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چکیده
کالنشهر تهران مدیریت شهری در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت شورایاری های محالت، اقدامات  در سال های اخیر در 
خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه 
که اجرای -طرح مدیریت محله- در این راستا بوده است.  ویژه محالت در سازماندهی و شکل دهی امور شهری، انجام داده 
کالنشهرها به وجود آمده  همچنین در دهه های اخیر، رویکردهای مختلفی در ارتباط با مدیریت شهری به ویژه مدیریت 
نهاد دولت،  تعامل میان سه  که خواستار  این رویکردهاست  که رویکرد -حکمروایی مطلوب شهری- در زمره مهمترین 
بررسی  به  امر، مقاله حاضر  با توجه به همین  جامعه مدنی و بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر شهرها می باشد. 
وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی 
الگوی مطلوب محدوده مورد  که شامل چه شاخص هایی عملکرد بیشتری در شکل گیری  به سؤاالت تحقیق می باشد 
مطالعه داشته اند؟ و مدیریت محله اوین از نظر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در چه وضعیتی می باشد؟ این 
گویه ها برای هر شاخص با استفاده  پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش، پرسشنامه می باشد. با طراحی 
کارشناسان بوده است. روش  کن محله اوین تنظیم شده و حجم نمونه برابر با 04 نفر از  کارشناسان سا از طیف لیکرت از 
کاربردی می باشد. داده های  نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری  تصادفی ساده بوده و  نوع پژوهش از لحاظ هدف نیز، 
به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری AVONA ،TSET-T و آزمون های تعقیبی YEKUT و TTENNUD در فضای 
که شاخص های اثربخشی  گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد  نرم افزار SSPS مورد تجزیه وتحلیل قرار 
کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند)تأیید فرضیه اول( و  و پاسخگویی، از 

مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد)تأیید فرضیه دوم(.

 واژگان کلیدی :محله، مدیریت محله، حکمروایی مطلوب شهری، کالنشهر تهران،محله اوین.
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1. مقدمه
و  مدیریت  نهادهای  و  سازمان ها  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
برنامه ریزی بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی برای تشویق مدیریت 
محله ای  اجتماعات  بر  کید  تأ و  بــاال((  به  ))پایین  از  برنامه ریزی  و 
کید  به منظور توانمندسازی آنها و نظارت بر اقدامات توسعه ای تأ
حضور  دادن،  مشارکت  بــرای  برنامه ریزی  رو  همین  از  داشته اند. 
فرهنگی،  مختلف  عرصه های  در  شهروندان  معنادار  و  گاهانه  آ
اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و محلی، یکی از مهمترین دغدغه ها 
پژوهش ها  راستا،  ایــن  در  اســت.  شهری  مدیران  ضــرورت هــای  و 
که همه به  گرفته  و مطالعات زیادی در یکی دو دهه اخیر صورت 
نوعی سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت شهری را از خردترین 
واحد )یعنی محله( و ایجاد سازوکاری به منظور شکل گیری مدیریت 

کرده اند. در سطح محالت  پیشنهاد 
علیرغم پیشینه طوالني شهرنشیني و وجود الگوهاي سنتي اداره 
متمرکز  الگوهاي  از  پیروي  ایــران،  در  شهري  محله هاي  مشارکتي 
و  دخالت  امکان  معاصر،  دوره  در  شهري  مدیریت  و  برنامه ریزي 
مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را به آنها نداده است. این در 
که روزبه روز بر پیچیدگي مسائل شهري و تنوع نیازهاي  حالي است 
شهرنشینان افزوده شده؛ در چنین شرایطي نظام مدیریت شهري 
همچنین  و  شهرنشیني  گسترش  زیانبار  آثــار  از  کاستن  منظور  به 
براي مقابله با دشواري هاي اداره شهرها، در جستجوي راه هایي 
که یکي از این راه ها، استفاده از  براي تسهیل اداره امور شهرها بوده 

مشارکت هاي مردمي و بهره گیري ازمدیریت محله می باشد.
ایــران،  مادرشهر  بزرگترین  و  پایتخت  عنوان  به  تــهــران،  کالنشهر 
و244هـــــــزارو759  میلیون  هــشــت  ــر  ب بــالــغ  جمعیتی  داشــتــن  ــا  ب
نفر)مرکزآمارایران: سالنامه آمار 1390(، به دلیل افزایش زیاد جمعیت 
گسترش نامتوازن، دارای مسائل و مشکالت متعددی در  و رشد و 
با مدیریت و خدمات شهری می باشد. در سال های اخیر  ارتباط 
مدیریت شهری تهران، برای مدیریت هرچه بهتر این شهر و کاستن 
پیادهسازی  به  اقــدام  تهرانی  شهروندان  نارساییهای  و  مشکالت 
کرده است.  طرح مدیریت محله در سطح محالت شهری تهران 
مدیریت محالت به  عنوان مهمترین عرصه مدیریت و برنامه ریزی 
است.  تعاملی  یا  مشارکتی  غیرمتمرکز،  مدیریت  دارای  مشارکتی، 
نارسایی های موجود توسعه اجتماعی و  بنابراین در راستای رفع 
فضایی شهر تهران، تمرکز بر مدیریت و توسعه محالت به  عنوان مبنا 
و ضرورت توسعه نواحی، مناطق و کالنشهر تهران، ارزیابی الگوهای 
مدیریت محله ای در چارچوب حکمروایی مطلوب شهری، امری 
کنار مشارکت  )به عنوان مهمترین  که در  اجتناب ناپذیر است؛ چرا 
ــرای طــرح مدیریت مــحــالت(، توجه به دقــت، سرعت،  هــدف اج
کیفیت ارائه خدمات، افزایش پاسخ گویی مدیران شهری،  صحت، 
از اهداف  ارائه شده و ...  کارآمدتر شدن روند مدیریت و خدمات 
این  به همین دلیل،  اســت.  اجــرای طــرح مدیریت محالت  مهم 
الگوی مدیریت نیاز به سنجش براساس معیارها و اصولی دارد تا به 
بهترین نحو ممکن به اهداف از پیش تعیین شده برسد تا معیارها 
و شاخص های حکمروایی مطلوب شهری با توجه به شاخص های 
مطرح شده بتواند بهترین ابزار سنجش برای رسیدن به این اهداف 

باشد. در این راستا، مهمترین مسئله این پژوهش بررسی و ارزیابی 
مدیریت محالت بر مبنای شاخص های حکمروایی مطلوب شهری 
می باشد، تا نقش این شاخص ها در مدیریت محلی و ارتباط بین 
مطلوب  حکمروایی  شاخص های  و  مدیریت  ایــن  فعلی  الــگــوی 
شهری به منظور عملکرد هرچه بهتر این نهاد مردمی ارزیابی شود.

باال،  در  یادشده  مباحث  همچنین  و  تحقیق  عنوان  بــه   توجه  با 
هدف این تحقیق پاسخ دادن به سؤاالت زیر می باشد:

ــــن چه  الــگــوی مــطــلــوب مــدیــریــت مــحــلــه اوی 1( در شــکــل گــیــری 
کارکرد بیشتری داشته اند؟ شاخص هایی 

حکمروایی  شاخص های  بــا  ارتــبــاط  در  ــن  اوی محله  مدیریت   )2
مطلوب شهری در چه وضعیتی قرار دارد؟

برای پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق نیز دو فرضیه زیر مطرح شده 
است:

1( به نظر می رسد در  مدیریت محله مورد مطالعه شاخص های 
کارکرد بیشتری برخوردار می باشد. اثربخشی و پاسخ گویی از 

2( به نظر می رسد مدیریت محله اوین در ارتباط با شاخص های 
حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد.

برای ارزیابی بهتر موضوع تحقیق، از میان 376 محله شهر تهران، 
محله اوین )که جزو اولین محالتی می باشد که طرح مدیریت محله 
و شکل گیری هیأت امنا و شورایاری های محله در آن انجام شده( را 

کرده ایم.  به عنوان مورد مطالعه انتخاب 

2. مبانی نظری
2.1. حکمروایی مطلوب شهری1

اصطالح حکمروایی مطلوب شهری را به سه جزء می توان تجزیه 
ملل،  ســازمــان  زیــســت بــوم  مطلوب.  و  شهری  حکمروایی،  کــرد؛ 
به  جمعی  تصمیم گیری های  فرآیند  توصیف  بــرای  را  حکمروایی 
که در نواحی  گروه هایی اشاره دارد  شهری معمواًل به  کار می برد. 
کم شهری زندگی می کنند. مطلوب به بار ارزشی این اصطالح  مترا
اشاره دارد)هاشمی و دیگران؛ 1390، 96(. در حقیقت حکمروایی 
مطلوب شهری به خاطر عدم اعتماد به مدیریت شهری سابق در 
که بسیاری از مردم  گرفته است. چرا  کشورهای توسعه نیافته شکل 
از توانایی مدیریت شهری سابق برای رفع مشکالت  کشورها  این 
اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدیدنظر در تئوری های 

سنتی مدیریت شهری شده است.
حکمروایی مطلوب شهری بایستی زنان و مردان را قادر سازد تا به 
مزایای حقوق شهروندی دست یابند. حکمروایی مطلوب شهری 
که همه  بر حقوق شهروندی می باشد، تصریح می کند  که مبتنی 
از دسترسی به نیازهای  کودکان  از مــردان، زنان و  شهروندان اعم 
سالم،  آب  شغلی،  امنیت  مسکن،  شامل  شهری  زندگی  ضــروری 
ک، سالمتی، آموزش و تغذیه، اشتغال،  بهداشت، محیط زیست پا
امنیت عمومی و تحرک نبایستی محروم باشند. از طریق حکمروایی 
که به  مطلوب شهری، شهروندان می توانند برنامه ای را تهیه دیده 
واسطه همین برنامه از استعداد خود برای بهبود موقعیت و شرایط 
.)UN- HABITAT; 2002,14(کنند اجتماعی و اقتصادی استفاده 

1- Urban Good Governance 
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 شــمــاره ششم

که همه شهروندان،  کی از آن است  حکمروایی مطلوب شهری، حا
که: گروه های به حاشیه رانده شده، این حق را دارند  اعم از فقرا  و 

که  یا غیرمستقیم در تصمیم گیری هایی  به صورت مستقیم   •
زندگی و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، مشارکت داشته 

باشند.
گر  •  سهم آنها در توسعه شهری به رسمیت شناخته شود، حتی ا

کار از طریق بخش های غیررسمی صورت بگیرد. این 
که از طریق توسعه شهری ایجاد می شود،  •  به مزایا و منافعی 
ــایــی هــمــچــون دســتــرســی بــه خــدمــات و  ــزای ســهــیــم شــونــد؛ م
 Sheng;( مسکن  ساخت  بــرای  زمین  و  شهری  زیرساخت های 

.)2010,135
دارای  کــه  مــی شــود  خــوانــده  مطلوب  زمــانــی  شــهــری  حکمروایی 
شفاف،  مشارکتی،  مؤثر،  باید  حکمروایی  این  باشد.  ویژگی هایی 
واقع  در  کند.  اعمال  را  قانونی  مقررات  و  باشد  عادالنه  و  پاسخگو 
که به وسیله دولت هدایت می شود ولی با همکاری  فرآیندی است 
بخش خصوصی و جامعه مدنی به پیش می رود. مشارکت  و تعامل 
دارد  ــرورت  ض انسانی  توسعه  تحقق  بــرای  بخش  سه  هر  ســازنــده 

)شریفیان ثانی، 1380؛ 50(.
بوده  هنجاری  مفاهیم  جــزو  شهری  مطلوب  حکمروایی  مفهوم 
ــگــوی عــمــلــکــردی اســتــفــاده شـــود. ایــن  ــه عــنــوان ال و مــی تــوانــد ب
که از  حکمروایی می تواند به عنوان جستجوی راه حل هایی باشد 
از روش هــای متعدد و نیز درگیری  که با استفاده  کراتی  طریق مذا
دست  به  غیررسمی)غیردولتی(،  و  رسمی)دولتی(  بخش  بازیگران 
مفهوم  یک  عنوان  به  همچنین  شهری  مطلوب  حکمروایی  آیــد. 
بهره وری، شفافیت،  و  اداری  بهبود مهارت های  با هدف  بنیادی 
مبارزه با فساد و افزایش پاسخ گویی مقامات شهری برداشت شده 
است)Kadago et al; 2010,1(. برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 
در  شهروندان  همه  برابر  مشارکت  را  شهری  مطلوب  حکمروایی 
که نه تنها شامل دولت بلکه  شامل جامعه  تصمیم گیری می داند 
کنش  که درنهایت به ایجاد شرایط قانونمندی و  مدنی و بازار است 
معنی  این  در  شهری  مطلوب  حکمروایی  می کند.  کمک  جمعی 
که در یک سمت این  حاوی معنایی دوگانه است؛ به این ترتیب 
مفهوم به تجلیات تجربی انطباق دولت با محیط بیرونی و از طرف 
و  اجتماعی  نظامات  همیاری  نظری  یا  مفهومی  الگوی  بر  دیگر 
نقش دولت در این فرآیند مربوط است. بنابراین هرم حکمروایی 
یک  فقط  که  بــود  خواهد  فــوق  عنصر  سه  حامل  شهری  مطلوب 
ضلع آن مربوط به دخالت دولت است و اضالع دیگر آن متحمل 
حکمروایی  مفهوم  همچنین  اســت.  ــازار  ب و  مدنی  جامعه  حضور 
هنجاری  شاخص های  و  ویژگی ها  همه  متضمن  شهری  مطلوب 
موازی با مفهوم حکمروایی و حکمروایی مطلوب همانند شمول 
مشارکت،  کارآیی،  و  انصاف  مسئولیت پذیری،  گیرندگی،  بر  در  و 
نقش جامعه مدنی و غیره است و در عین حال این مفهوم به یک 
کارکرد  عنوان  به  برنامه ریزی  شامل  و  می کند  اشــاره  فضایی  بعد 

حکمروایی شهری است)پورمحمدی و دیگران، 1390؛ 41-42(.
2.1.1. حکمروایی مطلوب شهری در اسناد حقوقی بین المللی

هنجارهای  بــا  ارتــبــاط  در  بین المللی  حقوقی  اســنــاد  مهمترین 

حکمروایی مطلوب شهری )اعالمیه جهانی حقوق بشر(1 )1948م(، 
)میثاق  )1966م(،  سیاسی(2  و  مدنی  حقوق  بین المللی  )میثاق 
)1966م(،  فرهنگی(3  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  بین المللی 
)1979م(،  زنـــان(4  علیه  تبعیض  اشــکــال  همه  محو  )کنواسیون 
کودک( است  )اعالمیه حق توسعه(5 )1986( و )کنواسیون حقوق 
با  آنها  ارتــبــاط  و  اسناد  ایــن  در  شــده  بیان  مسائل  به  توجه  با  که 
حکمروایی مطلوب شهری و با حقوق بشر می توان به موارد ذیل 

کرد. اشاره 
•  مشروعیت و پاسخ گویی حکومت
•  آزادی تشکل ها و مشارکت فعال

کلیدی در راهبرد ریشه کنی  •  توانمدسازی زنان به مثابه عنصری 
فقر

•  چارچوب حقوقی برای ایجاد محیط زیستی سالم در شهرها
•  دسترسی و اعتبار اطالعات

کارای بخش عمومی •  مدیریت 
)نوبری و رحیمی،  ایجاد مشارکت فعال در فرآیند تصمیم گیری   •

1389؛ 22(.
2.2. مدیریت محله

  در ارتباط با مدیریت محله می توان بحث را با این مقدمه شروع 
دیدگاه  در  دارد:  وجود  دیدگاه  دو  شهر  عمومی  اداره  برای  که  کرد 
را  امور  تمامی  که شهرداری مسئولیت  قرار دارد  نخست حکومت 
برعهده دارد) وظیفه تأمین خدمات برای جامعه مدنی(و دیدگاه 
مقوله  به  دوم  دیدگاه  اســت.  مطلوب  حکمروایی  مبنای  بر  دوم 
مدیریت محله ای نزدیک است چون تقسیم وظایف در آن وجود 
حکومت،  نماینده  عــنــوان  بــه  شــهــرداری  دیــدگــاه،  ایــن  در  دارد. 
امکانات الزم و اولیه را تأمین کرده، نقش تسهیل بخشی را ایفا کرده 
که بخش خصوصی می باشد  و زمینه الزم برای فعالیت بخش دوم 
را فراهم می کند. بخش خصوصی در حقیقت به عنوان سرمایه گذار 
پا به عرصه فعالیت می گذارد و باید ضمانت الزم را از نظر حفظ و 
بازگشت سرمایه در اختیار داشته باشد. بخش سوم جامعه مدنی 
که در دیدگاه نخست منفعل بوده و در این دیدگاه نقش  می باشد 
تصمیم گیری، تصمیم سازی و مهمتر از همه نظارت را برعهده دارد. 
با به وجود آمدن چنین شرایطی می توان به مدیریت محله ای به 

معنای واقعی آن تحقق بخشید) معصومی؛ 1390، 17(.
خدمات  بهبود  بــه  جــدیــدی  نسبتًا  ــکــرد  روی مــحــلــه ای  مــدیــریــت 
ارتباطی  محله  مدیریت  حالت،  ساده ترین  در  باشد.  می  عمومی 
است بین جوامع محلی و ارائه دهندگان خدمات محلی در سطح 
خدمات  بهبود  و  محلی  مشکالت  با  مقابله  منظور  به  محله  یک 
 Department for communities and local government;(محلی

.)2011, 1
و  اجزا  و  عناصر  از  متشکل  محلی،  است  سازمانی  محله  مدیریت 

1- The Universal Declaration on Human Rights
2- The Covenant on  Civil and Political Rights
3- The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
4- The Covenant on the Eliminate of Discrimination against 
Women’s  
5- The Declaration on the Right to Development
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بازیگران رسمی و غیررسمی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
کنترل  کالبدی زندگی محله ای با هدف اداره، هدایت،  اقتصادی، و 
و نظارت و ارزشیابی همه  جانبه محله در راستای اهداف مدیریت 

شهری )پور عاشور؛ 1390، 14(.
و  تمرکز  ــدم  ع شــهــرونــدی،  مسئولیت  بــراســاس  محلی  مدیریت 
کلی پیش شرط های اصلی  احساس تعلق شکل می گیرد. به طور 

تحقق عملی مدیریت محلی عبارتنداز:
توانایی فنی و مدیریت حکومت محلی،( 1

مشروعیت سیاسی در تصمیم گیری،( 2
دسترسی به منابع و( 3
دارا بودن چارچوب حقوقی) محقر، شفیعی، 1387؛ 12(.( 4

که در آن  مدیریت محله، رویکردی نوین در مدیریت شهری است 
شهر به چند محله تقسیم و در مدیریت آن بر استفاده از نیروها و 
کید شده و نیازسنجی ها نیز  منابع انسانی و فرصت های محلی تأ
رویکرد،  این  در  می گیرد.  انجام  محله  کنین  سا اظهارات  براساس 
کنین محله بهترین کسانی تلقی می شوند که می توانند مدیریت  سا
شهری را به منظور شناخت هرچه بیشتر مسائل و مشکالت محله 
 Neighborhood Renewal(نمایند یاری  حل  راه  ارائه  همچنین  و 

.)Unit, 2006, 7
که اجتماعات محلی  می توان گفت مدیریت محله، رویکردی است 
با یکدیگر برای بهبود  تا  را قادر می سازد  ارائه دهندگان خدمات  و 
خدمات رسانی در سطح محله و کیفیت زندگی همکاری کنند. این 
کار از طریق تأمین خدمات محلی و ایجاد حس مسئولیت پذیری 
بیشتر مسئولین انجام می گیرد. این نوع مدیریت فرآیندی است 
و  به فرد می شناسد؛  به عنوان موجودیت منحصر  را  که هر محله 
کار یا  که در محله زندگی،  این امر را امکانپذیر می سازد تا جمعیتی 
خدمات رسانی  می کنند، نقاط قوت خود را تقویت کرده و به مقابله 
 Report of the Local Services and(با چالش های جدید بپردازند

.)Community Safety, 2011; 7
2.2.1. عناصر کلیدی یک مدیریت محله موفق

ــا تــوجــه بــه ســاخــتــارهــای ســیــاســی و  مــدیــریــت محله مــی تــوانــد ب
گونی  گونا فــرم هــای  و  اشــکــال  بــه  کــشــورهــای مختلف  اقــتــصــادی 
نائل نشود.  اهــداف و چشم اندازهای مورد نظر  به  و  گرفته  شکل 
کشورهای  در  محله  مدیریت  ایجاد  تجربه  به  توجه  با  بنابراین 
مختلف)از جمله طرح1NBN در شهر روچستر در  ایالت نیویورک، 
برلین،  شهر  در  محله  مدیریت   ،)UMIC.ir, 1385(ــکــا امــری کشور 
 Senate Department for Urban Development and the(ــمــان آل
کرد  Environment Berlin, 2010; 1- 12(( می شود چنین اظهارنظر 

کلید موفقیت مدیریت محله باشند: که عناصر زیر می توانند 
انــدازه . 1 مــرزهــای مشخص:  و  و روشــن  تعریفی واضــح  با  محله 

محالت بستگی به شرایط محلی دارد. مدیریت محله جمعیتی 
بین پنج  تا 15هزار نفر را پوشش  خواهد داد. سرانه هزینه های 
افراد در محالت زیر پنج هزار نفر افزایش خواهد یافت و نواحی 
که به عنوان  بــاالی 15هــزار نفر غیرمحتمل است  با جمعیت 

محله شناخته شوند. 

1 Neighbors Building Neighborhoods  

کنین محله: منابع و امکانات مورد . 2 کارگیری سا درگیری2 و به 
کنین محله؛ نیاز برای حمایت و حفظ مشارکت سا

• مدیریت 	 در  محله  کنان  سا مستقیم  مشارکت  از  حمایت 
کاری، گروه های  مشارکت محلی و 

• حمایت از سازمان های محلی و	
• و 	 سازمان ها  در  کنین  سا مشارکت  از  بــازدارنــده  موانع  حذف 

ارگان های محلی و فرآیند تصمیم گیری.
امر . 3 این  باشد:  و دارای قدر ت  پویا، ذی نفوذ  که  مدیر محله 

که شخصی باصالحیت و صاحب نفوذ به عنوان  حیاتی است 
مدیر محله انتخاب شود تا دید وسیع  به ارائه خدمات مورد 
گفت وگو برای  نیاز، هماهنگی فعالیت های مختلف و توانایی 
نیازمند  را داشته باشد. مدیریت،  کلی  تغییر مسائل جزئی و 
انــدازه محله )ترجیحًا از  تیمی برای تشخیص نیازها و تعیین 

کنین خود محله( می باشد. سا
مشارکت محلی بــرای ارئــه مسیر راهــبــردی: بــرای ارائــه مسیر . 4

راهبردی و همچنین رهبری و هدایت، مدیریت محله نیازمند 
برخی از اشکال مشارکت ساختاری  می باشد. مشارکت به نحو 
خدمات  دهندگان  ارائــه  و  شوراها  محله،  کنین  سا مطلوبی 
که در امر مشارکت خواهند  کسانی  گرد هم می آورد.  کلیدی را 
بود بایستی توانایی فکر و عمل راهبردی، درک مفهوم مدیریت 
تصمیمات  اتــخــاذ  ــدرت  ق و  محله  مدیریت  بــه  تعهد  محله، 

راهبردی، سیاست گذاری و تخصیص منابع را داشته باشند.
محلی . 5 مشارکت  محلی:  مقامات  به  نسبت  تعهد  و  حمایت 

نیازمند توسعه روابط مناسب با ساختارهای محلی قدرت، به 
ویژه با مقامات محلی و مشارکت راهبردی محلی دارد. 

کیفیت مربوط به اطالعات مورد نیاز: اطالعات به دلیل  موارد . 6
زیر نیاز می باشد:

• به منظور ایجاد پایگاه داده مناسب و نظارت هدفمند نسبت 	
به شرایط محله،

• کنین محله،	 تعیین نیازها و اولویت های سا
• ک و شواهدی برای تغییرات به وجود آمده و	 داشتن مدرا
• کارهای مختلف در محله.	 تعیین تأثیر مداخالت یا انجام 

تعدیل کننده . 7 سازوکارهای  و  خدمات  کنندگان  تأمین  تعهد 
بایستی  خدمات  دهندگان  ــه  ارائ خدمات:  و  کنین  سا میان 
تغییرات  ــروج  م محله،  مدیریت  اهـــداف  و  ــول  اص بــه  متعهد 
فرهنگی و پذیرای افکار و اندیشه های جدید باشند. این تعهد 
نیازمند ارائه هم در سطوح پایین و هم در سطوح متوسط و 

باالی محله دارد.
گسترش یابند  گرفته و  گونه ای شکل  ساختارها و سازوکارها باید به 
کشیدن  که ضمن تأمین خدمات اهالی محله از طریق به چالش 
شناسایی  هم  را  نیازها  مختلف  سطوح  خدمات،  ارائه دهندگان 
 Department for Communities and Local(بــرآورده ســازنــد و هم 

.) Government, 2011; 2-3

2  Involvement
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3. معرفی محدوده مورد مطالعه
محله اوین در طول جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه و در عرض 
جغرافیایی 35 درجه و 40 دقیقه و در چهار کیلومتری غرب تجریش 
از سطح دریا هزار و 654 متر  ارتفاع متوسط آن  واقع شده است. 
ارتفاعات  از  قسمتی  به  شمال  از  روستا  این  گذشته  در  می باشد. 
و  ارامنه  قلعه  به  جنوب  از  درکــه،  دره  به  شمال غربی  در  توچال، 
ونک، از شرق نخست به اراضی ولنجک و دوم به اراضی محمودیه 
و سوم به خیابان ولیعصر و از غرب به رودخانه اوین_ درکه محدود 
محدوده  در  شهری  محله  یک  عنوان  به  روستا  این  کنون  ا بــود، 
اداری منطقه یک، از شمال به جاده درکه و دانشگاه و از جنوب به 
بزرگراه شهید چمران و هتل اوین و از شرق به نمایشگاه بین المللی 
و از غرب به رودخانه اوین_ درکه محدود است.این محله به عنوان 
تهران  یک  منطقه  از  دو،  ناحیه  قلب  در  شمیران  محالت  از  یکی 
واقع شده است. جمعیت محله اوین در سال 1385 برابر با هشت 
هکتار  حــدود 2/5  در  محله  ایــن  مساحت  و  ــوده  ب نفر  ــزارو116  هــ
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  باشد()حیاتی، 1389؛ 65؛ معاونت  می 

شهرداری منطقه یک، 1389؛ 18(.
در این بخش به منظور آشنایی با طرح مدیریت محالت در شهر 

تهران، نگاهی به این مدیریت می اندازیم.
کالنشهر،  گسترش تهران و تبدیل آن به  با توجه به اینکه سرعت 
تغییر شرایط زندگی، تغییر نیازها و افزایش جمعیت در بسیاری از 
مناطق، لزوم بازنگری مدیریت در این شهر را موجب شده است، 
و  محوری  ناحیه  به  محوری  منطقه  از  شهرها  اداره  انتقال  طرح 
که به عنوان راهکاری برای  سپس محله محوری، چند سالی است 
به  شهروندان،  کثر  حدا به  خدمات  کثر  حدا ارائــه  و  بهتر  مدیریت 
پروژه ای با اهمیت برای مدیران شهر تهران و با تشکیل شوراهای 
و  براساس اصول 6، 7، 100، 101، 103، 105  روستا،  و  اسالمی شهر 
گسترش فکر و عمل  ایــران،  106 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
شورایی به ضرورتی تاریخی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. رفع 
این مشکالت و بهبود شرایط، مستلزم تمرکززدایی و بهره گیری از 
نظرات و دیدگاه های آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی و 
نهادینه، تشکیل انجمن ها و سازمان ها و نهادهای مدنی داوطلبانه 
راستای تحقق اهداف فوق و خصوصًا اجرای  و مردمی است. در 
اسالمی  یادشده، شــورای  قانون  ماده 71  و هفتم  بندهای ششم 
انجمن های  تأسیس  به  اقــدام  طــرح،  این  موجب  به  تهران  شهر 
در  موضوعات  که  چــرا  اســت؛  نموده  تهران  محالت  در  شــورایــاری 
که در  سطح شهرهای بزرگی مانند تهران به قدری با هم متفاوتند 
برخی موارد نمی توان تصمیم واحدی برای همه مناطق شهر اتخاذ 
که موضوعات و مشکالت در  کرد  گونه ای عمل  کرد، اما می توان به 
کنان محله  کمک و همیاری مستقیم سا با  درون همان محله و 
به  مردمی  داوطلبانه  نهادهای  ایجاد  رو  این  از  شود.  حل وفصل 
نام شورایاری ها به عنوان اهرمی قوی به یاری مسئولین و مدیران 
شهری آمده است. مشارکت اجتماعی محلی در کشورهای مختلف 
مشارکت  اینکه  به  علم  با  و  اجتماعی   _ سیاسی  کنترل  منظور  به 
کاهش می دهد و اجرای آن را  هزینه برنامه های توسعه اجتماعی را 
کار می رود. در پی شکل گیری شورایاری ها و به  تسهیل می کند، به 

کنین محالت و با توجه به وظایف  منظور سپردن امور محله به سا
گسترش مشارکت و حضور شهروندان  و نقش شهرداری تهران در 
راستای  در  و  محله محوری  سیاست  و  مختلف  عــرصــه هــای  در 
ج در ماده 71 قانون وظایف و  تحقق مفاد بندهای 2 ، 5 و 7 مندر
کشور، مصوب مجلس شورای اسالمی و  تشکیالت شورای اسالمی 
خ 1385/2/10 جلسات  به استناد مصوبات 160/7191/1885 مور
جلسه 229  خ 1388/8/13  مور و 160/1317/11785  و 206   205
کردن شرایط و زمینه های  شورای اسالمی شهر تهران، برای مهیا 
مشارکت  شکل گیری  منظور  به  الزم  تشکیالتی  و  اجرایی  قانونی، 
مدیریت  بهینه  استفاده  و  پایدار  و  قاعده مند  معنادار،  گاهانه،  آ
شهری از سرمایه اجتماعی -دستورالعمل ساماندهی مشارکت های 
اجتماعی در محالت شهر تهران- )شکل گیری مدیریت محالت( به 

کری، 1389؛ 8-12(: شرح ذیل تصویب شد) ذا

ح مدیریت محله در شهر تهران: اهداف طر
کارگیری ( 1 افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق به 

استفاده  و  آنان  معنوی  و  مادی  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
مثبت از امکانات محالت.

ایجاد یک رکن اجرایی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی ( 2
و نظارتی شورایاری.

کنین ( 3 سا و  شــهــرداری  بین  متقابل  ارتــبــاط  و  اعتماد  افــزایــش 
محالت.

فعالیت های ( 4 و  برنامه ها  تصمیمات،  بیشتر  هرچه  تطابق 
شهرداری با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم.

تالش در جهت احیا و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای.( 5
انجام ( 6 در  شــهــرداری  و  شهروندان  مشترک  همکاری  افزایش 

فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی.
ــای اجــتــمــاعــی  ــارکـــت هـ ــشـ کــمــیــتــه ســـامـــانـــدهـــی مـ اعــــضــــای 

محله)مدیریت محله(:
اعضای اصلی شورایاری محله)هفت نفره(.. 1

کارگروه های تخصصی_ مردمی به انتخاب . 2 دو نفر از مسئولین 
شورایاری محل.

یک نفر نماینده سازمان دولتی یا عمومی در سطح محله به . 3
شهروندان خدمت رسانی می کنند)در صورت وجود(.

نماینده شهرداری تهران به انتخاب شهردار ناحیه.. 4
مجوز . 5 دارای  محلی  مردمی  سازمان  دو  داوطلب  نمایندگان 

)شامل خیریه ها، مساجد و سازمان های مردم نهاد(.
کمیته به اختصار -هیأت امنای محله- نامیده می شود(. در  )این 
گروه)مدیریت محله)هیأت امنای محله( مد نظر  این تحقیق، این 

گرفته است. می باشد و مورد بررسی قرار 
کارگروه های تخصصی_ مردمی

کارگروه های تخصصی در موضوعات ذیل از بین افراد  در هر محله، 
صاحب صالحیت تشکیل می شود:

کارگروه اجتماعی، آموزش و توانمندسازی.. 1
کارگروه سالمت و محیط زیست.. 2
کارگروه فرهنگی و هنری.. 3
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کارگروه مدیریت بحران و ایمنی.. 4
کارگروه ورزشی و اوقات فراغت.. 5
کارگروه امور خدماتی و رفاهی.. 6

ساختار اجرایی
گذار شده به هیأت امنا در هر یک از محالت  اجرا و نظارت وظایف وا

شهر تهران از طریق ساختار ذیل انجام می شود:
1- مدیر محله

2- بازرس
کارگروه های تخصصی)همان؛ 8-12(.  -3

در پی تصویب دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در 
محالت شهر تهران، این طرح با شکل گیری سرای محله و اقدامات 
دیگر در محله اوین به اجرا درآمــد. در واقع این محله جزو اولین 
گرفته و هیأت امنا اتتخاب  محالتی بود که سرای محله در آن شکل 

کرد. کار  گردیدند و مدیریت محله شروع به 

4. روش شناسی تحقیق
از نوع  با توجه به موضوع پژوهش، روش تحقیق  در مقاله حاضر 
اطالعات  و  داده هــا  جمع آوری  روش  می باشد.  تحلیلی  توصیفی_ 
به صورت اسنادی و پیمایشی خواهد بود. بدین سان با مطالعه 
منابع داخلی و خارجی برای مبانی نظری تحقیق، بررسی پیشینه 
روش  اســت،  شــده  بیان  تحقیق  موضوع  پیرامون  که  نظریاتی  و 
اسنادی و کتابخانه ای لحاظ خواهد شد و در روش میدانی از طریق 
نیاز جمع آوری  پرسشنامه و مشاهده و مصاحبه داده هــای مورد 
پی  در  تحقیق  ایــن  اهـــداف،  و  فرضیات  به  توجه  با  شــد.  خواهد 
ارزیابی شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در مدیریت محله 
کارشناسان  کلیه  اوین می باشد ، جامعه آماری این تحقیق شامل 
شرط  )بــه  منطقه  و  ناحیه  در  همچنین  و  اویــن  محله  در  کن  سا

آشنایی و اشرافیت داشتن به محله اوین( است.
که داده هــای  انجام تحقیقاتی  برای  نیز  با حجم نمونه  ارتباط  در 
کردن پرسشنامه به وسیله  مورد نظر بایستی از طریق مصاحبه و پر 
کارشناسان مربوطه به دست آید، هیچ قانون صریح و قوی در این 
کتورهای  فا به  وابسته  متخصصین،  تعداد  و  نــدارد  وجــود  زمینه 
کمتر از 50 نفر  مختلفی می باشد؛ معمواًل تعداد نمونه در این موارد 
و در بیشتر موارد 15 تا 20 نفر است)احمدی، 1388؛ 103(. به همین 
از  بیشتر  بــردن  اطمینان خاطر  باال  و  برای مستندسازی  و  خاطر 
کارشناسان امر توزیع  نتایج پرسشنامه، تعداد 40 پرسشنامه میان 
کارشناسی  مرتبط  افراد دارای مدرک  کارشناس،  از  گردید)منظور 
که  با حوزه شهر و برنامه ریزی شهری می باشد(. در پژوهش هایی 
در  می باشند،  متخصصین  و  کارشناسان  محقق  آمــاری  جامعه 
صورتی که پژوهشگر بخواهد از بین جامعه، تعدادی نمونه انتخاب 
تصادفی  انتخاب  روش  از  اســت   ممکن  که  جایی  تا  باید  نماید، 
که جامعه فاقد چارچوب  شناخته شده  کند و در صورتی  استفاده 
یا قابل دسترسی برای پژوهشگر باشد، می توان از روش غیرتصادفی 
و انتخابی استفاده نمود)حافظ نیا،1389؛ 162(. روش نمونه گیری 
منظور  است.به  بوده  ساده  تصادفی  نمونه گیری  تحقیق،  این  در 

تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

آمـــاری  ANOVA و  آزمــون هــای  از  آزمــون فرضیات تحقیق  بــرای 
فرضیه  تأیید  ــرای  ب  DUNNET و   TUKEY تعقیبی  آزمــون هــای 
تحقیق  دوم  فرضیه  تأیید  بــرای  نمونه  تــک   T آزمـــون  و  نخست 

استفاده شده است.

5. شاخص های مورد استفاده در این تحقیق
مطلوب  حکمروایی  مفهوم  عمومی سازی  و  معرفی  منظور  بــه 
شهری، طرح ابتکاری حکمروایی شهری1)با همکاری برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد( یازده اصل حکمروایی مطلوب شهری را اتخاذ 
که توسط UNDP و UN-HABITAT در ارتباط با حکمروایی  کرده 

گردیده بود: مطلوب شهری عنوان 
• مشارکت	
• کمیت قانون	 حا
• شفافیت	
• پاسخده بودن	
• اجماع نظری	
• برابری	
• کارآیی	 اثربخشی و 
• مسئولیت	
• بینش راهبردی	
• تفویض مسئولیت به سطوح پایین	
• 	.)UN- HABITAT, 2002; 19- 26(امنیت

که  کمپین بین المللی حکمروایی مطلوب شهری  پیشنهاد می کند 

1 The Urban Governance Initiative)TUGI( 
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یــک شــهــرداری     ــن در منطقه  ــ اوی مــحــلــه  مـــحـــدوده  نــقــشــه1: 
تهران)منبع: نگارندگان(
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حکمروایی مطلوب شهری با استفاده از اصولی همچون پایداری، 
و  شفافیت  کارآیی،  برابری،  پایین،  سطح  به  مسئولیت  تفویض 
که  امنیت مشخص شود  و  التزام مدنی و شهروندی  پاسخ گویی، 

این اصول وابسته به هم و پشتیبان یکدیگر می باشند.
گرفته  در این تحقیق، هشت  درنهایت با بررسی و مطالعات صورت 
قانونمندی،  مسئولیت پذیری،  پاسخ گویی،  مشارکت،  شاخص 
کارآیی و اثربخشی مورد  اجماع محوری، عدالت محوری، شفافیت و 

گرفت. استفاده قرار 

6. یافته های تحقیق
به منظور آزمون فرضیه نخست، ابتدا از طریق ANOVA به بررسی 
تفاوت میان شاخص ها پرداخته شد. نتایج حاصله از این آزمون 
قالب جــدول یک  در  واریانس  تحلیل  به صــورت جــدول خروجی 
که از جدول بر می آید، از آنجایی  نشان داده شده است. همان طور 

گویه های مورد نظرشاخص ها

مشارکت

اتاق فکر و مشورت، مشارکت در فعالیت عام المنفعه، مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، 
ج  مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی در برنامه ریزی، تصمیم سازی و تصمیم گیری، جذب سرمایه گذاری خار
گذاری اداره  از محله، نظارت اهالی محله بر تصمیم گیری های مربوط به محله، ایجاد بستری برای فعالیت مردم، وا

محله به خود محله، تفویض اختیار به مردم، تسهیل مداخله شهروندان در روند توسعه محله

پاسخگویی

پاسخگویی مدیریت محله به وظایف خود، برگزاری جلسات عمومی برای تشریح اقدامات، رضایتمندی از پاسخگویی 
مدیریت محله، ایجاد ساز و کاری برای انتقال نیازها و خواسته های اهالی محله به مسئوالن رده باال، پاسخ قانع کننده 
مدیران محله به مردم، رو راست بودن مدیران محله در ارائه برنامه ها، تشکیل جلسات عمومی برای در جریان قرار 
دادن اهالی محله، پاسخگو بودن مدیران محله به عنوان یک اصل و باور، نبود فعالیت های خودسر و بی مسئولیت، 

جذب مشارکت از طریق پاسخگویی مدیران محله، همبستگی بین مردم و مسئولین از طریق پاسخگویی مدیران

مسئولیت پذیری
مسئولیت،  پذیرش  در  محله  مدیران  شایستگی  مسئولیت،  پذیرش  به  مــردم  تشویق  بــرای  محله  مدیران  تالش 
احساس مسئولیت مدیران محله، اعتراف مدیران محله به اشتباهات خود، پیگیری تحقق طرح های در دست اجرا، 

تمرکززدایی، مسئولیت پذیری مردم

قانونمندی

گروه های صاحب نفوذ در تصمیم گیری های مربوط  کارهای اداری مربوط به محله، تأثیرگذاری  پارتی بازی و ... در 
افراد ذینفع در مدیریت محله، میزان پایبندی اهالی محله به قوانین و مقررات  به محله)سنجش فساد(، شرکت 
گاهی و اطالع مدیریت محله از حقوق شهروندی محله،  وضع شده، پایبندی مدیریت محله به حقوق اهالی محله، آ
گاهی مدیریت  پایبندی مدیریت محله به عرف و آداب و رسوم محله، التزام مدیریت محله به برابری در برابر قانون، آ

محله از حقوق مکان زندگی، مقاومت مدیریت محله در برابر رفتارهای خالف قانون اهالی محله

توافق جمعی

گروهی، هم سویی و هم فکری مدیران محله و اهالی محله، هم فکری مدیریت  کار مشارکتی، موفقیت فعالیت های 
محله با سایر سازمان ها و نهادهای شهری، توافق جمعی بیشتر در نتیجه تعامل مدیریت محله با نهادهای دولتی، 
کاری برای مشورت بین سازمان های رسمی توسعه  گروه ها و طبقات اجتماعی، ایجاد ساز و  کثریت  حمایت از منافع ا

شهری و شهروندان

عدالت محوری
عدالت در توزیع برابر و عادالنه امکانات محله، پارتی بازی و حق و ناحق کردن، دسترسی به فرصت های برابر و یکسان، 
انجام طرح های محله در زمان تعیین شده، توجه به منافع جمعی، فراهم شدن حقوق شهروندی، عضویت زنان در 

مدیریت محله،  استفاده معقوالنه از منابع و امکانات، عدالت جنسیتی

شفافیت
شفافیت در تصمیم گیری، شفافیت در ارائه عملکرد، صداقت در دادن اطالعات، نظرخواهی از مردم نسبت به طرح ها، 

گرفته شده، اظهار نظر اهالی محله نسبت به عملکرد مدیریت محله مصمم بودن به اجرای تصمیمات 

اثربخشی و کارایی

دائمی و مستمر بودن فعالیت های مدیریت محله، بهبود روش ها و اقدامات براساس دانش جدید، بهبود شیوه امور، 
در نظر داشتن رضایت، مشارکت مردم، کاهش هزینه ها و ارتقای کیفیت خدمات، رضایتمندی اهالی محله از اقدامات 
به بخش های دیگر جامعه، موثر بودن  ارائــه خدمات  گــذاری  وا مدیریت محله، پوشش خدمات در سطح محله، 

اقدامات مدیریت محله برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، موثر بودن روند فعالیت های مدیریت محله

گویه های مورد استفاده برای سنجش وضعیت حکمروایی مطلوب شهری در محدوده مورد نظر جدول1 : شاخص ها و 
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)آلفا  با سطح معناداری 0/000  با 38/958  برابر    F آماره  که مقدار 
کوچکتر از 0/05( می باشد، تفاوت معناداری میان شاخص ها وجود 

دارد؛ 
کارآیی  شاخص های  میان  تفاوت  دادن  نشان  منظور  به  سپس 
در  بیشتری  کــارکــرد  از  که  شاخص هایی  عنوان  به  پاسخ گویی  و 
کارکرد بیشتر داشته اند،  شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله 
از آزمون های تعقیبی TUKEY برای نشان دادن زیرمجموعه های 
تفاوت  بررسی  منظور  به   DUNNETT و  آنها  میانگین  با  همگن  
و  کــارآیــی  شاخص های  اینجا  کنترل)در  شاخص های  از  یک  هر 

پاسخ گویی( با سایر شاخص ها، استفاده شده است.
شاخص های  میانگین  مقایسه  واریــانــس  تحلیل  ــدول2:  ــ ج
حـــکـــمـــروایـــی مــطــلــوب شـــهـــری در مـــدیـــریـــت مــحــلــه مـــورد 

)ANOVA مطالعه)جدول

مــــــــنــــــــبــــــــع 
واریانس

مــجــمــوع 
مربعات

درجـــه 
آزادی

مــیــانــگــیــن 
مربعات

F آماره
ســـــــطـــــــح 

معناداری

39/9847426.538/9580/000میان گروهی

--43/4563120/139درون گروهی

---81/440319جمع کل

بــر اســـاس آزمـــون TUKEY می باشد،  کــه  بــه جـــدول3  تــوجــه  بــا 
مجموعه های که با هم همگن هستند، در یک طبقه قرار می گیرند؛ 
با توجه به این جدول شاخص های اثربخشی و پاسخ گویی باهم در 
گرفته اند و همچنین دارای باالترین میانگین از  یک مجموعه قرار 

بین سایر شاخص ها نیز می باشند.
که در قالب جــداول4و5 نشان داده   DUNNETT آزمــون تعقیبی
شده، به بررسی یک گروه به عنوان گروه کنترل)در اینجا شاخص های 
گروه ها با آن می پردازد. نتایج  کارآیی و پاسخ گویی( و مقایسه سایر 
که در جدول 4، شاخص  به دست آمده از این آزمون نشان می دهد 
کمتر از 0/05( به  پاسخ گویی با همه شاخص ها )سطح معناداری 
کارآیی تفاوت معناداری دارد؛ همچنین در جدول5نیز  جز شاخص 
کمتر از 0/05(  کارآیی با همه شاخص ها)سطح معناداری  شاخص 

به جز شاخص پاسخ گویی تفاوت معناداری دارد.

جدول 3: زیرمجموعه های همگن با استفاده از آزمون 
TUKEY

آلفای زیرمجموعه ها- 0/05تعدادشاخص

1235
مشارکت

قانونمندی
مسئولیت پذیری

عدالت محوری
شفافیت

اجماع محوری
پاسخ گویی

کارآیی

40
40
40
40
40
40
40
40

3/3325
3/4225
3/4571

3/5528

3/4225
3/4571

3/5528
3/63333/6333

3/86594/2464
4/2750

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از جداول شماره 4،3،2 و 
که در مدیریت محله اوین شاخص های  کرد  5 می توان چنین بیان 
بدین  و  بــوده  برخوردار  بیشتری  کارکرد  از  اثربخشی  و  پاسخ گویی 

ترتیب فرضیه باال تأیید می گردد.
به منظور بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های 
هر  میزان  ابتدا  تحقیق(،  دوم  شهری)فرضیه  مطلوب  حکمروایی 
یک از شاخص های هشتگانه  با استفاده از آزمون T تک نمونه ای 
وضعیت  بررسی  منظور  به  نهایت  در  و  گرفت  قــرار  سنجش  مــورد 
نمونه ای  تک   T آزمــون  از  نیز  کلی  حالت  در  مطالعه  مــورد  محله 

استفاده گردید.
جدول4: آزمون DUNNET برای بررسی تفاوت میان شاخص 

پاسخگویی با سایر شاخص ها

)J(کد 	)I(کد	تفاوت
)I_J(میانگین

خطای	
استاندارد

سطح	
معناداری

1  2-9/2000/7510/000

1  3-18/3250/7510/000

1   4-0/300/7510/000

1  5-12/8000/7510/000

1  6-10/5500/7510/000

1  7-20/7250/7510/000

1  80/2250/7511/000

جدول 5: آزمون DUNNETT برای بررسی تفاوت میان 
کارآیی با سایر شاخص ها شاخص 

 )I(کد
)J(کد

تفاوت 
)I_J(میانگین

خطای 
استاندارد

سطح 
معناداری

8  1-9/4250/7510/000

8  2-0/2250/7511/000

8   3-18/5500/7510/000

8  4-8/5250/7510/000

8  5-13/0250/7510/000

8  6-10/7750/7510/000

8  7-20/9500/7510/000

6.1. شاخص مشارکت 
گویه های مورد بررسی در ارتباط با شاخص  مقایسه حد متوسط 
کارشناسان نشانگر آن  مشارکت با میانگین وضع موجود از دیدگاه 
گویه ها بوده  که میانگین وضع موجود بیشتر از حد متوسط  است 
گویه ها اختالف 3/3  و بین میانگین وضع موجود و حد متوسط 
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حد متوسط شاخصردیف
گویه ها

میانگین وضع 
موجود

سطح معناداریاختالف میانگین

3033/33/30/000مشارکت1

3342/529/520/000پاسخگویی2

2124/203/20/000مسئولیت پذیری3

3034/224/220/000قانونمندی4

2129/728/720/000اجماع محوری5

2731/974/970/000عدالت محوری6

1821/803/80/000شفافیت7

3042/7512/750/000اثربخشی8

ــه مجموع ــانـ ــگـ ــتـ ــشـ شــــــاخــــــص هــــــای هـ
حکمروایی مطلوب شهری

210260/5250/520/000

وجود دارد. بنابراین چنین می توان استنباط کرد که مدیریت محله 
اوین از نظر شاخص مشارکت در وضعیت نسبتًا خوبی قرار دارد.

6.2. شاخص پاسخ گویی
بررسی جدول 6 نشان می دهد که در ارتباط با شاخص پاسخ گویی، 
گویه ها و میانگین وضع موجود به میزان 9/52  بین حد متوسط 
مقدار اختالف وجود دارد و این مقدار نشانگر وضعیت مطلوب این 

شاخص در مدیریت محله اوین می باشد.
6.3. شاخص مسئولیت پذیری

که در آن وضعیت شاخص مسئولیت پذیری  با توجه به جدول 6 
که با توجه به اختالف بین حد  کرد  آورده شده می توان مشاهده 
متوسط گویه ها و میانگین وضع موجود این شاخص نیز از وضعیت 

نسبتًا خوبی در محدوده مورد مطالعه برخوردار می باشد.
6.4. شاخص قانونمندی

گویه های مورد بررسی در ارتباط با شاخص  مقایسه حد متوسط 
کارشناسان نشانگر  قانونمندی با میانگین وضع موجود از دیدگاه 
آن است که میانگین وضع موجود بیشتر از حد متوسط گویه هاست 
گویه ها اختالف 4/22  و بین میانگین وضع موجود و حد متوسط 
مدیریت  که  کــرد  استنباط  می توان  چنین  بنابراین  دارد.  وجــود 
محله اوین از نظر شاخص قانونمندی در وضعیت خوبی قرار دارد.

6.5. شاخص توافق جمعی)اجماع محوری(
محله  مدیریت  در  خوبی  وضعیت  از  نیز  محوری  اجماع  شاخص 
که با توجه به مقدار اختالف بین حد  اوین برخوردار می باشد؛ چرا 
که به میزان 8/72 مقدار  گویه ها و میانگین وضع موجود  متوسط 

می باشد، می توان به این امر پی برد.
6.6. شاخص عدالت محوری

گویه ها و میانگین وضع موجود  اختالف موجود بین حد متوسط 
نظر  از  شاخص  این  که  می باشد  امر  این  نشانگر   4/97 مقدار  به 

کارشناسان در وضعیت خوبی در محدوده مورد مطالعه قرار دارد.

6.7.  شاخص شفافیت
گویه های مورد بررسی در ارتباط با شاخص  مقایسه حد متوسط 
کارشناسان نشانگر آن  شفافیت با میانگین وضع موجود از دیدگاه 
گویه هاست  که میانگین وضع موجود بیشتر از حد متوسط  است 
گویه ها اختالف 3/8  و بین میانگین وضع موجود و حد متوسط 
وجود دارد. بنابراین چنین می توان استنباط کرد که مدیریت محله 

اوین از نظر شاخص شفافیت در وضعیت نسبتًا خوبی قرار دارد.
کارآیی و اثربخشی 6.8. شاخص 

کارآیی  شاخص  با  ارتباط  در  که  می دهد  نشان  جــدول6  بررسی 
موجود  وضــع  میانگین  و  گویه ها  متوسط  حد  بین  اثربخشی،  و 
نشانگر  مقدار  این  و  دارد  وجــود  اختالف  مقدار   12/75 میزان  به 

وضعیت مطلوب این شاخص در مدیریت محله اوین می باشد.
از  مطالعه  مــورد  محله  مدیریت  وضعیت  کلی  سنجش    .6.9

لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری
کــل حــکــمــروایــی مــطــلــوب شهری  ــرای اطــمــیــنــان از وضــعــیــت  ــ ب
ترکیب  را  آن  شــاخــص هــای  هــمــه  مــطــالــعــه،  مـــورد  مـــحـــدوده  در 
دوم  فرضیه   T- TEST آزمــون  وسیله  به  و  شــده(  کرده)کامپیوت 
این  براساس داده های  گرفت)جدول6(،  قرار  آزمون  تحقیق مورد 
که متغیر حکمروایی مطلوب شهری در محدوده  جدول، از آنجایی 
مورد مطالعه، مقدار 50/52 از حد متوسط میانگین ها باالتر بوده و 
کل، وضع  کارشناسان در  کمتر از 0/05 می باشد،  سطح معناداری 
فرض  و  کرده  ارزیابی  مثبت  اوین  محله  مدیریت  در  را  متغیر  این 

تحقیق تأیید می گردد.

7. نتیجه گیری
نتایج حاصل از مباحث نظری تحقیق نشان می دهد:

شدن  پیچیده تر  به  توجه  با  سنتی  شکل  به  شهری  مدیریت   -
بهینه  اداره  و  مدیریت  جــوابــگــوی  شــهــری،  مشکالت  و  مسائل 
رویکردهای  اخیر  به همین دلیل در سال های  نمی باشد؛  شهرها 
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جدول6 : بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون T تک نمونه
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این  بهینه  عملکرد  منظور  به  شهری  مدیریت  حوزه  در  متعددی 
که از جمله مهمترین این رویکردها می توان  مدیریت مطرح شده 

کرد. به حکمروایی مطلوب شهری و مدیریت محله اشاره 
گرچه مفهوم حکمروایی مطلوب شهری بر همیاری میان دولت  - ا
و جامعه مدنی مبتنی است، اما این مفهوم بر این اصل بنیادین 
کامل  که دولت ها، به جای آنکه به تنهایی مسئولیت  استوار است 
مردم،  کنار  در  است  بهتر  گیرند،  عهده  به  را  شهری  جوامع  اداره 
جامعه مدنی و بخش خصوصی به عنوان یکی از نهادها یا عوامل، 
مسئول اداره جامعه شهری محسوب شوند، با این تعبیر حکومت  

کننده و زمینه ساز توسعه جامعه شهری می شود. تسهیل 
زمینه ساز  خصوصی،  بخش  و  مدنی  جامعه  دولــت،  نهاد  سه   -
یادشده  نهاد  سه  از  یک  هر  هستند.  شهری  مطلوب  حکمروایی 
که از ترکیب متناسب آن ها  کارکردها و وظایف خاصی بوده  دارای 
آید.  به وجود  انتظار داشت، حکمروایی مطلوب شهری  می توان 
ابــزار اعمال قــدرت به تنظیم قوانین و  با در دست داشتن  دولــت 
مدنی،  جامعه  می پردازد،  مدنی  نهادهای  روابــط  کردن  متعادل 
بخش  ــت،  اس سیاست  و  اجتماع  میان  تعامالت  تسهیل کننده 
نتیجه  می توان  بنابراین  می کند.  ایجاد  درآمد  و  شغل  خصوصی، 
از  یک  هر  کارکرد  حاصل  پول  و  نفوذ  قــدرت،  عنصر  سه  که  گرفت 
گفته شده،  که از تعامل منطقی سه نهاد  نهادهای یادشده بوده 
امنیت  و  رفــاه   ، عدالت  آزادی،  یعنی  جامعه  اساسی  ارزش هـــای 

تحقق می یابد و در نهایت توسعه پایدار انسانی نهانی می شود.
تشکل های  و  نهادها  می دهد  نشان  تحقیق  از  حاصل  نتایج   -
مردمی قادر هستند به منزله پل ارتباطی بین سازمان های دولتی 
کنین شهرها و ارائه کننده خدمات شهری باشند؛ شکل گیری  و سا
مناسب  بستر  شــدن  فراهم  صــورت  در  می تواند  محله  مدیریت 
ارتباطی بین  برای این نهاد مردمی، به بهترین نحو به منزله پل 
شهروندان، ارگان های شهری و سازمان های دولتی  و فراهم کننده 
محله محوری  و  محله  مدیریت  که  چــرا  باشد.  شهری  خدمات 
مــی تــوانــد از یــک طــرف خــالء و شــکــاف بین نــهــادهــای دولــتــی و 
کند و از طرف دیگر به منزله اجرایی ترین ابزار برای  شهروندان را پر 

مشارکت شهروندان در اداره امور مربوط به خود باشد.
کننده این نکات  نتیجه گیری از یافته های تحلیلی تحقیق نیز بیان 

می باشد که:
کارآیی  که در پی تأیید شاخص های  برای فرضیه نخست تحقیق 
در  بیشتری  کــارکــرد  از  که  شاخص هایی  عنوان  به  پاسخ گویی  و 
از  داشته اند،  عملکرد  محله  مدیریت  مطلوب  الگوی  شکل گیری 
 DUNNET و   TUKEY تعقیبی  آزمــون هــای  و   ANOVA آزمـــون 
استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این آزمون ها به طور 
خالصه این چنین بود:  ابتدا برای آزمون این فرضیه بایستی تفاوت 
میان شاخص ها بررسی شود، برای اثبات این امر از آزمون تحلیل 
که سطح معناداری  آنجایی  از  و  واریانس یک طرفه استفاده شد 
گردید، در همین ارتباط برای نشان  کمتر از 0/05 بود، این امر تأیید 
دادن جزئیات بیشتر و اینکه وضعیت هر شاخص با شاخص های 
گردید.  دیگر در چه وضعیتی قرار دارد، از آزمون TUKEY استفاده 
از این آزمــون نشان داد همه شاخص ها به جز دو  جدول حاصل 

شاخص اثربخشی و پاسخ گویی با یکدیگر  تفاوت معناداری دارند. 
سپس از طریق آزمون TUKEY زیرمجموعه های همگن مشخص 
شد؛ نتیجه به دست آمده نشان داد با توجه به اینکه دو شاخص 
اثربخشی و پاسخ گویی  دارای باالترین میانگین نیز بودند، در یک 
آزمون  این فرضیه  تأیید  برای  گرفتند. در نهایت  قرار  زیرمجموعه 
تعریف  بــا  آزمـــون  ایــن  در  شــد.  گرفته  کــار  بــه   DUNNET تعقیبی
کنترل  شاخص های اثربخشی و پاسخ گویی به عنوان شاخص های 
به مقایسه شاخصهای دیگر با این دو شاخص پرداخته شد، نتایج 
بــود، نشان داد هر  که به صــورت دو جــدول مجزا  به دست آمــده 
اثربخشی  کنترل) به جز دو شاخص  با شاخص  از شاخص ها  یک 
با  تفاوت معناداری دارنــد.  باهم  به صورت متناظر(  پاسخ گویی  و 
گردید و نشان داده  استناد به این آزمون ها فرضیه تحقیق تأیید 
کارایی و پاسخ گویی را به عنوان  کارشناسان امر دو شاخص  که  شد 
شاخص هایی که بیشترین عملکرد را در شکل گیری الگوی مطلوب 

کردند. مدیریت محله داشته اند، تأیید 
از این رو می توان چنین جمع بندی کرد که شاخص های اثربخشی و 
پاسخ گویی که به ترتیب به دنبال بیشترین رضایتمندی شهروندان 
اوین  محله  مدیریت  پاسخ گویی  افزایش  و  شده  ارائــه  خدمات  از 
مطلوب  الگوی  شکل گیری  در  عملکرد  باالترین  دارای  می باشد، 

مدیریت محله بوده است.
مدیریت  وضعیت  سنجش  با  ارتباط  در  تحقیق  این  دوم  فرضیه 
محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری بود. 
طور  به  شاخص ها  همه  موجود  وضع  میانگین  اینکه  به  توجه  با 
کمتر   sig گویه ها بوده و کلی باالتر از حد متوسط  مجزا و به صورت 
گردید. در این  از 0/05 بدست آمد، پس فرضیه دوم تحقیق تأیید 
بین با بررسی هر یک از شاخص ها به صورت مجزا اطالعات زیر به 

دست آمد:
در  موجود  وضع  میانگین  و  گویه ها  متوسط  حد  بین  اختالف   -1
این  گرچه  ا می باشد؛   3/3 مقدار  به  مشارکت  شاخص  با  رابطه 
شاخص در محدوده مورد مطالعه از وضعیت نسبتًا خوبی برخوردار 
گفت اجرای  که به جرأت می توان  می باشد ولی با  توجه به این امر 
طرح مدیریت محله به منظور مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در 
که انتظار  امور محل زندگی خود می باشد ، بازهم مشارکت آن چنان 
است.  نکرده  پیدا  زمینه  این  در  را  خود  واقعی  جایگاه  می رفت، 
از امر مشارکت، ناشی از  شاید این امر و عدم استقبال شهروندان 
بی اعتمادی مردم به سازمان های دولتی و عمومی در این زمینه 

باشد.
گویه ها با میانگین  2-با توجه به اختالف باالی بین حد متوسط 
که به میزان 9/52  وضع موجود در ارتباط با شاخص پاسخ گویی 
کارشناسان امر  که  کرد  گونه استنتاج  مقدار می باشد میتوان این 
دارای  مطالعه  مــورد  محله  مدیریت  در  را  شاخص  ایــن  وضعیت 
را  محله  مدیران  پاسخ گویی  و  کرده اند  ارزیابی  مطلوبی  وضعیت 

کرده اند. قابل قبول ارزیابی 
و  بــودن  مسئول  نشان دهنده  که  مسئولیت پذیری  شاخص   -3
پذیرش مسئولیت مدیران می باشد نیز از وضعیت نسبتًا خوبی در 
مدیریت محله اوین برخوردار بود؛  با توجه به اینکه اختالف میان 
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 3/2 مقدار  به  که  موجود  وضــع  میانگین  و  گویه ها  متوسط  حد 
به دست آمد،  این امر نشانگر مسئول بودن مدیران محله اوین 

می باشد.
جمله  از  نهادی  و  سازمان  هر  مهم  بسیار  جنبه های  از  یکی   -4
کارآمد، رعایت عادالنه  نهادها و سازمان های شهری، وجود قوانین 
چارچوب های قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر 
که این موارد در چارچوب شاخص  مسئول از تصمیم گیری هاست؛ 
قانونمندی می گنجند. نتایج حاصل از آزمون تحقیق نشان داد که 
مدیریت محله اوین نیز از نظر رعایت اصول قانونمندی در وضعیت 

خوبی قرار دارد.
5- ایجاد توافق و رسیدن به نظرات مشترک برای اداره امور بهتر 
با  شهرها میان مدیران و مسئولین سازمان های مختلف شهری 
یکدیگر از جمله اصول مهم مدیریت شهری و مدیریت در سطح 
اجماع محوری)توافق  شاخص  می باشد؛  محله(  خرد)مدیریت 
مدیریت  می باشد.  مدیریتی  مهم  اصل  این  کننده  بیان  جمعی( 
محله اوین نیز در ارتباط با این شاخص، با توجه به مقدار اختالف 
گویه ها و میانگین وضع موجود از وضعیت خوبی  بین حد متوسط 

برخوردار می باشد.
کنین شهر در زمینه ارتقای  6- ایجاد فرصت های برابر برای همه سا
بایستی در همه عرصه های  وضعیت رفاهی شان و اجرای عدالت 
سطح  پایین ترین  تا  سطح  باالترین  از  شهری  مدیریت  مختلف 
به  بتوانند  شهروندان  همه  تا  باشد  مدیران  اصلی  اولویت های  از 
با  اوین  محله  مدیریت  کنند.  پیدا  دسترسی  شده  ارائــه  خدمات 
گویه ها  بین حد متوسط  آمــده  به دست  اختالف  به مقدار  توجه 
و میانگین وضع موجود )به مقدار 4/97 ( دارای وضعیت خوبی 

است.
وضــوح  و  آن  بــه  دســتــرســی  سهولت  و  اطــالعــات  آزاد  گـــردش   -7
گاهی شهروندان از روند تصمیات مدیریتی و به عبارت  اقدامات و آ
و  پنهان کاری مدیران  از  مانع  دیگر داشتن شفافیت در مدیریت، 
در نتیجه بروز فساد می شود. مدیریت محله اوین با داشتن این 

ویژگی دارای روند مدیریتی شفافی در مدیریت خود می باشد.
ارائه  ارائه بهینه خدمات، رضایتمندی شهروندان از خدمات   -8
شده، پوشش خدمات ارائه شده و مؤثر بودن اقدامات از مهمترین 
ویژگی های یک مدیریت شهری و مدیریت محله مطلوب می باشد 
گیرنده این ویژگی ها می باشد.  کارآیی در بر  که شاخص اثربخشی و 
کارآیی و اثربخشی دارای باالترین  در مدیریت محله اوین شاخص 
و  گویه ها  متوسط  حد  بین   12/75 مقدار  به  اختالف  میانگین 
این  از  و  است  بــوده  شاخص ها  سایر  بین  موجود  وضع  میانگین 
کارشناسان  لحاظ بهترین وضعیت را میان سایر شاخص ها از نظر 

به دست آورده است.
بررسی  منظور  به  شاخص ها  کل  ــون  آزم منظور  به  نهایت  در   -9
کل شاخص ها را  وضعیت این شاخص ها در مدیریت محله اوین، 
کرده و از طریق آزمون T- TEST به بررسی آن پرداخته  باهم ترکیب 
که مدیریت محله اوین  شد. نتیجه به دست آمده نشانگر این بود 
گویه ها با میانگین وضع  با توجه به اختالف باالی بین حد متوسط 

موجود)50/52 مقدار(، در وضعیت خوبی قرار دارد.

8. پیشنهادها بر مبنای یافته های تحقیق
همانطور که در بحث یافته های استنباطی اشاره شد، علیرغم • 

باز  شهروندان،  بیشتر  مشارکت  بــرای  محله  مدیریت  ایجاد 
این زمینه چندان جنبه عملی به خود نگرفته است. اولین 
جنبه  که  می باشد  زمینه  این  در  نیز  تحقیق  این  پیشنهاد 
و  گیرد  قــرار  توجه  مــورد  محله  مدیریت  در  بیشتر  مشارکت 

تقویت شود.
که در مبحث آشنایی با محدوده مورد مطالعه در •  همانطور 

بحث مدیریت محله در شهر تهران اشاره شد، این مدیریت 
می باشد.  فعال  اجتماعی  و  فرهنگی  زمینه های  در  بیشتر 
پیشنهاد می شود با ایجاد سازوکاری بستر فعالیت های دیگر از 
گذاری  جمله فعالیت در زمینه اقتصادی فراهم شود)بحث وا

بیشتر فعالیت ها به مدیریت محله(.
تعیین وضعیت مدیریت محله ای در قوانین مدیریت شهری • 

کشور. در 
تعامل هرچه بیشتر نهادها و سازمان های دولتی و عمومی با • 

نهاد مدیریت محله.
رفع موانع، مشکالت و محدودیت های اداری، مالی و اجرایی • 

موجود بر سر راه مدیریت محله.
تعیین جایگاه حقوقی مدیریت محله و نحوه تعامالت اداری • 

مدیران با شهرداری و سایر ارگان ها.
و •  اجرا  برای  کافی  مالی  و منابع  بودجه  و تضمین  پیشبینی 

تحقق برنامه های مدیریت محلی.
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