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ارائه مدل ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران
سحر شتابان
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تاريخ دريافت 1399/4/18 :تاريخ پذيرش1399/6/20 :

چكيده
در سالهاي اخير مديريت شهري تهران براي مديريت هرچه بهتر اين شهر و کاهش مشکالت و
نارسائيهاي خدمات ارائه شده به شهروندان تهراني اقدام به پيادهسازي طرح مديريت محالت در سطح
محالت شهر تهران کرده است .در اين پژوهش به منظور ارائه مدلي کمي جهت ارتقاي فرهنگ محله محور
در کالن شهر تهران ،نخست با استفاده از تحليل محتواي استقرايي؛ با شناسايي  359کد مفهوم ،کدگذاري و
دسته بندي آنها در سه مرحله نهايتا  88شاخص اصلي؛ در پنج بعد و  20مولفه ،تبيين و در ادامه با استفاده از
تکنيک دلفي سه مرحلهاي در بين  32نفر از خبرگان علمي و اجرايي ،اين شاخصها مورد جرح و تعديل قرار
گرفت .نهايتا مدل کيفي ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران در پنج بعد مشکالت شهرداري
(مديريت شهري) ،شهر ،شهروندي ،برنامهريزي فرهنگي ـ محلهاي ،مديريت شهري ـ محلهاي ارائه شد .در
مرحله دوم تحقيق ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  242نفر برآورد شد و پس از گردآوري دادهها،
تجزيه و تحليل آماري دادههاي پژوهش در دو سطح توصيفي با استفاده از شاخصهاي آماري (نظير
فراواني ،درصد و ميانگين) و سطح استنباطي (آزمون لوين ،آزمون تي تست) ،تحليل عاملي تأييدي ،با
استفاده از  Spss 22و Lisrel8. 54و  Excelصورت گرفت .معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده ابعاد
سطوح مشکالت شهرداري (مديريت شهري) ،شهر ،شهروندي ،برنامهريزي فرهنگي ـ محلهاي ،مديريت
شهري ـ محلهاي نشان داد که تمامي ضرايب بدست آمده ،معنادار ميباشند  .يافتههاي حاصل از تحليل ابعاد
بيانگر آن بود که از بين ابعاد مشکالت شهرداري (مديريت شهري) با ميانگين ( )0/84و مديريت شهري ـ
محلهاي با ميانگين ( )0/57کمترين تاثير را در ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران را داشته و
پاسخ دهندگان با وضعيت موجود مولفههاي ديگر در سواالت مذکور رضايت ندارند ونظرات منفي دارند
وهمهي مولفهها در امر ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران از قابليت بهبود بااليي برخوردار
ميباشند.
کليد واژهها :ارتقاي فرهنگ محله محور ،برنامهريزي فرهنگي ـ محلهاي ،مديريت شهريـ محلهاي
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دکتري مديريت و برنامهريزي امور فرهنگي ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال ،تهران ،ايران.
sshetaban@yahoo.com
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مقدمه

توسعه و تحول جامعه و مواردي ازايندست ميپردازد.

در جهان پيچيده قرن بيست و يک ،دگرگونيهاي

اصول شهروندي ،اعتماد اجتماعي ،پاسخگويي و

بسياري در شيوههاي زندگي در شهرها و به تبع آن

نظارت ،آزادي و عدالت ،حقوق و تکاليف و...پايههاي

مديريت در شهرها رخ داده است .نقش و اهميت

مشارکت مدني را پيريزي ميکنند .جايگاه مشارکت و

شهرها و لزوم مديريت صحيح آنها ،استفاده از

انديشه محلهگرايي را ميتوان با توجه به پيامدهاي

رويکردهاي جديد را در راستاي دستيابي به کيفيت

صنعتي شدن ،شهرنشيني ،سواد ،تغيير الگوي مصرف،

زندگي در شهر و فضاهاي شهري ضروري ساخته

بهبود سطح زندگي و توسعه ارتباطات دريافت که

است .بنابراين عوامل متعددي باعث شده است که

تحول در اين زمينهها گسترش معضالت اجتماعي،

نگرشهاي سنتي و بوروکراتيک و تصميمگيريهاي

گسيختگي ساختار سنتي ،فقر و بيکاري و مشکالت

باال به پايين ،جاي خود را به درک جديدي از شيوه-

روحي و رواني و ....را به دنبال داشته است.
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هاي مديريت شهري بدهد .از نقطه نظر مديريت

رشد سريع شهرنشيني همگام با تغييرات اساسي در

شهري ،صف بندي و توزيع قدرت سياسي حکومت

سبک و شيوهي زندگي شهري متاثر از نظام سرمايه

بين سطوح ملي ،منطقهاي و محلي مطرح است؛ به

داري و ورود اتومبيل و ديگر تکنولوژيهاي جديد

عبارتي حکومت براي دستيابي به اهداف موردنظر و

باعث بروز و ظهور مشکالت متعدد شهرنشيني و

اداره امور جامعه نيازمند ايجاد سطوح مديريتي در

شهرسازي در تمامي ابعاد اجتماعي ،اقتصادي ،زيست

سطح دولت است ،بنابراين مديريت عمومي در سطح

محيطي و به ويژه کالبدي شهرها شده است .يکي از

محلي ،در واقع به معني اداره امور توسط حکومت

مکانهايي که به شدت از اين تحوالت متاثر بوده نظام

محلي است که ميتوان آن را مديريت محله محور به

محالت شهري چه در شهرهاي قديمي و چه در

عنوان پل اتصال بين اجتماع منسجم محلي و حکومت

شهرهاي جديد است که منجر به از هم پاشيدگي و

مرکزي دانست؛ لذا رويکرد استفاده و کاربرد کلمه

گسست تعامالت و سبک زندگي خاص اينگونه

«مديريت محله محور» به جاي «حکومت محلي»،

محالت گشته است( .نوري)52 :1394 ،

تالش براي سياستزدايي از حکومت محلي و تداوم
فن ساالري است( .مقيمي)59 :1390 ،

رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شکل گيري
مقياسهاي جديدي از رشد شهري در طي چند دهه

اداره کالن شهره امروز به موضوعي مهم براي

اخير موجب شده است که شهر و شهرسازي معاصر

مديران شهري تبديل شده است .از مهمترين مفاهيم

با چالشهاي نويني مواجه گردد .در اين ميان توجه و

«مشارکت اجتماعي» شهروندان هست که امروزه در

تاکيد مديران شهري بيش از هر زمان ديگري به سطوح

قالب سراي محله و شوراهاي شهر و روستا تجلييافته

پايين تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده

است .مطالعه چگونگي مشارکت مردم در امور جامعه

است)Jwcreswell: 2009: 23( .

بهعنوان رکن مهم توسعه سياسي ،اجتماعي و حيات

امروزه چنين بحراني به چالش فرا روي مديريت

مدني به بررسي روابط فرد و جامعه ،چگونگي دروني

شهري تبديل شده است که ميتوان براي پيشگيري از

کردن ارزشهاوهنجارهاي مشارکت جويانه ،چگونگي

اين بحران اقداماتي از قبيل فراهم آوردن زمينههاي

استفاده از پتانسيل مشارکت اجتماعي در بهبود و ارتقا

مناسب در جهت شکلگيري و تقويت CBOهاي

سرمايه اجتماعي ،رابطه بين مشارکت و اعتماد و تعلق

محلهاي در نظر گرفت؛ تا اهالي محالت فارغ از

اجتماعي و کارکرد و نقش مشارکت شهروندان در

گرفتاريهاي روزمره و معيشتي حاصل از زندگي
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شهرنشيني در کالنشهرها ،تعامالت اجتماعي خود را

محلي و خرد ميپردازد در واقع اين الگو در پي

تقويت سازند .راهکارهايي همچون سراي محله،

شناخت ويژگيها و توانايي محلهها و ناحيههاي

صندوقهاي خدمات مالي خرد محله-بنيان ،پايگاههاي

شهري است( .سرور)15 :1391 ،

سالمت اجتماعي ،پارکهاي آموزش شهروندي و غيره

مفاهيمي چون برنامهريزي از پايين ،مشارکت

منجر به افزايش سطح تعامل ساکنين محالت با تکيه بر

جمعي و فراگير حق انتخاب فزون تر براي ساکنين

توانمنديها و در صورت لزوم ،توانمندسازي اجتماع

محلي ،عدالت اجتماعي ،ايجاد فرصتهاي برابر همراه

محلهاي ميشوند و ميتوانند مکانيسمهاي معطوف به

با کارايي بيشتر ،توزيع عادالنه امکانات و مواهب

تقويت همبستگي و سرمايه اجتماعي شهروندان را باز

توسعه و نيز رفاه مردم تنها در سايه مفهوم توسعه

آفريني کنند.

محلهاي و برنامهريزي محالت شهري عينيت پيدا

شهروندي مفهومي چندبعدي دارد اين ابعاد

ميکند( .نوريان)46 :1392 ،

و نهادهاي رسمي آن ،رشد احساس کارآمدي و تفسير

مديريت شهري و شهروندان هستند که درواقع به

آن به حقوق مطالبه شده در آن سيستم ،دستيابي و

تمرين مشارکت مدني در سطح محلي ميپردازند  .در

برخورداري از مجموعه حقوق کامل فردي ،اجراي

اداره کالنشهرها به چهار حوزه مهم پرداختهشده)1 :

مناسب مجموعه مسئوليتهاي فردي ،و باور راسخ به

حوزه عمراني )2 ،خدمات شهري حملونقل و

خاص.

ترافيک )3 ،شهرسازي و معماري و  )4حوزه فرهنگي

عضويت

اجتماعي

در

يک

جامعه

()Stromquist, Nelly P. 2006

و اجتماعي .به عقيده محقق ،محله محوري نهال نوپايي

هلستون با پذيرش سکونت شهري 1به عنوان معيار
عضويت و بنيان تحرک سياسي و جوهره اصلي

است که قطعاً پرداختن به آن از لحاظ جامعهشناختي
به اجراي عملي بهتر آن کمک خواهد نمود.

شهروندي ،شهر را به عنوان جامعه سياسي اوليه معرفي

در رويکرد فرهنگي اجتماعي پيمايش مطالعاتي

ميکند .کالن شهرهاي کشورهاي درحال توسعه

محله محور يک اصل و ضرورت است .زيرا شناختي

[همانند کالن شهر تهران] مشابه با همتايان شان در

جامعهمحور از شهر ارائه ميکند که همراستاي با

کشورهاي توسعه يافته در گذشته ،بيشتر با مسائل

مقتضيات توسعه پايدار شهري است .منتقداني که

جدي مربوط به مدرنيزاسيون و شهرنشيني در مقياس

نگاهي آسيب شناسانه به طراحي و اجراي برنامههاي

بزرگ ،مانند فقر ،بي عدالتي ،ازدحام ترافيک ،و زوال و

اداره شهردارند بهخوبي بر زيان ناشي از بيتوجهي به

Douglas,

رويکرد محله محوري آشنايند .در همين راستا پژوهش

تباهي محيط زيست رو به رو هستند( .
)2001; Stern, 2001

چنان که پژوهشها و مطالعات زيادي در يکي از

حاضر در پي آن است تا مدلي کمي جهت توسعه
فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران ارائه نمايد.

دو دهه اخير صورت گرفته است که به نوعي سياست
گذاري برنامهريزي و مديريت شهري را از خردترين

مباني نظري

واحد يعني محله در شهر هدف قرار داده است .بر اين

مديريت محله محور

اساس مفهوم برنامهريزي (محله-مبنا) مطرح شده است

رشد فزاينده ابعاد شهرنشيني و شکل گيري

اين برنامهريزي مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده است

مقياسهاي جديدي از رشد شهري در طي چند دهه

و به جاي نگران کالن و مقياسهاي ذهني به مقياس

اخير موجب شده است که شهر و شهرسازي معاصر
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عبارتند از :يادگيري چگونگي عملکرد سيستم سياسي

شوراياريهاي محالت ،حلقه ارتباطي ميان
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با چالشهاي نويني مواجه گردد .در اين ميان توجه و

اندازهاي مورد نظر نائل نشود .بنابراين با توجه به

تاکيد مديران شهري بيش از هر زمان ديگري به سطوح

تجربه ايجاد مديريت محله در کشورهاي مختلف (از

پايين تر و ابعاد ملموس زندگي شهري متوجه شده

جمله طرح  NBNدر شهر روچستر در ايالت نيويورک،

است)Jwcreswell: 2009: 23( .

کشور آمريکا ( ،)UMIC. ir,1385مديريت محله در

چنان که پژوهشها و مطالعات زيادي در يکي از
دو دهه اخير صورت گرفته است که به نوعي سياست
گذاري برنامهريزي و مديريت شهري را از خردترين
واحد يعني محله در شهر هدف قرار داده است .بر اين
اساس مفهوم برنامهريزي (محله-مبنا) مطرح شده است
اين برنامهريزي مبتني بر مهندسي اجتماعي بوده است
و به جاي نگران کالن و مقياسهاي ذهني به مقياس
محلي و خرد ميپردازد در واقع اين الگو در پي
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شناخت ويژگيها و توانايي محلهها و ناحيههاي
شهري است( .سرور)15 :1391 ،
مفاهيمي چون برنامهريزي از پايين ،مشارکت
جمعي و فراگير حق انتخاب فزونتر براي ساکنين
محلي ،عدالت اجتماعي ،ايجاد فرصتهاي برابر همراه
با کارايي بيشتر ،توزيع عادالنه امکانات و مواهب
توسعه و نيز رفاه مردم تنها در سايه مفهوم توسعه
محلهاي و برنامهريزي محالت شهري عينيت پيدا
ميکند( .نوريان)46 :1392 ،
پيچيدگي مسائل و اهميت آن نه تنها برنامه ريزان
را با واقعيت وجودي اين پديده روبرو ميسازد بلکه
آنها را وا ميدارد روشهاي پيشين مديريت شهري را
رها کنند و با افکار نو و روشهاي نوين به مقابله با
اين مسئله بپردازند .امروزه تحول در مديريت شهري و
اتخاذ مديريت نوين عبارت است از اداره امور شهري
به منظور رشد شهري پايدار مناطق شهري در سطح
محلي مديريت شهري به ساختار سيال تر و قابل
انعطاف تر نياز دارد که قابليت سرعت در عمليات
براي کسب نتايج بيشتر و بهتر را داشته باشد.
مديريت محله ميتواند با توجه به ساختارهاي
سياسي و اقتصادي کشورهاي مختلف به اشکال و
فرمهاي کوناکوني شکل گرفته و به اهداف و چشم

شهر برلين ،آلمان

(for Urban Senate Department

Development and the Environment Berlin,2010 )1-12ميشود چنين اظهار نظر کرد که عناصر زير

ميتوانند کليد موفقيت مديريت محله باشند:
 )1محله با تعريفي واضح و روشن و مرزهاي
مشخص :اندازه محالت بستگي به شرايط محلي
دارد .مديريت محله جمعيتي بين  5تا  15هزار نفر
را پوشش خواهد داد .سرانه هزينههاي افراد در
محالت زير  5هزار نفر افزايش خواهد يافت و
نواحي با جمعيت باالي  15هزار نفر غير محتمل
است که به عنوان محله شناخته شوند؛ (

Malinas:

)2010: 77
 )2درگيري و به کارگيري ساکنين محله .منابع و
امکانات مورد نياز براي حمايت و حفظ مشارکت
ساکنين محله عباتند از :حمايت از مشارکت
مستقيم ساکنان محله در مديريت مشارکت محلي و
گروههاي کاري ،حمايت از سازمانهاي محلي و
حذف موانع باز دارنده از مشارکت ساکنين در
سازمانها و ارگانهاي محلي و فرايند تصميم گيري؛
 )3مدير محله که پويا ،ذي نفوذ و داراي قدرت باشد:
اين امر حياتي است که شخصي با صالحيت و
صاحب نفوذ به عنوان مدير محله انتخاب شود تا
ديد وسيع به ارائه خدمات مورد نياز ،هماهنگي
فعاليتهاي مختلف و توانايي گفتگو براي تغيير
مسائل جزئي و کلي را داشته باشد .مديريت،
نيازمند تيمي براي تشخيص نيازها و تعيين نيازها و
اندازه محله (ترجيحا از ساکنين خود محله)مي
باشد؛ (معصومي)48-51 :1390 ،
 )4مشارکت محلي براي ارائه مسير راهبردي :براي
ارائه مسير راهبردي و همچنين رهبري و هدايت،
مديريت ومحله نيازمند برخي از اشکال مشارکت
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ساختاري است .مشارکت به نحو مطلوبي ساکنين

نقش دولت در اين فرايند مربوط است( .

محله ،شوراها و ارائه دهنده خدمات کليدي را گرد

)2014: 18

Hannes:

هم ميآورد .کساني که در امر مشارکت خواهند

تجريبيات کشورهاي جهان و البته بسياري از

بود بايستي توانايي فکر و عمل راهبردي ،درک

تجربيات شهرداري در کشور ما نشان داده است که

مفهوم مديريت محله ،تعهد به مديريت محله و

نمي توان از نگاه باال و در قالب نقشههاي مختلف در

قدرت اتخاذ تصميمات راهبردي ،سياست گذاري

حل اين معضالت شهري موفق شد .بر همين اساس

و تخصيص منابع را داشته باشند؛

بار ديگر توجه به محالت در دستور برنامه ريزان

 )5حمايت و تعهد نسبت به مقامات محلي :مشارکت

شهري قرار گرفت .بنابراين ،در دهههاي اخير ،بسياري

محلي نيازمند توسعه روابط مناسب با ساختارهاي

از سازمانها و نهادهاي مديريت و برنامهريزي بر

محلي قدرت ،به ويژه با مقامات محلي و مشارکت

ترويج نوعي نگرش مشارکتي براي تشويق مديريت و

راهبردي محلي دارد؛

برنامهريزي از «پايين به باال» و تاکيد بر اجتماعات

 )6کيفيت مربوط به اطالعات مورد نياز :اطالعات به

محلهاي به منظور توانمندسازي آنها و نظارت بر

دليل موارد زير نياز است( .نوبري)45 :1391 ،

اقدامات توسعهاي تاکيد داشته اند( .اوکلي-12 :1392 ،

مديريت محله محور رويکردي نوين در مديريت شهري

بنابراين دو رهيافت عالقمند به موضوع سنجش

از نيمه دوم قرن بيستم و پس از جنگ جهاني دوم

عملکرد مديريت در سطح محلي قابل طرح است.

به دنبال تغييرات ساختاري و بنيادي در اوضاع

رهيافت اول در حوزه «مطالعات سازمانها» که مفاهيم

اقتصادي ،اجتماعي و سياسي جهان ،مطالعات نظري و

«کارايي» و «اثربخشي» و شاخصهاي مرتبط با آن را

تحقيقات کاربردي در حيطه مديريت و برنامهريزي

مورد توجه قرار ميدهد ،رهيافت دوم در حوزه

شهري به طور جدي صاحب نظران و متخصصين امور

«حکمروايي مطلوب شهري» در چارچوب نظريههاي

شهري را وادار به چرخش محسوسي به سوي

اجتماعي و تاثير آن بر عملکرد سازمانهاي مديريت در

نظامهاي دموکراتيک شهري و رويکرد اداره شهرها از

سطح محلي است (جاجرمي و فيروز آبادي:94 :

سطوح خرد به کالن نمود)Lerner: 2008: 20-23( .

)Axelyod: 2013: 61( .)1386

برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،حکمروايي

به عبارتي حکومت براي دستيابي به اهداف مورد

مطلوب شهري را مشارکت برابر همه شهروندان در

نظر و اداره امور جامعه نيازمند ايجاد سطوح مديريتي

تصميم گيري ميداند که نه تنها شامل دولت بلکه

در سطح دولت است)un. Habitat: 2012: 33( .

شامل جامعه مدني و بازار است که در نهايت به ايجاد

بنابراين مديريت عمومي در سطح محلي ،در واقع به

شرايط قانونمندي و کنش جمعي کمک ميکند.

معني اداره امور توسط حکومت محلي (مقيمي:59 ،

حکمروايي مطلوب شهري در اين معني حاوي معنايي

 )1390است که ميتوان آن را مديريت محله محور به

دو کانه است( :پورمحمدي و ديگران)41 -42 :1390 ،

عنوان پل اتصال بين اجتماع منسجم محلي و حکومت

اين ترتيب که در يک سمت اين مفهوم به تجليات

مرکزي دانست :بنابراين ،رويکرد استفاده و کاربرد

تجربي انطباق دولت با محيط بيروني و از طرف ديگر

کلمه «مديريت محله محور» به جاي «حکومت محلي»

با الگوي مفهومي يا نظري همياري نظامات اجتماعي و

تالش براي سياستزدايي از حکومت محلي و تداوم
فن ساالري است)yap Kio Sheng: 2014: 10-12( .
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طرح ناحيه محوري در قالب برنامهريزي

کيفيت خدمات به شهروندان و توسعه مشارکت مردم

ساختاري-راهبردي جديد شهري به ويژه کالن شهرها

در اداره امور شهر در حال اجرا است .برنامه ريزان و

نفي برنامهريزي متمرکز و تقسيم وظايف برنامهريزي

مديران شهري امروزه بر اين اصل باور دارندکه تمرکز

ميان سطوح مختلف تصميم گيري و مديريت و تاکيد

گرايي و حجيم بودن ساختار شهرداري به موازات

بر تقويت نهادهاي برنامهريزي و مديريت محلي شکل

افزايش شهرنشيني به ويژه در کالن شهرها نسخه باطل

گرفته است که اين امر اساسا الزمه تحقق توسعه پايدار

شدهاي است که حتي در شهرهاي متوسط نيز فاقد

شهري ،تامين نيازها و ارزشهاي بومي محسوب

کمترين کارايي است( .ذاکري)12-15 :1391 ،

ميگردد( .معاونت تحقيقات و برنامهريزي توسعه
شهري( )20 :1389-21 :عبدالهي)56 :1390 ،

مديريت محلي بر اساس مسئوليت شهروندي ،عدم
تمرکز و احساس تعلق شکل ميگيرد .به طور کلي

بنابراين يکي از ابزارهاي و خط مشيهايي که براي
رسيدن به اين هدف و دخالت دادن مردم محله در

پيش شرطهاي اصلي تحقق عملي مديريت محلي
عبارتند از:

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

طراحي و برنامهريزي به کارگيري شده است مبحث

)1توانايي فني و مديريت حکومت محلي

ناحيه محوري و استراتژي توسعه از پايين به باال در

)2مشروعيت سياسي در تصميم گيري

مديريت شهري جديد بوده است( .رجب)72 :1392 ،

)3دسترسي به منابع

طرح ناحيه محوري به منظور غلبه بر مشکالت و

)4دارا بودن چارچوب حقوقي (محقر ،شفيعي:12 ،

نارساييهاي شهري و تسريع و تسهيل و افزايش

)1387

مشکالت شهرداری
(مديريت شهری)

ضعف شناختی نسبت به فرهنگ و
مسائل اجتماعی بومی و محله های،
ضعف در ساختار و سازمان شهرداری،
توجه تنها به فضای ساختاری و کالبدی
شهر

شهر
شناخت دقیق مفهوم و ويژگی
های شهر ،فرهنگ شهری و
شهرنشینی،ارتباط فرهنگ
معماری و شهرنشینی و
نیازسنجی شهری

شهروندی
شناخت فرهنگ شهروندی و
مشارکت شهروندی

ارتقای فرهنگ
محله محور در
کالن شهر تهران

برنامه ريزی فرهنگی -محلهای

مديريت شهری -محلهای

برنامه ريزی محله -مبنا ،استفاده از
متخصصان در حوزههای مختلف،
تعیین هدف مناسب ،برنامهريزی
اقتضايی ،و تدوين سياستها

ويژگی مديريت محله محور ،شیوهی
مديريت محله محو ر،ايجاد شبکه ارتباطی
فعال شهری – محله ای ،مديريت محیط
کالبدی-فرهنگی و ايجاد پايگاه اطالعاتی

نمودار  :1مدل اوليه حاصل از تحليل محتواي کيفي
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بعد از اصالحات مورد نياز و نهايي شدن ،پرسشنامه در

سواالت تحقيق
 )1مفهوم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي فرهنگ
محله محور در کالن شهر تهران کدامند؟

ميان اعضاي نمونه آماري توزيـع شـده اسـت .در ايـن
تحقيق ،از روشهاي مطالعات کتابخانـهاي و ميـداني و

 )2اهميت مفهوم ،ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي

ابزارهايي همچون مصـاحبه و پرسشـنامه بـراي جمـع

فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران از ديدگاه

آوري داده ها استفاده شده است .پرسشنامه اين تحقيـق

خبرگان تا چه ميزان ميباشد ؟
 )3مدل ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران
کدام است؟

مربوط به موضوع مورد ارزيابي قرار گرفته شده اسـت.
و نهايتاَ با جرح وتعديل هاي انجام شده و تاييد روايـي
آن ،پرسشنامه تنظيم شده است.

روش تحقيق
پــژوهش حاضــر داراي دو مرحلــه اســت .روش
پژوهش در مرحله اول تحقيـق کيفـي اسـت و از نـوع
تحليل محتوا با نظام مقوله اي قياسي است .ماي رينگ

در مرحله اول در اختيار صاحب نظـران و متخصصـان

2

اعمال قياسي طبقه بندي ،پژوهشگر با ارائه و مفـرو
گرفتن تعاريف مشخصي قبل از شروع بـه تحقيـق ،بـه
مطالعه متون تعيين شده ميپردازد و با مقايسه تعـاريف
از پيش تعيين شده و متن هاي مورد تحليـل بـه داوري
درباره عدم وجـود يـا وجـود مصـاديق آن تعريـف در
متن هاي مورد نظر ميپردازد (فرادانش .)1387 ،در اين
پـژوهش ابتـدا متـون مـرتبط باهـدف اصـلي پــژوهش
انتخاب شده اند .درمرحله اول ،متون مورد مطالعه قرار
گرفته و پاراگراف هاي مرتبط با سوالت تحقيق انتخاب
گرديده در مرحله دوم کد مفاهيم مرتبط با موضوع هـر
پاراگراف استخراج شده و در مرحله سوم کـد مفـاهيم
استخراج شده در دستههاي هم مفهوم قرار گرفته شـده
و در مرحله چهارم براي دسته هاي هـم مفهـوم ،نـام و
عنوان مناسب که بيانگر تم اصلي پژوهش اسـت تبيـين
شده است .بعد از تعيين مولفه و شـاخصهـاي اصـلي
تحقيق خـود در بخـش اول بـه روش تحليـل محتـوا،
پرسشــنامهاي براســاس مقيــاس  5بخشــي ليکــرت
(=1خيلي کـم=2 ،کـم=3 ،متوسـط=4 ،زيـادو=5خيلـي
زياد) طراحي شده و بـا توزيـع آزمايشـي پرسشـنامه و
دريافت نظرات اساتيد آگاه در زمينه جامعـه شناسـي و
مديريت ،مولفهها مورد جرح و تعـديل قـرار گرفـت و

آمار استنباطي
ابعاد ،مولفهها و شاخصهاي ارتقاي فرهنگ محله
محور در کالن شهر تهران
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش کيفي مدل
نهايي کيفي ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر
تهران در پنج بعد مشکالت شهرداري (مديريت
شهري) ،شهر ،شهروندي ،برنامهريزي فرهنگي ـ
محلهاي ،مديريت شهري ـ محلهاي ارائه شد .مشکالت
شهرداري (مديريت شهري) در  3مقوله :ضعف
شناختي نسبت به فرهنگ و مسائل اجتماعي بومي و
محلههاي ،ضعف در ساختار و سازمان شهرداري،
توجه تنها به فضاي ساختاري و کالبدي شهر ظهور
کردند .عنصر شهر ،داراي  4مقوله :شناخت دقيق
مفهوم و ويژگيهاي شهر ،فرهنگ شهري و شهرنشيني،
ارتباط فرهنگ معماري و شهرنشيني و نيازسنجي
شهري ميباشد .در عنصر شهروندي  2مقوله :شناخت
فرهنگ شهروندي و مشارکت شهروندي ظهور کردند.
در مورد جنبه برنامهريزي فرهنگي – محلهاي  5مقوله:
برنامهريزي محله-مبنا ،استفاده از متخصصان در
حوزههاي مختلف ،تعيين هدف مناسب ،برنامهريزي
اقتضايي ،و تدوين سياستها ظهور کردند .در مورد
مديريت شهري ـ محلهاي 6 ،مقوله :ويژگي مديريت
محله محور ،شيوهي مديريت محله محور ،وظايف
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( )2000معتقد است در تحليل کيفـي محتـوا بـه شـيوه

يافتههاي پژوهش
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مديريت شهري ـ محلهاي ،ايجاد شبکه ارتباطي فعال
شهري ـ محلهاي ،مديريت محيط کالبدي -فرهنگي و
ايجاد پايگاه اطالعاتي ظهور کردند.
تحليل عاملي ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر
تهران
در شمايل زيربيضي ها ،متغيرهاي مكنون يا
عاملها ،و مستطيلها مواد پرسشنامهي راهبردي ارتقاي
فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران را نشان
ميدهد .پيكانهاي يكسويه از بيضيها به مستطيلها
نشان ميدهد كه گويهها روي كدام عامل بار ميگيرند و
ارزشهاي نوشته شده روي پيكا ن ها ،آن ميزان از
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

واريانس گويهها را كه از سوي عامل قابل توضيح است،
نشان ميدهد .پيكانهاي كوچك واريانس باقيمانده
(خطا) را نشان ميدهد كه به وسيلهي عامل تبيين
ميشود .پيكانهاي يكسويه از بيضي مولفهها به بيضي
مفهوم (ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر
تهران) نشان ميدهد كه مولفهها روي کدام مفهوم بار
ميگيرند.

نمودار  :2معناداري الگوي اندازه گيري ارتقاي فرهنگ
محله محور در کالن شهر تهران
بارهاي عاملي مدل در حالت تخمين استاندارد
ميزان تاثير هر کدام از متغيرها و يا گويهها را در
توضيح و تبيين واريانس نمرات متغير يا عامل اصلي
نشان ميدهد .به عبارت ديگر بار عاملي نشان دهنده
ميزان همبستگي هر متغير مشاهدهگر (سوال پرسشنامه)
با متغير مکنون (عامل ها) ميباشد .با توجه به شکل
( )1ميتوان بارهاي عاملي هر يک از سواالت تحقيق
را مشاهده نمود .براي مثال بار عاملي متغير « عنصر
شهروندي» داراي بار عاملي ( )0/84ميباشد .به عبارت
ديگر متغير « عنصر شهروندي» تقريباً  71درصد
(0/84را به توان  2ميرسانيم) از واريانس عامل «
ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران » را
تبيين مينمايد .مقدار  0/29نيز مقدار خطا ميباشد
(مقدار واريانسي که توسط سوال اول قابل تبيين
نيست) ،واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد
ضرايب تعيين باالتر و همبستگي بيشتري بين سوال و
عامل مربوطه وجود دارد .مقدار ضريب تعيين عددي

نمودار  :1الگوي اندازه گيري ارتقاي فرهنگ محله
محور در کالن شهر تهران

بين  0و  1است که هر چه به سمت  1نزديک شود
مقدار تبيين واريانس بيشتر ميگردد.
خروجي بعدي يعني شکل ( ،)2مدل در حالت
معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه
گيري بارهاي عاملي هر يک از سواالت تحقيق را نشان
ميدهد که تمامي ضرايب بدست آمده معنادار شده اند.
زيرا مقدار آزمون معناداري بزرگتر از  1/96يا کوچکتر
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پايايي سازه

از  -1/96نشان دهنده معناداري بودن روابط است .دو

3

خروجي نرم افزار ليزرل (مدل در حالت تخمين

پايايي سازه بيان ميکند نتايج به دست آمده از

استاندارد و مدل در حالت ضرايب معناداري) نشان

کاربرد يک ابزار اندازه گيري تا چه حد با نظريههايي

داده شده است.

که آزمون بر محور آنها تدوين شده است تناسب دارد.

روايي همگرايي

پايايي سازه (متغيرهاي مفهومي ) را ميتوان بر اساس
پايايي مرکب ) (CRميزان واريانس () AVEاستخراج

معيار  AVEنشاندهنده ميانگين واريانس به اشتراک

شده محاسبه کرد.

گذاشته شده بين هر سازه با شاخصهاي خود ميباشد.
شاخصهاي خود را نشان ميدهد  .که هر چقدر اين

همانگونه که در جدول ( )1مالحظه ميگردد،

همبستگي بيشتر باشد برازش نيز بيشتر ميشود .براي

پايايي مرکب بيشتر از  0/7وواريانس هرسازه بزرگتر از

بررسي روايي همگرا استفاده ميشود و مقدار بحراني

 0/5ميباشد بنابراين همبستگي يک سازه با شاخصها

آن« برابر  0/5ميباشد و مقدار  AVEباالي  0/5روايي

فراهم ميباشد و ابزار اندازه گيري مناسب و منعکس

همگرايي قابل قبول است .طريقه محاسبه :با عاملي هر

کننده متغير پنهان ميباشد.

سوال معيار را به توان دو ميرسانيم و ميانگين آنها را
ميگيريم.
جدول  :1روايي همگرايي و پايايي مولفهها
بعد

مولفه

مشکالت
شهرداري

ضعف در ساختار و سازمان شهرداري
توجه تنها به ساختار و فضاي کالبدي شهر
ضعف شناختي نسبت به فرهنگ و
مسائل اجتماعي بومي و محلهاي

عنصر شهر

عنصر
شهروندي

خطا

اولويت

بار عاملي ضريب تعيين
1
0.9

0.12
0.089

اول
دوم

0.78

0.61

0.07

سوم

شناخت دقيق مفهوم و ويژگيهاي شهر

0.7

0.49

0.073

اول

ارتباط فرهنگ معماري و شهرسازي

0.63

0.4

0.062

دوم

نيازسنجي شهري
فرهنگ شهري و شهرنشيني

0.58
0.57

0.34
0.32

0.109
0.18

سوم
چهارم

مشارکت شهروندي

0.63

0.4

0.066

اول

0.57

0.32

0.082

دوم

0.81
0.72
0.69
0.58
0.55

0.127
0.085
0.069
0.073
0.094

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

0.83

0.071

اول

0.77

0.087

دوم

0.66
0.58
0.44
0.34

0.209
0.094
0.110
0.116

سوم
چهارم
پنجم
ششم

1
0.95

شناخت فرهنگ شهروندي
0.9
برنامهريزي محله -مبنا
0.85
برنامهريزي تعيين هدف مناسب
فرهنگي استفاده از متخصصان در حوزههاي مختلف 0.83
0.76
محلهاي برنامهريزي اقتضايي
0.74
تدوين سياستها و برنامه ها
ايجاد پايگاه اطالعاتي

مديريت شهري
محلهاي

ايجاد شبکه ارتباطي فعال شهري ـ محلهاي
شيوهي مديريت محله محور
وظايف مديريت شهري ـ محلهاي
ويژگي مديريت محله محور
مديريت محيط کالبدي-فرهنگي

0.91
0.88
0.81
0.76
0.66
0.58

AEV

0/84

CR

0/89

0/92

0/95

0/83

0/88

0/95

0/91

0/97

0/98
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به بيان ساده  AVEميزان همبستگي يک سازه با

CR>0. 7
AVE>0. 5
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جدول  :2روايي همگرايي وپايايي ابعاد
خطا

اولويت

مفهوم

بار عاملي ضريب تعيين

بعد

0/84

0/71

0/014

اول

ارتقاي فرهنگ مشکالت شهرداري

0/82

0/67

0/012

دوم

محله محور در عنصر شهر

0/74

0/55

0/08

سوم

کالن شهر تهران مديريت شهري محلهاي

0/72

0/52

0/022

چهارم

0/51

0/26

0/031

پنجم

عنصر شهروندي

برنامهريزي فرهنگي محلهاي

0.76

0.81

0.88

0.91
0.74

0.76

0.83

0.85

AEV

0/907

0.95

0.9
0.63

0.57

0.63

0.58

0.57

0.7

1

CR

0/96

1.2
1

0.78

0.8
0.6
0.4
0.2

0
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0.82

0.74

0.72

0.84

1
0.8

0.51

0.6
0.4
0.2
0
مديريت شهری محله ای

برنامه ريزی فرهنگی محله ای

مشکالت شهرداری

عنصر شهر

عنصر شهروندی

نمودار  :3نمودار ضريب اهميت مقولهها

برازش مدل

ميگويند .در مدل اندازه گيري از شاخصهاي متفاوتي

شاخصهاي نيکويي برازش يک از اهداف اصلي

براي حصول اطمينان از نيکويي برازش مدل استفاده

در استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري ،شناخت

ميشود .در جدول ( )3شاخصهاي محاسبه شده و

ميزان همخواني بين دادههاي تجربي با مدل مفهومي و

مقدار استاندارد آورده شده است .مقايسه آن دو نشان

نظري است .براي شناخت ميزان همخواني دادههاي

ميدهد که همخواني بين دادههاي تجربي با مدل

تجربي و مدل مفهومي از شاخصها و معيارهايي

مفهومي و نظري وجود دارد.

استفاده ميشود که به آنها شاخصهاي نيکويي برازش
جدول  :3برازش مدل
*

شاخصهاي فرعي

شاخص اصلي

نام شاخص

X2/DF

RMSEA

PNFI

GFI

AGAI

NFI

CFI

مقدار استاندارد

کمتر از3

کمتر از 0/08

بيشتر از0/5

بيشتر0/8

بيشتر0/8

بيشتر0/9

بيشتر0/9

مقدار مدل

2/262

0/051

0/629

0/93

0/879

0/91

0/92
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مدل ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران
ضعف در ساختار و سازمان شهرداری
1
توجه تنها به ساختار و فضای کالبدی شهر

0/95

مشکالت

0/84

شهرداری
ضعف شناختی نسبت به فرهنگ و مسائل

0/78

اجتماعی بومی و محله ای

شناخت دقیق مفهوم و ويژگی های شهر
0/7
ارتباط فرهنگ معماری و شهرسازی

نیازسنجی شهری

0/63

عنصر شهر

0/82

0/58
0/57

فرهنگ شهرنشینی

عنصر
شناخت فرهنگ شهروندی

0/57

ارتقا فرهنگ
محله محور

شهروندی

برنامه ريزی محله -مبنا
تعیین هدف مناسب

0/9

0/85
استفاده از متخصصان در حوزه های مختلف

برنامه ريزی اقتضايی

برنامه ريزی
0/83
0/76
0/74

0/72

فرهنگی محله
ای

تدوين سیاست ها و برنامه ها

ايجاد پايگاه اطالعاتی
ايجاد شبکه ارتباطی فعال شهری-محله ای
شیوه ی مديريت محله محور

0/91
0/88
0/81
0/76

وظايف مديريت شهری-محله ای

ويژگی مديريت محله محور

مديريت محیط کالبدی-فرهنگی

0/66
0/58

مديريت شهری

محله ای

0/51
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مشارکت شهروندی

0/63

0/74
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راهها ،استفاده از مشارکتهاي مردمي و بهره گيري از

نتيجهگيري
مديريت محله رويکردي نوين در مديريت شهري

مديريت محله است( .کاظميان.)11-14 :1390 ،

است که در آن شهر به چند محله تقسيم و در مديريت

با گسترش شهرنشيني و رشد لجام گسيخته شهرها

آن بر استفاده از نيروها و منابع انساني و فرصتهاي

در طي دهههاي اخير ،مشکالت و نارسائيهاي

محلي تاکيد شده و نياز سنجيها نيز بر اساس اظهارات

فزايندهاي در حيطه مديريت شهري بهوجود آمده

Community Safety:

است .يکي از رويکردهاي مورد تأکيد براي بهبود

 )2011: 7در اين رويکرد ،بهترين کساني تلقي ميشوند

عملکرد مديريت شهرها و حل مسائل و مشکالت

که ميتوانند مديريت شهري را به منظور شناخت هر

شهري بهکارگيري طرح مديريت محلهاي يا همان

چه بيشتر مسائل و مشکالت محله و همچنين ارائه راه

رويکرد نوين "خود مديريتي "شهروندان در امور متنوع

(Unit: Neighborhood Renewal

مديريت شهري ميباشد .از سويي در کشور ما ايران

ساکنين محله انجام ميگيرد( .

حل ياري نمايند

)2006: 7). (Shepherd: 2013: 33

زمينه مناسبي براي مشارکت وجود دارد .روحيه
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مديريت شهري با شالوده بروکراتيک ،سلسله

همکاري و تعاون سنتي و تاريخي ما امکان مناسبي

مراتبي ،ديوان ساالري و غير مشارکتي جوي قرن

براي بهره گيري از نيروهاي مردمي به وجود آورده

بيستمي بايد به مديريتي نوين ،مبتني بر مشارکت،

است و اصوال نهادهاي خودجوش مردمي هميشه از

ششهروند مداري و انعطاف پذير تبديل شود .براي

موثرترين عوامل اداره محيطهاي اجتماعي به شمار

گريز از اين خطر و تبديل سيستم سنتي و غير کارآمد

ميآيند .بدين ترتيب با اجراي طرح ناحيه محوري

فعلي به سيستمي سريع ،خطرپذير ،نواور ،کارافرين و

تالش گرديد تا شهروندان در مديريت امور و

خالق ايجاد تغيير و ضرورت مهندسي مجدد در

تصميماتي که به طور مستقيم با سرنوشت آنها مرتبط

فرهنگ مبتني بر بروکراسي ديوان ساالري سازمان

است مشارکت کنند و بستري ايجاد شود تا آنان

شهرداري ضروري است .مديريت شهري تهران با

چشمان خود را بر روي حقايق محيط اجتماعي خود

همياري شهروندان تهران با ايجاد شوراياريها و جلب

باز نگه دارند و در جهت رفع نيازهاي محيط زيست

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ،تعريف نويني

خود اقدام نمايند( .پورعاشوري)52 :1392 ،

از مديريت شهري در برنامههاي توسعه شهر را مطرح

در پژوهش حاضر مدل توسعه فرهنگ محله

ساخته است و در اين خصوص طرح ناحيه محوري

محور در کالن شهر تهران ارائه شده است  .يافتههاي

بر اساس اصل تمرکز زدايي بر مبناي مديريت شهري

حاصل از تحليل ابعاد بيانگر آن بود که از بين ابعاد

به اجرا در آمده است( .مشکيني)25 :1392 ،

مشکالت شهرداري (مديريت شهري) با ميانگين

عليرغم پيشينه طوالني شهرنشيني و وجود

( )0/84و مديريت شهري ـ محلهاي با ميانگين ()0/57

الگوهاي سنتي اداره مشارکتي محلههاي شهري در

کمترين تاثير را در ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن

ايران ،پيروي از الگوهاي متمرکز برنامهريزي و

شهر تهران را داشته و پاسخ دهندگان با وضعيت

مديريت شهري در دوره معاصر ،امکان دخالت و

موجود مولفههاي ديگر در سواالت مذکور رضايت

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر را به آنها نداده

ندارند ونظرات منفي دارند وهمهي مولفهها در امر

است .در چنين شرايطي نظام مديريت شهري به منظور

ارتقاي فرهنگ محله محور در کالن شهر تهران از

کاستن از آثار زيانبار گسترش شهرنشيني و همچنين

قابليت بهبود بااليي برخوردار ميباشند.

براي مقابله با دشواريهاي اداره شهرها در جستجوي
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منابع و مآخذ
اوکلي ،پيتر و مارسون ( .)1392رهيافتهاي
مشارکت .ترجمه منصور محمود نژاد ،تهران :نشر
مرکز تحقيقات مسائل روستايي جهاد.
پور عاشور مهدي ( :)1392بررسي تاثير نظام

محقر ،علي :شفيعي ،حسن )1387( :مديريت محلي
و توسعه.
مشکيني ،ابوالفضل )1392( :ارزيابي الگوي مديريت
محالت ،فصلنامه مطالعات شهري ،شماره ششم.
معصومي ،سلملن :)1390( :مديريت

توسعه

مديريت محلهاي در شهرداري منطقه  7تهران با

مشارکتهاي محلهاي در راستاي پايداري کالن

مشارکت شهروندي ،پايان نامه کارشناسي ارشد

شهر با تاکيد بر حکمروايي خوب ،دفتر مطالعات

دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد

اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران.

اسالمي واحد کرج.
پور محمدي ،محمد رضا :حسين زاده دلير ،کريم:

مقيمي ،سيد محمد :)1390( :اداره امور حکومتهاي
محلي ،چاپ پنجم.

بر بنيان سرمايه اجتماعي :آزمون نظم نهادي-

خوب شهري ،يک ضرورت ترديد ناپذير .دانش

فضايي ارتباطي و فاعليت مندي غير اقتصادي،

شهر ،شماره .11

مطالعه موردي :کالنشهر تبريز ،مطالعه جغرافيايي
مناطق خشک ،سال اول ،ماه اول.

نوري .عليرضا ،1394 ،بازانديشي در توسعه پايدار
شهري :به سمت يکپارچگي توسعه اجتماع محلي

ذاکري ،هادي )1391( :مجموعه آيين نامهها و دستور

مطالعه موردي سلسبيل شمالي شهر تهران،

العملهاي ساماندهي مشارکتهاي اجتماعي در

کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين در مهندسي

محالت شهر تهران ،معاونت امور اجتماعي و

عمران ،معماري ،محيط زيست و مديريت شهري،

فرهنگي شهرداري تهران ،انتشارات مدبران.

تهران ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا،

رجب صالحي ،حسين )1392( :ساختار حکومت
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محلي ،مديريت شهري و شهرداري ،برنامهريزي و

نوريان ،فرشاد« .)1392( ،برنامه مداخله مردم محله

مديريت شهري ،مسائل نظري و چالشهاي تجربي:

در برنامهريزي و طراحي شهري با بکارگيري ،»IT

تهران ،انتشارات سازمان شهرداريها.

نشريه هنرهاي زيبا ،شماره 28

سرور ،رحيم )1391( :تحليل مولفههاي اثرگذار بر
مشارکت شهروندان مورد شهر اروميه فصلنامه
مطالعات مديريت شهري ،سال چهارم ،شماره
يازدهم.
عبدالهي ،محمد )1390( :شهرداري به منزله نهاد
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