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در ســالهای اخیر بســیاری از نهادهای مدیریت شــهری در جهان بر ترویج نوعی نگرش مشــارکتی از پایین به باال با تکیهبر
اجتماعات محلهای تأکید داشــتهاند .در کشور ایران نیز به دلیل پایین بودن میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها ،تالش
برای تحقق مدیریت شــهری محله محور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده اســت .ایجاد ســراهای محله و دســتورالعمل
مشــارکتهای اجتماعی در محالت ،گامی ارزنده در جهت تحقق این رویکرد جدید در مدیریت شــهری است .هدف از این مقاله
تبیین تأثیر مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در دو محله تجریش و شهادت است .روش تحقیق به
کارگرفته شده از نوع توصیفی– تحلیلی است و از تکنیک  ،ANP1آزمون یومن وایت نی و اسپیرمن استفادهشده است .نتایج نشان
میدهد که سرای محله شهادت توانسته است با عملکرد بهتر خود ،میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری را افزایش دهد.
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مقدمه

در اواخر قرن  20برنامهریزان شــهری متوجه این موضوع شدند که طرحها و
برنامههای شهری تنها زمانی موفقیتآمیز خواهند بود که متناسب با نیازها و
خواستههای اقشار ،طبقات وخرده فرهنگهای گوناگون و متنوع جامعه تدوین

قرار داده و تأثیر میزان کارآمدی فعالیتهای مدیریت محله محور را بر اعتماد
شهروندان به مدیریت شهری بیان نماید.

روش تحقیق

و تبیین گردند .نتایج تحقیقات وســیع و گســترده جامعهشناختی نشاندهنده

روش تحقیق با توجه به ماهیت کار از نوع توصیفی– تحلیلی اســت و ازلحاظ

این موضوع اســت که برنامهریزیهای شــهری تمرکزگرا دیگر قادر به حل

نوع هدف کاربردی است .همچنین متدولوژی تحقیق شامل دو بخش نظری

مســائل پیچیده کالنشهرها نیســتند .بر این مبنا شاهد گرایش هرچه بیشتر

و میدانی اســت بهاینترتیب که ابتدا در بخش مطالعات نظری ،مفاهیم پایه و

برنامهریزان شــهری به برنامهریزی محلی ،مشــارکتی و از پایین به باال در

تئوریک در ارتباط با مدیریت محله محور مطرح میشود و در بخش مطالعات

مقایسه با برنامهریزی دستوری و از باال به پایین هستیم.

میدانی با بررســی وضعیت مدیریت محله محور در دو محله شهادت واقع در

ازآنجاکه در تقســیمات نظام فضایی شهر ،محالت شهری کوچکترین واحد

منطقــه  20و تجریش واقع در محله 1به تحلیل میزان اعتماد شــهروندان و

ســازمان فضایی محسوب میشوند و در بین ســایر ردههای سازمان فضایی

مشارکت آنها در اداره امور محالت پرداخته میشود.جامعه آماری موردمطالعه

شهر ،بیشترین انسجام اجتماعی و مکانی را دارند ،رویکرد محله محور بهترین

در این پژوهش شــامل ساکنین محلی دو محله شــهادت و تجریش هستند

رویکرد در راستای دستیابی به برنامهریزی مشارکتی محسوب میشود که در

که از سرای محلهشــان استفاده میکنند .روش نمونهبرداری از جامعه آماری

آن مفاهیمی چون مشــارکت جمعی فراگیر ،حق انتخاب بیشتر برای ساکنین

تصادفی اســت .برآورد حجم نمونه نیز با اســتفاده از روش کوکران صورت

محلی ،عدالت اجتماعی ،ایجاد فرصتهای برابر همراه باکار آیی بیشتر عینیت

گرفته است اما ازآنجاکه هیچ آمار دقیقی از تعداد مراجعین به دو سرای محله

مییابد.

تجریش و شــهادت وجود نــدارد به همین منظور بــا در نظر گرفتن ضریب

از طرفی دیگر یکی از اساســیترین مسائلی که جوامع امروزی در دستیابی به

اطمینان  0l95از فرمول زیر استفادهشده است.

برنامهریزی از پایین به باال مواجهاند ،مشارکت مردم در فرآیند توسعه بهویژه

فرمول .1حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران

امور مربوط به توســعه محلی هســت که از میان عوامل اجتماعی و فرهنگی

1.962 × 0.5 × 0.5
= 𝑁𝑁
= 96
0.12

مؤثر بر مشــارکت فعال شــهروندان ،میتوان اعتمــاد را بهعنوان یک مؤلفه
تأثیرگــذار در حیــات اجتماعی تلقی نمود .اعتماد تمایل افــراد را به تعامل و
همکاری با گروهها افزایش میدهد و شبکهای پررونق از تجمعهای داوطلبانه
در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ایجاد میکند.

هویت شهر
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𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑍𝑍 2
𝑁𝑁 = 2
𝑑𝑑

→

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
2

احیاء محالت شــهر و تقویت هر سه بعد پایداری در آنها ،یکی از راهکارهای

مدیریت محله

اصلی رســیدن به پایداری شهری محسوب میشــود .تاکنون بیشترین توجه

مدیریت محله فرایندی است که بهصورت گسترده اجتماع محلی و سازمانهای

طرحها و برنامهها در ایران پیرامون مســئله نوســازی کالبدی بوده اســت و

محلی را در کنار هم قرار داده و با شــناخت مشکالت و نیازهای محلی ،سعی

ســاکنین بهعنوان مخاطبان اصلی ،نادیده گرفتهشدهاند (اقتصادی.)81 ،1391 ،

در ارتقــای خدمات محلی دارد .این فرایند بهویژه در محلههای محروم به کار
3

در این راستا در تهران با اهتمام شهرداری تهران و همکاری شورای اسالمی

بسته میشــود ( .)pill & Bailey, 2010ازنظر هاتچینگز ( )2011مدیریت

شــهر ،طرح مدیریت محله از سال 1388در محالت شهر تهران با بهرهگیری

محله رویکردی اســت کــه در آن جوامع محلی و ارائهدهنــدگان خدمات با

مؤثر از مشارکت شهروندان فراهم گردید ،این طرح یکی از عوامل تعیینکننده

یکدیگر همکاری کرده تا کیفیت زندگی و ارائه تســهیالت را در سطح محلی

ارتقاء دهد .در این رویکرد 5
نیازهای بومی و نقاط قوت هر مکان توسط ساکنین

را برای افزایش مشارکت شهروندان با مدیریت شهری ایجاد نماید .اینک این

محلی تشخیص داده میشــود .در تعریف دیگر میتوان مدیریت محلهمحور

ســؤال مطرح است که آیا فعالیتهای مدیریت محله محور در تهران توانسته

را چنین تعریف نمود ،فرایندی اســت قانونی و موردپذیرش و اجماع مدیریت

اســت بر میزان اعتماد شهروندان و مشارکت آنها با مدیریت شهری تأثیرگذار

شــهری در جهت کاهش تصدیگری ،برونسپاری،گسترش و نهادینه کردن

باشــد؟ بدین منظور تحقیق حاضر بر آن اســت که دو محله شهادت واقع در

مشــارکت آگاهانه کــه در آن فضاها  ،ابنیه و فعالیتهــای فرهنگی ،هنری،

ناحیه  4منطقه  20و تجریش واقع در ناحیه  7منطقه 1که به ترتیب از محالت

اجتماعی و ورزشی در سطح محله به مدیریت محله واگذار میگردد.

موفق درزمینۀ مدیریت محله محور در مناطق  20و  1هستند را مورد ارزیابی

نکته قابل عنایت در مدیریت محلهای آن اســت که تا آنجا که ممکن اســت

برای سرمایه اجتماعی در شهر تهران معرفی گردید که میتواند بستر مناسبی
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مشــکالت محله با کمک خود اهالی و با مشاغل خدماتی که در محله وجود

خواستهها و مطالبات اصلی و مهم مردم؛

دارد ،حل شود .بهعبارتدیگر  ،نکته اساسی در مدیریت محلهای آن نیست که

 -تالش در جهت احیا و برجستهسازی هویت و جایگاه محلهای؛

سطح توقعات مردم از مقامات رسمی و یا شهرداریها باال رود ،بلکه هدف آن

 -افزایش همکاری مشــترک شهروندان و شــهرداری در انجام فعالیتهای

است که از نیرو  ،اندیشه و مهارتهای موجود در محله نیز استفاده بهینه بکند.

مختلف فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی (ذاکری.)12 ،1391 ،

مدیریت محله باید تا آنجا که میتواند از خدمات موجود در محله استفاده کند.

همانطور که مشــخص اســت محور تمامی این اهداف در راستای افزایش

برای مثال  ،اگر پزشکانی در محله هستند که حاضرند یک روز از کار خود را

مشارکت شهروندان در اداره امور شهری است.

وقف محله کنند ،میتوانند این کار را انجام دهند .در بسیاری از موارد خیریهها
و یا سایر سازمانهای مردمنهاد میتوانند در امور محله مشارکت داشته باشند،

ساختار مدیریت محله در ایران

و کار مدیران محله این است که این خدمات را هماهنگ سازند.

پیرو دســتورالعمل ساماندهي مشارکتهای اجتماعي در محالت شهر تهران،

پیشنیازهای الزم برای مدیریت محلهای

مصوب شوراي اسالمي شهر تهران و بهمنظور افزايش مشارکتهای مردمي

مدیریت محلهای هنگامی موفق به انجام وظایف خود میشود که پیشنیازهای

در اداره امور شــهر از طريق بهکارگیــری توانمندیها و ظرفیتهای مادي و

الزم برای موفقیت در آنها فراهمشده باشد .مهمترین پیشنیازهایی که برای

معنوی آنان و استفاده مناسب از امکانات محلي ،مديريت محله بهعنوان یک

موفقیت در این وظایف موردنیاز هستند ،بهقرار زیر است،

ركن اجرايي در ســطح محله متناسب باركن مشــورتي و نظارتی شوراياري

 -دایره تعریف شدن عمل مدیریت محلهای؛

ایجادشــده است که در شکل  2ســاختار مدیریت محله در ایران آورده شده

 -بهرهگیری از مدیران ارشد کافی برای کنترل و هماهنگی؛

است.

 -وجود یک تیم اجرایی کوچک مســتقر در محل و پاسخگو بهمنظور انجام و

همانطور که در شــکل  2مشخص اســت محورهای فعالیتهای مدیریت

پیادهسازی تصمیمات مدیریتی؛

محلــه در ایران منطبق بر  13خانه در ســرای محالت اســت که بامطالعه

 -تعریف کردن بودجه مناسب برای این تیم؛

اهداف و ضرورتهای تشــکیل این خانههــا و خروجیهای مورد انتظار آنها،

 -وجود یک دفتر محلی که از طریق آن بتوان با ساکنان محله ارتباط داشت؛

میتوان وظیفه سراهای محالت را در راستای عمل به  5معیار ظرفیتسازی،

 -دادن اولویت باال به خدمات اساسی بهمنظور ایجاد تأثیرات قابلمشاهده در

توانمندســازی ،ارتقاء مشــارکت مردمی ،ارتقــای هویــت و بهرهگیری از

شرایط زندگی مردم که منجر به جلب اعتماد مردم خواهد شد.

ف ّناوریهای نوین دانســت که در جدول  ،1معیارها و شاخصهای مربوط به

 -رویکرد کارآفرینی به حل مسئله بهطوریکه بتوان از نیروی فعال انسانی در

ارزیابی عملکرد سرای محالت آورده شده است.

محله استفاده نمود (.)Power, 2011

ازنظر بیالن )2010(4شش هدف اصلی برای مدیریت محله محور وجود دارد

حوزه احســاس امنیت شهروندی ،اعتماد و ارتباط متقابل ،مشارکت اجتماعی،

که این شــش هدف عبارتاند از،برقراری امنیت اجتماعی ،افزایش آموزش،

اجتماعپذیری و میزان تمایل به تعامالت و معاشــرتهای اجتماعی دانســت

ارتقای کیفیت زندگی ،افزایش بستر سالمتی در محله ،بهبود مسئله مسکن و

(حبیب و همــکاران )5 ،1388 ،که یکی از مهمترین مباحث پیرامون ســرمایه

اشتغال ( .)Boylan, 2010در ایران مدیریت محله محور تحت عنوان سرای

اجتماعی مبحث اعتماد اســت .زتومکا 5در کتاب خود تحت عنوان «اعتماد،

محالت آغاز به فعالیت کرده است که مهمترین اهداف آن طبق دستورالعمل

نظریه جامعهشــناختی» پنج وضعیت ســاختاری (کالن) را در ظهور فرهنگ

ساماندهی مشــارکتهای اجتماعی در محالت شهر تهران مصوب  1388به

اعتمــاد و یا برعکس آن ،فرهنگ بیاعتمادی مدنظر قرار میدهد .اولین آنها،

شرح زیر است:

همبســتگی هنجاری و متضاد آن ،هرج و مــرج هنجاری و به تعبیر دورکیم،

 -افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندیها

نابســامانی اجتماعی است .دومین شرط ســاختاری ،پایداری نظم اجتماعی و

و ظرفیتهای مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محالت؛

متضاد آن تغییر بنیادی است .اگر شبکه گروهها ،انجمنها ،نهادها ،سازمانها،

 -ایجاد یک رکن اجرایی در ســطح محله متناسب بارکن مشورتی و نظارتی

بادوام ،مستمر و پایدار باشند ،میتوانند مرجع محکمی برای امنیت و آسایش

شورایاری؛

مردم باشند .سومین عامل ساختاری ،شفافیت سازمان اجتماعی و متضاد آن،

 -افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنان محالت؛

رازداری گسترده سازمان است .دسترسی به اطالعات درباره کارکرد ،کارآیی،

 -تطابــق هر چه بیشــتر تصمیمــات ،برنامهها و فعالیتهای شــهرداری با

پیشرفت و ناکامی و آســیبهای نهادها ،سازمانها و نظامها ،نوعی احساس

شماره سی و دوم /سال یازدهم /زمستان 1396

اهداف مدیریت محله محور

شاخصها و سنجههای ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر را میتوان در

هویت شهر

اعتماد
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دشتکی
مهندس
دکتر
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نجمهبهار ،
پنجم/
ماجدی ،سال
حمیدهشتم/
شماره

هویت شهر

شکل .1ساختار مدیریت محله در ایران مأخذ ،مجموعه آییننامهها و دستورالعملهای ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محالت

جدول  .1معیارها و شاخصهای مربوط به ارزیابی عملکرد سراهای محالت
ظرفیتسازی

توانمندسازی

ارتقا مشارکت مردمی

زیر معیار

هویت شهر

 توانمندسازی اقتصادی  -مشارکت ساکنین محلی در  -اطالعرسانی در حوزه  -آموزش فنآوریهای نوین آموزش حقوق شهروندیبناهای واجد ارزش محله
فعالیتهای هنری
بانوان محله
 به روز نگهداشتن سایت آموزش در حوزه مدیریت بحران توانمندسازی نیازمندان  -مشارکت ساکنین محلی در  -اطالعرسانی در حوزه محله در اطالعرسانی بهفعالیتهای ورزشی-تفریحی پهنههای طبیعی واجد ارزش ساکنین محله
 آموزش در حوزه سالمت جسم محلهو روان
محله
 توانمندسازی تشکلهای  -استفاده از گزینههای خالق اطالعرسانی درزمینۀ افرادساکنین محلی
 آموزش در حوزه نحوه تربیت ورزشی محلهکودکان
شاخص

امنیــت و پیشبینی پذیری به وجود میآورد .بنابراین ،شــفافیت و قابلدرک
شماره سی و دوم /سال یازدهم /زمستان 1396
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ارتقاء هویت

بهرهگیری از
تکنولوژیهای نوین

بــودن گزارشها برای مردم ،اعتماد مردم به آنهــا را باال میبرد در غیر این
صورت ،یعنی ابهام کارها و پوشــش و رازداری در ســازمانها اعتماد مردم را

آن صورت احساس امنیت بیشتری خواهند کرد (حسینی.)36 ،1389 ،

دیدگاههای نظری مرتبط با مدیریت محلهای
6

کاهش میدهد .چهارمین عامل ،آشنایی یا بیگانگی با محیطی است که مردم

روبوســا آونا ( )2001درزمینۀ تحول در پارادایم شهرسازی اظهار میدارد که

در آن دست به کنش میزنند .این نوع اعتماد بیشتر به مردمی ارجاع دارد که

از یــک دهه قبل از آغاز هزاره جدید ،رویکرد به توســعه شــهری ،دگرگونی

به یک جامعه جدید وارد میشــوند .اگر محیط جدید مشابه محیط قبل باشد،
احساس خودی بودن موجب اعتماد میشود .درصورتیکه محیط جدید کام ً
ال

مهمی در پارادایم خود را تجربه کرده است .آموختن از تجارب قبلی و نگرش
ســنتی باال به پایین ،الگویی را به دســت میدهد که تا حد زیادی متکی بر

بیگانه باشــد ،بر عدم اطمینان و اضطراب افزودهشــده ،احساس بیاعتمادی

رهیافتی متفاوت از گذشــته بوده و آن رویکرد پایین به باالست.تغییر از یک

بروز مییابد .پنجمین شرط ساختاری ،پاسخگویی نهادها به مردم و یا متضاد

نگاه «تجویزی به مشــارکتی» ،از تأکید بر نتیجــه «محصول» به تمرکز بر

آن ،خودسری و عدم مســئولیتپذیری در جامعه است .اگر مردم هنگامیکه

فرآیند«رویه» ،از وابســتگی به منابع موجود به «ظرفیتسازی» ،از توجه به

حقوقشان به رســمیت شناختهنشــده و یا تعهدات دیگران درباره آنها نادیده

راهحلهای«دولتمحور» به شیوههای حل مسئله با تأکید بر ابتکارات جامعه

گرفتهشده است ،بتوانند برای حل مشکل به چنین نهادهایی متوسل شوند ،در

مدنی و از مســاعدت و همیاری به مشــارکت واقعی ویژگیهای این الگوی

شهری...
بهار وبه مدیریت
شهروندان
محور بر
شهراثرات مدیریت محله
هویتبررسی
تابستان 1390
اعتمادپنجم/
روی سال
هشتم/
شماره

جدید توســعه اســت ،الگویی که تأکیدی بنیادین بر نقش مردم ،اجتماعات

اشاره میکند .به اعتقاد وی در پی تحوالت گسترده جهانی ،نقش حکومت و

محلی و جامعه مدنی دارد.

سطوح گوناگون آن ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،در حال تغییر است.این

حمدی و گوئثرت 7نیز درزمینۀ تغییر پارادایم سنتی (متمرکز) به پارادایم جدید

تحول در قالب تغییر نقش حکومتها از خدمترسانی به وظیفه توانمندسازی

(محله محوری) چهار گرایش را شناســایی کرده و بــر این عقیدهاند که این

و آسانســازی فرایند مشارکت اســت.در پی این تحول فرصتهای جدیدی

گرایشها منعکسکننده تغییر در پارادایم توســعه شــهری است .اول تأکید و

برای مداخله و مشارکت گروههای مختلف در روند اداره و اجرای امور به وجود

توجه دولتها و ســرمایهگذاران بر ظرفیتسازی و تأکید برنقش سازمانهای

میآید و در نتیجه نهادها و سازمانهای جدید و تازه تاسیسی شکل میگیرند

غیردولتی و تشــکلهای داوطلبانه محلی که از مشــخصههای این گرایش

که پیامد فرایند تمرکززدایی هستند (نادری بوانلو.)3، 1389 ،

اســت .دوم ،تعریف مجدد نقش حرفه مندان و وظایف عمومی در یک محله،

از مجمــوع نظریات ارائهشــده چنین برمیآید که بهرغــم وجود دیدگاههای

گرایشــی است که نگاه توانمندسازی را بهجای دیدگاه صرف عرضه و تدارک

مختلف در خصوص برنامهریزی توســعه پایــدار محلی ،تحقق مطلوب نظام

نیازها در دستور کار قرار میدهد.

محله محوری دارای اشتراکاتی بوده که مهمترین آنها توجه به مقوالتی مانند

ســوم ،عامل گرایشها توسعهدهندگان اســت که با تجدیدنظر در ایدئولوژی

ظرفیتسازی ،توانمندســازی ،توجه به حقوق شهروندی و تفویض اختیارات

توســعه که در آن به حداقل ســازی دخالت ســازمانهای دولتی و تفویض

به شــهروندان اســت .در جدول  2جمعبندی از دیدگاههای نظری مرتبط با

اختیار به ســطوح محلی و شــهروندان توجه شده اســت و چهارمین زمینه،

مدیریت محله محور آورده شده است.

ظهور شــیوههای جدید و رویکردهای خاصی اســت که شیوهها ،تکنیکها و
مهارتهای قدیم در برنامهریزی و طراحی شــهری را به چالش گرفته است

نگاهی به برنامههای مدیریت محله محور در جهان

ازنظر ایســتوارت 8مهمتریــن وظیفه مقامات محلــی و حکومتهای محلی

اکثر قوانین و مقررات شهرســازی در انگلســتان بر این اصل استوار است که

بــرای تقویــت و بهبود اجتمــاع محلــی و حکومتهای محلــی کارآمد و

چون تصمیمات برنامهریزی محلی بر زندگی مــردم تأثیر فراوانی دارد ،آنان

مؤثر«،شهروندســازی» اســت .شهروندســازی یعنی فراهم کردن امکانات،

اجازه دارند که در تمام مراحل برنامهریزی و رســیدگی به طرحهای عمرانی

تسهیالت و سازوکارهای الزم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندیشان

و تصمیمگیریها مشــارکت داشته باشــند و پیش از هر تصمیمگیری ،باید

بهرهمند گردند و بتوانند به نحوی مناســب وظایف و تکالیف شهروندی خود

مشــورتهای الزم با مردم صورت گیرد .بهطورکلی خطمشــی این کشور را

را در قبال جامعه محلی که در آن زندگی میکنند انجام دهند (حســینآبادی و

میتوان در سه بخش زیر تقسیم نمود:

تقوایی.)92 ،1387 ،

 )1ســازماندهی اقتصاد محالت شــهری؛  )2بازیابی و تقویت سرمایههای

وان دیک )2006( 9نیز با برشــمردن  9چالش عمده فراران مدیریت شهری،

اجتماعی و مشارکت همگانی؛  )3سازماندهی و بهبود خدمترسانی.

در صــدر آنها بــه موضوعاتی از قبیل تغییر نقش حکومت و ســطوح آن ،به

فرانسه :فرانسه نیز یکی دیگر از کشــورهای پیشرو درزمینۀ مدیریت محله

شکلگیری چهارچوبهای جدید قانونی و ظهور سازمانها و نهادهای جدید

محور است که یکی از اقدامات مثبت مدیریت شهری این کشور اجرای طرح

نظریهپرداز

سال

رویکرد

روبوسا آونا

2001

توجه به چهار عامل رویه بهجای محصول ،ظرفیتسازی بهجای وابستگی به منابع موجود ،حل مسئله با ابتکارات
شهروندان بهجای راهحلهای دولتمحور ،مشارکت واقعی مردم بهجای مساعدت و همیاری مردم.

حمدی و گوئثرت
گاس

توجه به عوامل ظرفیتسازی ،توانمندسازی ،تفویض اختیارات به شهروندان در مدیریت محلهای.
2001

ایستوارت
فان دیک

لزوم تغییر در روابط بین دولت و شهروندان ،تغییر در وظایف مدیران و همچنین تغییر در داخل دولتهای مرکزی.
تأکید بر لزوم شهروندسازی و فراهم کردن امکانات و تسهیالت الزم برای شهروندان بهمنظور بهرهمندی از
حقوق شهروندیشان.

2006

تغییر نقش حکومتها از خدماترسانی به توانمندسازی؛

شماره سی و دوم /سال یازدهم /زمستان 1396

جدول  .2جمعبندی دیدگاههای نظری مرتبط با مدیریت محله

هویت شهر

(حاجی پور.)39 ،1385 ،

انگلســتان :مدیریــت محله محور در انگلســتان پیشــینهای طوالنی دارد و

لزوم توجه به آسانسازی فرآیند مشارکت و ایجاد نهادهای اجتماعی.
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هویت شهر

مهندس
حمید ماجدی،
دکتر
دشتکیتابستان 1390
نجمهبهار ،
پنجم/
هشتم /سال
شماره

یافتههای پژوهش

«زندگی روزمره»در شهر «مونپلیه» است .براساس این طرح ،معاون شهردار
در هر محله درخواســتهای ساکنان را میشــنود و به شورای شهر انعکاس

استفاده از روش ANP

میدهد .در مســیر تحقق این طرح «کمیسیون زندگی روزمره در «مونپلیه»

بهمنظور ارزیابی عملکرد دو سرای محله تجریش و شهادت ،استفاده از نظرات

نیز شــکلگرفته است .جلسات این کمیسیون ماهانه یکبار برگزار میشود و

دو گروه مخاطب اهمیت مییافت .مخاطب اول متخصصین مدیریت شهری

کمیتههای محلی شــهر ،تکنسینها و کارشناســان ذیربط را به این جلسات

بودند که با توجه به تحصیالت آکادمیک و آگاهی کامل نسبت به موضوع

دعوت میکنند .از اقدامات جالبتوجه این کمیسیون برای اطالع از مشکالت

مدیریت محله محور میتوانســتند بهخوبی به ارزیابی معیارها و شــاخصها

شــهروندان ،این است که شــماره تلفنی را بهعنوان «شماره سبز» در اختیار

بپردازند و مخاطب دوم ســاکنین محلی بودند که بهدلیل اســتفاده از خدمات

شهروندان قرار داده اســت .خانه دموکراسی محلی مکانی است که بهوسیله

سرای محله بهخوبی میتوانســتند به ارزیابی نحوه عملکرد سرای محلهشان

شهرداری شــهر اداره میشــود .این خانه  7روزنامه محلی منتشر میکند و

بپردازند .اما ازآنجاییکه هرکدام از معیارها و شــاخصهای بهدســتآمده که

مســئولیت برگزاری نشستهای مربوط به مسائل و مشکالت زندگی روزمره

در جدول شــماره  1آورده شده اســت ،دارای اهمیت نسبی یکسانی نیستند

شــهروندان را بر عهده دارد .همچنین از اقدامات مثبت دیگر این شــهرداری

(بهعنوانمثــال معیار ظرفیتســازی از معیار بهرهگیــری از تکنولوژیهای

تأســیس  23مکان به نام«خانه همگانی» اســت .در این خانهها با مشارکت

نوین بســیار مهمتر است) .به همین دلیل ابتدا از نظرات مخاطبین اول یعنی

نهادهای دیگر به نیازها و خواستههای شهروندان در حیطه ورزش ،موسیقی،

متخصصان مدیریت شهری استفاده شد تا اهمیت نسبی هر یک از معیارها و

هنرهای دســتی و تجســمی ،زبان و نظایر آن پاســخ داده میشود .تشکیل

زیر معیارها نســبت به یکدیگر مشخص گردد .در این راستا از تکنیک ANP

«گروه امداد شــهری» از دیگر اقدامات شهری «مونپلیه» در جهت ارتقای

استفاده گردید و با اســتفاده از نرمافزار  Super Decisionو مقایسه دودویی

کیفیت زندگی روزمره شهروندان است و بهعنوان حلقه ارتباطی شهروندان و

آنها ،به هر یک از معیارها و زیرمعیارها ،وزن نسبی داده شد .در جدول  3وزن

مسئوالن در جهت حل مشکالت شــهروندان مون پلیه عمل میکند (هادی

نسبی دادهشده به هریک از معیارها آورده شده است.

پور.)152 ،1388 ،

همانطور که در جدول  3مشــخص اســت معیار ظرفیتسازی با وزن نسبی

امریکا :از برنامههای توســعه اجتماعات محلهای در امریکا میتوان به «طرح

 0/34دارای اهمیــت باالتری نســبت به معیارهای دیگر اســت و معیارهای

اولویتبندی بودجه شــهرداری سیاتل» اشــاره نمود .این طرح که با حمایت

توانمندسازی ،ارتقا مشارکت مردمی ،ارتقا هویت و بهرهگیری از تکنولوژیهای

شــورای محلهای شهر ســیاتل برگزار شد ،فرصتی مناســب را برای شنیدن

نویــن به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار دارنــد .در جدول  ،4زیرمعیارهای

ســخنان و آگاهی از دیدگاههای اعضای گروههــای مختلف اجتماعی فعال

مربوط به هرکدام از پنج معیار باال همراه با وزن نسبی آنها آورده شده است.

در شــهر فراهم آورد و توانست با نظرسنجی از شهروندان درباره بودجهبندی

هویت شهر
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شورای شــهر با آرامش خاطر و بر اســاس اولویتهای شهروندان به تنظیم

استفاده از نرمافزار SPSS

بودجه بپردازد .الزم به ذکر اســت که شورای شــهر سیاتل در بحبوحه رکود

پسازآنکه اوزان نســبی هــر یک از معیارها و زیر معیارها مشــخص گردید

اقتصادی سالهای اخیر مجبور به کاهش بودجه صندوق عمومی شهر شد اما

بهمنظور ارزیابی عملکرد دو سرای محله تجریش و شهادت میبایست ازنظر

در حال حاضر بــا افزایش  11درصدی درآمد مالیات حاصل از فروش بهویژه

کیفی مشخص گردد که هر یک از این زیرمعیارها در دو سرای محله مذکور

بخش ساختوســاز ،همچنین رونق بازار معامالت ملکــی و افزایش مالیات

چگونه عمل کردهاند .به همین منظــور از نظرات گروه مخاطب دیگر یعنی

غیرمســتقیم حاصل از معامالت ملکی ،شهر سیاتل از رکود نجاتیافته است.

ساکنین محلی استفاده شد .در این راستا هرکدام از زیر سنجهها در قالب گویه

شــورای شهر قصد دارد بودجه شــهر را مطابق با شرایط روز تدوین کند و به

توسط پرسشنامه از مردم پرسیده شد تا مشخص گردد که ازنظر کیفی هرکدام

کمک شهروندان برنامههایی را به تصویب برساند که درنهایت باعث پایداری

از ســرای محالت درزمینۀ زیر ســنجهها چگونه عمــل کردهاند .پسازآنکه

درآمد شهر درآینده شود (عربانی دانا.)44 ،1385 ،

دادههای پرسشنامه وارد محیط  SPSSگردید به هریک از گویههای مرتبط
جدول  .3وزن نسبی دادهشده به هر یک از معیارها

معیار
وزن نسبی

ظرفیتسازی

توانمندسازی

ارتقا مشارکت مردمی

ارتقا هویت

بهرهگیری از
فناوریهای نوین

∑

0/34

0/20

0/31

0/1

0/05

1

شهری...
به مدیریت
شهروندان
محور بر
اثرات مدیریت محله
بررسی
تابستان 1390
بهار و
اعتمادپنجم/
روی سال
هشتم/
شماره
شهر
هویت

جدول  .4وزن نسبی دادهشده به هر یک از شاخصها
معیار

ظرفیتسازی

ارتقا مشارکت مردمی

توانمندسازی

ارتقا هویت
بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین

وزن نسبی شاخصها

شاخص
آموزش حقوق شهروندی

0/41

آموزش در حوزه مدیریت بحران

0/19

آموزش در حوزه سالمت جسم و روان

0/2

آموزش در حوزه نحوه تربیت کودکان

0/2

مشارکت ساکنین محلی در فعالیتهای هنری

0/43

مشارکت ساکنین محلی در فعالیتهای ورزشی-تفریحی

0/37

استفاده از گزینههای خالق ساکنین محلی

0/20

توانمندسازی اقتصادی بانوان محله

0/45

توانمندسازی نیازمندان محله

0/41

توانمندسازی تشکلهای ورزشی محله

0/14

اطالعرسانی در حوزه بناهای واجد ارزش محله

0/4

اطالعرسانی در حوزه پهنههای طبیعی واجد ارزش محله

0/4

اطالعرسانی درزمینۀ افراد شاخص محله

0/2

آموزش فنآوریهای نوین

0/7

بهروزنگه داشتن سایت محله در اطالعرسانی به ساکنین محله

0/3

با شــاخصها بر اساس طیف لیکرت امتیاز داده شد .در ادامه بهمنظور ارزیابی

عملکرد موفقتری نسبت به سرای محله تجریش داشته باشد.

عملکرد ســراها در ارتباط با هرکدام از شاخصها مانند نحوه عملکرد سرای
محله تجریش و شــهادت درزمینۀ آموزش حقوق شــهروندی ،فرمول زیر در

آزمون یومن وایت نی

محیط  SPSSنوشــته شد تا با تکیه بر اعداد بهدستآمده از فرمول زیر بتوان

برای آنکه میزان اعتماد ســاکنین محلی دو محله شــهادت و تجریش نسبت

به تحلیل عملکرد سرای محله تجریش و شهادت پرداخت.

به مدیریت شــهری سنجیده گردد ،پرسشــنامهای مطرح گردید که سؤاالت

رابطه .2فرمول تحلیل عملکرد هر یک از شاخصها در دو سرای محله

این پرسشنامه در ادامه ســؤاالت مربوط به ارزیابی عملکرد دو سرای محله

هویت شهر

Di=wi×Ei

10

تجریش و شهادت آورده شده بود و از همان  192نفر از شهروندان خواسته شد

که در این رابطه Di،شاخص تحلیل عملکرد هر یک از شاخصها در دو سرای

به اعتماد و مشارکت نیز پاسخ دهند .سپس دادههای مربوط به پرسشنامه

محله تجریش و شهادت است wi .وزن نسبی هر یک از شاخصها (برگرفته

اعتماد وارد محیط  spssگردید و با اســتفاده از آزمون یومن وایت نی میزان

از ماتریس  )WANPبوده و  Eiامتیازات دادهشده در قالب طیف لیکرت به گویه

اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در دو محله تجریش و شهادت مقایسه

پرســشنامههای تکمیلشده توسط ســاکنین محلی است .پسازآنکه مقادیر

گردید .فرض  H1در آزمون یومن وایت نی این اســت که به نظر میرســد

عددی از فرمول باال به دست آمد سپس در محیط  SPSSآمارههای توصیفی

میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت شــهری در بین مردم محله شهادت و

برای هر یک از شاخصها و معیارها شامل میانگین ،میانه ،واریانس ،انحراف

تجریش متفاوت است.

از معیار،چولگی و سایر موارد ،برای دو سرای محله شهادت و تجریش محاسبه

با تکیهبر نتایج حاصل از جدول  6میتوان موارد زیر را استخراج نمود،

گردید که در اینجا فقط به ذکر آماره توصیفی میانگین برای پنج معیار مذکور

-بیــان معناداری یــا عدم معنــاداری تفاوت میــزان اعتماد

در قالب جدول  5بسنده شده است.

شــهروندان به مدیریت شــهری در بین مردم محله تجریش

همانطور که جدول  5نشــان میدهد ســرای محله شــهادت توانسته است

و شــهادت :در تفســیر نتایــج آزمــون یومن-وایــت نی بــرای اینکه

شماره سی و دوم /سال یازدهم /زمستان 1396
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جدول  .5مقایسه میانگین عملکرد دو سرای محله تجریش و شهادت در ارتباط با معیارها
سرای محله
تجریش

سرای محله
شهادت

معیارهای ارزیابی عملکرد
سرای محالت

نتایج کلی بهدستآمده از بررسی متغیرها در محلههای
موردمطالعه

میانگین

میانگین

3/07

ظرفیتسازی

میانگین معیار ظرفیتسازی درسرای محله شهادت بیشتر ازسرای
محله تجریش است.

2/72

ارتقاء هویت

میانگین معیار ارتقاء هویت درسرای محله شهادت بیشتر ازسرای
محله تجریش است.

2/46

2/70

ارتقاء مشارکت مردمی

میانگین معیار ارتقاء مشارکت مردمی درسرای محله شهادت بیشتر
ازسرای محله تجریش است.

2/52

3/01

توانمندسازی

میانگین معیار توانمندسازی درسرای محله شهادت بیشتر ازسرای
محله تجریش است.

2/17

2/72

بهرهگیری از فناوریهای نوین میانگین معیار بهرهگیری از فناوریهای نوین درسرای محله شهادت
بیشتر ازسرای محله تجریش است.

2/18

2/78

مشــخص شــود که آیا میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت شــهری در

طبق نتایج این جدول میانگین اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در بین

بین محله شــهادت و تجریش متفاوت اســت ،باید از نتایج جدول شــماره

مــردم محله تجریش با مقدار ( )81/52کمتر از میزان آن در بین مردم محله

 6اســتفاده گردد ،با اســتناد بــه مقدار آزمــون  )3.744( zکه در ســطح

شهادت با مقدار ( )111/48است.

خطای کوچکتر از  0/01معنیدار اســت ،باید گفت که با اطمینان  0/99به

هویت شهر
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لحاظ آماری میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در بین مردم محله

آزمون اسپیرمن

شهادت و تجریش متفاوت است .این نتیجه داللت بر تأیید فرض  H1تحقیق

پسازآنکه مشخص گردید که عملکرد سرای محله شهادت از سرای محله

مبنیبر تفاوت میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری در بین مردم محله

تجریش بهتر بوده اســت و همچنین میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت

شــهادت و تجریــش و در مقابل ر د فرض  H0تحقیــق مبنیبر عدمتفاوت

شهری در بین ساکنین محله شهادت بیشتر از محله تجریش است میتوان

میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت شــهری در بین مردم محله شهادت و

به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه عملکرد سرای محله شهادت موفقتر

تجریش دارد.

بوده اســت بنابراین میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت شــهری در محله

 -بیان کیفیت تفــاوت میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت

شهادت نیز بیشتر از تجریش اســت .بهمنظور آنکه رابطه بیانشده بهصورت

شهری در بین مردم دو محله تجریش و شهادت :در تفسیر نتایج

علمی اثبات گردد در ادامه از آزمون اسپیرمن استفاده شد تا مشخص گردد که

آزمــون یومن -وایت نــی ،عالوه بر تعیین معنیداری تفــاوت یا عدمتفاوت

آیا میان عملکرد سرای محله و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری رابطه

میزان اعتماد شــهروندان به مدیریت شهری در بین مردم دو محله تجریش

وجود دارد یا خیر و همچنین مقدار این همبستگی چه قدر است.

و شهادت ،میتوان مشــخص نمود که میزان اعتماد شهروندان به مدیریت

فرض  H1در آزمون اســپیرمن ،بین عملکرد ســراهای محــات و اعتماد

شــهری در بین کدامیک از این دو محله بیشــتر و در کدامیک کمتر است.

شهروندان به مدیریت شهری رابطه وجود دارد.

برای رسیدن به این منظور ،میتوان از نتایج جدول شماره  7استفاده نمود.

نتایج همبستگی اسپیرمن در جداول زیر نشان دادهشده است .همانطور که

11

جدول  .6نتایج حاصل از آزمون یومن وایت نی
3169/500

Mann-Whitney-U

Sum of Ranks

Mean Rank

N

REGION

7825/500

Wilcoxon W

7825/50

81/52

96

محله تجریش

-3/744

Z

10702/50

111/48

96

000.

Asymp. Sig.

محله شهادت
Total

192

اعتماد شهروندان به
مدیریت شهری

شهری...
به مدیریت
شهروندان
محور بر
اثرات مدیریت محله
بررسی
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جدول  .7نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن در سرای محله شهادت
عملکرد سرای محله
شهادت

اعتماد ساکنین محله شهادت به
مدیریت شهری

).414 (12

1.000

.000

.

)Sig. (2-tailed

96

96

N

1.000

)**(.414

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

96

96

N

Correlation Coefficient

اعتماد ساکنین محله شهادت به
مدیریت شهری

Spearman’s
rho

عملکرد سرای محله شهادت

جدول  .8نتایج حاصل از آزمون اسپیرمن در سرای محله تجریش
عملکرد سرای محله
تجریش

اعتماد ساکنین محله تجریش به
مدیریت شهری

).208 (13

1.000

.042

.

)Sig. (2-tailed

96

96

N

1.000

)*(.208

Correlation Coefficient

.

.042

)Sig. (2-tailed

96

96

N

Correlation Coefficient

اعتماد ساکنین محله
تجریش به مدیریت شهری

Spearman’s
rho

عملکرد سرای محله تجریش

اعتماد شــهروندان به مدیریت شهری وجود دارد که مقدار آن برابر با 0/414

مناسب بودن فضا برای فعالیتهای انجمنهای داوطلبانه و استفاده از نظرات

است.

ساکنین در تمامی برنامهها موجب پویایی این سرای محله شده است.از طرفی

جدول  8نیز نشــان میدهد که با اطمینان  0/95و ســطح خطای کوچکتر

دیگر نتیجه آزمون یومن وایت نی نیز نشــان داد که میزان اعتماد شهروندان

از 0/05رابطه آماری معنیداری بین دو متغیر عملکرد سرای محله تجریش و

به مدیریت شــهری در ســاکنین محلی محله شــهادت با میانگین 111.48

اعتماد شهروندان به مدیریت شهری وجود دارد که مقدار آن برابر با 0/208

بیشــتر از محله تجریش با میانگین  81.52بوده است .بنابراین میتوان چنین

اســت .با مقایسه میان مقادیر همبستگی بهدستآمده در دو محله شهادت و

نتیجه گرفت که هرچه میزان رضایتمندی شهروندان از خدماترسانی سرای

تجریشمیتوان به این نتیجه رسید که مقدار این رابطه همبستگی در محله

محلهشان بیشتر باشد ،میزان اعتماد آنان به مدیریت شهری نیز بیشتر خواهد

شهادت بیشــتر از محله تجریش است .چراکه عملکرد موفقتر سرای محله

بود.ولی باید به این امر توجه داشت که سرای محالت نمیتوانند بهتنهایی،

شهادت نســبت به تجریش باعث شــده اســت میزان اعتماد شهروندان به

هرگونه عمل مفید و ســازنده اجتماعی در راســتای افزایش اعتماد اجتماعی

مدیریت شهری در محله شهادت بیشتر از محله تجریش شود.

به مدیریت شــهری انجام دهند .بنابراین اگر میخواهیم اعتماد شــهروندان

نتیجهگیری

به مدیریت شــهری افزایش یابد ،نیاز بــه نهادهایی داریم که در تعامل باهم،
بتوانند مشکالت شهری در همه زمینهها را به حداقل برسانند .به نظر میرسد

نتایج بهدستآمده از این مقاله نشان میدهد که سرای محله شهادت توانسته

یکــی از نهادهای مهمی که میتواند در کنار ســرای محالت زمینه را برای

است در هر پنج معیار ظرفیتسازی ،ارتقای هویت ،ارتقای مشارکت مردمی،

افزایش اعتماد شهروندان به مدیریت شهری فراهم کند ،نهاد شوراهای محلی

توانمندســازی و بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین نســبت به سرای محله

و شهری است.

هویت شهر

 0/01رابطه آماری معنیداری بین دو متغیر عملکرد ســرای محله شهادت و

است که وجود مدیریت انعطافپذیر ،اســتفاده از نیروهای متخصص محلی،

شماره سی و دوم /سال یازدهم /زمستان 1396

نتایج جدول  7نشـ�ان میدهد با اطمینان  0/99و سطح خطای کوچکتر از

تجریش عملکرد موفقتری داشــته باشــد .البته توجه به این نکته ضروری
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نهاد دیگر ،شهرداری است .شهرداری ازجمله نهادهایی است که بهطورمعمول

 .3حبیب ،فرح؛ نادری ،مجید؛ جهانشاهلو ،لعال؛ و فروزانگهر ،حمیده .)1391( .سنجش

شهروندان ،توسعه یا عدم توسعه شهرشان را درگرو عملکرد این نهاد میبینند.

چهارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تأکید بر نقش فضاهای عمومی.

بنابرایــن ،اگر مســئوالن شــهرداری میخواهند مردم بــا اکثریت قاطع در

هویت شهر.14-5 ،)12( .

طرحهای آنان مشــارکت کنند ،ضروری است که بیشازپیش در ارائه خدمات

 .4حســینآبادی ،مصطفی ،و تقوایی ،علیاکبر. )1388( .آموزش شهروندی و رویکرد

شــهری حســاس بوده و در همه امور ازجمله هزینهها ،درآمدها و..به مردم،

محله محوری ،نقش نهادها و ارکان محلهای در آموزش شهروندی .مسکن و محیط

روشنگری کنند.

روستا.97-88 ،)125( .

در زیر برخی از راهکارها و پیشنهادات بهمنظور ارتقای عملکرد سرای محالت

 .5حســینی ،علیاصغر .)1389( .بررســی عوامل مؤثر بر اعتمــاد اجتماعی .معرفت.

در جهت افزایش اعتماد شهروندان ارائه میگردد:

(.42-31 ،)151

-انتشار هفتهنامه و ماهنامههای محلی با موضوعات مختلف در سطح تمامی

 .6عربانی دانا ،علی .)1385( .بودجه شهرداری سیاتل را مردم تعیین میکنند .ماهنامه

محله بهمنظور اطالعرســانی مــداوم به شــهروندان و همچنین؛ اختصاص

شوراها.44-51 ،)3( .

ستونهایی از این مطبوعات به خود شهروندان برای اظهارنظر در مورد مسائل

 .7ذاکری ،هــادی .)1391( .مجموعه آییننامهها و دســتورالعملهای ســاماندهی

و مشکالت محله خود؛

مشارکتهای اجتماعی در محالت شهر تهران( ،ویرایش .)3تهران :فرهنگ و تمدن.

-شناســایی افراد معتمد محله و دعوت از آنــان بهمنظور همفکری درزمینۀ

 .8نادری بوانلو ،محمد .)1389( .تحقق مشارکت شهروندی در قالب محله محوری با

اداره امور محله؛

توجه به شرایط ایران ،مجموعه مقاالت شهروندی و مدیریت محلهای .اولین همایش

-ســاماندهی فعالیتهای پراکنده افراد درزمینۀ مشــارکت از طریق تشکیل

شــهروندی و مدیریت محلهای حقوق و تکالیف در ایــران .آبان( ،29ص .)51-33

انجمنها؛

تهران.
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Assessment Effects of Neighborhood Management-based on the
Trust of Citizens in Urban Management
(A Comparative Study of Two Tehran Neighborhoods: Tajrish and Shahadat)
Hamid majedi, Ph.D.,Associate Professor, Faculty of Civil, Architecture And Art, Islamic Azad University, Science and research
Branch,Tehran, Iran.

Najme dashtaki*, M.A. Student on Urban Planning, Faculty of Civil, Architecture And Art, Islamic Azad university, Science
and Research Branch,Tehran, Iran.

Abstract
In the recent years many of urban management institutions in the world have an emphasis on promoting a bottom-up participatory
approach in the neighborhood associations.
‘Neighbourhood management’ is an approach that enables local communities and service providers to work together at a
neighbourhood level to improve services and quality of life. It does this by joining up local services and making them more
responsive to local needs. It is a process which recognises the uniqueness of each place; allowing the people that live, work or
provide services in it to build on its strengths and address specific challenges.In another definition ‘Neighbourhood management’
(NM) is broadly defined as a process which brings the local community and local agencies together, at neighbourhood level, to
tackle local problems and improve local services. This process has been particularly applied to deprived neighbourhoods. There
are seven key elements of Neighbourhood management:
A clearly defined neighbourhood, Resident involvement and support for residents to get involved, A dynamic neighbourhood
manager with ‘clout’, A local partnership to provide strategic direction, Support and commitment from the local authority and
Local Strategic Partnership, Quality information, Commitment of service providers.
Neighborhood management tackles"quality of life" issues in communities through working to narrow the gap between the most
disadvantaged neighbourhoods and the rest of society.it focuses on six target areas:crime and community safety, Education,
Its aim is to change the way mainstream services are delivered through: changing corporate policies,reallocating mainstream
resources,reshaping the way mainstream services are delivered, joining up services and imporving access for service users.
Iran is the country that has low level of citizen participation in urban management .because of this matter in this recent years Trying
to achieve neighborhood management- based. Creation of neighborhood houses and community participation in community
guidelines are crucial steps towards realize this approach in urban management.
This article aims to evaluate the performance of two neighborhoods House in Tajrish and Shahadat neighborhoods in Region
tehran and Effects of neighborhood management- based on the trust of citizens in urban management . Research methods that was
employed for this paper is descriptive – analytical and ANP techniques, Mann Whiteney-U test and Spearman's test are statistical
methods that used in this research. The results show that neighborhood house in Shahadat neighborhood has been able to witness
his performance and for this matter increase the level of citizens' trust in city management unlike Tajrish neighborhood. However
the existence of flexible management and use of local expertise is effective for better Neighbourhood management.
There are some suggestions in order to improve performance in two neighborhood houses: Published weekly and monthly
publications on various topics in neighborhoods, Identify authoritative people and inviting them to the neighborhood houses,
Promote participation in decision-making neighborhood houses, Putting useful information on the website to learn more and more
local residents about their neighborhood houses, use of neighborhood schools in order to create training programs in association
with civil rights and partnerships.

Keywords: Neighborhood Management-Based‚ Neighborhood houses‚ Trust‚ Tarticipation.
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