بررسی راهکارهایی جهت ایجاد و افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان محله امانیه
در برنامه های فرهنگی محله
چکیده
دير زماني نیست كه جامعة ما در مواجهه با دنیاي مدرن و اخذ برخي سازوكارهاي زندگي امروزين ،خواسته و
ناخواسته ،تغییراتي را در فضاي زندگي اجتماعي خود داده است .اين تغییرات گاه به تغییر در هستي اجتماعي
نیز انجامیده است .محله يکي از اين هستيهاست كه امروزه ،وضعیت و ويژگيهاي متفاوتي يافته است .محله،
ديگر همچون گذشته در نگاه ساكنان آن شامل محدودة جغرافیايي و اجتماعي مشخص پیشین نميشود؛ هم
حدود جغرافیايي محلهها تغییر كرده است و هم برداشت افراد از محله متفاوت شده است .اين تفاوت را گاه
ميتوان بین ساكنان محله با سازمانهاي خدمترسان محلي و حتي بین ساكنان با يکديگر مشاهده كرد .در
گذشته ،ساكنان مرزهاي محلهها ،همچنان خود را عضو همان محله ميدانستند ،اما امروزه ،عليرغم
نامگذاريهاي جديد براي محلهها از سوي شهرداری ،که البته در بسیاری از موارد برآمده از ویژگیهای
پیشینی و تاریخی آنهاست ،گاه مالحظه میشود که برخی ساکنان محلهها دچار نوعی آشفتگی
شناختي نسبت به مرز محلة خود هستند و حدود محله را به خیابان و كوچة محل سکونت خود و حتي
كوچههاي محلة مجاور محدود ميكنند .اين آشفتگي در كنار برخي ناپايداريهاي جمعیتي كه ناشي از
جابهجاييهاي هر سالة اجارهنشینان است ،فضاي اجتماعي محلهها را با اختاللهايي مواجه كرده است .در چنین
شرايطي ،و با توجه به از بین رفتن بخشي از فضاهاي عمومي محلهها كه موجد روابط اجتماعي و تعمیق آن بود،
وجود فضاهايي براي شکل دادن به مواجهههاي شخصي و فعالیتهاي جمعي در سطح محلهها ضرورت و اهمیت
يافتهاند.
وجود فضاها و امکانات جديد كه بتوانند ،محملي براي گسترش و تعمیق روابط اجتماعي در سطح محله باشند و
زمینههاي شکلگیري مشاركتهاي جمعي را فراهم آورند ،و از اين طريق هويتهاي محلي را بازسازي كنند،
ضرورت و نیازي است كه بيتوجهي به آن ميتواند از يکسو حدود اجتماعي محله را تهديد كند و از سوي ديگر
آسیبهاي اجتماعي را در آن افزايش دهد .احداث بوستانهاي محلي ،خانههاي فرهنگ ،تاحدودي فرهنگسراها و
خانة سالمت از جمله فضاهايي هستند كه در كنار فضاهاي سنتي ،اليههاي ديگري از روابط اجتماعي درون
محله را سامان ميدهند .در سالیان اخیر نیز سراي محله فضايي است كه اين روابط را در سطوح ديگري و با
هدف افزايش مشاركتهاي اجتماعي در محله دنبال ميكند .مشاركت اجتماعي ،ميتواند بر پويايي محله،

گسترش شبکه روابط اجتماعي در آن ،افزايش سرمايههاي اجتماعي ،شناخت ظرفیتهاي اجتماعي و فرهنگي
محله ،تقويت همبستگي اجتماعي و بازتولید هويت جمعي ساكنان محله تأثیرگذار باشد.
از آنجا كه در طول  3سال فعالیت خانه پژوهش در محله امانیه باتوجه به ويژگي هاي خاص آن مانند اداري
تجاري بودن و نخبگي ساكنان محله ،كمبود مشاركت همواره يکي از مسائل اصلي مدنظر مديريت محله و ديگر
ارگان هاي اجتماعي محالت بوده است ،بررسي راهکارهايي جهت ايجاد و افزايش مشاركت اجتماعي شهروندان
محله امانیه در برنامه هاي فرهنگي محله براي رسیدن به وضعیت ايده آل مشاركت محله مفید خواهد بود.
در اين بررسي سعي خواهد شد مشاركت اجتماعي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن كه شامل اعتماد اجتماعي،
انسجام اجتماعي ،رضايت مندي و حس تعلق محله اي است مورد سنجش قرار گرفته و از اين طريق تحلیل
براي وضعیت كنوني مشاركت به منظور رسیدن به مشاركت اجتماعي هر چه بیشتر شهروندان به دست آيد.
بر طبق آيیننامه "مشاركتهاي اجتماعي در محالت شهر تهران" سراي محالت ركني اجرايي محسوب ميشود
كه در سطح محله و متناسب با ركن مشورتي و نظارتيِ شوراياري ،زمینههاي مشاركت اجتماعي ساكنین محله
را در اداره آن مهیا ميكند .سراي محله در كنار شوراياري مأموريت دارد مشاركتهاي مردمي را در اداره امور
شهر از طريق بکارگیري توانمنديها و ظرفیتهاي مادي و معنوي آنان و استفاده مثبت از امکانات افزايش داده
و به كار گیرد .هويت محلهاي را تقويت كند ،اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداري و ساكنین را بهبود بخشیده و
همکاري مشترک شهرداري و شهروندان در انجام فعالیتهاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي و رفاهي را میسر سازد
(ذاكري)830931،
تأمین اهداف باال در هر يک از محالت شهر تهران از طريق مدير محله ،بازرس ،كارگروههاي تخصصي و خانههاي
دوازدهگانه صورت ميگیرد .همچنین سراي محالت به عنوان بازوي اجرايي شهرداري در محالت عمل كرده و
برنامههاي متنوعي را با موضوعاتي نظیر آموزشهاي شهروندي ،سالمت ،ورزش همگاني و توانمندسازی بانوان به
اجرا میگذارند .این نهاد همچنین مسئولیت خطیر جلب مشارکتهای مردمی را به دوش میکشد و موظف
است تودههای مردم را به مشارکت در اداره و نگهداری محله ترغیب کند.
در حقیقت مديريت و اداره محله توسط سراي محله و نهادهاي وابسته به آن تنها زماني به طور واقعي تحقق
مييابد كه سراي محله با هدايت هیئت امنا و مدير محله ،تمامي گروهها و نهادهاي اجتماعي مستقر در محله را
جهت مشاركت در اداره آن بسیج كند.

