمینه، برآیندی

از هشت نمایۀ برگزیده، دارای برآیندی مطلوص و نسبتام   ها، سه نمایه  ای، از ن ر اندازۀ کارکرد نمایه نامطلوص است. به گفته

هـا،   درصـد نمایـه   50اند. این بـه آن معنـا اسـت کـه بـیش از       مایه هم دارای برآیندی نامطلوص و ضعیفمطلوص و پنج ن

تر اسـت. همچنـین    است، پایین 3کارکردی درخور ندارند و ستاندۀ میانگین آنها، از آستانۀ بهینگی مورد آزمون که برابر با 

رفته مثبت است و حتـی گمانـۀ درپیوسـته بـا آنهـا نیـز        هم ویها ر  بیانگر این است که هر چند میانگین کلی کارکرد نمایه

 (.2نامطلوص و ضعیف است )جدول   نمایه 8نمونه از  5پذیرفته شده است، ولی بهینگی 
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نشـان   4و نگـارۀ   3دادهای برآمده از آزمون این گمانـه در جـدول    گونه که برون در رابطه با آزمون گمانۀ دوم، همان

گـویی   های پاسـش  ای جدول مزبور پدیدار است، دهنادین، نمایه درپیوسته با میانگین عددی و رده های دهند و در ستون می

( بیشترین کارکرد را در مدیریت محلۀ آرارات دارنـد. بنـابراین گمـان نخسـتین     15/7( و مشارکت )28/7(، کارایی )15/8)

مدیریت محله دارند( به راستینه بسیار نزدیک بوده گویی، کارکرد بیشتری در  پهوهشگران )اینکه دو نمایۀ مشارکت و پاسش

است؛ چرا که دگرسانی چندانی میان نمایۀ کارایی و مشارکت از ن ر اندازۀ کارکرد وجود نـدارد و کمتـر از لغـزش آمـاری     

یی، گـو  چهار نمایۀ مشارکت، پاسـش درخور دیگر در این ارزیابی این است که ( است. از این گذشته، نکتۀ 001/0 >000/0)

گرایـی،   ها دارند و چهار نمایۀ هم تری نسبت به میانگین گروهۀ نمایه ای پایین مندی میانگین عددی و رده کارایی و قانون

ها دارند. از سوی دیگر، با توجه به بهینگـی   تر از میانگین گروهۀ نمایه پذیری و شفافیت، میانگینی پایین برابری، مسئولیت

در سنجش با میـانگین گروهـۀ    90/1و  83/1ای  گرایی و برابری )دهنادین، با میانگین رده مضعیف و ناکارآمد دو نمایۀ ه

دهند، بایسـتی بـیش از    اندرکاران شهری در پیوسته با محله انجام می هایی که دست ریزی (، در برنامه15/5ها، یعنی  نمایه

گرایی و برابری برردازند و آنها را در  ویهه دو نمایۀ هم های درپیوسته با این چهار نمایۀ پسین؛ به بخشی نمایه پیش به توان

 ای خود در راستای مدیریت شهری جای دهند. های توسعه ها و اقدام اولویت برنامه

دادهای برآمده از آزمون هر دو گمانه برای ارزیابی ن رهـای کارشناسـان مـدیریت     ای که برون رفته، آن گونه هم روی

 3برای گمانۀ یکم و جدول  2دهد و به دیسۀ موشکافانه در جدول  ای این پهوهش، نشان میه شهری در جایگاه آزمودنی

برای گمانۀ دوم آمده است، اگرچه ارزیابی پایانی و فرجامین، نشان از وضعیت نسبتام مطلـوص یـا میانـۀ کـارکرد      4و نگارۀ 

ـ  روایی خوص شهری دارد و در پی آن، هر دو گمانۀ پهوهش پذیرش شده حکم د، ولـی بایـد توجـه داشـت کـه بـر پایـۀ        ان

( و ناپـارامتری فریـدمن   Tبـا هـر دو آزمـون پـارامتری تـی )      3و  2هـای   های به دسـت آمـده در هـر دو جـدول     ستانده

(Friedmanچهار نمایه از هشت نمایۀ تحت بررسی که در ریخت ،) ای، بسیار کارسازند، در محلۀ مورد  یابی مدیریت محله

پـذیری و شـفافیت    گرایی، برابری، مسئولیت اند: هم وص یا ضعیف دارند. این چهار نمایه بر این پایهپهوهش وضعیتی نامطل

در ن ر  100ها کمتر است. این یعنی اینکه اگر نمرۀ آنها را از  تر نمارش شد و میانگین آنها از میانگین میانۀ نمایه که پیش

، از میان هشت نمایـۀ  2تر است. همچنین در جدول  اندازۀ میانه، پاییناست. در نتیجه، کارکرد آنها از  50بگیریم، کمتر از 

سـازی اینکـه: بـا     پهوهش، در محلۀ مورد پهوهش، برآیند پنج نمایه در کارکرد م ثر در مدیریت محله، منفی است. روشن

میانگین پـنج نمایـۀ   گویی و کارایی،  شود که سوای سه نمایۀ مشارکت، پاسش آشکار می 2نگاهی به ستون میانگین جدول 

آمـده در جـدول    دسـت  های بـه  تر است و دگرسانی میانگین پایین 3، یعنی از رقم عددی مورد آزموندیگر از نمرۀ بهینگی 

ها و پیرامون انجام امور و کارهای محله وضعیتی  گیری گرایی در تفمیم کنند. از این رو، هم مزبور این مهم را پذیرش می

گیـرد،   انـدرکاران ادارۀ محلـه انجـام نمـی     رنگ است و به دیسۀ دادگرانه به دسـت دسـت   بسیار کمنامطلوص دارد، برابری 

هـا   ها، سیاست کنند و در تفمیم دهند، احساس مسئولیت نمی خوبی در برابر کارهایی که انجام می اندرکاران محله به دست

ن، از ن ر اندازۀ کارکرد، بیشترین اندازه، دهنادین، به و کارهایی که باید انجام دهند، شفاف و روراست نیستند. افزون بر ای

گرایی و برابری درپیوسته است. برآیند  پذیری، هم مندی، شفافیت، مسئولیت گویی، کارایی، مشارکت، قانون های پاسش نمایه

ای محلۀ  دیریت محلهگویی، دارای بیشترین کارکرد و نمایۀ برابری، دارای کمترین کارکرد در م بنیادی این که نمایه پاسش
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روایی خوص شهری، به محلۀ مورد پهوهش، یعنی  های حکم (. و اگر بخواهیم به کارکرد نمایه4)جدول  مورد پهوهش دارند

است و از این رو، وضـعیت   8از  3باشد، نمرۀ این محله،  8تر نمره بدهیم و سقف نمره هم  ای دقیق محلۀ آرارات به شیوه

هـا   مراتـب کـارکرد نمایـه    پلکان پایگـانی یـا سلسـله    4آن نامطلوص یا ضعیف است. در نگارۀ روایی خوص شهری در  حکم

 خوبی روشن است. به

 . نامطلوب و ضعیف بودن پنج نمایه از هشت نمایۀ پژوهش4جدول 

 ردۀ کارکرد برآیند بهینگی نمایه دگرسانی میانگین بهینگی عددی آزمون نمایه

 مشارکت

3 

0500/0 + 3 

 1 + 190/0 یگوی پاسش
 6 - -530/0 پذیری مسئولیت

 4 - -225/0 مندی قانون

 7 - -850/0 گرایی هم

 8 - -88/0 برابری

 5 - -400/0 شفافیت

 2 + 1000/0 کارایی
 2های جدول  نگارندگان، بر پایۀ ستانده مایه: بُن
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http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?bib=500062792
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