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ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأ کید بر
شاخصههای سرمایه اجتماعی*
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 1دانشیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد مدیریت شهری ،پردیس هنرهای زیبا ،دنشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقله ،92/6/7 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :

چکیده
از اواسط دهه 1980میالدی تا کنون توجه عمده مدیریت شهری بر ظرفیت سازی محلی ،تقویت
رویکرد نهادی -سازمانی و در نهایت حرکت از نوعی مدیریت متمرکز به مدیریت محلی معطوف شده
لزوم«استفاده از ظرفیتهای محلهای» و«بازتعریف نقش بازیگران و کنشگران مدیریت
است .بنابراین ِ
شهری» در سطح محلهای ،شناخت مفهوم«سرمایه اجتماعی» و کارکردهای آن را در سطح محلی
ضروری ساخته و به شکلگیری و اجرای الگویی جدید از مدیریت شهری در سطح محالت به عنوان
«مدیریت محله محور» کمک کرده است .هدف این پژوهش این است که با تأ کید بر شاخصههای
سرمایه اجتماعی ،عملکرد مدیریت محله محور در سطح محالت 7گانه ناحیه 1شهرداری منطقه21
تهران ارزیابی شود .بر این اساس ،دربخش مبانی نظری که شامل ارائه مفاهیم«مدیریت محله
محور»«،سرمایه اجتماعی» و«ارزیابی عملکرد مدیریت محله محوربا تأ کید بر شاخصه های سرمایه
اجتماعی» است؛ از روش تحلیل دادههای ثانویه(اسنادی) استفاده شده است و در بخش شناخت
و تحلیل از روش«پیمایش» استفاده می شود .نتایج حاصل از پیمایش در محدوده پژوهش نشان
میدهد که بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محلهمحور ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
کسب بیشترین امتیاز در بعد سرمایه اجتماعی شناختی توسط شاخص آ گاهی ،نشان از تالشهایی
داشته که در سطح محالت توسط مدیریت محله محوردر راستای اطالع رسانی صورت گرفته است.
واژههای کلیدی
ارزیابی عملکرد ،مدیریت محله محور ،سرمایه اجتماعی ،اجتماع منسجم محلی.
* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده دوم با راهنمایی نگارنده اول باعنوان «تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت
محلهمحور و ارائه راهنمای مدیریت شهری ،مورد پژوهی :ناحیه  1منطقه  21شهرداری تهران» ارائه شده در شهریور 1392است.
** نویسنده مسئول :تلفن تماس ،021-66418899 :نمابر.E-mail: fnoorian@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
بــروز و گســترش مســائل و چالشهــای شهرنشــینی و اداره
شــهر ،بــه ویــژه از دهــه  1950بــه بعــد ،لــزوم چارهجویــی و ارائــه
سیاس ـتها ،نظریههــای توســعه شــهری و مدلهــای جدیــد
و کاربردیتــر در زمینــه مدیریــت شــهری را مطــرح ســاخت .تــا
اواســط دهــه  1970میــادی ،برنامهریزی ومدلهــای مدیریت
که در کشورهای مختلف در حال توسعه با اقتباس از مدلهای
ً
مدیریــت در کشــورهای اروپایــی ،بــه کار گرفته میشــد ،عمدتا
رویکــردی عرضــه -محور 1داشــتند؛ بر ایــن اســاس ،دولتها در
شــکل شعب محلی حکومت مرکزی ،مسئولیت اصلی مدیریت
نواحی شــهری را به عهده داشــتند(برک پور و اســدی به نقل از
.)Corubolo,1998,8
از اواسط دهه  1970تا اواسط دهه  1980میالدی ،مداخله
اجتماعــات محلــی خودیــار 2در کانــون توجــه مدیریت شــهری
قرارگرفت(ب��رک پ��ور و اس��دی ب��ه نق��ل از;Werna,1995, 354
 .)Corubolo,1998, 9از اواســط دهــه  1980میــادی تا کنــون،
توجــه عمده مدیریت شــهری بر ظرفیتســازی محلی و تقویت
نهــادی -ســازمانی بــرای مدیریــت فراینــد توســعه شــهری و در
نهایــت حرکــت از نوعــی مدیریــت متمرکــز بــه مدیریــت محلی و
ســطوح پایینتــر و ابعــاد ملموس زندگی شــهری معطوف شــده
است( Ibidوحاجی پور به نقل از.)Friedman, 1993 :
ُ
ون دایــک بــا برشــمردن نــه چالش عمــده فــراروی مدیریت
شهری ،در صدر آنها به موضوعاتی از قبیل تغییر نقش حکومت
و ســطوح آن ،شــکلگیری چارچوبهــای جدیــد قانونــی در
نتیج ـهی تمرکززدایــی ،ظهــور ســازمانها و نهادهــای جدیــد و
اهمیت ظرفیتســازی برای مدیریت شــهری اشــاره میکند .به
اعتقــاد وی در پــی تحوالت گســترده جهانی ،نقــش حکومت و
ســطوح آن به ویژه در کشــورهای درحال توسعه ،در حال تغییر
اسـ�ت( .)Van Dijk, 2006, 15-27ایــن تحــول در قالــب تغییــر
نقــش حکومتهــا از یک تأمین کننده خدمات به تســهیلگر ،و
ایجاد فرصتهای جدیدی برای مداخله و مشــارکت گروههای
مختلــف در رونــد اجــرای امــور به وجــود میآیــد .بنابرایــن لزوم
«استفاده از ظرفیتهای محلهای» و «بازتعریف نقش بازیگران

و کنشــگران مدیریــت شــهری» در ســطح محلــهای ،منجــر بــه
شــکلگیری و اجرای الگویی جدید از مدیریت شــهری در سطح
محــات بــه عنــوان «مدیریت محله محور» شــده اســت .از این
روی که در ســطح محله ،ارزیابی عملکرد ،صورت جدیتری به
خود میگیرد و آن ارتباط با ســا کنین به عنوان بهرهوران اســت،
در این پژوهش ضرورت «ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور»
مطرح میشود.
«سنجش عملکرد» یکی از ابزارهایی است که از سویی میزان
موفقیت یا شکســت سازمان را در زمینه فعالیتها و اقداماتش
نشان داده و از سوی دیگر منجر به هدایت صحیح مدیریت در
راستای تحقق اهداف ،کارایی و اثربخشی فعالیتهای سازمان
میشود(جاجرمی و فیروز آبادی.)94 ،1386 ،
هــدف این پژوهش این اســت کــه با تأ کید بر شــاخصههای
ســرمایه اجتماعــی ،عملکــرد مدیریــت محلــه محــور در ســطح
محــات ارزیابــی شــود .بنابرایــن بایــد بــه ایــن پرســش کلیدی
پاسخ داده شود که «شاخصه های سرمایه اجتماعی در ارزیابی
عملکــرد مدیریــت محلــه محور چیســت؟» این امــر میتواند به
شــناخت میــزان کارایــی و اثربخشــی مدیریــت محلــه محــوردر
سطح محالت منجر شده ونقش سرمایه اجتماعی را درعملکرد
مدیریت محله محور ارزیابی نماید.
بــر ایــن مبنــا محــات  7گانــه ناحیــه  1منطقه  21شــهرداری
تهــران ،مــورد بررســی دقیــق قــرار میگیــرد .یکــی از مهمتریــن
دالیــل انتخــاب این محــدوده ،قرار گرفتن آن در توســعه جدید
شهرتهران وفعالیتهای گسترده مدیریت شهری و محله محور
در این محدوده و البته همکاری و مشــارکت گســترده ســا کنین
در این فعالیتها بوده است.
در تحقیــق حاضــر پــس از ارائه مفاهیم مدیریــت محلهمحور
و ســرمایه اجتماعــی ،ارزیابــی عملکــرد مدیریــت محلهمحــور با
تأ کیــد بــر شــاخصههای ســرمایه اجتماعــی صــورت گرفتــه و بــا
پیمایــش مفاهیم در محــدوده مورد پژوهش ،بــه بیان تحلیلی
و ارائه یافتههای حاصل از برداشت میدانی پرداخته میشود و
در نهایت پیشنهادات ارائه میگردد.

روش تحقیق
بــا توجــه بــه گونهشناس ـیهای متــداول کــه تحقیــق را بــر
حســب هدف به ســه نــوع تحقیــق «توصیفــی« ،»3تبیینــی »4و
« ا کتشــافی »5تقســیم مینماینــد ،این پژوهــش دارای ماهیت
«تبیینــی» اســت .از ســوی دیگــر بــا توجه بــه ماهیــت موضوع،
رویکرد حا کم بر این پژوهش «کاربردی» اســت .بر این اســاس،
دربخش مبانی نظری از روش تحلیل دادههای ثانویه(اسنادی)
استفاده شده است و در بخش شناخت و تحلیل محدوده مورد
6
پژوهــش ،روش پیمایــش بــا بهره گیری از شــیوه آمــار توصیفی
و اســتنباطی7و تکنیــک پرسشــنامه بــه کار بــرده شــده اســت.

«جامعه آماری» در این پژوهش ،افراد 18ســال به باالی ســا کن
در محــات 7گانــه ناحیــه  1شــهرداری منطقــه  21تهران اســت.
بدیــن منظور پرسشــنامه ارزیابی عملکــرد مدیریت محله محور
براساس شــاخصههای ســرمایه اجتماعی در محدوده پژوهش
توزیع شده است.
حجــم نمونــه بــر اســاس «فرمــول کوکــران» و نمونهگیــری به
شــیوه«نمونه گیری متناسب با حجم» در واحدهای تحلیل در
ردهی افراد  383نفر از ســا کنین محالت  7گانه ناحیه 1منطقه
 21شهرداری تهران تعیین شده است.
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فرضیه پژوهش
فــرض اصلــی ایــن پژوهــش این اســت کــه «بــه نظر می رســد
شــاخصههای اعتماد ،آ گاهی ،مشــارکت و همبستگی و انسجام
در ســرمایه اجتماعــی ،رابط ـهای از نوع «همبســتگی» بــا کارایی
و اثربخشــی در عملکــرد مدیریــت محله محور دارنــد ».لذا در پی
مفاهیم تحلیل بیان خواهند شد.
کشف این رابطه برآمده و کلیه
ِ

مبانی نظری
از اوایــل دهــه  1990میــادی ،بــه کارگیــری شــاخصهای
مربوط به اندازهگیری و ارزیابی عملکرد دربرنامهها و پروژههای
مؤسســات دولتــی رونــق یافــت .از محرکهــای کلیــدی ایــن
موضــوع میتــوان بــه کتاب«نوســازی دولــت» اســبورن و گبلــر
اشــاره کرد که به ایجاد سیستم شــاخصهای مبتنی بر نتایج و
پیامدها منتهی شدند(برک پور و همکاران.)205 ،1389 ،
بنابرایــن دو رهیافــت عالقمند به موضوع ســنجش عملکرد
مدیریــت در ســطح محلــی قابــل طــرح اســت .رهیافــت اول در
حوزه «مطالعات سازمانها» که مفاهیم «کارایی» و«اثربخشی»
و شاخصهای مرتبط با آن را مورد توجه قرار میدهد ،رهیافت
دوم در حوزه «جامعه شناســی» که در چارچوب نظریه ســرمایه
اجتماعی و تأثیر آن بر عملکرد ســازمانهای مدیریت در ســطح
محلی است (جاجرمی و فیروز آبادی.)94 ،1386 ،
بر این اساس در این بخش ابتدا مروری برموضوع «مدیریت
محلــه محــور» و «ســرمایه اجتماعــی» صــورت میگیرد وســپس
«ارزیابــی عملکرد مدیریت محله محوربا تأ کید برشــاخصههای
سرمایه اجتماعی» ارائه میگردد.

مدیریت محله محور
در جهان پیچیده قرن بیســت و یک ،دگرگونیهای بســیاری
در شــیوههای زندگــی در شــهرها و به تبع آن مدیریت در شــهرها
رخ داده اســت .نقــش و اهمیت شــهرها و لــزوم مدیریت صحیح
آنهــا ،اســتفاده از رویکردهــای جدیــد را در راســتای دســتیابی به
کیفیت زندگی در شــهر وفضاهای شــهری ضروری ساخته است.
بنابراین عوامل متعددی باعث شده است که نگرشهای سنتی
و بوروکراتیک و تصمیم گیریهای باال به پائین ،جای خود را به
درک جدیدی از شــیوههای مدیریت شــهری بدهد .از نقطه نظر
مدیریــت شــهری ،صفبنــدی و توزیــع قدرت سیاســی حکومت
بین ســطوح ملــی ،منطق ـهای و محلی مطرح اســت؛ بــه عبارتی
حکومت 8برای دستیابی به اهداف مورد نظر و اداره امور جامعه
نیازمند ایجاد ســطوح مدیریتی در ســطح دولت 9است ،بنابراین
مدیریــت عمومی در ســطح محلــی ،در واقــع به معنــی اداره امور
توســط حکومــت محلی (مقیمــی )59 ،1390 ،اســت که می توان
آن را مدیریــت محلــه محــور بــه عنــوان پــل اتصــال بیــن اجتماع
منسجم محلی 10و حکومت مرکزی دانست؛ لذا رویکرد استفاده و

کاربــرد کلمه «مدیریت محله محور» به جای «حکومت محلی»،
تالش برای سیاست زدایی از حکومت محلی و تداوم فن ساالری
اســت .بر این اســاس عملکرد مثبت مدیریــت محلهمحور تحت
تأثیر چگونگی شــکلگیری و سازوکار نهادهای مدیریت در سطح
محلــی بــوده و عاملــی مؤثــر در فراینــد اســتفاده از ظرفیــت هــای
محلی و دارایی جمعی در سرمایه اجتماعی خواهد بود.
در نوشــتارهای شهرسازی ،مفهوم اجتماع منسجم محلی،
شــبکهای از اجتماعــات مردمــی بــا هویت ،عالیــق و نظریههای
مشــترک در ســطح محلی است که زمینههای شــناخت ،ایجاد
فرصــت و حمایتهــای دو ســویه را بــرای تعامل متقابــل فراهم
میآورنـ�د ( .)Barton, 2003, 4درمفهــوم اجتمــاع منســجم
محلی«،قدرت» به چشم می خورد؛ قدرتی که منشأ آن درستی
ساخت اجتماعی نیست بلکه ناشی ازپیچیدگی ظریف در مفهوم
محلی بودن آن است .به عبارت دیگر ،تعریف اجتماع منسجم
محلــی به درســتی بــه عنــوان واحدهــای زیســتی برنامهریزی و
فعالیتــی اســت که باید با درک درس ـتتر از طبیعــت و ماهیت،
ابعاد ،اســتفاده و ارزش آن بیان شــود(مدنی پور.)183 ،1389 ،
در چارچــوب این مفاهیم می توان اجتماع منســجم محلی
را بــه دو دســته تقســیم کرد :اجتماع منســجم محلــی بر مبنای
منافــع وارتباطات مشــترک و اجتماع منســجم محلی بر مبنای
مـ�کان یـ�ا جغرافیـ�ا ( .)Askari, 2005, 283رویکــردی کــه در ایــن
تحقیق اتخاذ شــده اســت تعریف بســتری بــرای مدیریت محله
محــور و ســرمایه اجتماعــی اســت کــه هــم بــه عنوان نخســتین
واحد عملکردی بوده و هم دارای پتانسیل انسجام و پیوستگی
مفهومی اجتماع منســجم
اجتماعی اســت؛ لذا محله با رویکرد
ِ
محلی به عنوان این بستر ،بیان شده است.

سرمایه اجتماعی
نظریه ســرمایه اجتماعی ،یک نوآوری مفهومی جدید اســت
کــه در ســالهای اخیــر توجه بســیار به آن شــده اســت .در واقع
مفهوم ســرمایه اجتماعی سابقه تاریخی زیادی دارد و جامهای
نو برای تئوریهای قدیمیتر به شــمار میآید .فردینان تونیس
دربــاره انتقــال از جامعــه گماینشــافت 11بــه گزلشــافت 12و تأثیــر
زندگی شهری بر حیات انسانی نظرات فراوانی ابراز داشته است.
درباره زمان و مکان باب شــدن مفهوم «ســرمایه اجتماعی»
هنــوز توافق جدی وجود ندارد(Putnam, 1995; Winter,2000؛
الوانــی و شــیروانی .)9 ،1385 ،ایــن از ســویی اســت کــه چنــد
بعــدی بــودن مفهــوم ســرمایه اجتماعــی باعــث شــده اســت تــا
اختالفنظرهای زیادی در تعریف آن بوجود آید .چنانچه بوردیو،
ســرمایه اجتماعی را «انباشت منابع بالقوه و بالفعلی که مربوط
ً
به داشــتن شــبکهای نســبتا پایدار از روابط کــم و بیش نهادینه
شــده از آشــنایی و شــناخت متقابل اســت» میداند .به عبارتی
دیگــر عضویــت در یــک گروه بــرای هر یــک از اعضایــش از طریق
حمایت یک سرمایه جمعی ،صالحیتی فراهم میکند که آنان را
مستحق «اعتبار» به معانی مختلف میکند(بوردیو.)51 ،1381 ،
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جیمز كلمن سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی
میداند كه به كنشــگر اجازه میدهد با اســتفاده از آن به منابع
خود دســت یابــد .بنابراین ســازمان اجتماعی را بوجــود آورنده
ســرمایه اجتماعی میداند(كلمــن .)160 ،1377 ،پوتنام مفهوم
سرمایه اجتماعی را در مقیاسی متفاوت از بوردیو و کلمن به کار
مــی بــرد؛ ا گرچه تعریف او تحــت تأثیر نظر کلمن اســت .به بیان
او «ســرمایه اجتماعــی» بــه خصوصیاتــی از ســازمان اجتماعــی
نظیــر شــبکهها ،هنجارهــا و اعتمــاد اشــاره دارد کــه همــکاری و
هماهنگـ�ی بـ�رای منافـ�ع متقابـ�ل را تسـ�هیل میکنـ�د(Putnam,
 .)2000, 6بر این اساس میتوان سرمایه اجتماعی را در سه ُبعد
ســرمایه اجتماعی ســاختاری ،ارتباطی و شــناختی طبقهبندی
کرد«ُ .بعد ســاختاری» که پیوندهای موجود در شــبکه ،شــکل
و تركیــب شــبکه و تناســب ســازمانی را شــامل میشــود«ُ .بعــد
ارتباطی» ،به كیفیت تعامالت وارتباط اعضاء در درون یك گروه
اشــاره دارد و ُبعــد شــناختی را مــی تــوان ارزشهای مشــترك در
میان اعضای یك گروه دانست (.)Nahapeit & Ghoshal,1998
بنابراینشاخصهایی کهدراینپژوهشبرایهریکازاینابعاد
بیان شده است عبارتند از آ گاهی واعتماد به عنوان شاخصهای
ســرمایه اجتماعی شناختی ،مشارکت به عنوان شاخص سرمایه
اجتماعی ســاختاری و انســجام و همبســتگی به عنوان شاخص
ســرمایه اجتماعــی ارتباطــی ،کــه بــه اختصــار بیــان مــی شــوند.

آ گاهی
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آ گاهــی و شــناخت بــه ویــژه در دنیــای مــدرن نقــش
فوقالعــادهای در زندگــی بشــر بــازی میکنــد .آ گاهــی شــامل
مجموع ـهای از افــکار ،عقایــد و حساســیت نســبت بــه زندگــی و
توجــه بــه هــر آنچه که در وســیعترین معنــا به امــور عمومی اعم
از سیاســی و یــا اجتماعــی مربــوط می شــود ،می باشــد .آ گاهی
ششــرط شــناخت ضروری و شــکل فعالتر مســئولیت مدنی
پی 
اســت کــه باعــث عالقمنــدی میشــود .نقطــه مقابــل آ گاهــی،
ـناختی چشــم پوشــی ،بــی تفاوتــی و شــکلگیری
وضعیـ ِـت شـ
ِ
نگرش فرصتطلبانه است(فیروزآبادی.)28 ،1384 ،
بــه طور کلی در هر جامع ـهای که افراد از ماهیت رخدادهای
اجتماعــی آ گاه نباشــند ،فرصتهــای مشــارکت اجتماعــی یــا
ذخیره سرمایه اجتماعی پایین خواهد بود.

اعتماد
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اعتمــاد اجتماعــی از مهمتریــن شــاخصهای ســرمایه
اجتماعــی محســوب میشــود .در واقــع اعتمــاد بــه معنــی
پیچیدگــی در روابــط انســانی اســت .بعضــی مواقــع اعتمــاد بــه
عنوان یک فرصت است .به عبارت دیگر اعتماد منعکس کننده
ضــرورت وابســتگی براســاس روابــط فامیلــی در شبکههاســت.
تمییــز بین این دو مفهوم بــرای درک درجه ارتباطات اجتماعی
مــردم و توانایــی ایــن ارتباطــات برای تحمــل تغییرات ســریع یا

دشـ�وار ،ضروری است( .)Dudwick, 2006, 20اعتمادی که بین
اجتمــاع منســجم محلــی و نهادهــای محلــی وجــود دارد ،برای
تکوین و توسعه ســرمایه اجتماعی پیونددهنده ضروری است.
ایــن امــر میتواند بــر ظرفیت مدیریــت محلهمحور بــرای اجرای
موفقیتآمیز سیاستهای توسعه نیز تأثیر نهد.

مشارکت
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مــی تــوان مشــارکت را درگیــری ذهنــی و عاطفی اشــخاص در
موقعیتهــای گروهــی دانســت کــه آنــان را برمیانگیــزد تــا بــرای
دستیابیبههدفهای گروهییکدیگررایاریدهندودر مسئولیت
کار شــریک شــوند (طوســی .)54 ،1370،تصــور فــرد از پیامدهای
مشــارکت ،ارزیابی فرد از قضاوتهای دیگران در مورد مشارکت و
سوابق فرد درزمینه مشارکت به امکان مشارکت که شامل وضعیت
قانونــی و نهــادی در زمینــه مشــارکت و امکانــات و شــرایط الزم
برای مشــارکت است ،بســتگی دارد(علوی تبار.)22-25 ،1379 ،

انسجام و همبستگی
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انســجام و همبســتگی ،احســاس مســئولیت بیــن چنــد نفر
یــا چند گروه اســت کــه از آ گاهــی و اراده برخوردار باشــند و حائز
یــک معنــای اخالقی اســت که متضمن وجود اندیشــه یــا التزام
متقابل است .امیل دوركهیم علت اصلی انتقال جوامع ازحالت
ســنتی بــه حالت مــدرن را از بین رفتن پیوندهــای كهنه مبتنی
برانسجام مكانیكی می داند(ازكیا.)76-75 ،1377 ،
میتــوان گفــت ســرمایه اجتماعــی بــه عنوان«دارایــی
جمعــی» بایــد اســاس توســعه محل ـهای قرار گیــرد .ایــن دارایی
بــا شــکلدهی تبــادل اطالعــات و ایجادآ گاهــی و اعتمــاد بــه
رابطــه متقابــل تعمیــم یافتــه و هنجارهــای اجتماعــی کــه
حافــظ نظــم اجتمــاع هســتند ،شــکل میدهــد و انســجام و
همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی در محلــه را تقویــت کــرده و
دســتیابی بــه هدفهــای توســعه را تســهیل مینمایــد و نقــش
فعــال شــهروندان را جایگزیــن نقــش در حــال کاهــش دولت در
امــور محل ـهای کــرده و مدیریت محلــه محور را شــکل میدهد.
بــرک پــور در مقاله طراحی و اجرای نظــام ارزیابی عملکرد در
یهــای ایــران ارزیابــی عملکرد را
ســازمان شــهرداریها و دهیار 
فراینــدی میدانــد که براســاس آن اقداماتی به منظور بررســی و
ارزیابی عملکرد سازمانها(عمومی و خصوصی) و افراد(مدیران
و کارکنــان) صــورت میگیــرد و هــدف نهایی آن بهبــود و ارتقای
عملکرد در قالب مفاهیمی چون کارایی ،اثر بخشی ،پاسخگویی
و رضایت عمومی است( برک پور.)68 ،1383 ،
در راســتای دستیابی به هدف این پژوهش میتوان مفهوم
ارزیابــی عملکــرد را بــه صورت زیــر تعریف کــرد .ارزیابــی عملکرد
بــه اقداماتی اشــاره دارد کــه بــرای اندازهگیری و ارزیابــی کارایی
و اثربخشــی مدیریــت محلــه محــور در زمینــه ارتقــای آ گاهــی،
اعتماد ،مشــارکت و انســجام و همبســتگی اســتفاده می شــود.
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روشهایی که در زمینه ارزیابی عملکرد مطرح است را میتوان
بــه دو روش عینی و ذهنی تقســیم کرد« .روش عینی» ،بررســی
و ارزیابــی عملکــرد مدیریــت محلــی را در میــزان و کیفیــت ارائــه
خدمــات بــر پایــه مشــاهدات میدانــی و اعــداد کمــی برآمــده از
مشــاهدات میدانی بیــان می کند و«روش ذهنی» ،احســاس و
نگرش سا کنین محلی جهت تعیین کیفیت و چگونگی عملکرد
ارائهدهندگان خدمات را اندازه گیری میکند.
بر این اساس ،مدلهای ارزیابی عملکرد مدیریت محلهمحور
قابل طرح اســت .مدلهای ارزیابی مدیریت در سطح محلی به
طور جدی و رسمی با مطالعات «پوتنام در مطالعه حکومتهای
منطقهای تازه تأسیس در ایتالیا» شروع میشود .پوتنام(پوتنام،
 )1377در مطالعــه ســازمانهای حکومت محلی و منطقهای در
ایتالیا درمییابد که تفاوتهای بسیار زیادی از نظر کارآمدی اداری
و پاســخگویی به نیازهای شهروندان میان حکومتهای شمال
ایتالیا و جنوب این کشور وجود دارد .این تفاوتها در حالی پدید
آمده بود که مشــابهتهای زیادی از نظر ساختار اداری و بودجه
حکومتهــای منطق ـهای در این دو بخش وجود داشــته اســت.
او در تبییــن این تفاوت به ارزیابی عملکــرد نهادی میپردازد و با
طرح دو پرســش اساسی«چه کسی حکومت میکند؟» و «چقدر
خــوب حکومــت میکنــد؟» تــاش در جهــت ارزیابــی نهادهــای
نمایندگــی دارد و در ایــن راســتا دو موضــوع مهــم «پاس ـخگویی
بــه مــوکالن» و «کارآمــدی در اداره مســائل عمومــی» را در ارزیابی
عملکرد آنها مهم میداند؛ لذا شاخصهای پوتنام برای سنجش

عملکــرد حکومتهــای محلی به صورت زیر قابل ترســیم اســت:
پــس از مطالعــه پوتنــام ،مدلهــای دیگری نیــز بــرای ارزیابی
مدیریــت محلــی ارائــه شــده اســت کــه میتــوان «مدل موسســه
مطالعــات حکومــت محلی» 17در دانشــگاه بیرمنــگام را به عنوان
مهمترین مدل بیان کرد .چارچوب پیشنهادی این مدل به سه
بخش تقســیم میشــود ،اول مقاصد یعنی جهت خدمات ،دوم
تولید یعنی جریانی که با آن خدمات تولید می شوند .سوم اثربازار
یعنی بخشهایی از جامعه که خدمات را دریافت میدارند .بر این
اساسمیتوانمدلسنجشاینسازمانرابهصورتزیربیان کرد.
در ایــن بخش نیاز اســت پیش از ارائه شــاخصههای ارزیابی
عملکــرد ،مفهــوم «کارایــی» و «اثر بخشــی» درعملکــرد مدیریت
محلهمحور بیان شود.

«کارایی»18
ســاده تریــن و در عیــن حــال کاملتریــن تعریــف از کارایــی
توســط«پیتر درا کر» ارائه شده است .ازدیدگاه وی کارایی یعنی
انج��ام درس��ت کاره��ا ( )Drucker, 1973, 147اســت .افزایــش
ل ب ه اهداف
ی و كمك موثر درنیــ 
ی موج ـب ارتقای بهــرهور 
كارای ـ 
ن یا انرژی
ســازمانی خواهد شــد .كارایی بهمعنای كمتریــن زما 
مصرفی برای بیشترین كار انجام شد ه است.

«اثر بخشی»19
بــه نظــر «پیتــر درا کر» ،یعنــی انجام کارهای درســت اســت.
از نــگاه درا کــر ،اثربخشــی کلیــد موفقیــت ســازمان محســــــوب
میشـ�ود ( .)Ibid, 120بــه بیــان دیگر اثربخشــی نشــان می دهد
که تا به چه میزان از تالش انجام شــده ،نتایج مورد نظر حاصل
شده است (کونتز و همکاران.)1388 ،

تصویر -1محورها و شاخص های پوتنام برای سنجش عملکرد حکومتهای محلی.

ارزیابی عملکرد مدیریت محله محوربا تأ کید
بر شاخصههای سرمایه اجتماعی

تصویر -2مدل سازمانی برای سنجش عملکرد مدیریت شهری.

با توجه به اینکه شــیوه ارزیابی باید با پیچیدگی نظری که بر
ابعــاد چندگانه موجود در مفاهیم عملکرد مدیریت محلهمحور
و ســرمایه اجتماعی وجود دارد ،همخوانی داشته باشد ،دراین
پژوهــش از شــیوه ّکمــی بــا تکنیــک پرسشــنامه اســتفاده شــده
است .بنابراین دیدگاههای سا کنین در مورد کارایی و اثربخشی
عملکــرد مدیریــت محلهمحور بــا تأ کید بر ابعاد و شــاخصههای
ســرمایه اجتماعــی مــورد پرســش قــرار گرفــت کــه بــه اختصاردر
جدول 1بیان شده است.
بنابراین میتوان گفت با ارزیابی عملکرد مدیریت محلهمحور
بــا تأ کیــد بــر شــاخصههای ســرمایه اجتماعــی ،کارآمدی ســطح
محلهای مدیریت که همانا مدیریت محلهمحور است ،از دیدگاه
ســا کنین (به عنــوان دارایی جمعی در مــکان و به معنی فرصت،
مســئولیت ،پاسخگویی و مشارکت داوطلبانه در فرایند مدیریت
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جدول  -1مفهوم ،ابعاد ،شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت محله محوربا
تأ کید بر شاخصه های سرمایه اجتماعی.

مفهوم

ارزیابی
کارایی و
اثربخشی
مدیریت
محله محور

ابعاد

شاخصها

معیارها

سرمایه
اجتماعی
ساختاری

مشارکت

افزایش تمایل سا کنین به
مشارکت در امور محله
تمایل سا کنین به عضویت در
این گروه ها
تمایل به شركت در جلسات و
نشست های محله ای
استفاده این نهاد ها از
ظرفیتهای سا کنین محلی در
انجام فعالیتهایشان
سهولت در ارتباط با مدیران محلی
مشارکت در افزایش امکانات محله

آ گاهی

همكاری در آموزش و افزایش
سطح آ گاهی
ایجاد زمینه برای اطالع از
مصوبات محلهای
ایجاد زمینه برای آ گاهی از سند
چشم انداز محله
پوشش رسانه ای اقدامات انجام
گرفته در سطح محلی
شناسایی و كمك به گروههای
آسیب پذیر محله

منطقه  21در غرب تهران واقع شــده اســت و دارای  3ناحیه
شــهرداری اســت کــه ناحیــه یــک  ،شــامل  7محلــه میشــود.
مجمــوع مســاحت ایــن محــات  11603117متــر مربــع و کل
جمعیــت ایــن محالت براســاس آمــار تقریبــی و نرخ رشــد ثابت
 %2.8نســبت بــه سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ،1385در
سال  1390معادل  117891میباشد.
یکی از مهمترین دالیل انتخاب منطقه  ، 21بسترهایی است
که توسط مدیریت محلی فراهم شده است وسا کنین این منطقه
به دلیل دوری از ســایر مناطق در شــهر تهران ،پاســخی مثبت به
همکاری و مشــارکت با مدیریت محلهمحور داشتهاند .در زمینه
پیمایــش محدوده مورد پژوهش براســاس فرمول کوکران حجم
نمونــه در واحدهای تحلیــل در ردهی افراد  383نفر از ســا کنین
محالت  7گانه ناحیه  1منطقه  21شهرداری تهران است .در این
بخش ابتدا به بررسی روایی و پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته
و سپس شناخت و تحلیل محدوده پژوهش ارائه میشوند.

اعتماد

افزایش اعتماد به نهادهای محلی
افزایش اعتماد به ارگانهای دولتی

انسجام و
همبستگی

افزایش رضایتمندی از سکونت
در محله
ارتقای امنیت در محله
گسترش ارتباط این نهادها با
سا کنین محلی
گسترش مرا کز و فضاهای
فرهنگی -اجتماعی همگانی
کمک در برپایی رویدادهای
اجتماعی (مانند مراسم عزاداری،
جشنها)....
كنترل و كاهش آسیبهای
اجتماعی در محله
کاهش میزان تشریفات و
مجوزهای غیرضروری در انجام
فعالیتهای محلهای

الف) روایی و پایایی متغیرهای پژوهش
در راســتای بررســی روایــی ،20بعــد از تهیه پرسشــنامه اولیه،
با اســتفاده از پرسشنامههای اســتانداردی چون ،21 SASCAT
 British Crime Survey، Health Survey for Englandو
پرسشــنامههای متعــدد داخلــی ،ســواالت پرسشــنامه ارزیابــی
عملکــرد مدیریــت محلهمحــور بر اســاس شــاخصههای ســرمایه
اجتماعــی بــه متخصصــان مدیریــت شــهری و علــوم اجتماعــی
داده شــد تــا درباره اعتبــار آنها قضاوت نماینــد .در تنظیم نهایی
پرسشــنامهها نیــز اصالحاتــی کــه توســط اســتادان پیشــنهاد
شــده بــود ،در نظــر گرفتــه شــد .الزم بــه ذ کــر اســت کــه ســواالت
پرسشنامههای توزیع شده در قالب طیف لیکرت از مقدار خیلی
کــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد و خیلــی زیاد طبقهبندی شــده اســت.
بــرای ارزیابــی اعتبــار شــاخصها از روش اعتباریابــی شــاخصها
اســتفاه شــد که در این پرسشــنامه همه همبســتگیها مثبت و
در ســطح یک هزارم معنادار هســتند .بنابراین میتــوان از اعتبار
22
شاخصهای این تحقیق مطمئن بود .به منظور بررسی پایایی
مفاهیم اساسی تعداد  20پرسشنامه در سطح محلی توزیع شد و
سپس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و از طریق نرم افزار spss
پایایی پرسشنام ه محاسبه شد.

سرمایه
اجتماعی
شناختی

سرمایه
اجتماعی
ارتباطی

جدول  -2میزان آلفای کرونباخ شاخصها.

ابعاد سرمایه اجتماعی
کارایی و
اثربخشی
عملکرد
مدیریت
محله محور

آلفای
کرونباخ

شــناخت محالت  7گانه ناحیه  1منطقه 21
شهرداری تهران

سرمایه
اجتماعی
ساختاری

سرمایه
اجتماعی
ارتباطی

سرمایه اجتماعی شناختی

مشارکت

انسجام و
همبستگی
اجتماعی

اعتماد

آ گاهی

0.854

.764

.752

.903

محلــه محــور) ارزیابــی میشــود .ایــن ارزیابــی ،بــا شــاخصههای
سرمایه اجتماعی دربستر اجتماع منسجم محلی جنبه کاربردی
پیدا میکند.

ب) بررسی کارایی و اثربخشیِ عملکرد مدیریت محله محوربا
تأ کیدبر شاخصه های سرمایه اجتماعی در محدوده پژوهش
میزان مشــارکت ،انســجام و همبســتگی ،اعتماد و آ گاهی به
عنوان مهمترین شــاخصههای سرمایه اجتماعی جهت ارزیابی
کارایــی و اثربخشــی مدیریت محلهمحور براســاس نظرســا کنین
محــات  7گانــه ناحیــه  1منطقــه  21شــهرداری تهــران در ایــن
بخش ارائه میگردد.
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ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأ کید بر
شاخصههای سرمایه اجتماعی

الف -مشارکت(سرمایه اجتماعی ساختاری)
همانگونــه کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود از کل
پاســخگویان ســا کن در محــات  7گانه ( 383نفــر) ،تعداد 163
نفر یعنی  42.6درصد مشــارکت کم با گروههای محله ای یعنی
شــغلی و تحصیلــی ،مذهبــی و خیریــه ،ورزشــی ،صندوقهــای
قــرض الحســنه محلی و شــورایاریها داشــتهاند .ایــن در حالی
اســت که آمار توصیفی حاصل از پرسشــنامهها بیان میکند که
میــزان عضویت در گــروه( 515نفر در کلیه گروهها) یعنی حداقل
هر فرد در یک گروه عضو بوده است.
ب) انسجام و همبستگی(سرمایه اجتماعی ارتباطی)
همانگونــه کــه در جــدول 4مشــاهده میشــود از کل
پاســخگویان ســا کن در محــات  7گانــه ناحیــه  1منطقــه 21
شــهرداری تهــران( 383نفر) ،تعداد  198نفــر یعنی  51.7درصد،
همســبتگی و انسجام متوسط ناشــی از عملکرد مدیریت محله
محور در محالت داشتهاند.
ج) اعتماد(سرمایه اجتماعی شناختی)
همانگونــه کــه در جــدول 5مشــاهده میشــود از کل
پاســخگویان ســا کن در محــات  7گانــه ناحیــه  1منطقــه 21
شــهرداری تهــران( 383نفر) ،تعــداد  154نفر یعنــی  40.2درصد
بــا میــزان اعتمــاد متوســط بــه افــراد و گروههــا ناشــی از عملکرد
مدیریت محله محوردر محالت 7گانه را انتخاب کردهاند.
د) آ گاهی(سرمایه اجتماعی شناختی)
همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود از کل پاسخگویان
ســا کن در محــات  7گانــه ناحیــه  1منطقــه  21شــهرداری
تهــران( 383نفــر) ،تعــداد  170نفــر یعنــی  44.4درصد بــا میزان
آ گاهی متوسط نسبت به عملکرد مدیریت محلهمحور بودهاند.

تحلیل یافته های پژوهش
تحلیــل یافتــه هــای ایــن پژوهــش در دو بخــش تحلیــل دو
متغیره و چند متغیره ارائه می شود.

تحلیل یافته های دو متغیره
یافتههــای حاصــل از ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان
میدهــد کــه بیــن شــاخصههای ســرمایه اجتماعــی و عملکــرد
مدیریت محلهمحور ،همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد،
ضمن آنکه شــدت این رابطه با توجه به مقدار ضریب پیرســون
«متوسط» ارزیابی میشود .شدت رابطهها بدین ترتیب تفسیر
میشــود کــه مقــدار  0تــا  0.2خیلی ضعیــف 0.2 ،تــا  0.4ضعیف،
 0.4تا  0.6متوســط 0.6 ،تا  0.8قوی و  0.8تا  1خیلی قوی اســت.
در تحلیــل یافتههــای دومتغیــره در جــداول  7و 8باید گفت
که کســب بیشــترین امتیــاز در بعد ســرمایه اجتماعی شــناختی

توسط شاخص آ گاهی نشان از تالشهایی داشته که در سطح
محــات توســط مدیریــت محله محوردر راســتای اطالعرســانی
صورت گرفته است.
بــه عبــارت دیگــر ایجــاد زمینــه بــرای اطــاع از مصوبــات و
سندچشــم انداز محلههای  7گانه ،پوشش رسانهای اقدامات
ً
انجــام گرفتــه در ســطح محلــی مخصوصــا به روزرســانی ســایت
جدول  -3میزان مشارکت پاسخگویان ناشی از عملکرد در محالت 7گانه ناحیه  1منطقه .21

میزان مشارکت

فراوانی

درصد

خیلی کم

۶۹

۱۸۰

کم

۱۶۳

۴۲.۶

متوسط

۱۲۹

۳۳.۷

زیاد

۲۱

۵.۵

خیلی زیاد

۱

.۳

کل

۳۸۳

۱۰۰.۰

جدول  -4توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان انسجام و همبستگی ناشی ازعملکرد
در محالت 7گانه.

میزان انسجام و همبستگی

فراوانی

درصد

خیلی کم

۴

۱.۰

کم

۱۰۶

۲۷.۷

متوسط

۱۹۸

۵۱.۷

زیاد

۷۰

۱۸.۳

خیلی زیاد

۵

۱.۳

کل

۳۸۳

۱۰۰.۰

جدول  -5توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان اعتماد ناشی از عملکرد در محالت 7گانه.

میزان اعتماد

فراوانی

درصد

خیلی کم

۵۷

۱۴.۹

کم

۱۳۱

۳۴.۲

متوسط

۱۵۴

۴۰.۲

زیاد

۴۰

۱۰.۴

خیلی زیاد

۱

.۳

کل

۳۸۳

۱۰۰.۰

جدول  -6توزیع فراوانی پاسخگویان براساس میزان آ گاهی ناشی از عملکرد مدیریت محله
محور در محالت 7گانه.

میزان آ گاهی

فراوانی

درصد

خیلی کم

۱۶

۴.۲

کم

۴۹

۱۲.۸

متوسط

۱۷۰

۴۴.۴

زیاد

۱۳۱

۳۴.۲

خیلی زیاد

۱۷

۴.۴

کل

۳۸۳

۱۰۰.۰
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شهرداری منطقه 21و سایت «محله من» ،اقداماتی که در زمینه
شناســایی و كمك به گروههای آسیبپذیر محلهها باراهاندازی
خانههــای ســامت و مرا کز مشــاوره در محلههــای  5و 7صورت
گرفتهاســت ،فراهم ســاختن مکانهای عمومــی جهت دور هم
جمع شــدن ماننــد کتابخانههای ســیار در پارکهــای محالت،
نمایشــگاههای مختلف مانند سالمت ،نمایشگاه دفاع مقدس
و ...در ارتقــای کارایــی و اثربخشــی مدیریــت محلــه محــور و
استفاده از ظرفیتهای محلهای نقش مؤثری داشته است.
البتــه اقداماتــی مانند برپایــی رویدادهای اجتماعــی (مانند
مراســم عزاداری ،جشنها)....در بوســتانهای محالت  7گانه
و نشس ـتهای هفتگی و ماهانه سا کنین با مدیران در سراهای
محــات 4،5و ،7بــه افزایــش حــس تعلــق ســا کنین و مشــارکت
بیشتر آنها در امور محل سکونت خود ،کمک کرده است.

چندگانــه یا همان ضریــب تعیین برابر بــا  0/301و ضریب تعیین
تعدیل یافته برابر با  0/297است .این ضریب نشان دهنده این
اســت که متغیرهای مســتقل مختلف تا چه اندازه توانســتهاند
تغییــرات واریانــس متغیــر وابســته را تبییــن کننــد .یعنی حدود
 %30از واریانــس متغیرمدیریت محلــه محوراز طریق متغیرهای
سرمایه اجتماعی تبیین و توجیه می شود.
نتایــج تحلیــل واریانس یک طرفه ،معنــاداری ضریب تعیین
را نشــان میدهــد بــر ایــن اســاس مقــدار  fبرابر اســت با نســبت
متوســط واریانس رگرســیون به متوسط واریانس باقیمانده ،که
برابر با  78.72و دارای سطح معناداری  s= 0/000است.
جدول  -8ارزیابی عملکرد مدیریت محلهمحور با تأ کید بر شاخصه های سرمایه اجتماعی
در محالت  7گانه ناحیه 1شهرداری منطقه .21

مفهوم

ابعاد

تحلیل یافته های چند متغیره
ارزیابی کارایی و
اثربخشی مدیریت
محله محور

عملکرد مدیریت
محله محور

آ گاهی

۰.۵۸۴

اعتماد

۰.۴۱۴

انسجام و
همبستگی

۰.۴۷۱

جدول  -9نتایج تحلیل گام به گام چند متغیره.

روش ورود متغیر

گام به گام ()stepwise

ضریب همبستگی چندگانه ()R

0/548

ضریب تعیین ()R2

0/301

شاخصههای سرمایه اجتماعی

ضریب تعیین تعدیل یافته ()R2.adj

0/297

۰.۵۲۹

خطای معیار ()S.E

14/91

تحلیل واریانس یک طرفه ()ANOVA

78/72

سطح معناداری ()Sig

0/000

سطح معنی داری ۰.۰۰۰
تعداد

سرمایه اجتماعی شناختی

سرمایه اجتماعی ارتباطی

جدول  -7میزان رابطه عملکردمدیریت محله محور با شاخص ه های سرمایه اجتماعی در
محالت 7گانه.

مقدار پیرسون

مشارکت

۰.۱۶۷

سرمایه اجتماعی ساختاری

برای مطالعــه تاثیر همزمان متغیر وابســته عملکرد مدیریت
محلــه محور بر روی شــاخصههای ســرمایه اجتماعــی به عنوان
متغیرهای مســتقل ،از تحلیل رگرســیون چند متغیره اســتفاده
میشــود .نتایــج حاصل نشــان میدهد که ضریب همبســتگی
چندگانــه کــه بیانگــر رابطه بیــن متغیرهای مســتقل با وابســته
اســت ،در یــک ترکیب خطــی با متغیرهای وارد شــده در معادله
برابــر با0.548اســت .همچنیــن مجــذور ضریــب همبســتگی

رابطه همبستگی

شاخصها

نتایج

۳۸۳

نتیجه
مدیریــت محلــه محــور بــه عنــوان پــل اتصــال بیــن اجتماع
منســجم محلی و حکومت مرکزی اســت؛ بر این اساس عملکرد
مثبــت مدیریت محله محور تحت تأثیر چگونگی شــکلگیری و
ســازوکار نهادهای مدیریت در ســطح محلی بوده و عاملی مؤثر
در فراینــد اســتفاده از ظرفیتهــای محلــی و دارایــی جمعی در
سرمایه اجتماعی است.
در ایــن پژوهــش در راســتای ارزیابــی عملکــرد مدیریــت
محلهمحــور بــا تأ کید بر شــاخصههای ســرمایه اجتماعی ،ابعاد
و شــاخصههایی بیان شــد که عبارت بودنــد از :آ گاهی واعتماد
به عنوان شــاخصهای ســرمایه اجتماعی شــناختی ،مشارکت
بــه عنــوان شــاخص ســرمایه اجتماعــی ســاختاری و انســجام و
همبستگی به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی ارتباطی.

نتایــج حاصــل از مطالعات و بررســی میدانی پژوهش نشــان
میدهــد کــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و مدیریــت محلهمحــور
رابط ـهای از نوع «همبســتگی مثبــت» و معن ـاداری وجود دارد،
بــه عبارتــی فرضیــه پژوهش تأیید می شــود؛ ضمن آنکه شــدت
ایــن رابطــه بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب پیرســون «متوســط»
ارزیابــی میشــود .میــزان کارایی و اثربخشــی ِ عملکــرد مدیریت
محلهمحور ،در بین پاسخگویان سا کن در محالت  7گانه ناحیه1
منطقه  21شــهرداری تهران نیز«متوســط» ارزیابی شــده است.
بنابراین در راســتای اثر بخشی و کارایی در عملکرد مدیریت
محله محور با تأ کید بر شاخصههای سرمایه اجتماعی در محالت
7گانه ناحیه  1منطقه  ،21پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود:
 .1بازتعریــف و تنظیــم مجــدد ســاختار قدرت(سیاســی،
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ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأ کید بر
شاخصههای سرمایه اجتماعی

اقتصادی و اجتماعی) در ســازمانهای محلی جهت دســتیابی
به ســاختار یکپارچه مدیریت محلهمحور و دســتیابی به قدرت
ّ
رســمی و ســازمانی غیــر متمرکــز ،قدرت شــهروندی متشــکل در
قالب سرمایه اجتماعی و قدرت اقتصادی کارآ.
 .2تدویــن برنامههــای تأمیــن بودجــه و توزیــع بودجــه بــر
مبنــای اصــول ســرمایه اجتماعی(آ گاهــی به مــردم ،برانگیختن
حس اعتماد و مشــارکت و ایجاد حس همبســتگی و انسجام) و
براساس نیازسنجی محلی(روشهای بودجهریزی مشارکتی).
 .3تقویــت رویکردهــای مشــارکتی بــه نهادهــای محل ـهای از
جمله هیأتهای مذهبی ،کانونهای مالی و قرضالحسنهای،
گروههای شغلی ،کانونهای آسیبهای اجتماعی و....
 .4تقویــت بســترهای همــکاری در زمینــه نحــوه فعالیــت در
برنامههای ویژه فرهنگی و مناســبتی در سطح بوستانهای هر
محله.
 .5اقــدام جــدی در زمینــه راه انــدازی خانه پژوهــش ،خانه
تســنیم ،خانــه ســامت و ورزش در محــات  3 ،2 ،1و  6جهــت
اســتفاده ســا کنین محلی و فراهم شــدن فرصت برای همکاری
جهت شکلگیری و دوام این گونه فضاها و فعالیتها.
 .6تقویــت بســترهای ارزشــی ماننــد صداقــت ،اعتمــاد و
همــکاری بــه عنوان مهمتریــن مؤلفههای همکاری ســا کنین با
گروههــا و تشــکلهای محلــی در برنامهریــزی توســعه محل ـهای
برای ســا کنین محالت 7گانه ناحیه  1مانند برنامههای ویژه در

سراهای محالت  5 ،4و  7در راستای اطالع سا کنین از مصوبات
کالن ،کمــک در برپایــی رویدادهای فرهنگی -اجتماعی و ...در
سطح سراهای محله.
 .7فراهــم ســاختن مکانهــای عمومــی جهــت دور هــم
جمع شــدن ماننــد کتابخانههای ســیار در پارکهــای محالت،
نمایشــگاههای مختلف مانند سالمت ،نمایشگاه دفاع مقدس
و ...تنــوع ایــن برنامههــا در محــات مختلــف و در زمانهــای
مختلف باعث میشــود کــه دور هم جمع شــدن اهالی راحتتر
شــکل بگیــرد و زمین ـهای بــرای مشــارکت مــردم محلــی با ســایر
برنامههای شــکل گرفته توســط مدیریت محله و سایر نهادها و
تشکلهای محلی باشد.
 .8تنظیــم گزارشهــای ماهانــه از فعالیتهــای تشــکلها
و نهادهــای محل ـهای و مدیریــت محلــه و تعبیــه محلهــای
مخصوص در معابراصلی مانند بلوار یاس ،الله ،نیلوفر ،مساجد
و بوســتانهای اصلــی محلــه بــرای آ گاهــی ســا کنین محــات و
گزارش پیشــرفت براســاس برنامه چش ـمانداز توسعه محلهای و
امکان به رأی گذاشتن توسط سا کنین محلی.
 .9ایجاد فضای رقابت و همکاری بین تشکلهای محلهای
جهت وا گذاری امور کالبدی -فضایی و فعالیتهای فرهنگی-
اجتماعی و امتیاز در به کارگیری مشارکت بیشتر سا کنین محلی.
 .10اســتفاده از بانک اطالعات محل ـهای برای اولویتبندی
فرایند سیاستگزاری و اجرای سیاستهای محلهای.
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