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چکیده
محلههای شهری بهعنوان کوچکترین سطح ساختار شهر نزدیکترین سطح به تعامالت اجتماعی اسـت و نقـش
مؤثری در شکلگیری جامعه پایدار شهری دارند .بدون شک مشارکت اجتماعی روزبهروز گسـترشیافته و جوامـع
انسانی را با فرصت جدیدی روبرو میسازد که بررسی آن در بهبود اوضاع انسانی مؤثر خواهد بود .پیشـبرد توسـعه
محلی و پاسخگویی به مسائل متنوع اقتصادی ،اجتمـاعی ،مـالی ،ارضـی ،آموزشـی و ...شـهروندان در محلـههای
شهری ،نیازمند «مشارکت اجتماعی شهروندان» و «بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهـا و سـازمانهای مردمنهـاد»
است .شورایاریهای محلی در شهر تهران ازجمله نهادهـایی هسـتند کـه بـهمنظور افـزایش مشـارکت مـردم در
مدیریت شهری به وجود آمدهاند .هدف از پژوهش بررسی نقش شورایارهای محلههای شهر تهران در مشـارکت و
توسعه محلهای است .روش تحقیق تحلیلی -اکتشافی باهدف کاربردی است .روش جمعآوری اطالعات بر مبنای
کتابخانهای و میدانی (پرسشـنامهای) و بـرای تجزیـهوتحلیل دادههـا از روش آمـار توصـیفی و اسـتنباطی (مـدل
پیرسون) در نرمافزار  spssاستفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که با تقویت مشارکت محلهای میتوان
به توسعه محلهای دستیافت .اما نقش شورایاریها در افزایش مشارکت عملیاتی شهروندان در مـدیریت شـهری
نقش کمرنگی است .همچنین سازوکارهای شورایاری برای افزایش مشارکت مـردم محلـه و نقـش شـهرداری در
افزایش مشارکت مردم ضعیف و ناکافی است .همچنین شورایاریها در سطوح برنامـهریزی و مـدیریت شـهری از
جایگاه الزم برخوردار نیست.
واژگان کلیدی :مشارکت ،مدیریت محله ،توسعه محله ،محله داوودیه ،شهر تهران.
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Email: movahed@khu.ac.ir

96

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1397

مقدمه
محلههای شهری بهعنوان کوچکترین پاره شهری نزدیکترین سطح به تعـامالت اجتمـاعی اسـت و نقـش مـؤثری در
شکلگیری جامعه پایدار شهری دارند( .موحد و کرده )2 :1396،مشارکت یکی از شـاخصهای رهبـری و بلـوغ سـازمانی
جامعه محسوب میشود( .قدرجانی و قیطرانی1391،؛ زیاری و همکاران )70 :1396،مفهوم مشـارکت ارتبـاط تنگاتنـگ و
مرتب با مفهوم شهروندی دارد که در آن حقوق ،وظیفه ،نقـش و مسـئولیت شـهروندان مشـخص و نهادینهشـده اسـت.
ازاینرو مشارکت مبنا و معرف اصلی و جزئی از حقوق و وظایف شهروندی است که میتواند به گونههای مختلف تحقـق
یابد .مهمترین الزامات توسعه پایدار ،مشارکت شهروندی و مدنی است .تئوریها و الگوهای موجود مـرتب بـه مشـارکت،
مربوط به شرای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دنیای غرب است که کاربرد مستقیم آنها در طراحی و کاربست مشارکت
در کشورهای جهان سوم و ازجمله ایران ،کارایی الزم را ندارند .بنابراین باید از استفاده مستقیم این ادبیات بـرای طراحـی
الگوهای متناسب با شرای اجتماعی و فرهنگی جامعه خود پرهیز نماییم .یعنی طراحی و استفاده از الگوهـایی کـه حالـت
تعادل متناسب با شرای زمان و مکان را خواهند داشت و درعینحال روند تکـاملی دارنـد .آنچـه در ایـن خصـوص حـائز
اهمیت است این است که ماهیت واقعی مشارکت اقتضا میکند که ساختارهای منقبض و عمودی اجتماعی و سیاسی بـه
سمت ساختارهای بسی و گسترده میل نمایند .مشارکت به مفهوم واقعی آن نظام اجتماعی را میطلبد کـه در آن حـدود
اختیارات و نقش تمامی بازیگران حوزه عمومی که دولت نیز یکی از آنها است بهخوبی مشخص و ضابطهمند شده باشد.
این بازی دارای قاعده و سازوکار تعریفشدهای است .هیچکس نباید بتواند از قاعده بازی عدول نماید .مشروعیت داشـتن
و در بازی ماندن هر یک از بازیگران به میزان مشارکت و الزام عملی آنان بهقاعده این بازی است .این نـوع از مشـارکت
مستلزم نهادهایی از جنس نهادهای غیردولتی و مدنی است .از گذشته محالت شهری ،بهعنوان سلولهای حیات شـهری
دارای نقش اساسی در زندگی ساکنان داشته و ازآنجاکه در تقسیمات نظام فضایی شهر ،محالت شهری کوچکترین واحد
سازمان فضایی محسوب میشوند ،اجتماعات محلی در شهرها ،بهترین کانون و کارگاه مدیریت و برنامـهریزی مشـارکتی
هستند و در بین سایر ردههای سازمان فضایی شهر ،بیشترین انسجام اجتماعی و مکانی را دارنـد .لـذا محـالت میتوانـد
زمینه مناسبی برای تمرین مشارکت باشند و آمادگی برای مشارکت در سطوح باالتر برنامـهریزی را فـراهم کننـد.یکی از
مسائل مهم در برنامهریزی شهری کشور ،بحث مشارکت پایدار مردم است .اصوالً اگـر قـرار باشـد مشـارکت را در یـک
رویکرد عملگرایانه به عرصه برنامهریزی شهری وارد کنیم ،باید این مشارکت در محی اجتماعی و اقتصـادی و در همـه
رفتارها و فعالیتهای روزانه افراد و ساکنان شهری تعیـین و تبیـین شـود .هـر نـوع تغییـر در ایـن سـاختار برنامـهریزی
بهطورقطع و یقین ،اثرات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود را بر کل جامعه خواهد گذاشت .لذا باید پذیرفت که مشارکت
مردم در برنامهریزی شهری نقشی مبهم و ناکارآمد دارد که البته این محصـول سـالیان متمـادی برنامـهریزی متمرکـز و
دولتی است .راهکارها و ابزارهای مؤثر برای رسیدن به مشارکت هنوز در نظام تصمیمگیری و ساختار برنامهریزی بـهطور
کامل وارد نشده است .تشکیل شوراهای اسالمی شهر گامی مهم و نقطه شروع تغییر نگرش و ورود به مـدیریت شـهری
بود .با تشکیل شورای شهر گرایش به مشارکت بیشتر مردم در نظام تصـمیمگیری شـهری افـزایش یافـت و سـبب شـد
شورایارهای محلهای به وجود آیند .این موضوع میتوانسـت گـام مهمـی در افـرایش مشـارکت شـهروندان در مـدیریت
محلهای و شهر تهران باشد .اما دیدگاههای مختلف درباره کارکرد این شـوراها و بعضـاً بحثهـایی در مـدیریت شـهری
تهران مبنی بر حذف آن چالش فکری و اجرایی به وجود آورد .طرح موضـوعاتی چـون چگـونگی نقـش عامـه مـردم در
گسترش ارتباط و سطوح مشارکت در مدیریت شهری ازجمله آنها بود .لذا این پـژوهش سـعی کـرد نقـش مشـارکت در
توسعه محله را مورد واکاوی قرار دهد .یکی از روشهـای پذیرفتهشـده در مـدیریت محلـی و منطقـهای جهـت تحقـق
هدفها ،ایجاد ،توسعه و تقویت سازمانهای محلی و مردمنهاد است که بهعنوان یک نظریه در مبحث برنامهریزی شهری
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موردمطالعه قرار میگیرد و البته تجربه موفقی هم در کشورهای پیشرفته از آن منتج شـده اسـت( .زلفـی .)1 :1382،کـه
سعی میشود در این پژوهش از آنها استفاده شود.
با توجه به گستردگی نیازهای جامعه شهری و تعدد و حجم باالی وظایف مـدیریت شـهری در رابطـه بـا کمبـود منـابع،
نظارت و کارایی ضعف زیادی مشاهده میشود .ناتوانی سازمانهای مربوطـه در بهرهگیـری مطلـوب و بهینـه از سـرمایه
اجتماعی بهویژه جامعه مدنی در برنامههای شهری ،کاهش همکاری و تعاون ،ناتوانی عناصر سرمایه اجتماعی و اشتراکات
شهروندی جدید ،سلطه برنامهریزی مرکز -محور کنونی ،فقدان برنامههای شهری منسجم برای مشـارکت شـهروند کـه
موجب اعتالی محی زندگی محلّهای است .محلههای شهری در شهرهای بزرگ ازجمله کالنشـهر تهـران بـا افـزایش
جمعیت با مشکالت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی روبرو است و میتوان شکلی از آنها را در محله داوودیه مشاهده کـرد.
پژوهش حاضر عالوه بر بیان ویژگیهای محلّههای پیشین و خصلتهای مناطق مسکونی جدید ،امکـان مطالعـه جهـت
برقراری مدیریت شهری اجتماع محلی که گام مهمی را در هموار کردن مسیر بهمنظور رسیدن به حکمروایی خـوب را در
داوودیه دنبال میکند تا بهاینترتیب امکان نظری مشارکت بیشتر شهروندان ،نهادها و اجتماعات محلـی در اداره محلّـه
بهمنظور تحقق پایداری شهری در جنبههای نظارت و کارایی با تأکید بر شاخص پایداری و بهرهگیری از نقـش و حضـور
مردم در سطح محلّه و بها دادن به عنصر مشارکت بهعنوان یکی از ارکان اصلی برای ارتقاء آسایش و راحتـی شـهروندان
فراهم گردد .این پژوهش سـعی دارد نقـش شـورایاریها در مشـارکت اجتمـاعی را در توسـعه محلـهای و رابطـه بـین
رضایتمندی از اقدامات شهرداری با مشارکت مردمی در محله داوودیه در منطقه  3شهر تهران موردبررسی قرار دهد.
با توجه به نقش مشارکت شهروندان در توسعه محله مورد توجه میباشد ،در زیر مطالعههای انجام شده در سالهای اخیر
در این رابطه بهطور خالصه آورده شده است:
نجاتی حسینی در مقالهای به مطالعه الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شـهر پرداختـه اسـت .نتـایج پـژوهش وی
عبارت از :1 :با افزایش سن و سطح تحصیالت احساس قدرتمندی فزونی میگیرد :2 .تعلق بـه فرهنـگ اکثریـت جامعـه
موجب افزایش قدرتمندی میگردد :3.ادغام در فرهنگ اکثریت به کاهش احسـاس بیقـدرتی میانجامـد :4 .مزدبگیـران
بخش عمومی معموالً بیش از دیگران انواع مشارکت را دارای منفعت ارزیابی کردهاند :5 .با بزرگتر شدن شهر ،از گرایش
به مشارکت کم میشود : 6 .افزایش رواب اخالقی و سنتی میان همسایگان به افزایش گـرایش بـه مشـارکت میانجامـد
(نجاتی حسینی.)110 :1380،
حکمت نیا و موسوی در مقاله خود به تحلیل تاریخی از مشارکت در اداره امور شهرهای ایران پرداختهاند و نتایج پـژوهش
تاریخی صورت گرفته نشان میدهد که سابقه مشارکت شهروندی در اداره امور بـه یونـان باسـتان برمیگـردد کـه از آن
تاریخ به بعد این پدیده متأثر از حکومتها و ایدئولوژیهای حاکم بر جامعه دچار تحولی شـدید شـده اسـت .بهطوریکـه
امروزه با ظهور پدیده جهانیشدن ،مشارکت مردمی بهعنوان واکنشی در برابر سیسـتمهای حکـومتی نقـش مهمـی را در
شهرها ایفا میکند .امروزه مشارکت شهروندی جهت نیل به توسعه پایدار اجتماعی و برآورده نمـودن اهـداف مهـم ملـی
دولتها نقش سازندهای را ایفا میکند (حکمت نیا و موسوی.)5 :1385،
رضایی و صالح اصفهانی در مقالهای نگرش مشارکتی شهروندان محالت  1و  12شهرداری تهـران نسـبت بـه مـدیریت
محله را موردبررسی قرار دادهاند .یافتههای پژوهش آنان نشان میدهد که مشارکت شهروندان در مدیریت محله میتواند
تحقق پایداری محله و شهر پایدار را به دنبال داشته باشد .در این راستا ،تشکل نهادهای اجتمـاعی و توجـه بـه نیروهـای
متخصص محله میتواند در برنامهریزیها گامی بهسوی پایداری محله باشـد (رضـایی و صـالح اصـفهانی-219 :1387،
.)218
تقوایی و همکاران در مقالهشان عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در منطقه  4شـهر تبریـز را مـورد

98

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1397

تحلیل قرا دادهاند و نتایج پژوهش آنان نشان میدهد -1:ارزیابی شهروندان از پیامدهای مشـارکت مثبـت بـوده ،بیشـتر
شهروندان معتقد بودند که میتوانند با مشارکت در مدیریت شهری تأثیرگذار باشند -2.هر چه میـزان رضـایتمندی افـراد از
خدماترسانی مدیران شهری بیشتر باشد ،به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش مییابد -3.هرچـه
احساس مالکیت؛ یعنی مدتزمان سکونت و نوع مالکیت (ملکی) بیشتر باشـد ،بـه همـان انـدازه مشـارکت افـزایش پیـدا
میکند -4 .وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان بر مشارکت تعیینکننده است یعنی با بهتر شدن وضـعیت اقتصـادی و
اجتماعی میزان مشارکت هم باال میرود (تقوایی و همکاران.)19 :1388،
برک پور و همکاران در مقالهای مشارکت مردمی در تهیه طرحهـای سـاماندهی و توسـعه محلـهای در محلـه امیرآبـاد را
موردمطالعه قرار دادهاند و بیان میدارند که تحقق مشارکت در طرحهای شهری در شرای گوناگون محیطـی ،اجتمـاعی و
اقتصادی نیازمند بهکارگیری سطوح و تکنیکهای گوناگونی است .آنها تأکید میکنند مهمترین وظیفه یـک برنامـهریز در
هدایت مشارکت عمومی در یک طرح شهری ،انتخاب شیوههای مناسب و اجرای آن با توجه به شرای فرهنگی و بسترهای
ایجادشده است .در طرح معرفیشده ،با بررسی شرای محدوده این نتیجه حاصل گردید که زمینه مناسب برای اجرای برخی
از تکنیکها ،در محدوده موردمطالعه امکانپذیر نیست .یکی از مشکالت در مقطـع کنـونی ،قابـلفهم نبـودن بسـیاری از
تصمیمات برنامهریزان است .بهکارگیری تکنیکهای مشارکتی میتواند شیوه مناسبی برای سنجش و اولویتبندی معیار و
خواستهای مردم و تبدیل آنها به طرح باشد .برنامهریز بهتر است از بررسی و کنکاش درخواستهای مردم شروع کند تا از
ارزیابی خود از ارزشهایی که تالش میکند آنها را بزرگ جلوه دهد (برک پور و همکاران.)51 :1388،
زیاری و همکاران مشارکت شهروندی و نقش آن در مدیریت شهری شهرهای کوچک را در مقالهشان موردبررسـی قـرار
دادند .نتایج پژوهش آنان نشان میدهد که در بعد عینی مشارکت مردم در سطح ضـعیفی قـرار دارد ولـی در بعـد ذهنـی
مشارکت مردم در سطح باالیی قرار دارد و بستر مشارکت در شهرهای موردمطالعه بـرای مشـارکت در مـدیریت شـهری
بسیار باالست (زیاری و همکاران.)211 :1388،
کاظمیان و همکاران تأثیر الگوی شورایاری محالت در مشارکت شهروندان با مدیریت شهری را در مقاله خود موردبررسی
قرار دادهاند .در این پژوهش بعد از مطالعه و بررسی مفهوم مشارکت شهروندان با مدیریت شـهری بـا اسـتفاده از نظریـه
آیزن و فیش باین به عنوان پایگاه داده نظری؛ عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان شامل عوامل عینی و ذهنی ،شناسایی و
در یک مدل تحلیلی رسم شدند .این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه بـه انجـام رسـیده کـه پـس از
تجزیه وتحلیل داده به این نتیجه رسیده است که تأثیر الگوی مشارکتی شورایاری بـر جامعـه شـورایاران بسـیار بیشـتر از
جامعه شهروندان بوده است؛ الگوی مشارکتی شورایاری در عامل قصد و نیت به مشارکت نسبت به فـراهم شـدن امکـان
مشارکت موفقتر عمل کرده است و همچنین میتوان گفت که شورایاری در تحریک عوامل درونی کنش مشارکت بهتـر
از عوامل بیرونی مؤثر بوده است (کاظمیان و همکاران.)23 :1389،
مبانی نظری
محله بخشی مشخص از یک ناحیه یا حوزه شهری است با ویژگی اجتماعی و اقتصادی معـین و ازنظـر کالبـدی ،محلـه
پایینترین رده تقسیمات شهری میباشد ،که محل سکونت و اشـتغال  700الـی  1250خـانوار بـا دامنـه نوسـان شـعاع
دسترسی  300الی  375متر ( 4تا  5دقیقه) است و با عنصر شاخص فرهنگی مسجد ،آموزشی دبستان تعریف میشود .هـر
محله با شبکه سوار ه رو دور محلهای از سایر محالت جدا میشود (زیاری .)50 :1381،محله از خانـههای مجـاور هـم در
یک فضای جغرافیایی تشکیل میشود و از تجمع ،پیوستگی کموزیاد ،معاشرت نزدیک ،رواب همسایگی محکـم و اتخـاذ
میان گروهی از مردم به وجود میآید که برای تشکیل آن وجود شرای چندی الزم میباشد:
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 دار بودن یک حوزه جغرافیایی مشخص؛
 پیدایش و تکوین یک اجتماع کوچک گروهی از مردم شهر؛
 وابستگی اجتماعی میان گروهی از مردم.
معموالً امکانات رفاهی موجود در آن فق برای ساکنین محله میباشد و ایـن اسـتفاده مشـترک بـه سـاکنان آن امکـان
میدهد که خود در یک محدوده کامالً مقید احساس کنند و تعلق بیشتری نسبت به آن پیدا نمایند (شکوئی.)49 :1372،
توسعه پایدار در مقیاس محلهای به معنای کیفیت زنـدگی اجتمـاعی و شـامل همـه ویژگیهـا و اجـزای زیسـتمحیطی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است که هدف نهایی توسعه پایدار محلهای ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کالبـدی اسـت.
(موحد و کرده .)8 :1396،واژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظـور خـاص میباشـد .در مـورد
معنای اصطالحی آن بحثهای فراوانی شده است .برخی از صاحبنظران مدیریت تعریـف زیـر را بـرای مشـارکت ارائـه
نمودهاند .مشارکت درگیری ذهنی ،عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی
به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شـوند (علـویتبـار .)15 :1379،در دایـره المعـارف
برنامهریزی شهری مشارکت عمومی اینگونه تعریفشده است« :مشارکت عمومی در شهرسازی ابزاری است که بهوسیله
آن اعضای جامعه قادر میشوند تا در تدوین سیاستها و طرحهای شرکت که بر روی محی زندگی آنها مؤثر هسـتند»
(حسینی .)15 :1380،بهطور خالصه مشارکت مردم عبارت است از :فرایند و حق اساسی که در طی آن مردم عاقالنه و بـا
آگاهی ،اراده و رغبت در زمینه امری خاص با قبول گوشهای از مسؤولیت آن بـهطور گروهـی سـعی در ارضـای نیازهـای
روحی و روانی فردی و گروهی خود در همیاری جهت رسیدن بـه اهـداف پـیش تعیینشـده بـر اسـاس نیازهـای واقعـی
اولویتبندی شده با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتها جهت یافتن هویت فردی و جمعی در جامعه میباشد .حال اگر
محدوده مشارکت را شهر در نظر گرفته و نوعی از برنامهریزی فرایند نگر با چارچوبی مشـارکتی را مـدنظر قـرار دهـیم و
عواملی چون عدالت اجتماعی قانون ،توسعه پایدار ...،را در آن دخیل کنیم ،برنامهریزی شـهری (مشـارکتی) مشـارکتی را
خواهیم داشت .گاهی فرآیندهای مشارکتی منجر به توسعه اجتماعات محلی شده و منجـر بـه توسـعه از پـایین بـه بـاال
میشود که زیربنای آن سازماندهی اجتماعات محلـی و بسـیج قابلیتهـای درونزای اجتمـاعی بـوده کـه خـود عامـل
بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی میشود (فنی و صادقی .)61 :1388،مشارکت شهروندان متأثر از عوامل گوناگون است
که باید در اتخاذ رویکرد مشارکت شهری و برنامهریزی شهری موردتوجه قرار گیـرد .ازجملـه ایـن عوامـل نیـت و قصـد
مشارکت کنندگان ،انگیزه و انتظارات و پاداش از مشارکت و سرانجام امکانـات و شـرای مشـارکت میتـوان اشـاره کـرد.
(زیاری و همکاران .)70 :1396،به عقیده دنیل .اچ.استروب در کتـاب "توسـعه در سـازماندهی شـهرداری" دیـدگاههای
فلسفی در زمینه مشارکت مردمی را به چهار نظریه تقسیم کرده است که عبارتاند از:
 -1نظریه همراه ساختن ،در این دیدگاه به این دلیل که اصوالً ساکنین محلی و مردم قـادر نیسـتند نقـش سـازندهای در
جهت انجام پروژهها ایفا نمایند .لذا مشارکت آنان تنها در جهت کاهش ضدیت آنان با انجـام پروژههـا از طریـق دخالـت
صوری آنها میتواند باشد .بهعبارتدیگر همراه ساختن ظاهری (و نه واقعی) مردم در امر مشـارکت جهـت جلـوگیری از
ایجاد موانع توس آنها در اجرای طرحها و برنامههای شهری در آینده (حناچی و مرادی مسیحی.)220 :1380،
 -2نظریه مشورتی ،بر اساس این دیدگاه برخالف نظریه همراه ساختن بر این عقیده است کـه ارزشهـایی کـه از سـوی
برنامهریزان و سیاستگذاران در زمینه منافع عموم مطرح میگردد ،اصوالً ارزشهایی که به طبقـه متوسـ تعلـق داشـته
(دیدگاه غرب) و نمیتواند جوابگوی نیازهای اقتصاد پایین جامعه باشد .لذا ارتباط با مردم و شهروندان جهـت آشـنایی بـا
افکار و ارزشهای آنها یکی از مقتضیات برنامهریزی میباشد .نظریه مشورتی بر سه روند تأکید دارد که عبارتاند از:
الف :اطالعرسانی به ساکنین در مورد گزینههای موجود؛
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ب :اخذ نظرات شهروندان؛
ج :لحاظ نمودن افکار جامعه در طرح و یا برنامههای نهایی.
 -3نظریه درمان آموزشی – اجتماعی یا مدل یادگیری اجتماعی؛ ارتقاء وضعیت شهروندان از طریق آموزش که از طریـق
مشارکت به آنها داده میشود و تربیت شهروندان مسئول که بتوانند با آزادی و دموکراسی که در اختیارشان قرار میگیرد
سرنوشت خودشان را به سمت بهینهای رهنمون کنند .اساس این نظریه درواقع دموکراسی میباشد .افراد معتقـد بـه ایـن
نظریه بر این باورند که مشارکت مردمی زمینه آموزش مناسبی جهـت تربیـت شـهروندان در محلـه یـا محـدودهای کـه
مشارکت در آن صورت میپذیرد مهیا میسازد و بر این اصل استوار است کـه تنهـا بـا مشـارکت دادن و دخیـل نمـودن
ساکنین محلی در برنامهها میتوان بر آنها تأثیرگذار بود و شهروندان میتوانند بـا آمـوزش قـدرت بهبـود بخشـیدن بـه
وضعیت خود را به دست بیاورند .بهعبارتدیگر دخالت مردم در سرنوشت خودشان (در محلـه) باعـث بهبـود وضـع آنهـا
خواهد بود .این مدل را به "مدل یادگیری اجتماعی" نیز مینامند .از مبتکران این نظریه میتوان جان فریدمن را نام بـرد
که معتقد است باید بین برنامهریزان بهعنوان وکالی مردم و مردم بهعنوان موکلین فاصلهها حذف شـوند و زبـان علمـی
برنامهریزان به مردم و زبان واقعیتهای علمی مردم به برنامهریزان آموزش داده شود و این کار از طریق ارتبـاط رودررو و
شفاهی بین برنامهریز و مردم فاصله این دو قشر را از بین میبرد (.)Andrews & Herschel,1997

 -4نظریه قدرت جامعه ،بر اساس این نظریه افراد و جوامعی که به دالیل مختلف از کانون قدرت اجتمـاعی (و همچنـین
مزایایی که حاصل از قدرت اجتماعی میباشد) به دورافتادهاند ،بایستی بتوانند در سیاستگذاری ما دخالت داشته و دخیـل
باشند .این نظریه بهطورکلی بهصورت رادیکال مطرحشده و با نظریههای دیگر متفاوت است .بر اساس این نظریه بـهطور
عمده دو رویکرد در عملکرد و نقش حکومتهای محلی وجود دارد که به محلی کوشا باشد -رویکرد دوم :باهدف افزایش
کنترل شهروندان سعی در ایجاد پایگاه قدرت سیاسی به شرح زیر میباشد .رویکرد اول :میباید در مردمیتر نمـودن هـر
چه بیشتر حکومتهای محلی از طریق جای دادن افراد محلی در هیئتهای سیاستگذاری مستقل در مناطق کمدرآمد از
طریق ایجاد سازمانهای همسایگی دارد (مرادی.)84-85 :1379،
توسعه محلّهای

توسعه محلهای بیانگر فرایندی است که بر اساس آن سرمایهای که اجتماع بهصورت بالقوه قادر به جمعآوری و استفاده از
آنهاست ،افزایش مییابد تا با کمک آن ها کیفیت زندگی مردم محله را بهبـود بخشـد .در جریـان ایـن فراینـد ،اشـکال
جدیدی از سازمان اجتماعی و کشش جمعی پدیدار میشود تا به ترمیم و اصـالح نابرابریهـای موجـود در زمینـه توزیـع
قدرت و منابع بپردازد .لذا میتوان گفت توسعه محلهای شامل کلیه مسائل مرتب با مسکن ،توسعه اقتصـادی ،مشـارکت
شهروندان ،رفاه اجتماعی ،احساس امنیت ،ارتقاء آموزش و مسائل زیستمحیطی است که میان تمـامی ایـن عناصـر نیـز
ارتباط متقابلی وجود دارد (قاسمی و همکاران .)60 :1385،در این راستا توسعه محلهای بر پایه توسعه اجتماعات محلـهای
است که توان حل مشکالت را با اتکاء به همافزایی مجموعه سرمایههای طبیعی ،کالبدی و انسانی و اجتماعی بـه دسـت
میآورد .یعنی توسعه محلهای بر پایه توسعه اجتماعات محلی به بار مینشیند و پایداری شهر را شالودهریزی میکنـد ،بـه
عبارت سادهتر موضوع اصلی در توسعه محلهای ،اجتماعات محلهای هستند .پیتر هال در تعریف توسـعه محلـهای چنـین
میگوید« :توسعه محلهای درواقع برنامهریزی برای توسعه شهر آنهم در سطحی محـدودتر و کوچـکتر از قبـل اسـت»
(موحد .)43 :1379،بنا بر پژوهشهای گوناگون چهار بعـد اصـلی توسـعه محلـهای ،عبـارت اسـت از :اقـدام شـهروندان،
مشارکت داوطلبانه ،همکاری و حل مشکالت بهصورت همکاری توانمندسـازی ،توجـه بـه نتـایج جـامعنگر و فراگیـر .در
جریان گذر از مفهوم سنتی برنامهریزی شهری مفاهیم جدیدی شکلگرفته که ماهیتاً از تبار علومی چون جامعهشناسـی و
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حتی روانشناسی هستند و بدینسان زایش معنی میانرشتهای برنامهریزی شهری را سبب گردیدند .فصل مشـترک آنهـا
ویژگیهای اجتماعی جامعه شهری است .اکنون دیگر وظیفه برنامهریزان شهری تـالش بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و
خواستههای کالبدی – کارکردی شهروندان خالصه نمیشود ،بلکه با طرح مفاهیم کیفیت زندگی ،رفاه اجتمـاعی ،عـدالت
اجتماعی ،برنامهریز شهر مسئول پاسخگویی به نیازهای روانی -محیطی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان از قبیل رضایت،
شادمانی ،مسکن و کیفیت نیز میشود( .خاکپور و همکاران .)64 :1388،توجه به این نیازها در سطح کالن و شهر مقیاس
کاری بس دشوار و هزینهبر و حتی تا حدودی غیرممکن و شعاری است .لذا باید در مقیاس کوچـکتر و محسـوستر بـه
این نیازها پرداخت .این رویکرد نوین محالت شهری را بهترین مقیاس برای اعمال مفـاهیم جدیـد برنامـهریزی شـهری
میداند (موسوی .)88 :1385،بدین ترتیب بهکارگیری محله در نظام طراحی و برنامهریزی شهری برای تبدیلشدن آنهـا
به عنصری جداییناپذیر در ساختار شهری الزامی است (موسوی .)89 :1385،به این شکل پس از مدتها بار دیگـر توجـه
به محلهها که در ساختار شهرهای ایرانی  -اسالمی دیرینه و نقش اساسـی داشـته در دسـتور کـار برنامـهریزان شـهری
قرارگرفته است .علل این تمایل ریشه در آن دارد که محله را وسیلهای برای مدیریت شهری ،توسعه پایدار ،کارکرد بـازار،
ایجاد تمایز ،فرار از ناشناختهها و تشویق انسجام اجتماعی قلمداد میکنند (مدنی پور .)2 :1383،عسـگری بـا تلفیـق ایـن
مفاهیم یک ماتریسی ارائه کرده است که هر یک از گروهها و دستاندرکاران بنا بـه تخصـص خـود یکـی از روشهـای
شانزدهگانه را میتوانند به کار ببرند.
جغرافیا و برنامهریزی شهری با توجه به ماهیت مکان گرایی خویش میتواند بر برداشت مکانی از اجتماع محلهای تأکیـد
نموده و در توسعه اجتماع محلهای بهعنوان محله به روش ترکیبی از این مفاهیم تکیه کند.
جدول شماره  .1ترکیب شانزدهگانه رویکردهای توسعه محلهای و مفاهیم اجتماع محلهای و نمونهای از کاربردها
مفهوم ایدئولوژیک توسعه
مفهوم علمی

مفهوم اکولوژیکی
گروههای طرفدار
محی زیست
مکتب اکولوژی اجتماعی

مفهوم سیاستگذاری توسعه

دولتهای محلی

مفهوم پروژهای توسعه

بخش بهداشت

مفهوم مکانی
احزاب سیاسی

مفهوم اقتصادی
انجمنهای صنفی

برنامهریزی شهری و
علوم مکان گرا
دولتهای محلی

اقتصاد محلی

مفهوم اجتماعی
سازمانهای غیردولتی و
مذهبی
مکتب جامعهشناسی شهری

دولتهای منطقهای

دولتهای ملی

بخش تجاری و مالی

بخش فرهنگی و هنری

بخش مسکن و
خدمات عمومی

(منبع :خاکپور)65 :1388 ،

محدوده مورد مطالعه
محله داودیه یکی از  12محله منطقه  3شهرداری تهران است .این محله دارای  24511نفر جمعیت بر اساس آمـار 1395
است (شهرداری تهران )1397 ،که از شمال به خیابان شهید دستجردی (ظفر) ،از جنوب به خیابان میرداماد ،از شـرق بـه
خیابان دکتر شریعتی و از غرب به بزرگراه مدرس منتهی میشود (سند راهبردی توسعه محله داودیه.)1 :1391-59 ،
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شکل شماره  .1محدوده جغرافیایی محله داودیه در منطقه  3کالنشهر تهران

روش پژوهش
روش تحقیق تحلیلی -اکتشافی باهدف کاربردی است .روش جمعآوری اطالعات بر مبنای کتابخانهای و میدانی
(پرسشنامهای) و برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدل پیرسون) در نرمافزار spss

استفادهشده است .برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است .با توجه به جمعیت محله داودیه (،)26443
با استفاده از روش کوکران (حافظ نیا )117 :1380،حدود  379پرسشنامه برآورد گردید .روایی پرسشنامه نیز از طریق
روایی صوری (جامعه خبرگان) و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونبا برابر با  0/824حاصل شد که حاکی از پایایی
باالی پرسشنامه است .با توجه به مطالعات صورت گرفته جهت بررسی نقش مشارکت مردمی در توسعه محله ،متغیرها
بهصورت زیر خالصه میشود تا رواب بین آنها بهصورت تجربی آزمون گردند .متغیرهای مستقل شامل :اقدامات
شورایاری ،رضایت مردم از اقدامات شهرداری و متغیر وابسته مشارکت مردمی است.
بحث و یافتهها
یافتههای توصیفی تحقیق نشان میدهد که ترکیب جنسی پاسخگویان با  63/3درصد پاسخدهندگان مرد و  36/7درصـد
زن و سهم مردان بیشتر بوده است .همچنین از کل پاسخدهندگان 21/4 ،درصد کل پاسخدهندگان مجرد و  78/6درصـد
کل پاسخدهندگان متأهل هستند .بیشترین پاسخدهندگان با  33/8در گروه سنی بین  30تا  40سال قرار میگیرند که اگر
گروه سنی زیر  30سال را به آن افزوده شود ،بیش از نیمی از پاسخدهندگان در گروه سنی زیر  40سال قرار میگیرند ،بعد
از این ،بیشترین پاسخدهندگان با  20/3درصد کل پاسخدهندگان در گروه سنی بین  40تا  50سال قـرار دارنـد ،کمتـرین
میزان پاسخدهندگان با  4/2درصد در گروه سنی باالی  70سال قرار میگیرند 29 .نفر از کل پاسخدهندگان برابر بـا 7/7
درصد کل پاسخدهندگان زیر دیپلم 18/7 ،درصد دیـپلم 28/2،درصـد فـوق دیـپلم 35/9 ،درصـد لیسـانس و  9/5درصـد
فوقلیسانس و باالتر بودهاند .بررسی شغلی جامعه آماری موردنظر بیانگر آن است کـه بیشـترین پاسـخدهندگان بـا 28/5
درصد کل پاسخها شغل خود را آزاد بیان کردهاند .گروه دوم ازنظر تعداد شامل کارمندان با  26/4درصد کل پاسخدهندگان
میباشند ،نزدیک به  16/6درصد کل پاسخدهندگان شغل خود را خانهدار ذکر کرده که همـه آنهـا ازنظـر جـنس مؤنـث
محسوب میشوند ،و دیگر گروهها شامل بازنشستگان ،محصالن ،کارگران و بیکاران ،بـه ترتیـب  5/8 ،7/4 ،12/7و 2/6
درصد کل پاسخدهندگان را به خود اختصاص دادهاند 96/8 .درصد از شهروندان محله داوودیه از وجود و فعالیت شورایاری
محله اظهار بیاطالعی کردهاند و  97/6درصد نیز اعالم کردهاند که با شـورا ارتبـاطی برقـرار نکردهانـد .همچنـین 80/5
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درصد نیز اعالم کردهاند تاکنون تجربه مشارکت محلهای نداشتهاند .بهطوریکه  40/6در از جامعه آماری در هـیچ ثمنـی
حضور نداشتهاند و فق  23درصد در بسیج محله بیشترین و سـازمانهای مردمنهـاد بـا  6/6درصـد کمتـرین فعالیـت را
داشتهاند ).با توجه به جدول شماره  2شاخصهای عملکرد شورایاری با  9گویه است .در گویه سوم مردم نسبت به دیدگاه
شهرداری نسبت به پیشنهادهای شورایاری نگاه مثبتی با  3/10باالترین میانگین و گویه دوم با  1/63پایینترین میانگین
است .بر این اساس شورایاری محله بـه خواسـت و نظـرات شـهروندان در تصـمیمگیریهای اهمیـت میدهـد و نقـش
شورایاری محله را در برنامهریزی ،اجرا و نظارت بر فعالیتهای شهرداری را ناکافی میدانند .با توجه به جدول شـماره ()3
مشاهده میشود که شاخص مشارکت شهروندان از  5گویه تشکیلشده است که در این میان گویه (در صـورت واگـذاری
مسئولیتهای هر محله به ساکنین آن ،همسایگان شما چقدر از این موضوع استقبال میکنند؟) با میانگین  3/28باالترین
امتیاز و گویه (برای اداره محله چقدر ازنظر و مشارکت شـما اسـتفاده میشـود؟) بـا میـانگین  1/17دارای کمتـرین رقـم
میباشد.
جدول شماره  .2فراوانی دیدگاه مردم نسبت به اقدامات شورایاری محله داودیه
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

گویه
شورایاری محله تا چه اندازه در برنامهریزی ،اجرا و نظارت
بر فعالیتهای شهرداری نظارت دارد؟
شورایاری محله چقدر به خواست و نظرات شهروندان در
تصمیمگیریهای مربوط به محله اهمیت میدهد؟
به نظر شما شهرداری برای توسعه محله ،چقدر به
پیشنهادهای شورایاریها ،اهمیت میدهد؟
پیگیریهای اعضاء شورایاری محله به چه میزان موجب
افزایش رفاه شما گردیده است؟
به نظر شما ساکنین محلهتان چقدر به اعضاء شورایاری
اعتماد دارند؟
ریشسفیدان و اعضا شورایاری محله تا چه اندازه در
حلوفصل اختالفات و دعاوی شهروندان مؤثر هستند؟
شورایاری محله ،به چه میزان پاسخگوی نیازهای
اجتماعی ،فرهنگی ،خدماتی ،عمرانی و  ...شما بوده است؟
نقش شورایاری را در ارتباط با شهرداری برای حل مسائل
شهروندان چگونه ارزیابی میکنید؟
شورایاری محله به چه میزان در بهبود شرای زندگی
ساکنین محله دخیل است؟

خیلی زیاد
-

زیاد
4/0

متوس
28/8

کم
44/1

خیلی کم
23/2

میانگین
2/13

-

1/1

10/8

38/3

49/9

1/63

9/8

24/8

38/5

19/5

7/4

3/10

5/3

6/9

23/7

30/6

33/5

2/19

2/1

6/1

34/8

44/6

12/4

2/40

3/2

4/7

24/3

48/0

19/8

2/23

-

3/4

35/9

42/7

17/9

2/24

1/8

8/4

32/7

37/7

19/3

2/35

-

5/3

22/7

39/8

32/2

2/01

جدول شماره .3وضعیت مشارکت شهروندان در محله
ردیف
1
2
3
4
5

گویه
شهروندان چقدر بر فعالیتهای شهرداری و شورایاری محله خود
نظارت دارند؟
تعامالت و برخوردارهای محلی ساکنان محله خود را چگونه
ارزیابی میکنید؟
میزان همبستگی مردم در ارتباط با حل مشکالت مربوط به
محله را چگونه ارزیابی میکنید؟
برای اداره محله چقدر ازنظر و مشارکت شما استفاده میشود؟
در صورت واگذاری مسئولیتهای هر محله به ساکنین آن،
همسایگان شما چقدر از این موضوع استقبال میکنند؟

خیلی زیاد
-

زیاد
6/6

متوس
11/3

کم
17/7

خیلی کم
64/4

میانگین
2/80

4/0

20/1

44/6

25/3

6/1

1/60

4/5

23/0

43/8

24/8

4/0

2/99

10/3

34/0

3/7
34/3

10/0
16/4

86/3
5/0

1/17
3/28

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،1شمارۀ  ،3پاییز 1397

104

در سنجش شاخص رضایت ساکنان محله داودیه نسبت به عملکرد شهرداری در محالت با  14گویـه تدوینشـده اسـت،
نشان میدهد باالترین میانگین از آن گویه پـنجم (توسـعه فضـاهای آموزشـی و فرهنگـی محلـه بـا میـانگین  )3/54و
پایین ترین میانگین از آن گویه دوم (تأمین امنیت اجتماعی ساکنان محل با میـانگین  )2/06میباشـد .مـردم از عملکـرد
شهرداری در زمینههای معماری ،جمعآوری زباله و تمیزی محله ،تابلوهای شهری و بهداشت محله ابزار رضـایت ندارنـد.
اما نسبت به حملونقل شهری ،امنیت ،هماندیشی محلهای و اطالعرسانی رضایت کاملی ندارند.
جدول شماره .4ارزیابی مردم از اقدامات شهرداری
ردیف
1

گویهها
تسهیل در حملونقل شهری محله (اتوبوس ،مینیبوس،
تاکسی ،مترو و )...
تأمین امنیت اجتماعی ساکنان محل

1/3

3

توسعه فضای سبز محله (پارک ،بوستان و )...

2/6

21/4

4

توجه به معماری و فضای کالبدی محله (شکل ظاهری
ساختمانهای محله)
توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی محله

5/8

30/6

47/5

11/1

43/5

36/9

5/8

6

جمعآوری زبالههای محله

8/2

54/6

27/2

7/9

2/1

7

اطالعرسانی نسبت به وظایف شهروندی

1/1

7/9

32/7

34/0

24/3

2/27

8

-

7/7

28/5

39/6

24/3

2/19

1/3

14/5

37/5

33/8

12/9

2/57

11/3

35/6

40/1

9/5

3/4

3/41

2

5

خیلی زیاد
-

زیاد
-

متوس
37/7

کم
45/4

خیلی کم
16/9

میانگین
2/20

4/2

15/3

49/6

29/6

2/06

39/1

26/9

10/0

2/79

12/1

4/0

3/22

2/6

3/54
3/44

برگزاری هماندیشیهای محلهای و همایشهای منطقهای
مرتب با مسائل شهروندان
اصالح مهندسی معابر محله (دوربرگردان ،تعریض
خیابانها و )....
نصب تابلوهای شهری ،جدولکشی معابر و خیابانهای
محله
تأمین بهداشت محله (درمانگاه ،داروخانه و )....

6/3

29/3

40/9

17/4

6/1

3/12

12

توسعه امکانات و فضاهای ورزشی در محله

4/0

14/2

33/5

31/4

16/9

2/56

13

برگزاری کالسهای آموزشی

2/4

12/1

33/0

36/7

15/8

2/48

14

انتقال آموزشهای عمومی از طریق بیلبوردها و تهیه
بستههای آموزشی ـ فرهنگی

1/8

4/7

18/7

42/0

32/7

2/23

9
10
11

در بررسی رابطه بین این دو متغیر مشـارکت و شـورایاری از ضـریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده شـد .مقـدار ضـریب
همبستگی بین دو متغیر برابر با  0/025میباشد و با توجه به اینکه سطح معناداری برابر با  0/630و از  0/05بیشتر است،
بنابراین فرضیه موردنظر تائید نمیشود .لذا بر اساس دیدگاه مردم شورایاری نتوانسته است مشارکت مطلوب را بـه همـراه
داشته باشد.
جدول شماره .5آزمون پیرسون بهمنظور بررسی رابطه بین شورایاری و مشارکت مردمی
مشارکت
شورایاری
0/289
1
همبستگی معنادار
شورایاری
P-value
0/630
0
379
379
تعداد
1
0/025
همبستگی معنادار
مشارکت
P-value
0
0/630
379
379
تعداد
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برای بررسی رابطه بین این دو متغیر (میزان مشارکت مردم و میزان رضایت مردم محله) پس از جمع گویههای مربوط به
هر متغیر و از جهت کمی بودن هر دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون بهمنظور سنجش رابطه بین مشـارکت مـردم و
میزان رابطه آنها ،استفاده شد .مقدار ضریب هم همبستگی بین دو متغیر برابر با  0/023به دست آمد .با توجه بـه اینکـه
سطح معناداری برابر با  0/654و از  0/05بیشتر است ،بنابراین فرضیه مـوردنظر تائیـد نمیشـود .لـذا گرچـه بـین میـزان
مشارکت مردم و عملکرد شهرداری رابطه ضعیفی وجـود دارد امـا در سـطح  95درصـد اطمینـان قابلپـذیرش نیسـت و
شهرداری نتوانسته است رضایت مردم را در این زمینه داشته باشد.
جدول شماره .6آزمون پیرسون بهمنظور سنجش رابطه بین اقدامات شهرداری و مشارکت مردمی
اقدامات شهرداری مشارکت مردمی
0/023
1
همبستگی معنادار
اقدامات شهرداری
P-value
0/654
0
379
379
تعداد
1
0/023
همبستگی معنادار
مشارکت مردمی
P-value
0
0/654
379
379
تعداد

نتیجهگیری
مفهوم مشارکت ارتباط تنگاتنگی با مفهوم شهروندی دارد و نقش مشارکت در توسعه جوامع در کانون توجه برنامـهریزان
قرارگرفته و مدلهای مختلفی برای آن ارائه گردیده است .مشارکت بهعنوان بخشی از سرمایه اجتماعی که پایهای بـرای
توسعه محلهای محسوب میشود و سعی دارد بهوسیله آن کیفیت زندگی مردم محلـه را بهبـود بخشـد .توسـعه محلـهای
شامل کلیه مسائل مرتب با مسکن ،توسعه اقتصادی ،مشارکت شهروندان ،رفاه اجتماعی ،احساس امنیت ،ارتقاء آموزش و
مسائل زیست محیطی است که میان تمامی این عناصر نیز ارتباط متقابلی وجود دارد .ایـن پـژوهش بـا تأکیـد بـر نقـش
مشارکت در توسعه محلهای ،پس از مطالعه علمی و پیمایشی در محله داودیه به نتایج زیر به دستیافته است:
 مشارکت ضعیف شهروندان در نگاه تحلیلی اول به شیوه نادرست برنامهریزی در سیستم مدیریت و برنامهریزی شـهریشهرداری تهران برمیگردد که تسل برنامهریزی تمرکزگرا را توجیه میکند .دوم :عدم بها دادن به شهروندان در سـطوح
مختلف برنامهریزی و تصمیمگیری .سـوم :مقاومـت افـراد و سـازمانهای ذینفـع و ذینفـوذ در برابـر جـایگزین شـدن
برنامهریزی از پایین به باال بهجای برنامهریزی از باال به پایین .چهارم :عدم آگاهی شهروندان در موضـع صـاحبان اصـلی
شهر از حقوق و وظایفشان .پنجم :مقاومت همان ذینفعان و ذینفوذان از حضور شهروندان در صحنه نظارت تا اجرا.
 مطالعات بهدستآمده از اقدامات شهرداری در سطح محله داودیه نشان میدهد کـه شـهرداری منطقـه  3در رابطـه بـانصب تابلوهای شهری ،جدولکشی معابر و خیابانهای محله ،توسـعه فضـاهای آموزشـی و فرهنگـی محلـه ،خ کشـی
خیابانها و توجه به شکل ظاهری ساختمان های محله از لحـاظ معمـاری و فضـای کالبـدی خـوب عمـل کـرده و اکثـر
پاسخگویان از فعالیتهای صورت گرفته توس شهرداری در این حوزههای زیربنایی ـ عمرانی رضایت دارند؛ اما در رابطه
با توسعه فضای سبز محله ،اصالح مهندسی معابر محله و همچنین توسعه امکانـات و فضـاهای ورزشـی در محلـه اکثـر
پاسخگویان نسبت به اقدامات شهرداری رضایت در حد متوس داشتند .پیرامون اقدامات خدماتی ـ رفاهی شهرداری ،اکثر
ساکنین محله از وضعیت بهداشت محله و جمعآوری زبالهها رضایت داشتند ولی رضایت آنها از وضعیت حملونقـل کـم
بود .ازجمله اموری که شهرداری مناطق مختلف متصدی آن میباشند مسائل مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی اسـت و
اکثر پاسخگویان محله داودیه ،میزان رضایت خود را از اقدامات فرهنگی ـ اجتماعی همچـون؛ برگـزاری هماندیشـیهای
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محلهای و همایشهای منطقهای مرتب با مسائل شهروندان و اطالعرسانی نسبت به وظایف شهروندی در حـد متوسـ
ارزیابی کردهاند و رضایت آنها نسبت به تأمین امنیت اجتماعی و انتقال آموزشهای عمومی از طریق بیلبوردهـا و تهیـه
بستههای آموزشی ـ فرهنگی از طریق بروشور ،پوستر و  ...در حد کم و خیلی کم میباشد.
 همچنین در تجزیهوتحلیل دادهها میتوان چنین نتیجه گرفت که اکثریت ساکنان محله داودیه از سازوکارها و اقـداماتشورایاری رضایت چندانی ندارند و اعتقاد دارند شورایاری تالشهای مؤثری بر مشارکت مردم در مـدیریت و برنامـهریزی
شهری نداشتهاند.
بررسی نتایج تحقیق با سایر پژوهشهای صورت گرفته در این موضوع نشـان میدهـد بـا پـژوهش زیـاری و همکـاران
( )1388و کاظمیان ( )1388بر میزان ضعیف مشارکت مردم همسو است و مردم ازنظر ذهنی اعتقاد بـه مشـارکت دارنـد.
همچنین در ارزیابی مردم از خدمات شهری با کار تقوایی و همکاران ( )1388مشابه است.
 آگاهسازی مردم نسبت به وظایف شورایاریها و توانمندسازی شهروندان برای افزایش مشارکت در امور شهری.
 تجدیدنظر در سازوکارهای تصمیمگیری و تصمیم سازی شورایارها و ارتباط آنها با مدیریت شهری
 زمینهسازی نظاممند برای تقویت نقش و مشارکت مردم محله باألخص بانوان ،جوانان و نخبگان محلی در طراحـی
و اجرای طرحها و برنامههای توسعه محله و استفاده از برنامههای اجتماعی -فرهنگی محله مقیاس.
 مؤثر سازی فعالیتهای اجتمـاعی -فرهنگـی شـهرداری در سـطح محلـه بـا تفـویض اختیـار مـدیریت بخشـی از
فعالیتهای اجتماعی -فرهنگی و اعتبارات مربوطه به شورایاری محله.
 تدوین برنامه سالیانه منظم برای برگزاری جلسات هماندیشی بهمنظور افزایش مشارکت مردم در اداره محله.
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