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 چکیده

اند.  آورده یرودر مدیریت شهری  یا محله ۀتوسع یبه سمت راهبردها ریاخ یها در دهه ایدن یاز کشورها یاریبس

در  زین رانیدر ا .حوزه داشته است نیدر ا یا گسترده یها تیاست که فعال ییکشور انگلستان از جمله کشورها

تجارب است.  نیاز ا یکی رانمحله در شهر ته تیریمد ۀپا گرفته است، تجرب یتجارب مختلف ریاخ یها دهه

محله در  تیریمد ۀمحله در شهر تهران و تجرب تیریمد ۀدر حوز رانیتجارب ا ۀسیحاضر مقا ۀهدف مقال

شود.  انیآن ب یداریارتقا و پا یبرا ییها و شاخص ییتجربه شناسا نیا یها چالش قیطر نیانگلستان است تا از ا

 یکم یها هو داد یفیو ک یکه با استفاده از روش مطالعه اسناد ستا یلیتحل-یفیمقاله از نوع توص ۀروش مطالع

 تیریمد تیوضع لیبه تحل نفر( 3000)براساس جامعه آماری مراجعه کنندگان به سرای محله و حجم نمونه 

آن  ۀمحله در انگلستان و تجرب تیریمد انیم یبارز یها تفاوت دهد یمقاله نشان م یها افتهیمحله پرداخته است. 

محله  تیریبرداشت و هدف از مد ۀحوز یها ها مربوط به تفاوت تفاوت نیدر شهر تهران وجود دارد. بارزتر

جلب  نهیمحالت محروم است. در زم یو توانمندساز یمحله معطوف به ادغام اجتماع تیریاست. در انگلستان مد

در  یمشارکت یریگ میتصم ندیدر فرا یاز مشارکت آنان، در کشور انگلستان مردم محل تیساکنان و حما یهمکار

که در شهر تهران مشارکت به  یدر حال رند،یخدمات درگ ندگانده ارائه یها تیها و فعال خدمات، برنامه انیب

 .شود یمحله ابالغ م تیریبه مد یشهردار یاست که از سو ییها ها و برنامه مفهوم شرکت در کالس
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 و بیان مسئله مقدمه

نسبتاً طوالنی در متون و نوشتارهای علمی و  ۀرغم سابق به محور اجتماعو توسعۀ محلی 

مورد توجه قرار مبحثی اساسی  در قالب توسعۀ محلی و به عنوان 1980اجرایی، در اواخر دهۀ 

های عملکردی شهر در  ای کوتاه در این دهه و با توجه به نگرش ویژه به سلول با وقفه .گیرد می

توان به  . در این زمینه میشود ح میرای به عنوان مفهومی جدیدتر مط قالب اجتماعات محله

ت مقیاس به عنوان راهکاری عملی برای تقوی 1993اشاره کرد که از سال  «21دستور محلی »

دستورالعمل به دنبال تشویق مسئوالن محلی به منظور ایجاد و توسعۀ  ینمحلی وارد عمل شد. ا

های خصوصی و محلی و دولتی برای ایجاد توسعه در سطح  های همکاری میان بخش برنامه

های اخیر، مدیریت شهری و محلی نیز در دهه(. 1: 1384هودنسی، محلی بوده است )رفیعیان،

 هایمقیاس گیریشکلو  شهرنشینی ابعادۀ فزایند رشدبه بعد به دلیل  1970از دهۀ خصوصاً 

های پایدار و حلاست. یافتن راه شده مواجه نوینی هایچالش با شهری رشد از جدیدی

های مختلف مسائل شهری از نگری و توجه به ابعاد و جنبه مبتنی بر شمولیت همگانی، جامع

 مدیریت و ریزیبرنامه تأکید و توجه میان این درنظر مدیران شهری اجتناب ناپذیر است. 

 معطوف شهری زندگی ملموس ابعاد و ترییناپ سطوح به دیگری زمان هر از بیش شهرها،

تر برای  پایین(. توجه به سطوح 37: 1385؛ به نقل از جاچی پور، 1993، 1)فریدمن است شده

و ...  2نهاد های مردم ریزان، مقامات رسمی و انجمن گذاران، برنامه مدیریت بهتر شهرها، سیاست

های جدید در ادارۀ شهرها، توسعۀ آنها و عرضۀ  ها و برنامه را به تالش برای اتخاذ سیاست

محور،  اعخدمات در آنها وادار کرده است. با توجه به شروع روندهای توسعۀ محلی و اجتم

ها برای مقابله با مشکالت  ترین سیاست از جمله اصلی« گذاری محلی گرایی و سیاست محله»

پرداختن به حوزۀ مدیریت محلی و  های شهری به طور خاص است. شهرها و برخی از محله

؛ 1384های مورد توجه پژوهشگران ایرانی )ایمانی جاجرمی،  مدیریت محله یکی از دغدغه

؛ مشکینی و 1391؛ ویسی، 1391؛ نوریان و مظفری پور، 1386ی و فیروزآبادی، ایمانی جاجرم

 ( بوده است.1393همکاران، 

در کشور انگلستان، در سطح کالن و تئوریک در پاسخ  به خأل محله و « مدیریت محله»

زوال محله از یک سو و مسئله عرضۀ خدمات برای همه مردم و شهروندان در راستای ادغام 
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برای نخستین بار در گزارش تیم سیاست و « مدیریت محله»شروع شده است. فرایند  اجتماعی

به عنوان  2002وابسته به بخش ادغام اجتماعی وزارت کشور انگلیس در سال  1اجرای شمارۀ

ابزاری برای توانمند کردن اجتماعات محروم و ارتقای خدمات محلی از طریق بهبود خدمات 

و پاسخگوتر کردن آنها در مقابل نیازهای محلی، موجودیت پیدا اجتماعی، به شکل پیوندی 

های محروم با طیفی از مسائل پیچیده  (. این گزارش دریافت که محله6: 2011، 2کرد )پیل

شان  روبرویند که رهایی از آنها محرومیت را با مشکل مواجه کرده و روز به روز اوضاع

ارتقا و »واست تا نقش ظرفیتی مدیریت محله در خ ، این برنامه میدر واقعشود.  تر می وخیم

 را بررسی کند.« کاهش شکاف میان محرومان و سایر اعضای محله»و « بازسازی محله

 تشکیل مجوزدر ایران و به طور خاص در شهر تهران، طرح مدیریت محله، بر مبنای 

 مصوبتهران  شهرداری دوگانه و بیست مناطق اجتماعی های مشارکت ساماندهی ستاد

 العاده فوق علنی رسمی جلسات ششمین و بیست و دویست و پنجمین و بیست و دویست

شکل گرفت. بر اساس  80در نیمۀ دوم دهۀ  تهران( دوم دوره) شهر اسالمی شورای عادی و

محله دارآباد،  1به صورت پایلوت )در منطقۀ  1388این مجوز، طرح مدیریت محله از سال 

به صورت کامل به اجرا  1390در محله فرحزاد و پرواز( و از سال  2کاشانک و اراج در منطقه 

ی حضوری( پس از ها های مدیران شهری )مصاحبه گذاشته شده است. بر اساس گفته

ها که جایگاهی صرفاً نظارتی در سطح محلی داشتند خأل جایگاه اجرایی  یاریشوراگیری  شکل

شد. لذا مدیریت محله به عنوان بازوی اجرایی ساختار نهادی سطح محله  احساس می

طرح مدیریت »)شورایاری( شکل گرفت. بر اساس مصوبات موجود در این زمینه، اجرای 

های شهر تهران با هدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در هدر محل« محله

گیری مؤثر از ظرفیت مشارکت، همکاری و توانمندی مقیاس محله به خود ساکنان محله و بهره

مندان به مسائل شهری در مقیاس  ساکنان، فرصت حضور، همکاری و تعامل تمامی عالقه

یابی و ایجاد احساس تعلق شکل  ای در حوزۀ هویت هها و شکوفایی استعدادهای محل محله

ارتباطی میان مدیریت  ۀها، حلق های محلههای محلی و شورایاری ها، انجمنتشکلگرفت. 

)ذاکری،  پردازندببه تمرین مشارکت مدنی در سطح محلی  قرار گرفتند تاو شهروندان  محلی

آلیستی بوده  شهر تهران چنان ایدهشده از مدیریت محله در  های بیان برداشت(. 6-5: 1390
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و ... منجر شده است. « شهردار کوچک محله»، «پارلمان محله»مانند است که به رواج مفاهیم 

گیری چنین برداشت  عامل شکل« مدیریت محلی»با « مدیریت خدمات محله»اختالل مفهوم 

محوری و  لهآلی بوده است. در مقالۀ حاضر سعی شده است یکی از تجارب عملی مح ایده

های مشابه خارجی مقایسه و تجزیه و تحلیل شود. هدف این  های محلی با نمونه سیاست

هایی  های موجود و دستیابی به شاخص هایی برای اصالح چالش تجزیه و تحلیل بیان پیشنهاد

برای ارتقای آن است. سؤاالتی که مقاله به دنبال پاسخ به آنهاست عبارتند از: مهمترین 

محوری و توسعۀ محلی در  ای الگوی سیاست محلی مدیریت محله، به منظور محلهه تفاوت

اند؟  ایران و انگلستان از نظر بینشی، ساختار نهادی، عملکردی و اثربخشی فعالیتی کدم

اند؟ مهمترین  حوزه بر شمرده شده کدم 4های مدیریت محله در شهر تهران در  مهمترین چالش

های وضعیت مطلوب  ها چه هستند؟ شاخص کننده این چالشیجاداعوامل تأثیر گذار و  

 اند؟ مدیریت محله در شهر تهران کدم

 

 تحقیقپیشینۀ 

در حوزۀ مدیریت محلی و ارزیابی عملکرد آن مطالعاتی صورت گرفته است که در اینجا به دو 

محله در ( در ارزیابی مدیریت 2004) 1شود. پاور نمونۀ داخلی اشاره می دونمونۀ خارجی و 

شناسی مدیریت خدمات محلی پرداخته است و در این زمینه بیان کرده انگلستان به آسیب

های مدیریت محله، نبود استراتژی برای عملیاتی کردن آن ترین محدودیتیکی از عمده»است، 

های سازمانی و مالی خاصی را برای موفقیت  شرط او پیش«. های متعدد استپس از تجربه

کند. از نظر او پیشرفت در استقرار مدیریت محلی به کندی مات محلی بیان میمدیریت خد

ای است که بتواند یرا این امر مستلزم فعالیت و توان سازمانی قابل مالحظهزگیرد؛ صورت می

ساختارها و سیستم کنترلی متمرکز را کنار بگذارد و همچنین سازمان مرکزی را به تجدید 

ناپذیری در برابر چنین تغییراتی وجود دارد و های اجتنابند. مقاومتوادار کساختار اساسی 

های در سطح محله، دست کوشند تا به پیشرفتموانع متعددی بر سر راه مردمی است که می

بنابراین مدیریت محله نیازمند یک چارچوب عرضه جدید و الزام قابل توجه به رخ ؛ پیدا کنند

است. از طرف دیگر مقامات محلی فراتر از بازوی کنترل مرکزی تری دادن آن در زمینۀ گسترده

                                                           
1. Power 
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اند، های محلیاند، فاقد قدرتهای مرکزی وابسته کنند. آنها بیش از حد به رویهعمل نمی

کننده و رغم بیان اطالعات بهتر، نقش هماهنگدهند و بههای بسیار وسیع را پوشش میحوزه

های مرکزی است در ززدایی، کاهش مقیاس سیستمدهند. منطق تمرکمشاور را از دست می

حالی که مقامات محلی عمالً و در اغلب اوقات، الیه دیگری را به بوروکراسی موجود اضافه 

( در انگلستان، نیز به بررسی و مقایسۀ مزایا و معایب 2000) 1(. استینج5: 2004)پاور، « کنندمی

تقد است در عین اینکه عرضۀ خدمات به عرضۀ خدمات به صورت محلی پرداخته است. او مع

صورت محلی پیامدها مثبت زیادی دارد، در صورتی که فرایند صحیح این امر اجرایی نشود 

پیامدهای منفی و بدی در انتظار این نوع مدیریت است که هم منجر به اختالل در نظم عمومی 

 برد.میهای حامی آن را زیر سؤال شود و هم مشروعیت سازمانها می محله
 

 (2000 نچ،یاست) یمحل صورت به خدمات عرضۀ بیمعا و ایمزا مقایسۀ. 1جدول 

 خطرات برای عرضۀ خدمات عرضۀ بهتر خدمات
 تطابق بیشتر با نیازهای محلی

 پذیرترانعطاف
 ترخالقانه
 ترارزان

 پایدار
 بسیج مزایای نسبی تشکیالت محلی و بخش غیرانتفاعی

 بسیج منابع محلی از طریق اخذ مالیات

 پاسخگویی رو به پایین

 خطوط تیره پاسخگویی
 تمرکززدایی از فساد

 های نامتعادل و زیادیخرج
اقتصادی و تا حدودی  افتاده عقبکارکردهای 

 اجتماعی دولت

دهندگان مدنی محلی به اندازه کافی، مستقل  خدمات
نخواهند بود و برای قبول مسئولیت به اندازه کافی 

 انگیزه نخواهند داشت.
 

ای با عنوان بررسی الگوهای دولت محلی و تطبیق آن با  (، در مقاله1392ویسی )

سپس به سیر شهرهای ایران، به بررسی الگوهای دولت محلی شهری در جهان پرداخته است، 

تکوین دولت محلی شهری ایران، به مقایسۀ تطبیقی این الگوی دولت محلی شهری در ایران با 

رغم وجود  یافته پرداخته است. او معتقد است به الگوی دولت محلی در کشورهای توسعه

محتوایی فراوانی به  -ساختاری و کارکردی -های صوری مفاهیم و مضامین مشترک، تفاوت

رد که از مقتضیات زمان و قدرت هیئت حاکمه متأثر بوده و نوعی کشمکش بین خو چشم می

ها و شوراها( وجود  از جانب دولت مرکزی( و تمرکززدایی )از جانب انجمن) ییتمرکزگرا

های کوتاهی از تمرکززدایی، به دالیل عدم فرهنگ دموکراتیک و وجود  داشته که پس از دوره

کزگرایی بر تمرکززدایی غلبه کرده است. ویسی عالوه براین اقتدارگرایی حکومت مرکزی، تمر

گذاری متفاوت و  کند قانون کند. وی بیان می گذاری و خألهای موجود اشاره می به مسئلۀ قانون

                                                           
1. Steinich 
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به جز در تعداد اعضای انجمن یا شورای شهر( برای شهرهای مختلف ساختار )محتوایی و 

در حوزۀ الگوی مدیریت شهری را در یک دهۀ کشور در نظر گرفته نشده است، نفوذ سیاسی 

 داند. یافته می در کشورهای توسعه اخیر هم تفاوت دیگری از مدیریت محلی و مدیریت محلی

عملکرد مدیریت محله محور با تأکید »ای با عنوان  (، در مقاله1392پور ) نوریان و مظفری

 21منطقۀ  1در محالت ناحیۀ  های سرمایۀ اجتماعی، به ارزیابی طرح مدیریت محله بر شاخص

اند. بر اساس نتایج مطالعۀ آنها بین سرمایۀ اجتماعی و مدیریت  پرداخته« شهرداری تهران

محور، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد، میزان کارایی و اثربخشی عملکرد  محله

هایی  پیشنهادین زمینه در امحور، در بین پاسخگویان متوسط ارزیابی شده است.  مدیریت محله

های محلی جهت  بیان شده است از جمله، بازتعریف و تنظیم مجدد ساختار قدرت در سازمان

های بودجه و توزیع بودجه بر مبنای اصول سرمایۀ  دستیابی به ساختار یکپارچه، تدوین برنامه

  ای و ... . ی به نهادهای محلهاجتماعی و نیازسنجی و تقویت رویکردهای مشارکت

 

 چارچوب مفهومی

سازی امور، بسیاری از مقامات محلی را به  و مدرن« گرایی محله»از اوایل هزارۀ سوم، فشار 

سمت توسعۀ برخی ساختارهای )سیاسی و مدیریتی( در طراحی و توزیع خدمات سوق داده 

های اخیر در بسیاری از کشورهای جهان،  در دهه« های محلی سیاست»و « گرایی محله» است.

تواند در ادارۀ  منظور بازسازی محله و کارکردهایی که در گذشته داشته و در حال حاضر میبه 

ای را  طیف گسترده« های محلی سیاست»تر داشته باشد، توجه شده است.  امور به شکل مناسب

نمایندگی  .1از هم تفکیک کرد:  1یا منطق توان آنها را ذیل چهار هدف گیرد که می در برمی

. رفع مسائل و 3. ایجاد سرمایۀ اجتماعی و انسجام اجتماعی؛ 2وکراسی مشارکتی؛ واقعی و دم

پذیری و منافع  . ارتقای پاسخگویی، مسئولیت4مشکالت در سطح محلی و احیای محله و 

هر یک از این  کنندگان پیشگام و اجتماعات محلی. اقتصادی خدمات عمومی برای استفاده

اند. اهداف مزبور نسبت به  ار شکل مدیریت در سطح محلیها در برگیرندۀ یکی از چه منطق

(. چهار الگوی مدیریت عبارتند از: 2006و همکاران:  2یکدیگر منفک و جدا نیستند )بنینگتون

الف( الگوی تشکیل حکومت محلی از طریق شکل جدیدی از نمایندگی و مشارکت )حکومت 

                                                           
1. Logic 

2. Benington 
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محلی )حکمروایی محلی(؛ ج(  محلی(؛ ب( الگوی قدرتمندکردن شهروندان و اجتماعات

الگوی همکاری در محله برای اخذ رویکردی جامع به محدوده )توسعۀ محلی( و د( الگوی 

الگوی چهارم، یعنی  .1مدیریت محلی به مفهوم توزیع مؤثرتر خدمات محلی )مدیریت محله(

ترکیب است که بر اهمیت از نو آرایش دادن و « مدیریت خدمات محله»مدیریت محله، همان 

مجدد خدمات محلی، بر اساس یک استراتژی توافقی برای پیوند دادن خدمات به نیازهای یک 

بر اساس ادبیات نظری  (.5: 2011محدوده خاص )اقلیم محلی خاص( استوار است )پیل، 

 3؛ اینوولو،2005 2استوکر،گرایی و حکومت محلی و مدیریت محلی، ) موجود در حوزۀ محله

مدیریت اجتماع محلی  (2011کینلی،  و مک 5پیلورا؛ 2010 4فت و توسعه،؛ آژانس پیشر2005

های آنها بیان خواهد شد. این  مستلزم پنج مؤلفۀ اصلی است که در جدول زیر همراه با شاخص

های مدیریت محلی در نظر گرفته شوند و به  توانند به عنوان الزامات و یا ورودی پنج مؤلفه می

 گذاری شوند.  دیریت محلی نامهای اصلی م عنوان مؤلفه
 

 (2011 6،کینلیمکپیلورا و ) محلی مدیریت های ورودی و الزامات ها، مؤلفه . 1 جدول

 نام مؤلفه  شاخص ها حوزه خروجی

ارتقای کیفیت زندگی، افزایش کمی و 
 کیفی خدمات عمومی،

 نوسازی مدنی

و « یکدلی»، «اعتماد»ایجاد زمینه برای درگیری اجتماعی محلی مانند تقویت 
 عینی یا ذهنی تأثیر گذاشتن بر محیط ، ایجاد فرصت«سرمایۀ اجتماعی»

تفویض اختیار 
گیری و   تصمیم

 واگذاری کنترل منابع

 
حق 

 گیری تصمیم

بازسازی روابط بین شهروندان و 
 حکمروایی شهر،

گیری و یا تقویت هویت  شکل
 محلی
 

نمایندگی اجتماع؛ سر و سامان دادن به رفتارهای ساختن و شکل دادن هویت محلی؛ 
گر؛ ابقای به هم پیوستگی اجتماع و پشتیبانی از بحث و مذاکره در مضر و اخالل

شود؛ کمک به حل درون آن؛ حصول اطمینان از اینکه صداهای ضعیف نیز شنیده می
و  هامجدد عدم توافقات؛ تالش برای موفقیت بیشتر اقتصاد محلی؛ درک اولویت

نیازهای محلی و حصول اطمینان از اینکه خدمات بحق برای مردم محلی تدارک دیده 
 های پیچیده ها در پاسخ به چالششود؛ کار کردن با سایر بخشمی

ارتقای رفاه 
عمومی یک 
اجتماع و 
 شهروندانش

شکل دادن 
به مکان و 
حکمرانی 

 بر آن

مدت بین مردم ایجاد اتحاد طوالنی
مختلف و سایر های از فرهنگ

 هاسازمان

ایجاد زمینه برای دسترسی ساکنان محل به اطالعاتی که مدیریت محلی به آنها 
دسترسی دارد، حمایت مدیریت محلی از کلیه ساکنان محلی برای پیگیری 
 مشکالتشان، ایجاد زمینه برای سهیم شدن اجتماعات محلی در تصمیم سازی

 ادغام اجتماعی

درگیر کردن 
اجتماع 

 یمحل

شدن  تقویت مدیریت محلی و نهادینه
 تشکیالت آن در محله

ها در عرضۀ خدمات از سوی کارگزاران عمومی،  محلی های هم دفاع از نیازمندی
 مدیریت منابع طبیعی محلی، تالش و توجه برای تأمین منافع بلند ساکنان محلی

بینش جمعی 
کننده  منعکس

 ترجیحات محلی

رهبری 
 مدنی

تبدیل جریان اداره شهر از یک 
نظام اقتدارگرا به فرایندی 

 ساالر و مشارکتی مردم

ساز توسعۀ جامعه از سوی نهادهای عمومی و رسمی، در کننده و زمینهنقش تسهیل
سطوح محلی و شهری، همکاری و شراکت میان بخش خصوصی، عمومی و 

اقتصاد محلی برای اداره تشکیالت  خودگردانی تشکیالت محلی مدیریت محلی،
 مدیریت محلی

مدیریت مشترک 
 امور شهر

حکمروایی 
 شهری

                                                           
1. Local Government, Local governance, Local Development, Neighborhood management 
2. Stoker 

3. Involve 

4. I&DeA: Improvement & Denelopment Agancy  
5. Pillora 

6. Pillora and McKinlay 
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توان سه سطح را در حوزۀ مدیریت  های جدول فوق می ها و شاخص با توجه به مؤلفه

. مدیریت محلی. این 3. توسعۀ محلی و 2. مدیریت خدمات محله؛ 1محلی از هم تفکیک کرد: 

گانه جدول فوق در فرایند آنها دارند از هم تفکیک  های پنج که مؤلفهسه حوزه بر مبنای نقشی 

« مدیریت خدمات محلی»ترین سطح است،  ترین و حداقلی شوند. سطح اول که ابتدایی می

گیری صرفاً معطوف به مدیریت خدماتی است که از سوی کارگزار  است. در این سطح تصمیم

شود و مدیر محله در این زمینه نقش مدیریت  رسمی و عمومی برای اجتماع محلی عرضه می

دهنده مستندات مربوط نحوۀ توزیع این خدمات به  توزیع، تسهیل فرایند عرضۀ خدمات و ارائه

گیری در این سطح حتی  کارگزار یا کارفرمای سازمان رسمی یا عمومی را دارد. نقش تصمیم

 رسد.  عرضۀ خدمات هم به حداقل می بندی اولویتدر زمینه نوع و 

سطح دوم سطح توسعۀ محلی است. این سطح نسبت به سطح اول از عمق بیشتری در 

تری در مقابل اجتماع محلی دارد.  امور محلی برخوردار است و مدیریت محلی نقش برجسته

این سطح از مدیریت بیشتر مبتنی بر مؤلفه دوم مدیریت محلی یعنی، شکل دادن به مکان و 

این سطح هدف مدیریت ارتقای سطح رفاه عمومی ساکنان محلی  . دراست حکمروایی بر آن

است. در این فرایند مدیریت محلی، مدیریت ارائۀ خدمات محلی که از سوی نهادها و 

دهد با این تفاوت که در این  شود را انجام می های رسمی و غیر رسمی هم عرضه می سازمان

کند. تالش برای  فاه عمومی مدیریت میگیری دارد و خدمات را با هدف ر زمینه قدرت تصمیم

تقویت و ارتقای هویت محلی، ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی در اجتماع محلی، تالش برای 

ایجاد انسجام محلی و کاهش تضاد و تنش میان ساکنان اجتماع محلی، برقراری ارتباط با 

ی، ایفای نقش میانجی های توسعۀ محل ساکنان محلی برای جلب همکاری آنها در اجرای پروژه

ی اجتماعی محلی ها و خواستههای رسمی و عمومی و اجتماع برای انتقال نیازها  میان سازمان

های رسمی و عمومی به منظور رفاه عمومی  ها و مداخالت سازمان سازی برنامه و هماهنگ

 های مدیریت محلی مبتنی بر توسعۀ محلی است. جایگاه مشارکت و جامعه از جمله حوزه

درگیری مردم در این نوع از مدیریت بیشتر به منظور همکاری و مساعدت برای تحقق رفاه 

در  ، مشارکتو بر اساس دیدگاه ارنشتاین در مورد مشارکت عمومی در اجتماع محلی است

رسانی واقعی و همکاری جویی  طلبی نمایشی مبتنی بر اطالع این سطح بیشتر در حد مساوات

گیری در این سطح در امور محلی تام و تمام نیست، یعنی  صمیمبخش است. حق ت تسکین

تفویض اختیار و واگذاری کنترل منابع در سطح محدود است و در مواردی قدرت نظارت به 
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خیلی نقش پررنگی مدیریت شود. رهبری مدنی محلی نیز در این شیوۀ  مدیریت محلی داده می

 ندارد. 

گانه جدول  های پنج ال است که مؤلفه سطح مدیریت محلی خودگردان یا ایده ،سطح سوم

فوق در آن نقشی برجسته دارند. مسئله تفویض اختیار و واگذاری منابع در این سطح به معنای 

 افتد.  واقعی اتفاق می

« محل»تری از محل یا ناحیه اشاره دارد و منظور از  به سطوح گسترده «مدیریت محلی»

الت، استان یا کالنشهر و ساختار مدیریتی کالن در یک منطقه و محدوده بزرگ است. یک ای

گیری حکومت محلی و حکمروایی محلی است که در مقابل  این الگوی مدیریت شامل شکل

شود. بر اساس تعریفی از  قرار دارد که از سوی حکومت مرکزی اعمال می «1مدیریت ملی»

و به  ساز توانمندی مشارکت مدنی همراه است که زمینهمدیریت محلی با »مدیریت محلی، 

باعث مقتدرسازی ساکنان محلی خواهد شد. مدیریت محلی تمرین دموکراسی  2گفته راپاپورت

ریزی و مدیریت امور  که در آن مردم بتوانند در برنامه استبرای رسیدن به جامعه دموکراتیک 

های  آن توجه شود شهروندان و سرمایه شهر دخالت کنند. آنچه در مدیریت محلی باید به

کنندۀ  ها به عنوان هدایتگر، حمایتگر و تشویق اجتماعی است. در رویکرد مدیریت محلی، دولت

« مدیریت محله»(. استفاده از مفهوم 31: 1390)کریمی و همکاران، « باشند نهادهای محلی می

عمومی است، بلکه بر اساس امروزه نه بر اساس رویکردی سنتی که مبتنی بر عرضۀ خدمات 

رویکردی است که رفاه عمومی اجتماعات محلی در حوزۀ آن اهمیت دارد. رفاه عمومی 

اجتماع فقط و فقط با مشارکت و حضور خود اعضای اجتماعی محلی معنا و مفهوم پیدا 

مدیریت محله مفهومی است که دربرگیرندۀ توسعۀ محله و مدیریت خدمات در  خواهد کرد.

محله شهری است. در این له به منظور توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در سطح سطح مح

ت در مدیریت محله دو جز وجود دارد یکی توسعۀ محله و دیگری مدیریت خدمابرداشت از 

 که ایسرمایه آن بر اساس که است فرایندی منظور از توسعه در سطح محله،سطح محله، 

 کمک با تا یابدمی افزایش آن است، از و استفاده آوری جمع به قادر بالقوه صورت به اجتماع

 .بخشد... بهبود را محله مردم زندگی کیفیت آنها

                                                           
1. National management 

2. Rapaport 
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 مشارکت اقتصادی، توسعۀ مسکن، با مرتبط مسائل کلیۀ شامل ایمحله توسعۀ

 که است محیطی زیست مسائل ارتقای آموزش و امنیت، احساس اجتماعی، رفاه شهروندان،

 زمینه این در (60: 1385دارد )قاسمی،  وجود متقابلی ارتباط نیز عناصر این تمامی میان

 به اتکا با را مشکالت حل توان که است ایمحله اجتماعات توسعۀ یپایه بر ایمحله توسعۀ

 یعنی، آورد؛می دست به اجتماعی و انسانی طبیعی، کالبدی، هایسرمایه مجموعۀ افزایی هم

 شهر را پایداری و نشیند می بار به محلی اجتماعات توسعۀ یپایه بر ایمحله توسعۀ

 محلی اجتماعات ای،محله توسعۀ در اصلی موضوع ترساده عبارت بهکند. می ریزی شالوده

 حوزۀ در اجتماعی مسائل گرفتن نظر دراز:  عبارتند محلی توسعۀ اجتماع اصلی است و ابعاد

 و محیطی اجتماعی، مختلف )اقتصادی، متغیرهای از ترکیبی گرفتن نظر در با نگری محلی، جامع

 از پشتیبانی شرط با فعلی نیاز مورد زیربنای توسعۀ محلی، اجتماع سراسر فرهنگی( در

ست که فرایندی ا»منظور از مدیریت خدمات محله،  (.18: 1991، 1براینت ) یآت های توسعه

گرد کننده خدمات محلی( را در سطح محلی  های عرضه )آژانساجتماع محلی و عاملین محلی 

بخشد. مدیریت محله در پی  را رفع و خدمات محلی را بهبود میآورد، مشکالت محلی  می هم

 (.4: 2011)پیل، « تغییر شیوۀ توزیع خدمات است تا کیفیت زندگی را افزایش دهد

الگوی آن الگوی سیاست محلی دو  4توان نتیجه گرفت از  با توجه به مطالب فوق می

توان ذیل مدیریت محلی و دو الگوی آن یعنی  یعنی حکومت محلی و حکمروایی محلی را می

با توجه به  سازی کرد. توان ذیل مدیریت محله مفهوم توسعۀ محلی و مدیریت خدمات را می

در ادامه به مقایسۀ « مدیریت محله»و « مدیریت محلی»گرفته در حوزۀ  تفکیک مفهومی صورت

مدیریت محله در کشوری مانند انگلستان رواج دارد و آنچه در شهری مانند تهران  آنچه تحت

بینشی، ساختار نهادی، عملکردی و اثربخشی های  پردازیم و به تفاوت اجرا شده است، می

 پردازیم.  با تأکید بر مکانیسم جلب مشارکت می فعالیتی

 

 روش تحقیق

لی است که در آن برای گردآوری اطالعات از تحلی -روش تحقیق مقالۀ حاضر از نوع توصیفی

های کمی میدانی استفاده شده است. به منظور  های اسنادی و کیفی و در بخشی هم از داده شیوه

                                                           
1. Bryant 
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های آن )برداشت از مدیریت محله، ساختار، عملکرد  بررسی وضعیت مدیریت محله و شاخص

های پژوهشی موجود در  ارشو فرایندها جلب مشارکت( در کشور انگلستان به مقاالت و گز

های مدیریت محله استخراج شده است.  این زمینه مراجعه و از طریق مطالعۀ اسنادی، شاخص

در مورد مدیریت محله در ایران در چهار حوزۀ مورد مطالعه از روش اسنادی و روش کیفی 

رایندهای ها استفاده شده است. در حوزۀ ف بندی داده مبتنی بر مصاحبه و روش تحلیل مقوله

جامعه های کمی هم بهره گرفته شده است.  جلب مشارکت در مدیریت محله در تهران از داده

و حجم نمونه  «محله یکننده از سراها  شهروندان استفاده» یفیدر مطالعه ک ورد پژوهشم

روش مقایسۀ این دو الگوی مدیریت محله به این صورت بوده نفر بوده است.  3000پژوهش 

است که ابتدا به تشریح وضعیت مدیریت محله در انگلستان بر اساس چهار حوزۀ مورد نظر 

یریت محله در تهران بررسی شده است و پرداخته شده است، سپس همین چهار حوزۀ در مد

های موجود در این الگوی مدیریت محله اشاره شده است. در پایان نیز به  ضمن آن به تفاوت

 مطلوب بیان شده است. های وضعیت موجود و  شاخص ،منظور ارتقای جایگاه مدیریت محله

 

 ی تحقیقها یافته

 مدیریت محله در کشور انگلستان -

ساختار، عملکرد و مکانیسم جلب مشارکت مدیریت محله در کشور انگلستان بر برداشت، 

( در حوزۀ مدیریت محله، رویکرد شورای شهر بیرمنگام 2004) 1های پاور اساس دیدگاه

 شود.  ( بیان می2011) 2( و دیدگاه پیل2011)

اد برداشت از مدیرت محله: مدیریت محله در انگلستان به عنوان رویکردی در امتد

حکومت محلی و حکمروایی محلی( و به منظور تکمیل این فرایند به ) یمحلرویکرد مدیریت 

 2000در سال  3راه افتاده است. مدیریت محله به صورت عملیاتی نتیجۀ استقرار برنامه پیشران

ارتقای و بازسازی »خواست تا نقش ظرفیتی مدیریت محله در  در انگلستان بود. این برنامه می

( با 2004پاور )را بررسی کند. « کاهش شکاف میان محرومان و سایر اعضای محله»و  «محله

این تحوالت در »گیرد،  تحلیل شرایط موجود زندگی شهرنشینی ذیل کارکردهای محله، نتیجه می

                                                           
1. Power 
2. Pill 

3. Pathfinder Program 
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های خدماتی  مناطق فقیرنشین بسیار شدیدتر است زیرا این مناطق با جمعیت بیشتر، منابع کمتر، سازمان

تر به اطالعات و از هم گسیختگی اجتماعی بیشتر به  تر، نفوذ کمتر و دسترسی پایین ماعی ضعیفو اجت

کند و  نظمی را تشدید می سبب تعدد مشکالت و مسائل، روبرو هستند. این عوامل، مسائل مربوط به بی

گیری مدیریت محله در مناطق  کند. بدون شکل گیری مدیریت محله را ایجاب می ضرورت شکل

گیرند. اگر شرایط از کنترل خارج شود، این  ای از زوال و پسرفت قرار می ها در چرخه حروم، محلهم

های ثروتمند  اند. اگرچه محله ها فاقد منابع سازمانی الزم برای ایستادگی در مقابل مشکالت محله

اجه نیستند. اول اینکه توانند از مزایای مدیریت محله سود ببرند اما به سه دلیل آنها با مسائل حاد مو می

ها و پرداخت هزینه خدمات بیشتر  ها همه خانوارها از منابع کافی برای نگهداری از دارایی در این محله

ای  های سیاسی و حرفه برای افزایش امنیت و بهبود شرایط کلی برخوردارند. برخی از ساکنان ارتباط

ها  باشد. سوم، بسیاری از افراد در این محله تواند در عرضۀ خدمات به محله آنها مؤثر دارند که می

پاور، ) «برخوردارندتوانند با پول مسائل را حل کنند. آنها از امکان بیشتری برای ترک محله نیز  می

در انگلستان برای اولین بار در « مدیریت محله»فرایند دارد،  ( بیان می2011پیل )(. 7-8: 2004

وابسته به بخش ادغام اجتماعی وزارت کشور انگلیس  4 1گزارش تیم سیاست و اجرای شمارۀ

، به عنوان ابزاری برای توانمند کردن اجتماعات محروم و ارتقای خدمات محلی 2002در سال 

از طریق بهبود خدمات اجتماعی به شکل پیوندی و پاسخگوتر کردن آنها در مقابل نیازهای 

های محروم با طیفی  رش دریافت که محله(. این گزا6: 2011محلی موجودیت پیدا کرد )پیل، 

از مسائل پیچیده روبرویند که رهایی از آنها محرومیت را با مشکل مواجه کرده و روز به روز 

ترین  بنابراین عرضۀ خدمات در محالت محروم شهری اصلی؛ شود تر می اوضاعشان وخیم

 برداشت از مدیریت محله در انگلستان بوده است.

بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی مدیریت محله در انگلستان  محله:ساختار مدیریت 

(، یک رویکرد جامع به مدیریت محله نیازمند چهار بخش است: تشکیالت و 2011)پیل، 

گذاری در حوزۀ کار پیوندی و فراساختارهای خاص.  سیستم جدید، مردم آمادۀ تغییر، سرمایه

محله عبارتند از تشکیالت مدیریت محله،  بر اساس این رویکرد چهار بخش اصلی مدیریت

کنندۀ کار پیوندی و با هم در سطح محلی، این  پذیر، فرایندهای تشویق ساکنان محلی انعطاف

کنندگان خدمات و فراساختارهای مؤثری مانند حکومت محلی یا  فرایندها از سوی ارائه

                                                           
1. Report of Policy Action Team 4 
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ای و محلی و یا سطح  های گفتگو و یادگیری را در سطح منطقه حکمروایی محلی که فرصت

 شود. ملی فراهم کنند مهیا می
 (2011)پیل، ساختار رویکرد جامع به مدیریت محله . 2 جدول

 عناصر ویژگی

بازیگران کلیدی را به منظور تهیه یک برنامه عمل مبتنی بر ارزیابی مشترک نیازهای اجتماع و 
 کنترل را در سطح محله رواج دهد.و پذیری  های آن گرد هم بیاورد و فرایند مسئولیت دارایی

 تشکیالت و سیستم جدید

پیوند را برای عمل کردن با کسی که مسئول پیگیری طرح و منجر به کسب  های هم سازمان
اطمینان از مؤثر بودن آن است آماده و فرایندهای توافقی که برای یک کاسه کردن اطالعات، 

 دهد. نفعان است شکل می ذیپول، مدیریت و پاسخگویی میان همه 

 تأمین مرکز یا مکان عرضۀ خدمات به صورت پیوندی در سطح محله.

 ساکنان محلی پذیر باشند و بتوانند عمل کنند. مردمانی که در برابر تغییرات انعطاف

 حمایت نهادی از کار پیوندی  گذاری برای تشویق و بنیان نهادن کار پیوندی. سرمایه

هایی برای گفتگو و یادگیری را در ناحیه یا  که فرصت مؤثر مانند حکومت محلی فراساختار
 سطح ملی فراهم کند.

 فراساختارهای خاص

 

تشکیالت و سیستم مدیریت محله، بخش مهمی در حوزۀ مدیریت محله است که به 

زند و نقش کلیدی  عنوان یک محمل استراتژیک در سطح محلی همه شرکا را به هم پیوند می

. 2. استقرار گفتمان در سطح محلی؛ 1دهد. این تشکیالت منجر به  را به اجتماعات محلی می

ها و  ای که از طریق آن اولویت حلی برای ایجاد یک زمینه پایههای م تحقیق نیازها و دارایی

ها  دهد که اولویت . رویکردی بلندمدت و برنامه عملی را شکل می3فرایند کنترل تثبیت شود؛ 

پذیری را برای شرکا و عاملین  سازد و مسئولیت را برای فعالیت به صورت محلی شفاف می

مینۀ عرضۀ خدمات به شکل پیوندی و بر اساس . ایجاد ز4کند و  خدمات جدید مشخص می

بینی، توسعۀ سیستم کنترل و فرایند ارزیابی عرضۀ خدمات به شکل مناسب و  نتایج قابل پیش

منجر به اطمینان از اشتراکی بودن آن است. تشکیالت پرسنلی مدیریت محله متشکل از تیم 

دهندگان خدمات  ن محله و ارائهستادی مدیریت محله، یعنی، گروهی که میانجی محله یا ساکنا

 عبارتند از: (13: 2011 ل،ی)پمحلی هستند. تشکیالت مدیریت محله 
شوند. این تیم معموالً شامل داوطلبان محلی،  ۀ مدیر محله مدیریت میلیوس  بهیک تیم تخصصی کوچک که  .1

 گیرند.  رار میکه همگی در یک ساختمان قابل دسترس در درون ناحیه هدف ق پلیس و مسئولین اجرایی

 شوند. اعضای تیم معموالً از طریق قرارداد قانونی و مالی و با تعهداتی استخدام می .2

همکاری بین بخشی میان نمایندگان بخش خصوصی، بخش عمومی و داوطلبان محلی متعهد به یک محدودۀ  .3

مشارکت معموالً با شود، اما  وسیله یک شورا هدایت می پذیر در مقابل. این تشکیالت به خاص و مسئولیت

دهد. در  نفعان محلی رخ می های کاری موضوع محور و مشارکت جمعی در طیفی وسیع از ذی طیفی از گروه

 این ساختار شراکت یک فعالیت داوطلبانه است، نه یک فعالیت قانونی.
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دربرگیرنده توسعۀ یک مجموعه برنامه برای توزیع خدمات که مورد موافقت شورای شرکاست. این مجموعه  .4

 اند  هایی است که به منظور توسعۀ اجتماع محلی طرح شده ها و مجموعه فعالیت اهداف و اولویت

اند که با حوزۀ عملکردی آنها در جدول زیر نشان  زمینۀ این ساختار، عناصری کلیدی پیش

 داده شده است. 
 (2011 ل،ی)پ عناصر مدیریت محله. 3 جدول

 عناصر کلیدی حوزۀ عملکردی

ای است که جمعیتی مشخص و مرزهای خاص اجتماعی و فرهنگی و  منظور محدوده
 جغرافیایی دارد.

 محدودۀ محلی مشخص

وسیله تعدادی از عامالن  که به گیری مشارکتی درگیر کردن اجتماع در فرایند تصمیم
دهندگان[ محلی که مسئولیت جلب مشارکت و درگیر کردن هر چه بیشتر ساکنان و  ]ارائه

هایی برای مشارکت  را دارند. همچنین مدیریت محله باید مهارت و دانش  کیل ظرفیتتش
 الزم را برای درگیر شدن با اهداف استراتژیک )مانند شورای خدمات محلی( بیان کند.

جلب همکاری ساکنان و 
 حمایت از مشارکت آنان

توزیع خدمات  یک مدیر متعهد، تمام وقت مستقر در محله که با حمایت یک تیم که بر
کند و برای تغییر هم در سطح محلی و هم  ی متفاوت را هماهنگ میها تیفعالنظارت و 

 کند. در سطح استراتژیک مذاکره می

 مدیر فعال محلی دارای قدرت

های اجتماع در آن دخیل  ی است که کلیه بخشچندبخشمنظور ساختار شراکت محلی 
محلی ادغام شود. این ساختار باید به عنوان  باشند. این شراکت نباید در ساختار رسمی

اما ؛ )متشکل از کارکنان ستادی، نظام قانونی و مالی( عمل کند« یک مجموعه مسئول»
بخشی از این ساختار ممکن است متکی بخش توزیع مسکن اجتماعی یا بنیاد توسعۀ 

 اجتماع محلی باشد که به عملکرد ساختار شراکتی اعتماد دارند.

راکت محلی در تشکیالت ش
 گیری استراتژیک جهت

تر است.  های ناحیه گسترده این بخش شامل یک رابطۀ شفاف میان سطح محلی و استراتژی
 مدیریت محله نیازمند برقراری ارتباط با سطوح پایین و باالی مراجع سیاسی است.

حمایت مقامات محلی و ادارات 
 مشارکت استراتژیک محلی

های ساکنان  ورد موقعیت محله، اسناد مربوط به نیازها و اولویتشامل دادهای مرتبط در م
ها از طریق مدخله، پیمایش محلی  و اجرای خدمات محلی، کنترل و نظارت بر داده

 .های رضایتمندی بیشتر ساکنان مربوط به حوزه

 تیفیباکاطالعات 

جلب مشارکت  این بخش بر منابع محله تأکید دارد، اما همچنین تغییرات بنیادین را در
های  ساکنان محلی به طور مؤثر و اینکه فرایند عرضۀ خدمات پاسخگوی نیازها و اولویت
ساکنان محلی باشد. شرکا مرتبط با مدیر محله عبارتنداز: مقامات محلی، پلیس، 

 های تأمین سالمت و تأمین مسکن، مراکز کاریابی و مراکز آموزشی. انجمن

 کنندگان خدمات تعهد عرضۀ

 

در تعریفی که پاور در زمینه عملکرد مدیریت محله بیان کرده عملکرد مدیریت محله: 

دهی، هدایت، توزیع کاال و خدمات، نگهداری و تقویت  مدیریت محله فرایند سازمان»است 

استاندارهای الزم بازسازی، نگهداری، نظارت و تأمین یک موقعیت محیطی قابل دسترس برای طی 

گیری و اقتدار  بر این مدیر توانایی تصمیم  ، عالوهاستپذیری  با کنترل و مسئولیت مسیر توافقی همراه

)پاور،  «بر بودجه ثابت و مشخص به منظور انجام امور ضروری در حوزۀ عرضۀ خدمات  را دارد

مدیریت محله رویکردی است »(. در همین زمینه شورای شهر بیرمنگام معتقد است 2-3: 2004

دهندگان خدمات را برای کار با همدیگر در سطح محلی توانمند و عرضۀ  ی و ارائهکه اجتماعات محل
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عرضۀ  1بخشد. مجموعه این اقدامات از طریق پیوندی کردن خدمات و کیفیت زندگی را بهبود می

)گزارش بخش خدمات محلی و « شود خدمات و پاسخگوتر کردن آن به نیازهای محلی عملیاتی می

با توجه به دارد  ( بیان می2011(. پیل )2011امنیت اجتماع محلی شورای شهر بیرمنگام، 

مدیریت محله در  کهتوان نتیجه گرفت  فرایندی بودن مدیریت محله و ایجاد ظرفیت نهادی می

ن خدمات منجر دهندگا درجۀ اول به ایجاد فرایند و مکانیسم شراکتی و پیوندی میان ارائه

شود و زمینه هماهنگی بهتر خدمات با همدیگر و اثرگذاری بیشتر آنها را  فراهم و در درجۀ  می

کند و  های ساکنان محلی فراهم می دوم پاسخگویی بیشتر خدمات را به نیازها و اولویت

: 2011، 2دهد )پیل پذیری در خوشبختی خودشان یاری می اجتماعات را در افزایش مسئولیت

پردازد. او  با تشریح مسئولیت مدیریت محله به بیان عملکرد مدیریت محله می نیز پاور (.4

در چهار الیه ها و نقش مدیر محله را در این حوزه های مدیریت محله حوزۀ مسئولیت

 که به طور خالصه در جدول زیر آمده است.  بندی کرده است دسته
 

 (2004، پاور) های مسئولیت مدیران محله . الیه4 جدول

 ها الیه حوزۀ عملکردی نقش مدیر محله

اطمینان حاصل کردن از عرضۀ کافی این خدمات برای 
 بهبود وضعیت محله.

مسائل عینی کلی محله مانند پاکیزگی، نظم، امنیت و 
 نگهداری

 اول

رسان باهم  برای عرضۀ  پیوند دادن نهادهای خدمات
 خدمات مؤثر به محله.

عمومی و رفاهی مانند سالمت، خدمات اجتماعی، 
 آموزش، اشتغال و حمایت مالی

 دوم

بیان ساختاری مناسب برای پیشگیری از جرم و ارتقای 
 امنیت.

خدمات اجتماعی و رفاهی فراتر از خدمات ضروری 
 نظمی مانند حوزۀ امنیت، جرم و بی

 سوم

 چهارم یهای نوسازی شهر طرح ها. هماهنگی در سطح محلی برای اجرای درست طرح

 

توان  های مسئولیتی که برای مدیران محالت در نظر گرفته شده است می با توجه به حوزه

. مسئولیت و کنترل مستقیم بر برخی 1کند:  گفت مدیر محله سه نقش عمده را بازی می

. مسئولیت بهبود 3و . ایجاد هماهنگی میان نهادهای خدماتی مختلف 2خدمات خاص؛ 

  توان مسئولیت توجه سه نقشی که برای مدیریت محله در نظر گرفته شد میبا  وضعیت محله.

 تر به شرح زیر بیان کرد: مدیران در این سه نقش را به صورت جزئی
 آن در حوزۀ خدمات )مسئولیت و کنترل مستقیم(؛  کردن هزینه قدرت و شده داده اختصاص دریافت بودجه 

 ترل مستقیم(؛ )مسئولیت و کن  عرضۀ مستقیم خدمات اولیه 

                                                           
1. Joining up 

2. Pill 
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 های مربوطه در مورد خدمات سطوح باالتر )ایجاد هماهنگی(؛ ایجاد هماهنگی بین سازمان 

  مسئولیت بهبود محله(؛ ) ها آنها در برنامه رکردنیدرگمسئولیت مستقیم برای مشاوره با مردم و 

 پاسخگویی در برابر مدیر ارشد شورا )مسئولیت بهبود محله(؛ 

 های مختلف  رسان )با توجه به دخیل بودن نهادهای مختلف در بخش های خدماتایجاد ارتباط با نهاد

 (.2004خدمات( )ایجاد هماهنگی( )پاور، 

تحقق مشارکت مردم در (، 2004فرایندهای جلب مشارکت: بر اساس دیدگاه پاور )

. وجود یک پایگاه محلی در ساختار مدیریت محله برای 1ساختار مدیریت محله مستلزم: 

کننده خدمات باید مورد توافق  های عرضۀ . طرح و برنامۀ کاری سازمان2مشارکت مردمی؛ 

. سابقۀ تاریخی مشارکت مردم محلی: میزان مشارکت مردم تا حدی به 3عمومی مردم باشد؛ 

های ساکنان بستگی دارد. در برخی مناطق  های مشارکتی مردم در محله و ویژگی سابقۀ فعالیت

های چندجانبه با محوریت  مشارکت وجود دارد و تجربۀ انباشته از همکاریتر  های قوی سنت

ای از مشارکت  های دیگر امکان دارد چنین سابقهاما در محله؛ مردم محلی شکل گرفته است

های فقیر و رو به زوال تالش برای تقویت مشارکت وجود نداشته باشد و به ویژه در محله

مدل مناسبی برای تأمین  1رای معتمدین توسعۀ محلی. تشکیل شو5عمومی ضروری است و 

تواند  می 2ها محلههای محلی مانند مراکز  مشارکت عمومی است. از طریق این معتمدین، دارایی

های محلی خیریه یا معتمدین مدیریت شوند. در برخی موارد مالکیت این  از طریق سازمان

 شود.  مراکز به معتمدین منتقل می

های الزم برای مشارکت محلی در حوزۀ  توانند به عنوان شاخص یاین چهار شرط م

 مدیریت محله هم تلقی شود.

 (2004، پاور)  های مشارکت مردم در مدیریت محله شاخص. 5 جدول

 نام شاخص حوزۀ عملکردی

 مرکز محلهمکان یا  پایگاه محلی که مرکز ثقل مشارکت مردم و درگیر کردن مردم در فرایند مدیریت محله باشد.

های ساکنان و با موافقت آنها  ای در محله منوط به تطابق آن با نیازها و اولویت اجرای هر طرح و برنامه
 باشد تا احساس قدرت تأثیرگذاری بر برنامه را به آنها بدهد.

طرح و برنامه 
 توافقی

مدیریت محله های مشارکت مردم در  های قوی مشارکت در محالت یکی دیگر از شاخص وجود سنت
 (.CBOsها )به عنوان مثال در شهر تهران در طرح  این امر از طریق مقایسۀ مشارکت مردم در سایر طرح

سابقۀ مشارکت 
 محلی

های آن که  شورایی که به منظور توسعۀ محله از میان معتمدین و متعهدین به نیازهای محله و اولویت
 محله/ سرای محله را داشته باشد.های محلی مانند مرکز  توان کنترل دارایی

شورای معتمدین 
 محله

 

                                                           
1. Community Development Trusts 

2. community centre 
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 مه مدیریت محله در کشور انگلستانبندی برنا جمع

در حوزۀ برداشت و هدف از مدیریت محله، مدیریت محله یک ساختار برای عرضۀ خدمات 

های  در سطح محله است. عالوه بر این، مدیریت محله در انگلستان بر اساس سه منبعی دیدگاه

 2( و دیدگاه پیل2011( در حوزۀ مدیریت محله، رویکرد شورای شهر بیرمنگام )2004) 1پاور

گیر نیست و معطوف به محالت  ( که در این مقاله بیان شده است، یک برنامه همه2011)

گانۀ خاصی است و ساختار آن  7محروم شهری است. ساختار این مدیریت مبتنی بر عناصری 

رگیرندۀ تشکیالت مدیریت محله، مردم اجتماع محلی و میزان آمادگی که دربشامل چهار بخش 

گذاری در حوزۀ کار پیوندی و یر شکل دادن به فراساختارهایی در  آنها برای تغییر، سرمایه

سطح محلی است. این چهار بخش بیانگر نگاه جامع و گسترده به ساختار است که همه عناصر 

رد، مدیریت محله الگویی است که دو نوع رابطه در آن لحاظ شده است. در حوزۀ عملک

کنندگان خدمات و همسو کردن  . ایجاد رابطۀ پیوندی میان عرضۀ1کند:  پیوندی را برقرار می

. 2خدمات آنها در به منظور اثربخشی و هم افرایی این خدمات و عدم تداخل در عرضۀ آنها و 

شده از سوی نهادهای مختلف.  عرضهایجاد رابطۀ پیوندی میان نیازهای ساکنان و خدمات 

عالوه براین مدیر محله مسئول بهبود محله است. فرایند جلب مشارکت مبتنی بر اتکا به سابقۀ 

کنندگان  تاریخی مشارکت در سطح محله و یک پایگاه محلی برای گرد هم آوردن عرضۀ

ه شورای کننده خدمات در یک فرایند توافقی و شکل دادن ب خدمات و مردمان دریافت

طور که تشریح شد یک برنامه منسجم، با   معتمدین و متعهدین محله است. این برنامه همان

 .استهای روشن و شفاف  گرایانه، تعاریف و شاخص های واقع برداشت

 

 مدیریت محله در شهر تهران

 اجتماعی های مشارکت ساماندهی ستاد تشکیل مدیرت محله در شهر تهران مبتنی بر مجوز

 و دویست و پنجمین و بیست و دویست تهران مصوب شهرداری دوگانه و بیست مناطق

( دوم ۀدور) شهر اسالمی شورای عادی و العاده فوق علنی رسمی جلسات ششمین و بیست

 تکمشار اهمیت به نظر»واحدۀ این مصوبه،  . بر اساس مادهاست تهران( 10/2/1385)

 و رفاهی و عمرانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هایزمینه در تهرانی شهروندان اجتماعی

                                                           
1. Power 

2. Pill 
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 اقشار میان در نهفته استعدادهای و هاقابلیت ابتکارات، ،ها توانمندی از گیریبهره ضرورت

 به توجه با و زمینه این در مختلف های دستگاه هایفعالیت هماهنگی منظور به و گوناگون

 تعامل ضرورت و مختلف امور در مردم تکمشار افزایش در نظام عمومی هایسیاست

 و هفتاد ماده فتم، هپنجم دوم، بندهای به استناد با امور، این در مسئول مختلف هایدستگاه

کشور و انتخاب شهرداران  اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون یکم

 شهرداری وظایف گرفتن نظر در با همچنین و آن الحاقات و اصالحاتو  1/3/1375مصوب 

 اجتماعی و فرهنگی عمرانی، بهداشتی، رفاهی، خدماتی، مختلف مسائل ساماندهی در تهران

 محالت، سطح در ربط ذی اجرایی هایدستگاه و تهرانی شهروندان با نهاد این تعامل و

 هایدستگاه نمسئوال از دعوت با است موظف تهران شهرداری شهری، مناطق و نواحی

های معتمدین محالت و مشارکت آنها،  اجرایی و دبیران انجمن و عمومی حوزۀ در ربط ذی

بر  «.های اجتماعی در مناطق بیست و دو گانه تهران اقدام نماید نسبت به تشکیل ستاد مشارکت

های اجتماعی و فرهنگی در محالت شهر تهران  اساس دستورالعمل ساماندهی مشارکت

 از شهر امور ادارۀ در مردمی مشارکت افزایش .1: مهمترین اهداف مدیریت محله عبارتند از

 از مناسب استفاده و آنان معنوی و مادی هایظرفیت و ها توانمندی یریکارگ به طریق

 و مشورتی رکن با متناسب محله سطح در اجرایی رکن یک . ایجاد2امکانات محالت؛ 

. 4محالت؛  ساکنان و شهرداری بین متقابل ارتباط و اعتماد افزایش .3شورایاری؛  نظارتی

 مطالبات و ها خواسته با شهرداری هایفعالیت و هابرنامه تصمیمات، بیشتر چه هر تطابق

. 6ای و محله جایگاه و هویت سازیبرجسته احیا و برای . تالش5مردم؛  مهم و اصلی

 فرهنگی، مختلف هایفعالیت انجام در شهرداری و شهروندان مشترک همکاری افزایش

امنای  (. وظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری به هیئت 1390ذاکری،  رفاهی ) و اجتماعی

واحدهای مربوط به سالمت، امور ورزشی،  ۀادار .1محله در دستورالعمل مربوطه عبارتند از: 

مشارکت در کنترل و . 2؛ ها در مقیاس محله تفریحی آموزشی، فرهنگی، مذهبی و کتابخانه

. 4؛ پذیر محله های آسیب شناسایی و کمک به گروه. 3؛ های اجتماعی در محله کاهش آسیب

. مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت 5؛ مشارکت در حفظ و ارتقای زیباسازی محله

مشارکت . 6در مدیریت بحران؛ و مشارکت شهروندان دهی  بحران در مقیاس محله و سازمان

ای و  ای محله . نظارت بر اجرای سند توسعه7؛ می محلهبرداری آثار قدی در حفظ و بهره

. مشارکت 8های مختلف شهرداری در مقیاس محله و سنجی اجرای فعالیت نیازسنجی و امکان
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با توجه به این  (.1390و همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان )ذاکری، 

جلب مشارکت در مدیریت محله  توضیحات به تشریح برداشت، ساختار، عملکرد و فرایندهای

 پردازیم. در شهر تهران می

مدیریت "در دومین همایش برداشت از مدیریت محله در شهر تهران: شهردار تهران 

شهرداری تهران در راه تبدیل به یک نهاد اجتماعی، طرح مدیریت محله برای »بیان کرد  "محله

از  امریهای  گیری زدایی و اداره امور شهری با مشارکت شهروندان همچنین مقابله با تصمیمتمرکز

ایشان در ادامه بیان «. سوی مسئوالن بدون در نظر گرفتن خواست و مطالبه مردم اجرا شده است

که ساالری دینی در جامعه است  این طرح در واقع راهکار شهرداری تهران برای تداوم مردم»که  کردند

دومین همایش « )آید ین دستاوردهای عینی و حقیقی انقالب اسالمی به شمار می  تر یکی از مهم

های  (. همچنین در بند ششم، دستورالعمل ساماندهی مشارکت1391تیر  5 "مدیریت محله"

اجتماعی و فرهنگی در محالت شهر تهران در مورد اهداف مدیریت محله و در بخش 

اگذاری از سوی شهرداری تهران به مدیریت محله مواردی آمده است واگذاری وظایف قابل و

های شهرداری  و واگذار کردن بخشی از امور شهری به  از مسئولیت« تراکم زدایی»که بیانگر 

در میان مدیران از آن اسم « واگذار کردن کار مردم به مردم»خود مردم است که از تعبیراتی مانند 

گذاران مدیریت محله در معاونت اجتماعی  شناسان و سیاستبرده شده است. یکی از کار

ایده مدیریت محله یک ایده شدیداً »گوید:  شهرداری تهران، در مورد برداشت از مدیریت محله می

سازی از پایین تا باال است و مشارکت همه جانبه و برابر همه افراد  دموکراتیک است که قائل به تصمیم

طور بیان  ین ااز مدیران محله تهران برداشت او از مدیریت محله در مصاحبه با یکی «. است

یکی دیگر از مدیران محالت در «. مدیر محله، شهرداری کوچک در سطح محلی است»شده است 

دهد کاری است که شورا در شهر تهران انجام کاری که شورا انجام می»مورد نقش مدیر گفته است: 

دهد دهد کاری است که شهردار تهران در مقیاس شهر انجام میام میدهد و کاری که مدیر محله انجمی

دهد. همان اختیاراتی که شهرداری تهران، شهردار منطقه و اما مدیر محله در مقیاس محله انجام می

شود به مدیر محله در مقیاس محله. همان اختیاری که شورای شهر تهران شهردار ناحیه دارد تفویض می

 )مدیر محله دردشت(.« شودها تفویض میشورایاریدارد به 

های موجود از مدیریت محله، به صورت  هایی از برداشت در جدول زیر نمونه

 شود. می شده، بیان  بندی مقوله
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 برداشت مدیران ارشد شهرداری از مدیریت محله .6جدول 

 ها بیان شده برداشت شونده مصاحبه
مقوالت 

 شده استخراج
مقولۀ 
 محوری

گذاران و بانیان  از سیاست
 مدیریت محله

با این طرح  ...با این طرح امکان واگذاری به مردم صورت بگیرد
 گری کاهش پیدا کند. تصدی

 زدایی تراکم

مدیریت 
محلی 

یا 
حاکمیت 

 محلی

از مدیران ادارۀ کل 
مطالعات اجتماعی و 

 فرهنگی شهرداری تهران

برنامه به محله توسط خود مردم،  هادارواگذاری مسئولیت و 
اجرا به مردم  و حتی ها ریزی ها، برنامه گذاری یعنی تمام سیاست

 ود.محله واگذار ش

واگذاری 
مسئولیت و 
 تمرکززدایی

قائم مقام معاونت اجتماعی 
 شهرداری تهران

توانیم به آن استناد کنیم قانون اساسی باالترین سندی که ما می
کارهای محالت را واگذار کنیم به خود  ماست که تأکید کرده

ها و االن شوراهای مردم، شوراهای شهر، شوراهای روستا، بخش
 بنابراین باالترین سندمان ما آن است.؛ محله

واگذاری 
 ها مسئولیت

از مدیران معاونت 
 اجتماعی شهرداری تهران

توانند در باور ما این بوده و هست مردم از ما خیلی بهتر می
گیری کنند نیازهای خودشان را در شان تصمیممحلهسطح 

ریزی توانیم در این زمینه برنامهو ما از باال به پایین نمی اورندیب
 دقیقی داشته باشیم

گیری  تصمیم
در سطح 

 محله

 

های مد نظر شهردار تهران و مدیران شهری و به تبع آن خود  پرواضح است که شاخص

هایی است که در بخش  در برداشت از مدیریت محله، شاخصمدیران محله در شهر تهران 

های  شاخصنظری در حوزۀ حکومت محلی و ذیل مدیریت محلی از آن اسم برده شد. این 

گیری، اداره و مدیریت  زدایی، واگذاری مسئولیت، حق تصمیم عبارتند از: تمرکززدایی، تراکم

ای است که بیشتر از آنکه در سطح محله  ، حوزهحکومت محلی و مدیریت محلی ...محلی و 

شهری قابلیت اجرایی داشته باشد، در سطح ایالتی، استانی یا شهری قابلیت اجرا و پیگیری 

های قانونی که فعالً در سطح شوراهای شهر و روستا  است، البته خود آن هم مستلزم زیرساخت

دارد هم از نظر قانونی و هم از نظر طرح شده است و قابلیت تقلیل به سطح محله شهری را ن

 ...اجرایی و ساختاری و 

مدیریت محله در شهر تهران، ساختاری مدیریتی، نظارتی و ساختار مدیریت محله: 

محله )اعضای  امنای  هیئت .1اجرایی در سطح محالت شهری، شهر تهران است که متشکل از: 

شورایاری و مطلعین محله و برخی مسئوالن نهادهای محلی به عنوان تیم نظارتی و 

. یکی از اهالی محله به عنوان مدیر محله و بازوی اجرایی شورایاری در امر 2گیرنده(؛  تصمیم

. مکان و ساختمانی 3شود(؛  محوری )مدیر محله با تصمیم اکثریت هیئت امنا انتخاب می محله

های فعالیتی که تحت عنوان  . حوزه4ا کاربری اداری برای استقرار کارکنان سرای محله؛ ب

هایی در موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی )سالمت و بهداشت، علم و زندگی،  خانه
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و ... بیان  و ...( خدمات آموزشی، مهارتی و توانمندسازی البالغه کارآفرینی، قرآن و نهج

( که به ...و  گانه )تسنیم، شکوفا های پنج ی متمرکزی تحت عنوان جشنوارهها کنند و برنامه می

مدیریت محله در بطن یک صورت مستمر هر ساله سراهای محالت موظف به برگزاری آنند. 

ساختار نظارتی به نام شورایاری شکل گرفت که خود آن هیچ مبنایی قانونی نداشته و  فاقد 

های تعامل آن با  خاب اعضا، حوزۀ مداخالتی آن و مکانیسمسازوکارهای روشن و شفافی در انت

بنابراین اعضای اصلی هیئت امنا که ؛ رسان است های خدمات مردم محلی و نهادها و سازمان

بیشترشان همان اعضای شورایاری هستند به دلیل عدم شناخت از حوزۀ مدیریت محله در یک 

اند و عاملی مهم در ایجاد چالش در ساختار  ادههایی خاص و تضاد منافع افت گرایی فرایند گروه

اند. انتخاب مدیران توسط آنها فضای حاکی از تضاد منافع و قدرت است،  مدیریت محله شده

تصور اینکه مدیر محله باید زیر دست آنها و پیرو دستورات آنها باشد و از سوی دیگر 

ل آنکه مدیریت و سرای محله را شهرداری و مدیران میانی آن در سطح منطقه و ناحیه به دلی

دانند مدیران محله را بازوی اجرایی خود در محله قلمداد کرده و  متعلق به شهرداری می

های خود توسط مدیر محله هستند. در درون این ساختار  خواهان فرمانبرداری و اجرای برنامه

غیراصولی و ناکارآمد  آمیز و مملو از منافع متضاد مکانیسم انتخاب مدیر محله به شدت تناقض

های انتخاب مدیران محله را یکی از مشکالت است. مدیر محله پونک جنوبی نقصان مکانیزم

های مشخص در این حوزه منجر به ورود فقدان معیار و شاخص»داند،  اصلی مدیریت محله می

مدیر «. م استبرخی از افراد ناتوان به بحث مدیریت محله شد. انتخاب افراد شایسته فاقد مکانیس

اند که واقعاً مناسب این کار نیستند. ها مدیر شدهبعضی»محله آلستوم/ ستارخان نیز معتقد است 

ها در خانه افسرده بوده حاال برای این که سرگرم شود او را گفتند مدتکسی را آورده بودند که می

ماعی شهرداری معتقد است یکی از کارشناسان از حوزۀ بازرسی معاونت اجت«. اندمدیر محله کرده

محله مشغولند کار فرهنگی را  خیلی از کسانی که در حال حاضر در اداره مدیریت محله و سرای»

های ساختار مدیریت  . یکی از مهمترین چالش«توانند کار فرهنگی انجام دهندشناسند و نمی نمی

یی که به واسطه هامحله، نکاتی است که در خصوص ناکارآمدی ساختار سازمانی و تعارض

گیری و نظارت(، امنای محله )قدرت تصمیم ناکارآمدی ساختار بروکراتیک، در بین هیئت 

ها )قدرت نظارت(، مدیر محله و کارکنان سرای محله )اجرا و عملیاتی(، کارکنان شورایاری

های  گیری و نظارت( و معاونت مرتبط با مدیریت محله در ناحیه و منطقه )قدرت تصمیم

گیری اعمال نفوذ( رخ داده است.  و شهرداری کل )قدرت تصمیم رداری در سطح منطقهشه
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از  شده مطرحیکی از مسائل مهم »گوید:  پور، دبیر کل ستاد شورایارهای وقت شهر تهران می علی

کاری سازمانی است. در ها درباره مدیریت محله آن است که این پروژه نوعی موازیسوی مصاحبه شده

ها سال اخیر یک سری تصمیمات گرفته شد که موازی شورایاری بود. همان وظایف شورایاری 14این 

 «. مانند مدیریت محله؛ آوردند به وجودهایی که را واگذار کردند به تشکل

شده و  یفتعربررسی مدارک موجود نشان داد که ساختار موجود بیشتر از آنکه مبانی 

ای و در جلسات تعیین شده است. به  ارنظرهای اندیشکدهدقیق داشته باشد صرفاً بر اساس اظه

عنوان مثال، در مورد معیارهای تعیین مدیران محله، داشتن مدرک کارشناسی، بازنشسته بودن و 

ترین معیارها بوده است که در عمل به هیچ  سکونت حداقل دو سال در سطح محله اصلی

خانه در  14تعریف  محله شده بود نیست.هایی که در باال از مدیرت  عنوان پاسخگوی برداشت

ها، تعارض میان  سرای محله، شکاف میان جایگاه استخدامی و مزدگیری مدیران خانه

های دیگر  های سرای محله با سایر نهادهای محلی از جمله چالش عملکردهای برخی از خانه

 ساختار مدیریت محله در شهر تهران است.

های اجتماعی و فرهنگی در  ساماندهی مشارکتالعمل عملکرد مدیریت محله:  در دستور

امنای محله عبارتند از:  ظایف قابل واگذاری از طرف شهرداری به هیئتمحالت شهر تهران، و

اداره واحدهای مربوط به سالمت، امور ورزشی، تفریحی آموزشی، فرهنگی، مذهبی و  (1

 (3، های اجتماعی در محله آسیب مشارکت در کنترل و کاهش (2، ها در مقیاس محله کتابخانه

مشارکت در حفظ و ارتقای زیباسازی  (4، پذیر محله های آسیب شناسایی و کمک به گروه

دهی  ( مدیریت و ساماندهی امور مربوط به مدیریت بحران در مقیاس محله و سازمان5، محله

ار قدیمی برداری آث مشارکت در حفظ و بهره( 6در مدیریت بحران، و مشارکت شهروندان 

سنجی اجرای  ای و نیازسنجی و امکان ای محله ( نظارت بر اجرای سند توسعه8، محله

( مشارکت و همکاری در آموزش و افزایش 9های مختلف شهرداری در مقیاس محله،  فعالیت

 سطح آگاهی شهروندان. 

گسترده است که به هیچ  چنان آنهای عملکردی تعریف شده برای مدیریت محله  حوزه

نوان تناسبی با حوزۀ اختیارت، توان و قدرت اجرایی ساختار مدیریت محله ندارد. مدیریت ع

های دیکته شده از سوی  محله در حال حاضر یک ساختاری است که عمالً مجری برنامه

گیری به  یمو تصمریزی  های تاریخی و مذهبی و برنامه شهرداری یا حداقل بزرگداشت مناسبت

محل برگزاری این مراسم است. مدیر محله تمام وقت و زمان خود را منظور نحوه هزینه و 
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های دیکته شده و بیان آمار و ارقام به  صرف پیگیری مسائل مشکالت برای پیشبرد برنامه

 کند.  مدیران در سطح ناحیه می

دهد در جدول زیر  برخی از مواردی که تناقضات عملکردی مدیریت محله را نشان می

 است.بندی شده  دسته

 محله تیریمد عملکرد .7جدول 

 شده های بیان برداشت شونده مصاحبه
مقوالت 

 استخراج شده
مقولۀ 
 محوری

مدیر وقت محله 
 دردشت

ای که من از مدیریت محله برداشت کرده بودم با آنچه در عمل آن مدینه فاضله
؛ بودم اتفاق افتاد زمین تا آسمان تفاوت داشت. من به دنبال پویایی مدیریت محله

شود مدیر یعنی، ذره ذره محله را بشناسم و کارهایی را که در سطح محله انجام می
 اما روند به خالف انتظاراتم پیش رفت.؛ محله بشناسد

شکاف میان 
انتظارات و 

 عملکرد

گری  مجری
های  برنامه

شهرداری 
و قربانی 
خواست 
هیئت 

 امنای محله

معاونت اجتماعی 
 4 قۀمنطوقت 

یک موجود بالتکلیفه. نه به ما وصله، نه به خودش وصله. نه هیئت امنا مدیر محله 
قبولش داره، نه شورایاری چشم دیدن مدیر محله دارد. خیلی از معاونین اجتماعی 

خواهد مدیر محله وجود داشته باشد. مسئول اجتماعی ناحیه من، اصال دلشان نمی
دم مظلومی است. جایگاه کند مدیر محله دشمنش است. مدیر محله یک آفکر می

سازمانی مشخصی ندارد. در نگاه دیگران یک نیروی مردمی هم نیست. نه حقوق 
خواهد تسلط به ثابت و مشخصی دارد. از طرف دیگر هیئت امنا و شورایاری می

 او داشته باشد.

فقدان جایگاه 
شفاف برای 
 مدیر محله

دبیر وقت شورایاری 
 محلۀ بهار

 باالخره مدیر محله زیر نظر کی باید کار کند؟ تنش اصلی این است که

 مدیر محله در واقع کارپرداز محله است. ابزاری در اختیار ندارد. مدیر محله الستوم

فقدان قدرت در 
 قلمرو مسئولیتی

دبیر وقت شورایاری 
 محله بهار

هستند. ها هماهنگ روند شهرداری منطقه و با آنها بدون اطالع ما میمسئول خانه
 مشکل اصلی االن مدیریت چندگانه است

مدیر وقت محله 
 جوادیه

-توانیم کار کنیم. برنامهحتی اگر اعتبار ندهند اما دست ما را باز بگذارند بهتر می

 های ابالغ بر خالف اصل مشارکت مردمی است.
مدیر وقت محلۀ 

 شهادت
 محل برسیم. دهند بهاند سر مدیر محله. اجازه نمیفقط کار ریخته

عملکرد 
 دستوری

معاون اجتماعی 
 5وقت منطقۀ 

های مختلف به مدیر قدر ستاد، منطقه، ناحیه و بخشدر بحث مدیریت محله این
تواند به صورت آورند، او هم ناچار است عمل کند. حاال که نمیمحله فشار می

زند که جا میشود یا اینالی عمل کند یا دست به فعالیت صوری و دروغین میایده
ترین پیامدهای این کارانه برخورد کردن اصلیکند. سرخوردگی و کاسبو رها می

 شودفشارها است که به مدیریت محله وارد می

عملکرد صوری 
 و آمارسازی

مدیر وقت محلۀ 
 آلستوم

در سیستم شهرداری فقط اول شدن در آمار مهم است. کیفیت کار خیلی مهم 
 نیست.

اجتماعی معاونت 
 4وقت منطقۀ 

ها را تصویب آید، برنامهآید که هیئت امنا از مدیر محله خوشش نمیپیش می
شود تواند کار انجام دهد. بعد مدیر محله را میکند. با این کار مدیر محله نمینمی

بعد از یک ماه یک فرد ضعیف جلوه داد. از طرف دیگر معاون اجتماعی تحت 
ها حاضر شود، به این نتیجه که این مدیر ام شود، گزارشفشار است که کارها انج

گذارند که مورد قبول هیئت  کم کار را برکنار کند. بعد یک آدمی را به جایش می
دهند مدیر محله امضا امنا باشد. هیئت امناهایی هستند که اول برگ استعفا را می

 کند کند، بعد کارش را شروع می

تضاد با هیئت 
 امنا
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های جدی که به واسطۀ توجه به مقوالت فوق و مقولۀ محوری آنها، یکی از چالشبا 

شود، تدقیق نشدن حیطه اختیارات و جایگاه مدیران محالت در مدیریت محله دیده می

 احساس سلطۀ نهاد شهرداری بر مدیران محالت است. اکثریت مدیران محالت در مصاحبه

اند و عمالً کارمندی برای  های ابالغی از سوی شهرداریمهها مجریان برنااظهار داشتند که آن

اندازۀ دهد که نفوذ بیها با مدیران محالت نشان میشوند. مصاحبهشهرداری تصور می

ها در شهرداری از یک سو و مشخص نشدن حیطۀ اختیارات مدیر محله باعث شده تا آن

ها نیز از در تفویض اختیار به آن های خودشان )کارکنان سرای محله( وارتباط با زیرگروه

 کمترین قدرت اعمال نظر برخوردار باشند. 

فرایندهای جلب مشارکت: بررسی معانی مشارکت در مجوز دستورالعمل ساماندهی 

های اجتماعی در محالت شهر تهران، بیانگر این است که در این دستورالعمل در  مشارکت

های عمومی  سیاست»، «ضرورت»، «اهمیت»مانند  مفاهیم کلی و غیر عملیاتی حوزۀ مشارکت،

بکار برده شده است. با توجه به مباحث نردبان مشارکت  ...و « نظام در افزایش مشارکت

مفهوم  (،168-170: 1384)شیانی، ارنشتاین و نردبان مشارکت مقتدرسازی شهروند بورنز 

کند چرا که در هیچ بندی از  یها یک جنجال عمومی را تداعی م مشارکت در ارتباط با این واژه

 آن قدرتی برای شهروندان مقرر نشده است. 

از سوی دیگر از آنجایی که در پایان آن دستورالعمل در نظر گرفتن وظایف شهرداری 

آمده، مسئلۀ مشارکت در اینجا بیشتر معنای انجام وظایف شهرداری توسط مردم را تلقی 

تفویض »تا مدیریت محله مبتنی بر  کاهش هزینه است در حوزۀ« زدایی تراکم»کند که نوعی  می

گیری و نظارت در حوزۀ خدمات. در قسمت مربوط به وظایف قابل  در حوزۀ تصمیم« اختیار

واگذاری از طرف شهرداری به هیئت امنای محله، فقط خدماتی محدود که از سوی شهرداری 

شت ایام خاص است واگذار در حوزۀ سالمت و آموزش شهروندی و برپایی مراسم و بزرگدا

های ارسالی است. با توجه به  شده است. البته این واگذاری هم صرفاً بر اساس دستورالعمل

در « گیری قدرت تصمیم»و « نظارت»بینی  عدم واگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی و پیش

 ؛کند ارنشتاین را به ذهن متبادر می ۀبیشتر معنای نردبان اول در نظری ،مورد آنها در محله

توان نتیجه گرفت معنای مشارکت در این دستورالعمل بیشتر معطوف به اولین سطح از  می

است، لذا همکاری « عدم مشارکت»نردبان مشارکت مورد نظر برنشتاین و بورنز است که همان 
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حداقل اختیار نظارت به و فعالیت شهروندان در انجام آنچه وظیفۀ شهرداری است، بدون اینکه 

 شود. آنها داده شود مشارکت معنا نمی

تصوری که در حال حاضر از مشارکت در سطح مدیریت محله وجود دارد، انجام 

هایی است که مدیریت محله  امورات محلی توسط افراد به شکل رایگان و یا شرکت در برنامه

اعی وقت مناطق در این حوزه های اجتم از سوی شهرداری متولی آنهاست. یکی از معاونت

نذر »ما نباید توقع داشته باشیم که مردم به صورت رایگان و به شکل نوعی »گفته است، 

 «. که مدیران در ذهن خودشان از مردم دارند بیایند در سرای محله مشارکت کنند« فرهنگی

ترین  ا کوچکه ها و صرف زمان و هزینۀ در آنها بدون اینکه انسان انتظار حضور در برنامه

جایی است که در عمل  گیری در تدوین و نحوۀ اجرای آن داشته باشند، توقعات بی توان تصمیم

وقتی بحث »ها نیز بدین مسئله اذعان داشت که: شده یکی دیگر از مصاحبه ثابت شده است. 

اه شود. در یک کارگای رایگان است، شلوغ میشود. وقتی برنامهشود، مشارکت کم میپول می

خواهیم در قالب کالس آموزشی و با آیند اما همین موضوع را وقتی مینفر می 100مجانی تا 

 «.کنندنام نمی شهریه برگزار کنیم سه چهار نفر بیشتر ثبت

های صورت گرفته عملکرد سراهای محله در راستای جلب مشارکت  بر اساس مصاحبه

پناه، دبیر دبیران شورایاری وقت  ، رحمانیگیرد ترین شکل آن صورت می مردم در محله در نازل

ترین حوزۀ عملکردی متأسفانه االن سراهای محله در ابتدایی»گوید:  در این زمینه می 6منطقۀ 

پردازند، کالس خوب  کنند مانند مقطع ابتدایی به برگزاری کالس آموزشی میخود کار می

 «.اش کالساست اما نه دیگر همه

برخی سرای محله را در حد آموزشگاه »گوید:  ر این زمینه میمدیر وقت محلۀ شهادت د

کنند. چون یک شاخص مهم ارزیابی، درآمد است. اند. فقط به کسب درآمد فکر میتنزل داده

 . «نگاه خودگردان اشتباه است

و عملکردهای سرای محله  ها از مدیریت محله پایین بودن میزان شناخت مردم محله

متأسفانه »گوید:  ارکت آنها بیان شده است. مدیر وقت محله دردشت مییکی از دالیل عدم مش

-شناختند. دلیلش هم این بود که دوستان دنبال منمبسیاری از مردم محله ما سرای محله را نمی

 10های خودشان بودند. میزان شناخت مردم از سراهای محله تقریبا صفر یا حداکثر در حد 
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پاسخگو در محالت شهر تهران، فقط  3000از بین  1میدانیبر اساس مطالعه  «.درصد است

 اند. درصد به صورت مستمر از خدمات سرای محله استفاده کرده 5/14

 محله امنا یئته یاعضا شناخت و محله یسرا خدمات از استفاده .8جدول 

 خدمات از استفاده

 محله سرای

 امنای هیئت اعضای آیا

 کل شناسید؟ می را محله

جنسیت 
 پاسخگو

 
 محله سرای خدمات از استفاده

 کل

 خیر بله خیر بله

 %100 %83.3 %16.7 مرد %100 %71.8 %28.2 بله

 %100 %73.6 %26.4 زن %100 %95.1 %4.9 خیر

 %100 %77.9 %22.1 کل %100 %91.7 %8.3 کل

 

شاکلۀ مدیریت دهد در مجموع شناخت و آگاهی شهروندان تهرانی از  این نتایج نشان می

درصد( و مکان  7درصد(، مدیر محله ) 28محله ضعیف است. میزان شناخت هیئت امنا )

رسانی و (  است؛ لذا یکی از  موارد جدی که باید بدان توجه شود بحث اطالع39سرای محله )

 بخشی عمومی است.آگاهی

 

موجود و وضع ها وضع  بندی مباحث مدیریت محله در شهر تهران و بیان شاخص جمع

 مطلوب

های مدیریت محله بیانگر خلطی مفهومی و تداخل معنایی میان برداشت، اهداف و استراتژی

در شهر تهران است. در مدیریت محله « مدیریت خدمات محله»و « مدیریت محلی»دو مفهوم 

گیری نیست در حالی که در مدیریت محلی  نیازی به واگذاری، تفویض اختیار و قدرت تصمیم

زدایی،  حلی از مفهوم نظری تمرکززدایی )تراکماین موارد باید وجود داشته باشد. در مدیریت م

شود. در حالی که در مدیریت محله از مدیریت خدمات  واگذاری و تفویض اختیار( استفاده می

در محله در هماهنگی با نیازهای ساکنان واحد همسایگی و توان و ظرفیت نهادها و 

ر مدیریت محله در شهر شود. ساختا رسان در فرایندی پیوندی بحث می های خدمات سازمان

ی، ساختاری با تضاد منافع و فاقد شهردارهای  تهران، ساختاریست به شدت وابسته به برنامه

الیستی و اختالط  . در حوزۀ عملکرد نیز نگاه ایدهاجراچارچوب روشن و شفاف در حوزۀ 

است که های الزم برای تحقق مدیریت محله باعث شده  مفهومی و ساختار مبهم و فاقد زمینه

                                                           
 گسترش مشارکت و محله مدیریت توانمندسازی در مؤثر عوامل و شرایط بررسی»های این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان  داده. 1

 ریزی شهر تهران به انجام رسیده است.  است که در مرکز مطالعات و برنامه« محله سراهای بهینۀ ادارۀ بر تأکید با شهروندان



  83   ...یمحور محله یراهبردهاهمکاران/  وقادری 

 

های شهرداری تقلیل پیدا کند و به صورت مداوم از  مدیر محله در شهر تهران به مجری برنامه

ها به نحوی به آمارسازی و  امنای محله تغییر پیدا کنند، فشار و حجم باالی فعالیت سوی هیئت 

شکلی و صوری عمل کردن منجر شده است که عمالً خدمات الزمی که باید توسط مدیر محله 

در سطح محلی تسهیلگری شود معلق بماند. در حوزۀ مشارکت هم برداشت مشارکت به شدت 

های جلب مشارکت به حضور  سویه تعریف شده است. مکانیسم طلبانه و یک کلی، منفعت

 ساکنان محلی و مخصوصاً زنان تقلیل پیدا کرده است.  

ود در بیش از هجده های به دست آمده،  مدیریت محله در وضعیت موج بر اساس یافته

های، ناکارآمدی نامهمقوله شامل: ابهامات آیین 18مقولۀ اصلی با چالش روبروست. این 

های متعدد مدیران های انتخاب و ترکیب اعضای مدیریت محله، مشکالت و چالششاخص

ها، ترین مسئول اجرای پروژه، تهدیدهای ناشی از ناکارآیی شورایاریمحالت به عنوان اصلی

های سائل ناشی از ساختار بروکراتیک ناکارآمد مدیریت محله، سطح تعامالت نهادی، آسیبم

تمرکزگرایی در شاکلۀ مدیریت محله، مشکالت و مسائل اقتصادی و مالی پروژه، آمارزدگی و 

های مشارکت مردمی، کمبودها و ها و اطالعات، ضعف و چالشصوری بودن گزارش

با نیازها و ذائقۀ ساکنان  ها جشنوارهها و سب بودن برخی برنامهمشکالت سراهای محالت، نامنا

بخشی رسانی و آگاهیهای مربوط به اطالعمحلی، عدم نیازسنجی جامع از محالت، ضعف

های محلی، ناقص بودن نقشۀ اطالعاتی محالت، عمومی، ناتوانایی در به کارگیری ظرفیت

از کمبود مدیران با صبغۀ فرهنگی در شاکلۀ  زدگی در امور فرهنگی و تهدیدهای ناشیسیاست

-مدیریت محله است. به عبارتی مدیریت محله که البته از آغاز فعالیت آن عمر چندانی نمی

ین اساس، بازخوانی و بازنگری دقیق در همهای متعددی مواجه است که بر گذرد، با چالش

     های کالن و اجراها در سطح میانی ضروریست.گذاریسطح سیاست

های  و چالش گرفته بین مدیرت محله در ایران و انگلستان با توجه به مقایسۀ صورت

موجود در حوزۀ مدیریت محله در شهر تهران به منظور ارتقای جایگاه این مدیریت و کمک به 

های  محوری به بیان شاخص های محلی و محله پایداری و موفقیت آن به عنوان یکی از سیاست

 پردازیم.  های وضعیت مطلوب آن می دیریت محله و شاخصوضعیت موجود م
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 تهران شهر در محله تیریمد مطلوب و موجود تیوضع های شاخص .9جدول 

 وضع مطلوب وضع موجود شاخص

برداشت از مدیریت 
 محله

اختالط و ابهام مفهومی؛ مشخص 
نبودن جایگاه نظری مدیریت محله 

و « مدیریت محلی»بین دو مفهوم 
 «خدمات محله مدیریت»

یت مدیر». تصریح جایگاه مفهومی و تثبیت مدیریت محله به عنوان 1
 ؛«محلهخدمات جامع اجتماعی و فرهنگی 

سازی دقیق وظایف برشمرده شده برای مدیریت محله در  . شاخص2
 نامۀ آن. آئین

ساختار سازمانی 
 سرای محله

خانۀ یکسان در همه  14مبتنی بر 
 محالت شهر تهران

ها و  بودن ساختار سازمانی سرای محله بر اساس نیازمندیمنعطف 
 مطالبات محلی.

 شود. مدیر محله، مدیر خدمات جامع اجتماعی و فرهنگی محله می مدیر محله، مدیر سرای محله است. عملکرد مدیر محله

مشارکت مردم در 
 مدیریت محله

کنندگان به سرای  تعداد مراجعه
ت محالت اندک است، تناسب خدما

 و نیازهای محله زیاد نیست

 یابد. . میزان مشارکت به صورت کمی افزایش می1
 یابد. . میزان کیفیت مشارکت افزایش می2

 یابد. . کار داوطلبانه برای مدیریت محله افزایش می3
 شود. . اعتماد میان مدیریت محله و مردم بیشتر می4

 

تواند جایگاه  می حوزه فوق 4در  های مدیریت محله ها و برنامه بازنویسی دستورالعمل

ی، ساختار، عملکرد و فرایندهای جلب گذار هدفموجود مدیریت محله را از نظر برداشت و 

 مشارکت به خوبی تقویت کند. 
 

 گیری یجهتبحث و ن

های مربوط به برداشت، ساختار، عملکرد و فرایندهای جلب مشارکت در حوزۀ  مقایسۀ داده

توسعۀ محلی در انگلستان و تجربۀ شهر تهران با اسم مدیریت محله، محوری و  محله  سیاست

ها بسیار زیاد میان این دو است. در حوزۀ برداشت از مدیریت محله، در کشور  بیانگر تفاوت

در برنامۀ غام اجتماعی در محالت محروم است. انگلستان مدیریت محله، معطوف به اد

دادن به یک فرایند پیوندی میان  محله و شکلمدیریت محله در انگلستان مدیریت خدمات 

ترین رسالت و هدف مدیریت محله است.  کنندگان خدمات با هم و با مردم محله، اصلی ارائه

و یا « حکومت محلی»هایی از مدیریت محله که ذیل مفهوم  در حالی که در ایران با برداشت

آلی از این موضوع شکل  یدهقابل توضیح و تفسیر است، برداشت خیلی ا« حکمروایی محلی»

در سطح محله « های معارض گیری قدرت تضاد منافع و شکل»گرفته و خود همین برداشت به 

منجر شده است. مسئلۀ دوم در مورد مدیریت در شهر تهران این است که مدیریت محله یک 

حالت در همه م  گیر و گسترده است که به صورت یکسان و با یک ساختار و برنامه طرح همه

شهر تهران به اجرا گذاشته شده است که به اتالف منابع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی 

منجر شده است. در حالی که در حوزۀ ساختار، ساختار مدیریت محله در کشور انگلستان به 
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دلیل معطوف بودن به عرضۀ خدمات و تسهیلگری در عرضۀ این خدمات است که ساختاری 

های محلی مشخص و با  فاقد تضاد منافع است. در این ساختار محدودهشفاف و روشن و 

 100نفر مد نظر است در حالی که در شهر تهران برخی محالت تا  5000جمعیت حداکثر 

هزار جمعیت )تهرانپارس( دارند و یک ساختار مدیریت محله برای آنها شکل گرفته است. در 

گیری  کت آنان، مردم محلی در فرایند تصمیمزمینۀ جلب همکاری ساکنان و حمایت از مشار

دهندگان خدمات درگیرند، در  های ارائه های و فعالیت مشارکتی در عرضۀ خدمات و بر برنامه

هایی است که از سوی  ها و برنامه حالی که در شهر تهران مشارکت به مفهوم شرکت در کالس

کنندگان بابت این خدمات اخذ  رکتهایی از مشا شهرداری به مدیریت محله ابالغ و حتی هزینه

 .شود می

مدیر فعال محلی و دارای قدرت مؤلفه مهم دیگری است که در ساختار مدیریت محله  

در انگلستان به صورت برجسته و شفاف به آن پرداخته شده است، در حالی که در مدیریت 

رد انتظاری است که از شده و مو های دیکته محله در شهر تهران مدیر محله عمالً، مجری برنامه

شود. در حوزۀ تشکیالت، نوعی شراکت محلی در مدیریت  سوی شهرداری به آنها ابالغ می

اند، در حالی که در  های اجتماع در آن دخیل محله در انگلستان جریان دارد که کلیۀ بخش

ندرت اند که به شکل حداقلی حضور دارند و مردان به  مدیریت محله در شهر تهران این زنان

شوند، در مدیریت محله در انگلستان یک رابطۀ شفاف و روشن میان مدیر  با آن درگیر می

رسان وجود دارد در حالی که در شهر تهران این رابطه به شدت  های خدمات محله و سازمان

آمیز است، در مدیریت محله در انگلستان اطالعات با کیفیت و مبتنی بر نیازهای  مبهم و تناقض

شده برای رفع نیاز  های آنها و ارزیابی مداوم از رضایتمندی از خدمات عرضه و اولویت ساکنان

آنهاست. در مدیریت محله در کشور انگلستان فرایند جلب مشارکت مردم بر اساس یک برنامۀ 

های  ای در محله منوط به تطابق آن با نیازها و اولویت توافقی است، اجرای هر طرح و برنامه

در حالی . ا موافقت آنهاست تا احساس قدرت تأثیرگذاری بر برنامه را به آنها بدهدساکنان و ب

گانه )شکوفا،  های پنج ها، متمرکز و یکدست و در قالب جشنواره که در شهر تهران اکثر برنامه

کنندگان خدمات  شود. در انگلستان، ارائه آور اطالعات و شمسه( بیان می تنسیم، مشکات، فن

ات به صورت مستمر نوعی تعهد دارند و نوعی هماهنگی بین آنها شکل گرفته به عرضۀ خدم

است، در حالی که در شهر تهران چنین امکانی وجود ندارد و بین هیئت امنا و کارکنان ناحیه و 

 کارکنان در سطح شهرداری منطقه تضاد بسیار شدیدی جریان دارد. 
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اصالح در برداشت، ساختار، تداوم وضعیت موجود مدیریت محله و عدم تغییر و 

تواند کارکرد سرای محله و مدیریت محله را به طور  عملکرد و فرایندهای جلب مشارکت، می

گیری مسائل اجتماعی و فرهنگی  اندازهای آن دور بیاندازد و به شکل کلی از اهداف و چشم

رد، به خاصی در سطح محله منجر شود. از جمله اینکه تضاد و تنش را به شدت باال بب

های خاص قدرت منجر شود، به مصادره منافعی خاصی در سطح محلی و  گیری هسته شکل

 . ...ی از خدمات منجر شود و برخوردارپایدار شدن آن و ایجاد نابرابری در 

ای مدیریتی و  گیری فضایی کالبدی، تجربه مدیریت محله طی چند سال اخیر به شکل

ی منجر شده است، بنابراین الزم است این تجربه، به شدن مسئلۀ محله و توسعۀ محل برجسته

های  سرعت ارزیابی و تصحیح و اصالح شود تا توسعۀ محلی و اعتمادسازی به سیاست

یچ وجه همحوری در ایران نهادینه شود، حذف تجربۀ موجود و نادیده گرفتن آن به  محله

های آن منجر خواهد شد. مطلوب نیست و به یاس و ناامیدی در حوزۀ توسعۀ محلی و فرایند

ترین پیشنهاد مقالۀ حاضر برای مدیریت شهری تهران و ایجاد اصالحات در حوزۀ  اصلی

گیری و فعالیت،  مدیریت محله، اصالح برداشت این مفهوم و سپس اصالح فرایندهای تصمیم

ت های متمرکز به مدیران محال ها و جشنواره عدم مداخالت شهرداری نواحی و دیکتۀ برنامه

رسان  برای اجرای آنهاست. مدیریت محله باید به سمت فرایندی پیوندی بین نهادهای خدمات

 و مردم در سطح محلی حرکت کند. 
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