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 چکیده
ایت اجتماعـات محلـی بـا در نظرگـرفتن و تبعیـت از      مدیریت شهري به معنـاي اداره امـور شـهر بـه منظـور پایـداري و رضـ       

سازد تا مشـارکت محلـی را بـه    هاي اجتماعی را ضروري می توجه به سرمایه یابی به چنین مدیریتی،هاي ملی است. دست سیاست
ي ارتباط مردم منظور بسیج منابع نهفته شهروندان براي رفع مشکالت فزاینده هموار سازد. درحالی که مدیریت محله در تهران برا

باشـد و هنـوز    و اجتماعات محلی با شوراي شهر و مدیریت شهر تهران(شهرداري) ایجاد شده، فاقـد اثربخشـی و کـارایی الزم مـی    
عنوان  هاي اجتماعی را بههاي اخیر بسیاري از جوامع، سرمایهجایگاه مشخصی در ساختار مدیرت شهري پیدا نکرده است. در سال

این مقالـه   .اندتقویت جوامع شهري و کاهش مسائل و مشکالت مدیریت شهري پذیرفته  ،ي براي تجدید قوا جزئی از یک استراتژ
هاي اجتماعی و ارتباط آن با مدیریت محله پرداختـه اسـت. بـراي    سرمایهبررسی مفهوم  هبتحلیلی و پیمایشی  -با روش توصیفی 

 شـمی و سـلیمانی  ها نامـه در بـین سـاکنان دو محلـه     پرسش 201تعداد اي، هاي اجتماعی و مشارکت محلهبررسی  میزان سرمایه
بـا   T و همچنین آزمـون  Spss افزار ها از نرمشهرداري تهران توزیع  گردیده است. براي تجزیه و تحلیل داده 10(تیموري) منطقه 

هـاي  وت معنـادار بـین سـرمایه   استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجـود تفـا   نمونه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون دو
 )بیشتر می باشد 2,754با شمیها از محله 3,231 با ي اجتماعی در محله تمیوريها میزان سرمایه( باشد اجتماعی در دو محله می

گذاشته است، یعنی بین تمایل به مشـارکت و   این دو محلهکه این امر تاثیر خود را به صورت متفاوت در میزان مشارکت ساکنان 
هاي اجتماعی و مشارکت عینی در محالت وجود  هاي اجتماعی همبستگی وجود دارد، اما هیچ گونه همبستگی بین سرمایه مایهسر

شمی ، میزان آشنایی و میزان مشارکت ها هاي اجتماعی در محله تیموري به نسبت محله همچنین با وجود باال بودن سرمایه .ندارد
هاي اجتماعی در محله تیمـوري کمتـر    دهد که  سرمایهباشد؛ این امر نشان می ي بیشتر میشمی از محله تیمورها واقعی در محله

هایی بـراي   به همین دلیل بایستی سازوکاره مورد بهره برداري قرار گرفته و در مشارکت واقعی ساکنان تاثیر چندانی نداشته است.
ن امر با تفویظ اخیتارات بیشتر به نهادهاي محله اي و ساکنین به واقعیت تبدیل نمودن مشارکت ذهنی به عینی فراهم شود، که ای

  محله محقق می گردد.
  

 2شهرداري تهران 10هاي اجتماعی، مشارکت، منطقه  : مدیریت محله، سرمایههاي کلیديواژه
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  مقدمه
 جهانی دوم، جنگ از پس و بیستم قرن دوم  نیمه از

 اع اقتصادياوض در بنیادي و ساختاري تغییرات دنبال به
 و تحقیقـات  نظري مطالعات جهان، سیاسی و اجتماعی
 طور به ریزي شهريبرنامه و مدیریت بخش در کاربردي

 به وادار را امور شهري متخصصان و نظران صاحب جدي
 ي دموکراتیـک هـا  نظـام  سـوي  بـه  محسوسی چرخش
 کالن به سطوح خرد از شهرها ي اداره رویکرد و شهري
). از ایــن رو لــزوم 36: 1392 همکــاران، (فنــی و کــرد

برنامـه ریـزي شـهري بـه     توجه به مشارکت محلی در 
اي افــزایش یافتــه اســت و مســئوالن صـورت گســترده 

ترین و تنها راهبرد دریافته اند که مشارکت محلی مهم
شـناختن مشـارکت و حضـور    و راهکار براي به رسمیت

هــا  ریــزي و اطمینــان از همراهــی آنمــردم در برنامــه
تواند زمینه تحقق توسعه پایدار اشد که این امر میب می

   ).NICK,2008 :44( شهري را نیز فراهم سازد
نگرتوان میراشهريریزي برنامهدرمردممشارکت

هاي نارساییبابرخورددربینانه واقعوگرایانه عملشی

 تلقّـی  پـایین  به باالاز  اصطالح بههايبرنامهزاناشی 
 از ریـزي  برنامـه  درمشارکت آنها  و مردم به توجه  کرد.
در 1970ازوپیشـرفته کشـورهاي در1960هاي سال

  دنبال به شنگراینشد.مرسومپیشرفتبهروکشورهاي
 و شد  آغاز توسعه هاي برنامه در اجتماعی ابعاد بر تأکید

 بسـتر  عنـوان  بـه  اجتمـاعی،  پایداري به توجه اهمیت با
 قـرار  بیشـتري   توجـه  مـورد   ريپایـدا   ابعاد سایر تحقّق
). ازسـوي  5: 1391(سـجادي و همکـاران،   است  گرفته
توجـه بـه مشـارکت مـردم     هـاي جنبـه ازیکـی دیگر، 

هـاي نظـام اجتمـاعی یعنـی     شناخت نیازها و واقعیـت 
هاي اجتماعی و اهمیـت آن در  توجه به  مفهوم سرمایه

  ).Gilchrist, 2009:111( باشد می رویکرد این
 اقتصـادي  قلمـرو ر د در اصل سرمایهژهواچند هر

 در گذشـته  دههدوحدودازاماشود،میگرفتهکاربه
اي قـرار   فزاینـده  بـه روپـذیرش مـورد اجتماعیقلمرو
 مـوارد  از یکـی  عنـوان  بـه  حاضر حال در و است گرفته

 (صـیدایی و  باشدمی مطرح  ریزي شهري برنامهدرمهم
جتمــاعی در ســه هــاي ا ). ســرمایه2: 1388 همکــاران،

باشـد کـه در ایـن     سطح خٌرد، میانی وکالن مطرح مـی 

باشـد.   پژوهش سطح خرد آن یعنی محله مد نظـر مـی  
بنابراین این مقاله با پشتوانه مبـانی نظـري مـرتبط بـا     

هـاي اجتمـاعی بـه بررسـی     و سـرمایه  مدیریت محلـه 
هاي اجتماعی و نقـش آن در طـرح    ارتباط بین سرمایه

شهرداري تهران  10محله منطقه  مدیریت محله در دو
پرداخته و بـا مجموعـه اي    ها از طریق جمع آوري داده

بنــدي ارتبـاط بــین  هـا بــه تحلیـل و جمـع    از شـاخص 
هاي اجتماعی و مدیریت محله مبادرت ورزیـده   سرمایه
  است.  

  
   طرح مسأله

درصـد جمعیـت    66بینی اسـتقرار بـیش از   با پیش   
الدي، جهان در حال می 2020جهان در شهرها تا سال 

). Morgan, T. 2003: 7( تبدیل به جهانی شهري است
طـور اعـم و در    از این رو مدیریت شهري در آینـده بـه  

طور اخـص، درگیـر نـوعی چـالش      قرن بیست و یکم به
چالشی که خود تابعی از تغییـر و تحـوالت    ؛خواهد بود

سیاسـی و بـین المللـی     ،فناورانه، جمعیتـی، اقتصـادي  
ــی  ــوب م ــردد.  محس ــزایش گ ــاس و  اف ــزون مقی روزاف

ل شـهرها و همچنـین   ئگستردگی و نیز پیچیدگی مسا
هاي سنتی بوروکراتیک آشکارشدن بی کفایتی سیستم

گـرایش بـه   ایجـاد  و تصمیم گیري باال به پایین، سبب 
تصمیمات بـزرگ و   ،که در آناست  ییها سوي سیستم

بین صـاحبان منـافع شـهري اتخـاذ      کوچک با اشتراك
و مردم محلی بیشتر درگیر تعیین سرنوشت خـود   شود

 ,Glen Klatovsky( از طریـــق مشـــارکت باشـــند

، جهان شـاهد تجدیـد   1970از اواخر سال  ).2010:12
ا یتلفعاحیات قابل توجهی از  شهروندي بوده است  یھ

ــا و    ــري نیازه ــه ســاز شــکل گی ــن تحــوالت زمین و ای
هاي جدیدي بـا عنـوان مشـارکت، اجتماعـات     خواسته

هـاي اخیـر، بسـیاري از    محلی و... شده است. در سـال 
مقامات دولتی، رهبران مدنی، و دانشـگاهیان،  مفهـوم   
توانمندسازي جامعه به عنوان جزئی از یـک اسـتراتژي   

انـد   براي تجدید قوا و تقویت جوامع شهري را پذیرفتـه 
)Dreier, 1996:45(  امروزه با نقد رویکردهاي کالن در

سـوي  ه جدید ب هاي شایش دریچهمطالعات شهري و گ
تأکید بر واحدهاي کوچکتر عینـی، مالحظـات شـهري    
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ایـن  دستخوش دگرگـونی اساسـی گردیـده اسـت. در     
 بر پایـه گردد که ساکنین این واحدها  رویکرد تأکید می

تجربــه طــوالنی زنــدگی در محــیط شــهري مشــترك  
هاي روزمره خـود   توانند بسیاري از نیازها و ضرورت می

گیري نظام  در صورت شکل ،فت کنند و به عالوهرا دریا
اي بهتر قادر خواهنـد بـود بـا مشـارکت در      نوین محله

گیري معضالتی گردنـد   اي خود مانع شکل حیات محله
 دهـد  که کلیت حیات شهري را مورد تهدیـد قـرار مـی   

گذشــته در ســطح   . در دو دهــۀ)58: 1387 (موســوي،
ی و مشـارکت  جهانی تأکید بیشتري بر توسعه اجتمـاع 

بـه   در سـطح محلـه   ریزي اجرایـی  شهروندان در برنامه
 توســعه). Kowalski, 2005:34( عمــل آمــده اســت

 و دموکراتیـک  مشـارکتی،  فرآینـدي  قالـب  در اي محله
 توسعه کشورهاي در گذشته، دهه چندین از محورمردم
 و شـهري  پایدار توسعه يها برنامه محور عنوان به یافته،

 است. کالن گرفته قرار تأکید مورد يشهر کالن مناطق
 مـدیریت  خصوص در متعددي تنگناهاي با تهران شهر

 کنونی رویکرد و ستا روبرو ،شهر فضایی سازمان بهینه
 بـه  اتکـاء  عدم دلیل به آن، متمرکز و کالن مدیریت در
 پایـدار  يهـا  نظـام  مردم، مشارکت محلی، کارهايزوسا

 واقعـی  نیازهـاي  سـازي  بـرآورده  لذا و محلی اکولوژیک
 اسـت.  نشـده  منتهی شهري پایدار توسعه به  ساکنین،
 نقطـه  عنـوان  بـه  شـهري،  محـالت  ي توسـعه  بنابراین،
اسـت   شده شناخته تهران پایدار مدیریت توسعه آغازین

ــی و ــاران (فن ــق   ).38: 1392 ،همک ــتاي تحق در راس
رویکرد مشارکتی و تمرکززدایی از مدیریت شـهري در  

گیري به بعد همراه با شکل 80ز دهه شهر تهران ا کالن
ها و شوراهاي شهر و روستا و به تبع آن طرح شورایاري

مدیریت محله در مدیریت شهري اجرا گردیـده اسـت.   
ریزي شـهري مفـاهیم   ي برنامهها همراه با تحول نظریه

جدیدي از حوزه جامعه شناسی وارد برنامه ریزي شده 
اجتمــاعی  هــاي اســت؛ یکــی از ایــن مفــاهیم ســرمایه

 رویکردهـاي  پیگیـري  امـروزه  کـه  طـوري  ؛ بهباشد می

 و جوامـع  در اجتمـاعی  سرمایه میزان افزایش بر مبتنی
 هـاي فعالیـت  مختلف سطوح در آن از استفاده همچنین

 مـوثر  حل راه یک عنوان به شهري طراحی و یزيربرنامه

ي اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی ها هزینه در کاهش

ي مـدیریت شـهري شـناخته    هـا  برنامه و کارایی بیشتر
بـا توجـه بـه     ).31: 1391همکـاران،  (رهنمـا و  شود می

هــاي مباحــث مطــرح شــده، نقــش و اهمیــت ســرمایه
ریـزي ومـدیریت   اجتماعی در رویکردهاي نوین برنامـه 

هـاي   وضعیت سرمایه هایی مطرح است:شهري  پرسش
 (محلـه تیمـوري،   اجتماعی در محـالت مـورد مطالعـه   

آیـا بـین    شهر تهران چگونه است؟ 10منطقه شمی) ها 
سرمایه اجتمـاعی و میـزان مشـارکت مـردم در طـرح      
ــه مــورد مطالعــه تفــاوت   ــه  در دو محل مــدیریت محل

  معناداري وجود دارد؟
  

  تحقیق پیشینه
گرفتـه   با توجه به نقش و اهمیت مطالعات صـورت 

ــژوهش حاضــر مختصــري از آن ذکــر   ــا پ در ارتبــاط ب
اي ) در مقالـه 1380مانی جاجرمی (حسین ای گردد: می

بـه   "هاي اجتماعی و مدیریت شهري سرمایه" با عنوان
اسنادي در ابتدا بـه بررسـی مفهـوم و     -روش تحلیلی 

هــاي اجتمــاعی و نخســتین نظریــه  تاریخچــه ســرمایه
پردازان آن یعنی پانتام و بوردیـو پرداختـه، پـس از آن    

نقـالب و  به بررسی مدیریت شهري ایران در دوره بعد ا
اي اجتمـاعی   سـپس بـه بررسـی ارتبـاط بـین سـرمایه      

عنوان پایه مدیریت شـهري و نقـش شـوراي شـهر و      به
همچنین مسائل و مشکالت پیش روي این شـوراها در  

هـاي اجتمـاعی    ارتباط بـا مـدیریت شـهري و سـرمایه    
  اي بـا عنـوان  در مقاله موسوي سیداحمد پرداخته است.

"  بـر سـرمایه   تاکیـد  بـا  اي محلـه  توسـعه  ریزي برنامه 
 )1385 ("مشهد شهر طالب کوي محله مورد اجتماعی

 محـیط  از سـاکنان  کـه ارزیـابی   رسـد  می نتیجه این به
 احسـاس  و دارد ارتباط اجتماعی سرمایه میزان با محله
 اجتمـاعی  مشـارکت  باعث شهري به محله بیشتر تعلق

  .گردد می
نامـــه  ) در پایـــان1388علیرضـــا بـــاوان پـــوري (

 دانشـگاه  انسـانی  علـوم  دانشـکده  ارشـد،  ناسـی کارش

 در اجتمـاعی  سـرمایه  نقش"مشهد با عنوان  فردوسی

بـا   "اي مورد کوي سـجادیه مشـهد   محله پایدار توسعه
 نیـاز  جـاي  بـه  راه حل گرا است، که مبنا، دارایی نگاه

قـرار   کار مبناي است، نگر استحقاق و گرا تلقی که مبنا،
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 توسـعه  و اجتمـاعی  یهسـرما  افزایـی هـم  اسـت.  گرفته
 کوي در که بوده تحقیق این قاعده يها مؤلفه اي، محله

 واقع فخار و احمدي شهید دو گود عرصه در و سجادیه
 .اسـت  شـده  سـنجیده  مشـهد  شـهرداري  5 منطقه در

 براسـاس  تحقیـق  فرضـیه  آزمـون  از پس تحقیق نتایج
بیانگر این نکته است  پیمایش، از شده کسب يها یافته

 پایـداري  تـوان بـه  مـی  اجتمـاعی  سرمایه ویتتق با که
 در پایـداري  بـه  یابییافت؛ همچنین دست دست محله

 و نهـادي  يهـا  پتانسیل به توجه بدون اي، محله توسعه
 و فـردي  هـاي ظرفیـت  تمـامی  از بهره گیري و انسانی
 ارتقـاء  در ادامه جهـت  .اجراست غیرقابل امري گروهی

 مـدلی  ایرانی، يشهر جامعه در اجتماعی سرمایه سطح
 نشـان  براي آن، نمودنیکم و گیري اندازه جهت بومی
 رسـیدن  جهت ضعف نقاط رفع و موجود وضعیت دادن

  ارائه شده است. مطلوب وضعیت به
ــرح (  ــه مف ــوان   1389فاطم ــا عن ــه اي ب ) در مقال

هـاي اجتمـاعی در ارتقـاء تعلـق      بررسی نقش سرمایه"
بـه   بـا روش اسـنادي   "اجتماعی شـهروندان در محلـه  

هاي اجتماعی به عنـوان یکـی    بررسی و اهمیت سرمایه
هـاي   از عوامل مهم توسـعه و همچنـین تـاثیر سـرمایه    

اجتماعی در کمک به مشارکت اجتمـاعی و در نهایـت،   
هاي توسـعه بـه صـورت ایجـاد     درآوردن چرخگردشبه

در  نهادهاي مدنی، تکوین مردم ساالري پرداخته است.
وري، بررسی نقش سرمایه این مقاله مسئله و هدف مح

اجتماعی بر ارتقاء تعلق اجتمـاعی شـهروندان درمحلـه    
ي جامعـه  هـا  می باشد. همچنین عالوه بر بررسی ریشه

شناختی سرمایه اجتماعی، عمده ترین تحوالت نظـري  
این مقوله با استناد به آثار اندیشمندانی چـون بوردیـو،   

م و ران، (بـر  کلمن، پاتنام و فوکویاما و نظریه پردازانـی 
افه و فوش و گلیـزر، الیبسـون و ساسـردوت) بررسـی     

  .شده است
اي  ) در مقالـه 1390( خـاوري  خاوري و راضیه زهرا
 اجتمـاعی  سرمایه هايشاخص تأثیر بررسی"با عنوان 

 محلـه  :مـوردي  محلـه مطالعـه   اقتصـادي  وضـعیت  بر

 بـر اقتصـاد   اعیمـ اجت سرمایه تأثیر بررسی به "طالب

 از اسـتفاده  بـا  پژوهش این هايداده اند.پرداخته محله

 دسـت  بـه  تصـادفی  گیري نمونه روش به و نامه پرسش

 مشـهد  طالب محله ساکنان آماري جامعه است. آمده

 باشـد. انـد، مـی   داشته یکسال باالي سکونت سابقه که

 شـبکه  هـاي شـاخص  که دهدمی نشانپژوهش  نتایج

 سن همین طور و مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی،

 و مهـم  هـاي شـاخص  دینـی،  اعتقـادات  نـوع  و افـراد 
 هـاي فعالیـت  در سـاکنان  مشارکتی نگاه بر تأثیرگذار

  باشد. می اشتراکی اقتصادي
  

  چارچوب نظري
: انسان براي تأمین نیازهـا و تحقـق   سرمایه اجتماعی

اهدافش نیازمند برقراري تعـامالت اجتمـاعی در قالـب    
دوسـتان و ...  یی چـون خـانواده، همسـایگان،    هـا  شبکه

باشد تا با مشـارکت فعاالنـه در اجتمـاع بـه بهبـود       می
کیفیت زندگی فردي و جمعی خود کمک کند. هرچـه  

تـر باشـد مـا شـاهد     منـدتر و هماهنـگ  این روابط نظام
تـر و بـا   دستیابی به اهداف جمعی در مدت زمان کوتاه

توانیم  صرف هزینه کمتر خواهیم بود. در این حالت می
 تحت عنوان سـرمایه اجتمـاعی نـام ببـریم    از مفهومی 

)Maloney et al., 2000:802.(   ــتفاده از ــه اس ریش
 1916بـــه ســـال » 1ســـرمایه اجتمـــاعی«اصـــطالح 

گردد. زمانی کـه ایـن اصـطالح بـراي اولـین بـار        برمی
که یک اصـالح گـر امـور مـدارس بـود،       2نیفنها توسط

، جین جیکوبز کـه  1961مطرح گردید. سپس در سال 
زنـدگی و مـرگ   «ریز شهري بود، در کتـاب   مهیک برنا

، از ایـن اصـطالح اسـتفاده    »شهرهاي بزرگ آمریکـایی 
کرد. به اعتقاد خانم جیکوبز، براي یک شـهر، هنجارهـا   

نقش سرمایه اجتماعی دارند. از ایـن زمـان    ها و  شبکه
به بعد، این مفهوم در اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت. 

قیق او در زمینـه مشـارکت   ولی، این جیمز کلمن و تح
در امور مدرسه (در شهر شیکاگو) بود که سـبب جلـب   
توجه امروزي به این مفهوم شد. پس از او بوردیو، و در 

پانتام از این مفهوم براي مطالعـه نهادهـاي    1990دهه 
دموکراتیک در ایتالیا اسـتفاده کـرد، ولـی در طـی دو     

رفتـه  شـدت مـورد توجـه قـرار گ     اخیر بوده که به دهه
است. از این منظر، سـرمایه اجتمـاعی یکـی از عناصـر     
                                                        
1. Social Capital 
2. Hanifan 
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، یـا ظرفیـت جامعـه بـراي     »جامعه مدنی«مهم قدرت 
ــت   ــق فعالی ــویش از طری ــدیریت خ ــی   م ــاي گروه ه

 (تــاجبخش، غیررسـمی، داوطلبانـه و غیردولتـی اسـت    
1384 :11.(  

همــواره از ســرمایه : اي ســرمایه اجتمــاعی محلــه
در بررسـی وضـعیت   اي نظـري   اجتماعی به عنوان پایه

توان بـر پایـه آن    شود و می اجتماعی محله استفاده می
هاي موجود در محلـه را شناسـایی و بـا دقـت      ظرفیت

بیشتري بررسی کرد. به همین منظور تالش شده است 
هاي زیـر   اي را مبتنی بر جنبه تا سرمایه اجتماعی محله

  توصیف نماییم:
اخت چنـد  عنوان یک س سرمایه اجتماعی محله به -الف

سطحی؛ سرمایه اجتمـاعی در ایـن بخـش بـه منظـور      
عنـوان ارتبــاط متقابــل چنــد   اسـتفاده مــؤثر از آن، بــه 

سطحی بین منـابع شـبکه محـور قابـل تعریـف اسـت.       
هایی کـه در درون محلـه    اعتماد متقابل در قالب شبکه

گیرنـد   ریـزي محلـه شـکل مـی     براي مدیریت و برنامـه 
اخت اجتمـاعی چنـد   تواند منجر به ایجـاد یـک سـ    می

سطحی از شـهروندان در محلـه گـردد کـه در نهایـت،      
سازد.  تري میسر می ي امور محله را به شکل آساناداره

بنابراین، سرمایه اجتماعی در سطح محله با ایجاد یـک  
کند تا اعتماد شهروندان  ساخت چند سطحی تالش می

ریزي مشارکتی در محلـه را   را جلب و مدیریت و برنامه
عه دهـد. مبنـاي ایـن جنبـه از سـرمایه اجتمـاعی       توس

عنــوان ســرمایه اجتمــاعی  چیــزي اســت کــه از آن بــه
هـا   ها و نهادهـا و شـبکه   شود و تشکل ساختاري یاد می

ــده  ــین کنن ــش تعی ــد   نق ــري آن دارن اي در شــکل گی
  ).87: 1389(عبدالهی، 

عنوان شکلی متفـاوت در   سرمایه اجتماعی محله به -ب
هاي محلـی؛ سـرمایه اجتمـاعی بـه      استفاده از ظرفیت
کارگیري نیروهاي هاي گوناگون و به دلیل ابعاد و جنبه

هـاي   مختلف، اشکال متفاوتی را در استفاده از ظرفیـت 
کند. تحقیقـات اخیـر دربـاره سـرمایه      محلی ایجاد می

اجتماعی نیز بـر اشـکال خاصـی از سـرمایه اجتمـاعی      
اجتمـاعی و   ها و هنجارهايتاکید دارد که بتواند ارزش

کار برد. همچنان کـه  سیاسی را براي تمام اجتماعات به
اجتماعی ادراك و  -هاي فرهنگی و اقتصادي  زمینهپس

دهـد،   برداشت افراد از سرمایه اجتمـاعی را شـکل مـی   
ها نیازهاي سـرمایه اجتمـاعی را نیـز     همین پس زمینه

) بـر  1999( 1دهـد. بـولن   کند و ارائـه مـی  مشخص می
هـاي داراي درجـه    نبه، مشخصـات محلـه  اساس این ج

  کند: باالیی از سرمایه اجتماعی را به شرح زیر ارائه می
ی از یـ مردم این احساس را خواهنـد داشـت کـه جز    -

  محله هستند؛
هـا   احساس مفید بودن و سودمندي کرده، توانایی آن -

  گردد؛ براي مشارکت واقعی در محله تقویت می
ته و در آن احسـاس  محله را متعلـق بـه خـود دانسـ     -

  کنند؛ امنیت می
هاي زیادي از ارتباطـات  متقابـل میـان افـراد      شبکه -

  گیرد؛   شکل می
عنــوان ابـزاري بــراي تقویــت   اجتمــاعی بـه  سـرمایه  -ج

ریزي  هاي برنامه اي؛ سیاست هاي مناسب محله سیاست
تواند از سطح ملی و کالن تعریف شـود و در سـطح    می

مشـارکتی توسـط سـاکنان     ریـزي  محلی با نگاه برنامـه 
هـاي کـالن و    ها و برنامـه  محله به اجرا درآید. در طرح

توانـد از تـوان مشـارکتی     مقیاس نیز حداقل مـی بزرگ
ها اسـتفاده شـود. قلمروهـاي پایـه      مردم در اجراي آن

ســرمایه اجتمــاعی مبتنــی بــر مفــاهیم و رویکردهــاي 
سـازي،   توانـد در قالـب توانمنـد    نظري گفته شـده مـی  

هـاي مشـارکتی و اهـداف و مقاصـد      رکت، فعالیتمشا
هـا و  هـا، توجـه بـه ارزش    عمومی به حمایـت از شـبکه  

هنجارهاي جامعه، اعتماد به عنـوان عنصـر اساسـی در    
ــی،    ــی محیطـ ــق و ایمنـ ــاعی و تعلـ ــرمایه اجتمـ سـ

اي را تقویـت و حفاظــت   هـاي مناســب محلـه   سیاسـت 
کننــد  نمایـد. در توانمندســازي، شـهروندان حــس مـی   

تواننـد   فعال و تاثیرگذار در جامعه هستند و مـی  جزئی
هایشان را مدیریت کننـد و بـه انجـام رسـانند.      فعالیت

هـا و هنجارهـاي رفتـار عمـومی و بـه      توجه بـه ارزش 
ها باعـث تقویـت حـس اعتمـاد و      اشتراك گذاشتن آن

گـردد   تعلق به افراد سـاکن در محلـه و مکـان آن مـی    
  ).1380ثانی، به نقل از شریف1999 (بولن،
 درهاي اجتماعی ومدیریت درسطح محله:  هسرمای

 در محـور محلـه  رویکـرد  به معطوف هاي دیدگاه میان

                                                        
1. B bull  
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 مفهـوم  بـر  جـدي  تأکیـدي  شهري، مدیریت و توسعه

 و بـولن  تعبیر به می خورد. چشم سرمایه اجتماعی به
 محلـی  جوامع سازنده عنصر اجتماعی اونیکس سرمایه

 بـه  مـردم  روزانه ابلمتق کنش هزاران  بین از که است

 فراینـد  خـام  مـاده  اجتمـاعی  سـرمایه  آیـد؛ می وجود

 اجتماعات نیاز توسعهپیش خود که سازي استظرفیت

 یـا  ویـژه  اشخاص میان اجتماعی است؛ سرمایه محلی

در  بلکـه  نـدارد،  قرار خاص اجتماعی ساختارهاي درون
 دارایـی  اجتمـاعی  دارد؛ سرمایه وجود مردم بین فضاي

 در کـه  اسـت  هاییپدیده بلکه نیست، دولت یا سازمان
 و پیونـدها  گیـري شـکل  بـا  بـه بـاال،   پایین از فرایندي

 عمـل  اعتمـاد،  اصـول  مبناي بر و اجتماعی هايشبکه

مـدیریت   .آیـد مـی  وجود به کنش هنجارهاي و متقابل
 شــهري در ایــران از زمــان تصــویب قــانون بلدیــه     

را پشـت  هاي فراوانی نشیب تاکنون فراز وه.ش)1286(
آمـال مشـروطه خواهـان     سر گذاشته تشکیل گردید و

سـپردن امـور بـه دسـت      سـاالري و براي استقرار مردم
 نبود آگاهی و آمدن حکومت رضاشاه وکارمردم، با روي

شناخت در میان شهرنشینان با ناکامی مواجـه   تجربه و
 شهرداري که نهـادي محلـی اسـت، عمـال بـه      گشت و

مرکزي تبدیل شد. با پیـروزي  نهادي وابسته  به دولت 
توجـه بـه    بـا  انقالب اسالمی و تحوالت ناشـی از آن  و 

اصل هفتم قانون اساسی مبنی برسپردن اداره امـور بـه   
دست مردم موضوع شوراههاي شهر و روستا مطرح شد 

 و و تشـکیل شـوراهاي شـهر    1377تـا سـال    اما عمـالً 
تشکیل شـوراها و سـپردن امـور     با  روستا محقق نشد.

اداره شهر و همچنین انتخاب شهرداران توسط اعضـاي  
زمینه تمرکز زدایی و حضور مردم در اداره  شوراي شهر

). امـا  12-10: 1380 امور شهر فراهم شده (جـاجرمی، 
با گذشت سه دهـه از تشـکیل شـوراهاي شـهر حتـی      

و اخیـرا تشـکیل نهـاد مـدیریت      هـا  تشکیل شورایاري
یریت شـهري ایـران   شهرتهران, نظام مـد  محله در کالن

مشـکالت پـیش روي خـود را     نتوانسته است مسـائل و 
 با فراهم نماید. مشارکت مردم را زمینه حضور و حل  و
نهادهـاي   مشکالت مدیریت شـهري و  مسائل و بررسی

شـوراي   دمکراتیک مدیریت شهري از قبیل شهرداري، 
اسـاس مـدل    مـدیریت محلـه بـر    هـا و شورایاري شهر،

کالت این نهادهـا را در چـارچوب   کوساك می توان مش
بنـدي نمـود. درچـارچوب    ساختاري و فرهنگی صـورت 

مقـررات کهنــه و   سـاختاري مسـائلی ماننـد قـوانین و    
ناکارآمد و ساختارهاي اداري نامناسـب و در چـارچوب   

هاي اجتمـاعی   سرمایه فرهنگی، ضعف فرهنگ مدنی و
ــران و ــه ای ــاعی   در جامع ــاد اجتم ــایین اعتم ســطح پ

ــئله ــورا،     اي مس ــاد ش ــارکرد نه ــه ک ــت ک ــدي اس  ج
مـدیریت محلـه را بـه عنـوان نهادهـایی       و ها شورایاري

هاي اجتماعی و اعتمـاد اجتمـاعی بـا    مبتنی بر سرمایه
  ).12-10: 1380سـازد (جـاجرمی،  مشکل مواجه مـی 

فـراروي مـدیریت شـهري     مشـکالت  از رهـایی  بـراي 
 مقولـه  توسعه، حال در و پیشرفته کشورهاي از بسیاري

بــه عنــوان راهکــاري  در راســتاي  اجتمــاعی رمایهســ
افزایش کارایی نهادهاي مشارکتی در مدیریت شهري و 

یت محله مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت     مدیر خصوصاً
  ).4-3: 1389 (شیخی،

 پایدار توسعه دیدگاه موازات به: اي محله توسعه پایدار
 بـه  توجـه  کـه  یافـت   رواج دیدگاهی آن از قبل حتی و

 شـهري  حیـات  هـاي سـلول  عنوان به را هريش محالت
 بـا  شهري مشکالت حل دیدگاه نمود. در این می مطرح

شـهري   محـالت  در زادرون توانمند نیروهاي از استفاده
 هـاي سرمایه عنوان به محلی اجتماعات و ههاگرو یعنی

 و حفظ لحاظ از اي کارکرد ویژه و جایگاه از که اجتماعی
 برخـوردار  شهرها کالن رد اجتماعی تنظیمات يتوسعه

 یکدیگر، کنار در نگرش دو این گردد.می هستند، عملی
 ايتوسـعه محلـه    عنـوان  بـا  دیـدگاهی  تبیین به منجر
 کـه  اسـت  اصـل  ایـن  بیـانگر  دیدگاه گردید. این پایدار

 و اجتمـاعی  عظـیم  يهـا  مایـه درون شـهري  محـالت 
 و شـهروندي  فرهنـگ  بازآفرینی تنها که دارند فرهنگی

 اجتمـاعی  زنـدگی  بسـتر  عنـوان  بـه  بـه محـالت   توجه
 گـردد مـی  منجـر  محلـی  پایـدار  توسـعه  بـه  سـاکنان، 

  ).56: 1390معصومی،(
 توجه به ایـن کـه مـدیریت   : مدیرت محله در تهران

 در شهر تهـران بـه زمـان تشـکیل     محله و سپردن امور
  71به استناد مـاده   گردد،می روستا بر شوراهاي شهر و

 یف و انتخابات شـوراهاي اسـالمی  قانون تشکیالت، وظا
و بـا   1/3/1375کشور و انتخابـات شـهرداران مصـوب    
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عنایت به حجم عظـیم و گسـترده مسـائل و مشـکالت     
 ویــژه در مختلــف شــهري در ابعــاد کمــی و کیفــی بــه

تهران، رفع ایـن مشـکالت و بهبـود شـرایط      شهر کالن
گیـــري از نظـــرات و  مســـتلزم تمرکززدایـــی و بهـــره

هاي آحاد مردم و مشارکت واقعی، پایدار، دائمی  دیدگاه
هـا و نهادهـاي    هـا و سـازمآن   و نهادینه، تشکیل انجمن

مـدنی داوطلبانـه و مردمــی اسـت. در راسـتاي تحقــق     
بنـدهاي ششـم و هفـتم     اهداف فوق و خصوصاً اجراي

ــانون فــوق 71 مــاده ــذکر، شــوراي اســالمی ق شــهر  ال
هـاي  به موجب ایـن طـرح، بـه تاسـیس انجمـن      تهران

اقـدام نمـود؛ در ادامـه بـا      محالت تهـران  شورایاري در
(شهردار تهران) عالوه  عوض شدن مدیریت شهر تهران

ــر شــورایاري ــاب مــدیریت شــهر تهــران در راســتاي   ه
ي هـا  گسترش مشارکت و حضور شـهروندان در عرصـه  

تحقـق   مختلف و سیاست محله محـوري و در راسـتاي  
قانون وظـایف و   71مندرج در ماده  7 و 5 ،2مفاد بند 

تشکیالت شوراي اسالمی کشور مصوب مجلس شوراي 
مـورخ   160-719-1885اسالمی و به استناد مصوبات 

ــات  10/2/85  160-1317-11785و  206و 205جلس
ــورخ  ــه  229جلســه  13/8/88م ر شــوراي اســالمی ش

ي قـانونی،  هـا  تهران، براي مهیاکردن شـرایط و زمینـه  
ــري     ــکل گی ــت ش ــکیالتی الزم در جه ــی و تش اجرای

مند و پایدار و استفاده  مشارکت آگاهانه، معنادار، قاعده
ــاعی     ــرمایه اجتمـ ــهري از سـ ــدیریت شـ ــه مـ بهینـ

هـاي اجتمـاعی در    دستورالعمل ساماندهی مشـارکت «
بـه رویکـرد    یابیدر راستاي دست» محالت شهر تهران

ریـزي و مـدیریت شـهري در     محله محـوري در برنامـه  
غالب هیـأت امنـاء محلـه در سـطح محـالت تصـویب       

  ).1391 ،رو نیاس نژاد (پاکدل گردید
تحلیلـی   -این پژوهش از نوع توصیفی: روش پژوهش

ي هـا  داده باشـد.  و بر اساس هدف از نوع کـاربردي مـی  
اي و  هکتابخانــ-پـژوهش از دو طریـق مطالعـه اسـنادي    
نامــه  پرســش پیمــایش میــدانی جمــع آوري گردیــد.

میـزان   هاي اجتمـاعی و  پژوهش شامل سنجش سرمایه
مشارکت در مـدیریت محلـه تنظـیم گردیـده      تمایل و

  (تیمـوري) و  توجه به جمعیت محالت سلیمان است. با
شـهر تهـران و اسـتفاده از فرمـول      10 شمی منطقهها

 ت توزیع گردید.این محال نامه در پرسش 201کوکران، 
نامــه از ضــریب آلفــاي  بــراي ســنجش پایــایی پرســش

کرونباخ استفاده شده است. آلفاي بدسـت آمـده بـراي    
دهـد کـه   را نشان مـی  درصد 7/88نامه ضریب  پرسش

همبسـتگی   نامـه و  دهنده پایـایی خـوب پرسـش    نشان
منظـور بررسـی روایـی آن از     باشد. به ها می درونی گویه

ي هـا  براي تحلیل یافته فاده شد.نظرات کارشناسی است
تست و همچنـین  T و آزمون  Spssافزار  پژوهش از نرم

  ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
 نظـرى  مطالعـه  از پـس  محـالت  انتخـاب : جامعه آماري

اجتمـاعى و مـدیریت    سـرمایه  بـا  ارتباط در عمده مباحث
اي همچنین مشورت با مسئوالن و اعضاي شورایاري محله

اسـاس   ایـن  گرفت. بـر  انجام 10مدیران محالت منطقه  و
خاصى باشـند   يها ویژگى محالتی مورد نظر بود که داراى

هـاي   هـاي مـرتبط بـا سـرمایه    که بتوان فرضیات و تئوري
اجتمــاعی ومــدیریت محلــه را بررســی کــرد. از آنجــا کــه 

هـاي اجتمـاعی و مشـارکت مـردم در      گیري سرمایهشکل
باشـد و بـه    مختلـف متفـاوت مـی   هـاي   اجتماعات و محله
و  رفتـار  اهـالى،  یـافتن  تجمـع  چگـونگى  عواملی همچون:

هاي فرهنگـی،   اقامت، ویژگی مدت ایشان، قومیت و منش
بافت و ترکیب جمعیت و.. بسـتگی دارد بنـابراین در ایـن    

هـاي اسـتاندارد در ارتبـاط بـا      پژوهش با توجه به شاخص
یگـر اسـتخراج   هـاي د  ي اجتماعی که از پژوهشها سرمایه

   اند. ي مورد مطالعه انتخاب گردیدهها گردیده است محله
بر اساس فرمـول کـوکران حجـم نمونـه     : حجم نمونه

 201مشخص شده براي محالت مـورد مطالعـه تعـداد    
نامـه تعیـین شـد و براسـاس نسـبت جمعیـت        پرسـش 

بـه هـر محلـه اختصـاص      هـا  نامه پرسش دمحالت تعدا
  یافت.

حجـم   9231تعداد خـانوار  42588 (تیموري) سلیمانی
  117 نمونه:

84 حجـم نمونـه:   6751تعداد خانوار 30388هاشمی: 
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  مدل تحلیلی پژوهش: 1 شکل

    ي نگارندگانها مبانی پژوهش و یافته منبع:
محدوده مورد مطالعـه شـامل   : محدوده مورد مطالعه

باشـد کـه در    مـی  10محله در منطقـه   10دو محله از 
اند.  شهرداري تهران قرار گرفته 10منطقه  2و  1ناحیه 

شـمی.  ها  (تیمـوري)،  این محالت عبارتند از سـلیمانی 

قالـب   نفر در 72876 از جمعیت این دو محله عبارتند
لعـه  خانوار. موقعیت محالت محدوده مورد مطا 15982

  آمده است. 2 شکلدر 

  
  : موقعیت محالت مورد مطالعه در ارتباط با شهر تهران2شکل 

  

 

 مدیریت محله

 

سرمایه هاي 
 

تمایل واعتقاد به 

توانمندسازي 
ساکنین براي 

 

 مشارکت شهروندي
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  ي پژوهشها یافته
  : ترکیب جنسی پاسخگویان در محالت تیموري وهاشمی1جدول 

  محالت
  جنسیت

  هاشمی  سلیمانی(تیموري)
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  54,24  46  64  75  مرد
  45,76  39  36  42  زن

  100  85  100  117  جمع
  

 هـا  نامـه  دست آمـده از پرسـش   براساس اطالعات به
 طور که در جدول باال آمده اسـت  براي هر محله، همان

 % زنـان و در 36مردان در برابر  %64در محله سلیمانی 
  اند. % پاسخگویان زن بوده45مرد و  %54شمی ها  محله

هاي اجتماعی در محـالت مـورد    سنجش سرمایه
هـاي اجتمـاعی مفهـومی     کـه سـرمایه   آنجا از: مطالعه

هـاي   باشد، در اینجا براي بررسی سرمایه چندبعدي می

گویـه در   20در محالت مورد مطالعه تعـداد   اجتماعی
اي گزینه 6نامه که به صورت طیف لیکرت  قالب پرسش

ها طـوري انتخـاب    انجام گرفت. گویه طراحی شده بود،
ماعی از قبیل: هاي اجت اند که ابعاد مختلف سرمایهشده

اي، مشارکت در اجتمـاع محلـی،    آگاهی و هویت محله
اعتماد به گروهاي اجتمـاعی، احسـاس تعلـق و پیونـد     

  باشد. اجتماعی مدنظر
  

  هاي اجتماعی مورد استفاده درپژوهش هاي سرمایهابعاد و شاخص :2جدول 
  ها گویه  هاي اجتماعی هاي سرمایهابعاد وشاخص

  اي آگاهی وهویت محله
میزان اطالعات ، قدمت و تاریخ محله، قوع رویداد خاصی در محلهو

هاي معنادار و هویت بخش در محله، معنادار  از محله، نمادها و نشانه
  بودن نام محله در ذهن ساکنان

  مشارکت در اجتماع محلی
هاي جمعی محله، همکاري با شورایاري و مدیریت حضور در فعالیت

لیت داوطلبانه در محله، شرکت در محله، میزان مشارکت و فعا
  سم جشن یا عزاداري مذهبی در محلهمرا

  احساس تعلق
داشتن خاطرات جمعی از محله، تمایل به ترك محله، مدت سکونت 

 ،مناسب بودن شرایط زندگی در این محله در محله،
  رضایت از زندگی در این محله

  هاي اجتماعی اعتماد به گروه
  ستی و همدردي با اهالی محلهاعتماد به همسایگان، دو

  شناخت چهره به چهره و رابطه با همسایگان
  احساس مسئولیت نسبت به محله و آینده محله

  .)1380، ثانی شریف؛ 1383 (غفاري، منبع
  

هاي اجتمـاعی در   منظور بررسی وضعیت سرمایه به
ترکیب  Spssافزار  ها در نرمدو محله مورد مطالعه گویه

هـاي اجتمـاعی    عنـوان سـرمایه   و بخش جدیدي تحت

ایجاد شـد بـا توجـه بـه اینکـه میـانگین فیلـد جدیـد         
گویه مورد سنجش بودند مقـدار آن بـراي    20میانگین 

  .دو محله مورد نظر در جدول زیر آورده شده است
  

  هاي اجتماعی در محالت مورد مطالعه وضعیت سرمایه :3جدول 
  میزان سرمایه اجتماعی  محله

  3,231  ي)سلیمانی(تیمور
  2,754  هاشمی
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شود که میزان  با توجه به نتایج جدول مشخص می
هاي اجتمـاعی در محلـه سـلیمانی(تیموري) از     سرمایه
توانــد  شــمی بیشــتر اســت کــه ایــن امــر مــیها محلــه
هاي فرهنگی و اجتماعی متفـاوتی داشـته باشـد.     زمینه

هـاي   ها و یکدست بـودن گـروه   وجود مساجد، حسینیه
له و همچنین قدمت بیشتر محلـه نسـبت   اجتماعی مح

هـاي   شمی از دالیـل بیشـتر بـودن سـرمایه    ها  به محله
شـمی  ها باشد. در مورد محله اجتماعی در این محله می

رسد وجود بزرگراه یادگارامام را در غرب این  به نظر می
محله و جدا کردن آن از قسمت غربی محلـه کـه جـزء    

ن یکـی از عوامـل   توا شهرداري قرار گرفته می 9منطقه 
هاي اجتماعی در این محلـه   بودن سرمایهمهم در پایین

تسـت دو  t با توجـه بـه نتـایج آزمـون آمـاري      دانست. 

 اي مسـتقل و آزمـون لـون سـطح معنـاداري یــا     نمونـه 
40/0=sig  باشـد در نتیجـه فـرض    کوچکتر می05/0از

ایـن    دهنده شود، این امر نشان ها رد می برابري واریانس
هـاي   هـاي اجتمـاعی در محلـه    میزان سرمایهاست که 

داراي  05/0شمی) در سطح ها مورد مطالعه (تیموري و
درصـد   95باشد. یعنی با اطمینان  تفاوت معناداري می

هـاي اجتمـاعی در ایـن محـالت      توان گفت سرمایه می
نتـایج ایـن آزمـون بـه همـراه نتـایج        .باشد متفاوت می

هـاي   هکنـد کـه میـزان سـرمای     مشـخص مـی   3جدول 
 شمیها  (تیموري) از محله اجتماعی در محله سلیمانی

هـاي اجتمـاعی در دو    باشد و میزان سـرمایه  بیشتر می
  باشد. محله مورد مطالعه داراي تفاوت معناداري می

  

  هاي اجتماعی در محالت مورد مطالعه تست دو نمونه مستقل سرمایه tنتایج آزمون  :4جدول 
 
 
 
 

 آزمون لون براي برابري
هاواریانس ها آزمون تی تست براي برابري میانگین   

سطح  آماره
درجه  تی معناداري

 آزادي
سطح معناداري 
 آزمون دو دامنه

اختالف 
 میانگین

خطاي 
 استاندارد

درصداختالف95با احتمال   
 بیشترین کمترین

سرمایه 
.040 82 5,076 0,40 21,109 اجتماعی  6,39027 1,34591 3,11345 2,13456 

  

هاي اجتمـاعی و مشـارکت در    رابطه بین سرمایه
هـاي   از آنجا که وجـود سـرمایه  : طرح مدیریت محله

اجتماعی از شروط الزم براي تحقق مشـارکت مـردم و   
ریـزي و مـدیریت شـهري    ها در عرصه برنامه حضور آن

باشد و از سویی دیگر، مـدیریت شـهري و خصوصـا    می
زم جهـت مشـارکت   مدیریت محله بایستی سـازوکار ال 

مردم را فـراهم بیـاورد. در ادامـه بـه بررسـی وضـعیت       
مشــارکت مــردم در محــالت مــورد مطالعــه در طــرح  

بـراي بررسـی وضـعیت     مدیریت محلـه مـی پـردازیم.   
 شـاخص در  6مشارکت مردم در مدیریت محله تعـداد  

  نظر گرفته شده اند که عبارتنداز:
  ،هـا  ريآشنایی بـا مـدیریت محلـه و شـورایا    میزان  -1
ــارکت  -2 ــه مش ــل ب ــمیم   -3 ،تمای ــارکت در تص مش

سازي مدیریت محلـه بـراي    زمینه-4 ،هاي محلی گیري
هاي اجراشـده در  مشارکت درطرح -5 ،مشارکت مردم

  شرکت درجلسات شورایاري و مدیریت محله. -6 ،محله
  

  ها : میزان آشنایی با مدیریت محله و شورایاري5جدول 
 محله وآشنایی با مدیریت میزان 

  ها شورایاري
 هاشمی سلیمانی(تیموري)

 درصد تعداد درصد تعداد
  28,23 24  22,22 26  خیلی کم

  20,00 17  19,65 23  کم
  35,71 32  33,33 39  تاحدودي

  7,05 6  14,52 17  زیاد
  7,05 6  9,40 11  خیلی زیاد
    -    2  بدون پاسخ

  100  87  100  117  جمع
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ه میـزان آشـنایی   دهد کـ آمار جدول باال نشان می
هـا در هـر دو   مردم با طرح مدیریت محله و شـورایاري 

طوري که در محله سلیمانی  پایین است به محله تقریباً
درصد پاسخ دهندگان با طرح مدیریت محله  42حدود 

شمی ها  اند، در محلهناآشنا بوده یا آشنایی کمی داشته
ه دهندگان با طرح مدیریت محلـ  آشنایی پاسخ میزان نا

درصد ناآشنا  48حدود  بیشتر از محله سلیمانی بوده و
 35اند. در هر دو محله حـدود   و یا آشنایی کمی داشته

درصد پاسخ دهندگان تـا حـدودي بـا طـرح مـدیریت      

انـد. همچنـین آمـار جـدول بـاال       محله آشنایی داشـته 
میزان آشنایی پایین مردم با طرح مدیریت  دهنده نشان

 20که در محله تیموري حـدود   طوري باشد بهمحله می
درصــد پاســخ  15شــمی حــدود ها درصــد و در محلــه

انـد.   دهندگان با طرح مـذکور آشـنایی کـاملی داشـته    
تفـاوت آشـکار بـین دو     دهنـده  مقایسه دو  محله نشان

باشـد. بنـابراین مقایسـه، محلـه تیمـوري از       محله مـی 
  باشد. تري برخوردار می وضعیت مناسب

  

  یل ساکنان محله  به مشارکت درطرح مدیریت محلهمیزان تما :6جدول 

(تیموري) سلیمانی  تمایل به مشارکت  هاشمی 
 درصد تعداد درصد تعداد

  25,88 22  18,8 22  خیلی کم
  30,58 26  26,49 31  کم

  27,05 23  37,60 44  تاحدودي
  3,53 9  9,40 11  زیاد

  4,70 4  5,12 6  خیلی زیاد
  -  1  2,56  3  بدون پاسخ

  100 85  100  117  عمجمو
  2,33  2,54  اي میانگین رتبه

  

و مقایسـه دو  محلـه مشـخص    با توجه به نتـایج بـاال   
درصد مردم مایل بـه   55شمی حدود ها  شود که محله می

دهنـدگان تـا   درصـد پاسـخ   30اند، حـدود  مشارکت نبوده
درصـد   8اند، تنهـا حـدود   حدودي مایل به مشارکت بوده

در محله تیموري میزان تمایل به  ند.ا مایل به مشارکت بوده
درصد  44حدود  .باشد شمی میها  مشارکت باالتر از محله
درصد تا حدودي مایل بـه   37 اند، مایل به مشارکت نبوده

دهندگان مایـل   درصد پاسخ 17 اند و حدود مشارکت بوده
  .اند به مشارکت در طرح مدیریت محله بوده

ت مهـم مـورد   یکی از نکا: گیري مشارکت در تصمیم
ــردم در   ــه مشــارکت م توجــه در طــرح مــدیریت محل

باشـد؛   ها، برنامه ریزي در سطح محله مـی گیريتصمیم
بــراي ســنجش میــزان توجــه بــه ایــن نکتــه از پاســخ 
دهندگان خواسته شده تا نسبت به این پرسـش پاسـخ   
خود را اعالم نمایند. نتایج و نظـر پاسـخ دهنـدگان در    

  جدول زیر آورده شده است.

  

  هاي محلیگیري:وضعیت مشارکت ساکنان در تصمیم7 جدول
 هاشمی سلیمانی(تیموري) ي محلیها مشارکت در تصمیم گیري

 درصد تعداد درصد تعداد
  24,72  24  33,33 39  خیلی کم

  30,58  34  28,20 43  کم
  27,05  18  19,65 23  تاحدودي

  8,23  4  9,40 8  زیاد
  5,89  2  8,54 3  خیلی زیاد

  3,52  3   1  پاسخبدون 
  100 85  100 117  مجموع

  2,097  2,0776  میانگین رتبه اي
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شـود میـزان    با توجه به نتایج جدول مشـخص مـی  
دهندگان در هر  گیري از نظر پاسخ مشارکت در تصمیم

کـه در   طـوري  دو محله در سطح پایینی قـرار دارد؛ بـه  
دهنــدگان درصــد پاســخ 60مــوري بــیش از یمحلــه ت

گیري براي ساکنان در ارکت در تصمیممعتقدند که مش
درصـد معتقـد    17باشـد و تنهـا    محله بسیار پایین می

هاي صورت گرفتـه   گیري اند که ساکنان در تصمیم بوده
شمی هم بیش ها اند. براي محله براي محله شریک بوده

هـا  گیريدهندگان معتقدند در تصمیم از نیمی از پاسخ
درصد معتقدند مـردم   13مردم مشارکت ندارند و تنها 

ها مشارکت دارند. نتـایج ایـن جـدول     گیري در تصمیم
دهنده عدم توجـه مـدیریت محلـه بـه مشـارکت       نشان

هـا بـا وجـود تاکیـد بـر       گیـري  دادن مردم در تصـمیم 
  باشد. ها می گیري مشارکت مردم در تصمیم

زمینه سازي براي مشارکت مردم در برنامه ریزي 
ائل مهـم در بحـث   یکـی مسـ  : و طرح مدیریت محله

سازي آنـان بـراي    مشارکت مردم توانمندسازي و زمینه
باشد. در زیـر   ها میریزيمشارکت و همراهی در برنامه

  اند. پاسخ دهندگان نظر خود را در این مورد بیان نموده

  
  نظر ساکنان در مورد زمینه سازي مدیریت محله براي مشارکت مردم :8 جدول

براي مشارکت  زمینه سازي مدیریت محله
  مردم

 هاشمی سلیمانی(تیموري)
 درصد تعداد درصد تعداد

  22,35 19  35,04 41  خیلی کم
  36,47 31  22,22 26  کم

  32,94 28  26,49 31  تاحدودي
  3,53 3  9,40 11  زیاد

  3,53 3  2,56 3  خیلی زیاد
    1  4,27  5  بدون پاسخ

  100 85  100 117  مجموع
  2,285  2,187  میانگین رتبه اي

 

دهد که مـدیریت محلـه   نتایج جدول باال نشان می
سازي براي افزایش اطالعات مـردم و   در ارتباط با زمینه

ها به مشارکت چنـدان موفـق نبـوده اسـت.      ترغیب آن
درصــد  55طــوري کــه در محلــه تیمــوري حــدود  بــه

ان معتقدند زمینه سـازي بـراي مشـارکت    گدهند پاسخ
تا حـدودي زمینـه   درصد معتقدند  27کم بوده، حدود 

درصـد معتقدنـد کـه     6سازي صـورت گرفتـه و تنهـا    
مدیریت محله در زمینه سـازي بـراي مشـارکت مـردم     

 شـمی هـم تقریبـاً   ها موفق عمل نموده است. در محلـه 
ــدود    ــده و ح ــت آم ــابهی بدس ــایج مش ــد  58نت درص

دهنــدگان زمینــه ســازي مــدیریت محلــه بــراي  پاسـخ 
ا حـدودي و  درصـد تـ   32مشارکت مردم را کم، حدود 

درصد معتقدند مدیریت محله در زمینـه سـازي   7تنها 
  براي مشارکت مردم موفق عمل نموده است.

: شرکت  درجلسات مدیریت محلـه و شـورایاري  
یکی دیگر از موارد مورد مطالعه بـراي سـنجش میـزان    

هـا در جلسـات برگـزار شـده      مشارکت مردم حضور آن
در جـدول  باشد که نتـایج آن   توسط مدیریت محله می

  زیر آورده شده است.

  

  میزان حضورساکنان محالت مورد مطالعه در جلسات مدیریت محله وشورایاري :9جدول 
 تعداد درصد تعداد درصد شرکت در جلسات سلیمانی(تیموري) هاشمی

 بله 25 21,30 20 23,52
 خیر 90 77 62 72,94
 بدون پاسخ 2 1,70 3 3,52
 مجموع 117 100 87 100
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شود که در با توجه به نتایج جدول باال مشخص می
درصد پاسخ دهندگان در  21محله تیموري تنها حدود 

شـمی   ها جلسات شرکت نموده اند؛ این درصد در محله
درصـد اسـت کـه نشـان      24باشـد و حـدود   باالتر مـی 

شمی در جلسـات  ها شرکت بیشتر ساکنان محله دهنده
باشـد.  ه خـود مـی  ها به مسـائل محلـ   و توجه بیشتر آن

مقایسه نتایج این جـدول بـا نتـایج مربـوط بـه میـزان       
تمایل مردم نمایانگر این نکته است که با وجود تمایـل  

هـا در   شـمی میـزان شـرکت آن   ها اندك مردم در محله
جلسات مدیریت محله بیشتر بوده است. اما با توجه به 
این که مـدیریت محلـه سـاز وکـار مناسـب را فـراهم       

ها به مشارکت کم شده است که این  مایل آنننموده، ت

تواند به عنوان یک آسیب جدي براي مدیریت  نکته می
  .محله مطرح باشد

ــی  ــاي مردم ــویت در نهاده ــر از  : عض ــی دیگ یک
هاي مهـم بـراي نشـان دادن میـزان مشـارکت       شاخص

مردم عضویت ساکنان یک محله در نهادهـاي مردمـی   
ن بهتـر وضـعیت   منظور مشخص نمود تواند باشد. به می

مشارکت مردم در دو محله وضعیت عضویت مـردم در  
هاي ورزشی، نهادهایی مانند: انجمن اولیا و مربیان، تیم

هـاي  هـاي خیریـه، تشـکل   هاي مذهبی، انجمـن هیئت
صنفی  و... مورد سـنجش قـرار گرفتـه و نتـایج آن در     

  جدول زیر آورده شده است.

  
  در نهادهاي مردمی ومشارکتی :وضعیت عضویت ساکنان محالت10جدول 

  تعداد  درصد  تعداد  درصد عضویت و مشارکت در نهادهاي مردمی (تیموري) سلیمانی هاشمی
  عضویت 23 19,65 18 22

  حضور در جلسات 15 12,89 13 15,47
  کمک مالی 10 8,55 6 7,14
  صاحب مقام    -  1  1,19
  عدم عضویت  65  55,5  41  48,8
  سخبدون پا  4  3,41  5  5,40
  جمع  117  100  84  100

  
شود که در با توجه به نتایج جدول باال مشخص می

درصد پاسخ دهنـدگان و   19محله تیموري تنها حدود 
ــه  22 ــد در محل ــی   ها درص ــاي مردم ــمی در نهاده ش

پایین بـودن میـزان    دهنده عضویت داشته اند که نشان
باشـد. البتـه    عضویت ساکنان در نهادهاي مردمـی مـی  

فرادي که در جلسات شرکت نموده و یـا کمـک   تعداد ا
دهد که وضعیت سـاکنان   مالی انجام داده اند نشان می

باشـد؛   شمی از محله تیمـوري مناسـب تـر مـی    ها محله
همچنین تعداد کسانی که در هـیچ کـدام از نهادهـاي    

تـر از   شـمی پـایین  ها اند در محله محلی عضویت نداشته
دول بـه همـراه   باشد. نتـایج ایـن جـ    محله تیموري می

جداول دیگر بیـان کننـده بـاالتر بـودن نسـبی میـزان       
شمی به نسـبت  ها مشارکت عینی در بین ساکنان محله

  باشد. محله تیموري می
  

  .تست دو نمونه مستقل مشارکت در محالت مورد مطالعه t: نتایج آزمون 11جدول 

  
  
  
 

آزمون لون براي برابري 
 ها بري میانگینبراي برا T-testآزمون  ها واریانس

سطح  آماره
درجه  تی  معناداري

 آزادي

معناداري 
آزمون دو 
 میانگین

اختالف 
 میانگین

خطاي 
 استانداردتفاوت

درصد  95فاصله اطمینان 
 تفاوت

 حدباال حدباال
  2,24678  3,45678  1,23567  7,29031 .0250  73  4,045 .0250 29,111 مشارکت
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اي و مسـتقل دو نمونـه   تست tنتایج آزمون آماري 
از  sig=025/0 ســـطح معنـــاداري یـــا آزمـــون لـــون

ــی05/0 ــوچیکتر م ــري   ک ــرض براب ــه ف ــد در نتیج باش
دهـد کـه    شود؛ ایـن امـر  نشـان مـی    ها رد می واریانس

 میزان مشـارکت در محـالت مـورد مطالعـه: سـلیمانی     
ــوري) و ــطح  ها  (تیم ــمی در س ــاوت  05/0ش داراي تف
توان  درصد می 95اطمینان  باشد. یعنی با معناداري می

باشـد.   گفت میزان مشارکت در این محالت متفاوت می
در ادامه براي مشخص نمودن بهتر وضعیت مشارکت و 

هــاي اجتمــاعی همبســتگی بــین مشــارکت و  ســرمایه
  هاي اجتماعی سنجیده شده است. سرمایه

هـاي   و سرمایه مبستگی بین تمایل به مشارکته
  اجتماعی

  
  هاي اجتماعی در محالت مورد مطالعه گی بین تمایل به مشارکت و سرمایه: همبست12جدول 

هاي اجتماعی سرمایه میزان مشارکت   

 میزان مشارکت
 **723. 1 همبستگی پیرسون

 000.  سطح معناداري
 131 131 ن

هاي اجتماعی سرمایه  
 1 **723. همبستگی پیرسون

  000. سطح معناداري
 150 131 ن

R: .723p: .000 
  

دهد که بین میزان تمایـل بـه   جدول باال نشان می
ــاکنان در  ــارکت سـ ــه و مشـ ــالت مـــورد مطالعـ محـ

داري وجـود  ها همبستگی معنا اجتماعی آنهاي  سرمایه
هاي اجتماعی در سـطح بـاالتري    چه سرمایه دارد و هر

باشد میزان تمایل به مشارکت نیز بیشتر خواهـد بـود.   
سون و نتایج جدول شـماره  نتایج آزمون همبستگی پیر

دهد که در هر دو محله میـزان تمایـل بـه     نشان می 6

مشارکت وجود دارد اما وضعیت محله تیمـوري کـه در   
باشد تمایل به مشـارکت  آن سرمایه اجتماعی باالتر می

    باشد. نیز بیشتر می
هاي اجتماعی و مشارکت  همبستگی بین سرمایه
  در طرح مدیریت محله

  

  
  هاي اجتماعی و مشارکت در طرح مدیریت محله در محالت مورد مطالعه بستگی بین سرمایه: هم13جدول 

هاي جمعیتی ویژگی   میزان مشارکت 
   

هاي اجتماعی سرمایه  
 106. 1 همبستگی پیرسون

 486.  سطح معناداري
 45 50 ن

 میزان مشارکت
.106 همبستگی پیرسون  1 

  486. سطح معناداري
 131 45 ن

R: .106  p:.486 
  

دهد کـه بـین    ضریب همبستگی پیرسون نشان می
هاي اجتماعی در محالت مورد مطالعه و میـزان   سرمایه

مشارکت همبستگی معناداري وجود ندارد. واقعیت این 
هاي اجتمـاعی   جایگاه سرمایهکه با وجود نقش و  است

در مدیریت شهري به دلیل ماهیت دستوري و بـاال بـه   
محلــه و اجــراي یکســان آن در همــه  پــایین مــدیریت

محالت و عدم توجه به بافـت اجتمـاعی ایـن محـالت،     
زمینه مشـارکت مـردم    .مدیریت شهري نتوانسته است
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در طرح مـدیریت محلـه را در محـالت مـورد مطالعـه      
هاي اجتمـاعی موجـود    فراهم آورد و از ظرفیت سرمایه

م در محالت استفاده نماید. یکی دیگر از دالیل این عـد 
توان در نوپا بودن طرح مدیریت محله  همبستگی را می

رهاي مناســب در شــهر تهــران و عــدم ایجــاد ســازوکا 
مـدیریت شـهري دانسـت کـه      اجرایی و اطالع رسـانی 

هــاي اجتمــاعی مــردم و  نتوانســته از ظرفیــت ســرمایه
  .ها به مشارکت استفاده الزم را نماید تمایل آن

  
 گیري نتیجه

هـاي   و همچنـین پـژوهش   با توجه به مبانی نظري
شـود کـه نقـش و جایگـاه      مـی  صورت گرفته مشخص

هاي اجتماعی در سـطح محلـه و درك ارتبـاط     سرمایه
ریـزي   هاي اجتماعی بر مدیریت شهري و برنامه سرمایه

شهري یکی از مباحث مهم در امر مشارکت و همراهـی  
ي محققان دیگـر مشـخص مـی   ها باشد. یافتهمردم می

هـاي اجتمـاعی در شـهر و محـالت      کند هرچه سرمایه
شهري باالتر برود مشارکت اجتماعی و زمینه همراهـی  

ي ایـن  هـا  شـود. همچنـین یافتـه    مردم نیز بیشتر مـی 
هاي اجتمـاعی کـه از طریـق     سرمایه پژوهش و بررسی

هاي مختلف در دو محله مـورد مطالعـه و تحلیـل     گویه
هـاي محققـان گذشـته     کننـده یافتـه  تایید گرفتـه  قرار
دهـد کـه رابطـه معنـاداري بـین       باشد و نشان مـی  می

باشد. اما  می هاي اجتماعی و تمایل به مشارکت سرمایه
هاي  نکته مهم و تفاوت بارز بین این پژوهش با پژوهش

هاي اجتماعی و  گذشته در عدم همبستگی بین سرمایه
ي هـا  باشـد. یافتـه   (عینـی) مـی   مشارکت انجام گرفتـه 

تمایل به مشـارکت در   چند هر .دهد پژوهش نشان می
هـاي   هر دو محله وجود دارد، همچنـین بـین سـرمایه   

اجتماعی و تمایل به مشارکت همبسـتگی وجـود دارد   
هاي اجتماعی در دو محلـه و مشـارکت    اما بین سرمایه

ها، همچنین عضـویت   ریزي ها و برنامه در تصمیم گیري
ندارد.  و مشارکت در نهادهاي محلی  همبستگی وجود

ــه ا توانــد ناشــی از   یــن عــدم همبســتگی مــی   البت
هاي پژوهش در بررسی دقیق عوامـل تـاثیر    محدودیت

گــذار، ارتبــاط و تاثیرگــذاري هریــک از متغییرهــا بــر 
تواند ناشـی   پژوهش حاضر باشد.  همچنین این امر می

هاي اجتمـاعی   از ماهیت پیچیده و چند وجهی سرمایه
هـاي   افتـه توان از ی طورکلی می به و مشارکت نیز باشد.
ــتنباط  ــژوهش اس ــین     پ ــادار ب ــاوت معن ــه تف ــرد ک ک

هاي اجتماعی در دو محله وجود دارد کـه ایـن    سرمایه
امر تاثیر خود را به صورت متفاوت در میزان مشـارکت  
ساکنان محالت گذاشته اسـت؛ یعنـی بـین تمایـل بـه      

هاي اجتماعی همبستگی وجود دارد  مشارکت و سرمایه
هـاي اجتمـاعی بـاالتر     مایهو در محله تیموري که سـر 

باشـد امـا    است میزان تمایل به مشارکت نیز باالتر مـی 
هـاي اجتمـاعی و    هیچ گونه همبسـتگی بـین سـرمایه   

مشارکت واقعی در محالت وجود ندارد؛ این بدان معنـا  
هـاي اجتمـاعی در    است که با وجود باال بودن سـرمایه 

 شمی، میزان آشـنایی و ها محله تیموري به نسبت محله
ــه ها  میــزان مشــارکت واقعــی در محلــه شــمی از محل
دهنده ایـن واقعیـت    تیموري بیشتر است. این امر نشان

هاي اجتمـاعی در محلـه تمیـوري بـه      است که سرمایه
برداري قرار گرفته  شمی کمتر مورد بهرهها نسبت محله

و در مشارکت واقعی سـاکنان تـاثیر چنـدانی نداشـته     
است که میزان مشارکت و  است. البته الزم به یادآوري

حضور ساکنان هر دو محلـه در طـرح مـدیریت محلـه     
توانـد از نوپـا    باشد که این امر نیز می بسیاري پایین می

گیري کامل  بودن طرح، عدم اطالع رسانی و عدم شکل
  ساختارهاي آن ناشی شده باشد.

  
  پیشنهادها

هاي پژوهش پیشـنهادهایی بـه    باتوجه به نتایج و یافته
  گردد: زیر مطرح می شکل

(درون و بیرون محلـه)   همکاري بین نهادهاي مختلف-
ي هـا  منظور عینیت بخشی بـه سـرمایه   در محله به

  اي. اجتماعی در مشارکت محله
منظور به تبدیل تمایـل   ي آموزشی بهها ایجاد سازوکار-

ــارکت ــه مش ــارکت    ب ــه مش ــی) ب ــارکت ذهن (مش
  واقعی(عینی).  

 منظـور  اي به نهادهاي محله تفویظ اختیارات بیشتر به-
در نتیجـه   افزایش اعتماد ساکنان به این نهادهـا و 

  مشارکت بیشتر.
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ها و استفاده   ایی نهادهاي مردمی فعال در محلهشناس-
از تجارب آن براي مشـارکت و همراهـی مـردم بـه     

  صورت داوطلبانه.
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