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تحلیل مدیریت مشارکتی محالت با تأکید بر نقش سرمایۀ اجتماعی
(مطالعۀ موردی :ناحیۀ  ،1منطقۀ  15شهرداری تهران)
مجید تلخاب ـ دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شیراز
علی سلطانی ـ دانشیار بخش شهرسازی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز
محسن خمسه ـ دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی -علوم تحقیقات تهران
محمد حسینپور ـ استادیار بخش شهرسازی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز
پذیرش مقاله1393/7/7 :

تأیید مقاله1394/3/9 :

چکیده
تحقی حاضر با روشی توصی ی -تحلیلی متکی بر مطالعات کتابخانهای و میدانی ،متدیریت مشتارکتی محتالت بتا
تأکید بر نقش سرمایۀ اجتماعی را در ناحیۀ یک شهرداری منطقۀ  15تهران مطالعه کرده استو سه محلتۀ شتوش،
کیانشهر شمالی و افسریۀ جنوبی به عنوان محالت نمونه انتخاب و سپس با فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونته
 384ن ر برآورد شدو یافتههای تحقی نشان میدهد شهروندان نسبت به مدیریت مشارکتی محالت گرایش مثبتت
دارند؛ هر چند میزان این تمایل در بین محالت تحت مطالعه یکسان نیست و در محلتۀ شتوش بیشتتر از دو محلتۀ
دیگر استو در این راستا نتای آزمون تحلیل واریانس و توکی این ت اوت را به لحاظ آماری معنادار نشان میدهتدو
عالوه بر این ،ارزیابیها نشان می دهد سطح سرمایۀ اجتماعی در محالت تحت مطالعه مطلوب استو در این زمینته
نیز ت اوت معناداری به لحاظ آماری بین محالت وجود دارد و محلۀ شوش از سرمایۀ اجتمتاعی بیشتتری برختوردار
استو نتیجۀ آزمون رگرسیون چندگانۀ توام نشان می دهد بین میزان سرمایۀ اجتماعی و میزان تمایل شهروندان به
مدیریت مشارکتی محالت رابطۀ معنادار آماری وجود دارد و مؤل ههای سرمایۀ اجتماعی بر میزان تمایل شتهروندان
در مدیریت مشارکتی محالت مؤثرندو پژوهش حاضر نتیجهگیری میکند با افتزایش میتزان سترمایۀ اجتمتاعی در
محالت شهری ،میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محتالت نیتز بیشتتر متیشتودو همچنتین میتزان
تأثیرگذاری مؤل ههای سازندۀ سرمایۀ اجتماعی بر گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت یکسان نیستت
و تأثیرگذاری مؤل ۀ عضویت در شبکههای اجتماعی بیشتر از دیگر مؤل هها استو

کلیدواژهها :سرمایۀ اجتماعی ،محالت شهری ،مدیریت مشارکتی ،منطقۀ  15شهرداری تهرانو
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مقدمه
در سالیان اخیر تغییر در بنیانهای نظری در برنامهریزی باع شده است که مقولۀ مشارکت از اهمیت فراوانـی برخـوردار
گردد .بر این اساس ،امروزه یکی از ارکان اساسی برنامهریزی در دنیای جدید ،توجه به مشارکت آگاهانـه و فعاالنـۀ افـراد
جامعه در ابعاد مختلف مدیریتی است (موسوی .)68 :1384 ،رشد فزایندۀ ابعـاد شهرنشـینی و پیچیـدگی ماهیـت مسـائ
شهری موجب شده که تأکید و توجه مدیران و برنامهریزان بیش از هر زمانی به مقولۀ مشارکت در سطو پایینتر و ابعاد
ملموس زندگی شهروندان معطوف شود ( .)Friedman, 1993: 43طی دهههای اخیر ،بسیاری از سازمانهـا و نهادهـای
دخی در مدیریت و برنامهریزی شهری در سطح جهان بر ترویج نگرش مشارکتی برای تشوی نوعی رهیافت مـدیریت و
برنامهریزی از پایین به باال و توانمندسازی محالت بـه منظـور اقـدامات توسـعهای تأکیـد داشـتهانـد و تصـمیمگیـری و
چارهاندیشی در زمینۀ ح مسائ شهری مبتنی بر مشارکت اجتماعات محلهای ،با هدف تـأمین شـرای الزم بـرای رفـاه
شهروندان را مد نظر داشتهاند (رضازاده و سلسله .)82 :1392 ،در این راستا رویکردهای نوین مانند مدیریت و برنامهریزی
محلهمبنا و داراییمبنا مورد توجه قرار گرفتهاند .در این رویکردها نگاه مدیران و برنامهریزان از پایین بـه بـاال ،مبتنـی بـر
توانمندسازی ،نگرش داراییمبنا و متکی بر سرمایههای انسانی و اجتماعی و همچنین مشـارکت سـاکنان محـالت اسـت
(.)Madanipour, 2003: 28
در این زمینه میتوان گفت در سالیان اخیر در ایران نیز توجه به اجتماعات محلی و برنامهریـزی مشـارکتی در سـطح
محالت در مدیریت شهری جایگاه ویژهای یافته است و مشارکت شهروندان در امور شهری به یکی از دغدغههای اساسی
مدیران شهری مبدل شده و همواره در محاف علمی ،سیاسی و اجرایی کشور ،مورد تأکید بوده است (عبـاسزاده:1387 ،
)44؛ در اینجا نکتۀ بسیار مهم که باید در همۀ برنامههای مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد ایـن اسـت کـه بـین وارد
شدن شهروندان در مشارکتی تشریفاتی و ساختگی با مشارکتی واقعی که بیانگر قدرت تأثیر مـردم در فراینـد مـدیریت و
برنامهریزی است ،تفاوت وجود دارد ( .)Arnesterins, 2006: 21مشارکت مؤثر آن مشارکتی است که شهروندان را قادر
میکند به تصمیمها و نتایج برنامهریزی شک دهند و در ضمن تواناییهـای اجتمـاعی و سیاسـی خـود را ارتقـا بخشـند
( .)Laurian, 2004: 57بنابراین ،مشارکت واقعی در مـدیریت شـهری یعنـی ارتبـا متقابـ مـردم بـا مـدیریت شـهر،
بهصورتی که بتوانند در شهر تأثیرگذار باشند (زیاری و همکاران .)216 :1388 ،در هر حال ،علیرغم شک گیـری اندیشـۀ
مشارکت در مدیریت شهری و انجام اقداماتی در این راستا ،هنوز مشارکت آگاهانه و فراگیر در سطح محـالت بـهصـورت
عملی دیده نمیشود (محسنی تبریزی .)54 :1375 ،در این راستا سنجش میزان مشارکت شهروندان در محالت شهری و
ارزیابی عوام مؤثر بر آن می تواند نخستین گام در جهت تحق مشارکت واقعی ،آگاهانه و فراگیـر باشـد .در ایـن زمینـه
عوام مختلفی در مشارکت شهروندان در رویکرد محلهمبنا دخی است که به نظر میرسد یکی از مهمترین این عوامـ
سرمایۀ اجتماعی باشد .از این رو پژوهش حاضر در صدد تحلی مدیریت مشارکتی محـالت بـا تأکیـد بـر نقـش سـرمایۀ
اجتماعی در سطح محالت منطقۀ  15شهرداری تهران است.
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مبانی نظری
مشارکت معادل اصطال انگلیسی  Participationاست .این کلمه از ریشۀ  Partبه معنای قسمت ،جزء و بخـش گرفتـه
شده و از ریشۀ التین  Participatiaبه معنای با خود داشتن ،در نفس خود چیزی از غیر داشتن و سهمی در چیزی غیر از
خود داشتن اخذ شده است و به معنای سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن اسـت (یـزدانپنـاه .)106 :1386 ،در
تعاریف علمی ،مشارکت عبارت است از فرایند توانایی مستمر و با ثبات بیان و تحلی مسائ  ،تنظـیم و طـر راهحـ هـا،
تحرک منابع و بهکارگیری آنها در همۀ سطو مورد نیاز بهگونهای که افراد بتوانند بر فرایندهایی که بر زندگی آنها تـأثیر
میگذارد نظارت و کنترل داشته باشند ( .)Peris et al., 2011: 85همچنین مشارکت درگیری اهنی و عاطفی اشخاص
در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکـدیگر را یـاری دهنـد و در
مسئولیت کار شریک شوند .در این تعریف به سه جزء مهم توجه میشود:
 .1درگیری اهنی و عاطفی :در مرتبۀ نخست ،مشارکت بـه معنـای درگیـری اهنـی و عـاطفی بـوده و تنهـا بـه
کوششهای بدنی محدود نمیشود.
 .2انگیزش برای یاری دادن :شخص در مشارکت این فرصت را مییابد که از قابلیتها ،ابتکارات و آفرینندگی خود
برای دستیابی به هدفهای گروهی استفاده کند .از این رو ،مشارکت با موافقت فرق دارد .مشارکت چیزی بیش
از گرفتن موافقت از یک جمع برای تصمیم ازپیشگرفتهشده است.
 .3پذیرش مسئولیت :مشارکت ،اشخاص را برمیانگیزد تا در کوششهای گروه خود مسـئولیت بپذیرنـد .در واقـع
مشارکت هنگامی تحق مییابد که بیتفاوتی و بیمسئولیتی جای خود را به احسـاس وابسـتگی ،سرنوشـت و
مسئولیت مشترک بدهد (شریفزاده و صدقی.)50 :1388 ،

شکل 1و سطوح مشارکت در مدیریت جوامع محلیو مأخذ :استعالجی224 :1391 ،
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توجه به درجۀ مشارکت جوامع محلی و اتفاق نظر تمام عامالن توسـعه از اهمیـت ویـژهای در عملـی کـردن مفهـوم
مشارکت توس گروههای ایح و اینفع برخوردار است .درجۀ مشارکت جوامع محلی معموالً از مرحلۀ اطالعرسانی تـا
توانمندی جوامع متغیر است .شک زیر درجات مختلف مشارکت را نشان میدهد (استعالجی.)224 :1391 ،
امروزه مشارکت مردم در فرایند مدیریت و برنامۀ شهری در اغلب کشورهای پیشرفته نهادینه شده و حقوق و تکالیف
مدیران شهری و شهروندان مشخص شده است .مشارکت در این کشورها از مرحلۀ طراحی برنامهها و الگوهای علمی
اجرایی تا ارائه ،تأیید و تصویب ،اجرا و نظارت ادامه دارد .الگوهای برنامهریزی مشارکتی ،اعتماد شهروندان به نتایج را
افزایش میدهد ،میزان دقت ،حساسیت و ابعاد آن را روشن میگرداند و مشارکت واقعی و هدفمند آنان را تضمین میکند.
در این فرایند ،مشارکت نهتنها هزینه محسوب نمیشود ،بلکه به ارتقای کیفیت زندگی ،آرامش و آسایش شهروندان منجر
میشود (موسایی و رضوی الهاشم .)124 :1389 ،ضرورت و اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را میتوان در
موارد زیر خالصه کرد:
 .1مشارکت شهروندان منجر به استفادۀ بهینه از ظرفیتهای موجود شهر و نیروهای توانمند شهر میگردد.
 .2این مسئله موجب افزایش شور و شوق مردم برای فعالیت هر چه بیشتر در امور شهری شده و در نتیجه قـدرت
سازندگی شهروندان و مدیران شهری را تقویت میکند.
 .3مشارکت در مدیریت شهر باع افزایش نوآوری و ابتکار میگردد ،چرا که مردم به واسطۀ قرار گرفتن در بطـن
امور (فرایند زندگی شهری) ،خوب میدانند چطور خواستههای خـود را شناسـایی کننـد ،اولویـتبنـدی کننـد و
راهح های پیشنهادی را ارائه دهند.
 .4به واسطۀ مشارکت مردم در فرایند مدیریت شهری ،مدیران بهتر میتوانند مسـائ و نارسـاییهـای موجـود در
شهر را شناخته و در جهت پاسخ به آن اقدام کنند (محسنی.)85 :1383 ،
همچنین مشارکت به تقویت حس تعل مکانی و اجتماعی شهروندان به شهر و زندگی شهری ،تقویت حس اعتمـاد و
همکاری میان شهروندان و نظام مدیریت شهری و تقویت سازوکارهای دموکراسـی شـهری از طریـ تحقـ وظـایف و
حقوق شهروندی و مدیریت شهری منجر میشود (نجاتی حسینی .)40 :1380 ،در بررسی دیدگاهها و نظریههای مرتب با
عوام مؤثر بر مشارکت ،دو رویکرد عمده را میتوان تشخیص داد :نگرش خرد و نگرش کالن .در سطح خرد بر انگیـزه،
گرایش و رفتار مشارکت تأکید میشود و در سطح کالن زمینهها و شرای و عناصر ساختاری مورد توجـه قـرار مـیگیـرد.
کنش مشارکتی به دو بخش اهنی و رفتاری تقسیم میشود که بخش اهنـی ،تمـایالت و گـرایشهـای فـردی را در بـر
میگیرد و بخش رفتاری ،انجام فعالیتهای داوطلبانۀ جمعی را مد نظر دارد .ماکس وبر بر نظام باورها ،گرایشها و تأثیرات
آن بر مشارکت متمرکز است .هومنز رفتارها را نتیجۀ محاسبۀ سود و زیان تلقی کرده است .رفتار مشارکتی زمانی نهـادی
میشود که منافع حاص از آن بر هزینهها فزونی داشته باشد (موسایی و رضوی الهاشـم .)124 :1389 ،همچنـین عوامـ
مختلفی در فرایند مشارکت شهروندان مؤثرند که در تحقیقات مختلف بدان اشاره شده است.
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جدول 1و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری

یافتهها

محق

بین مشارکت شهروندان در امور شهری و رفاه اقتصادی و اجتماعی رابطـۀ معنـادار خطـی برقـرار
ربانی و همکاران ()1386

است .هر چه بیشتر مدیران شهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند و بـر میـزان رضـایت ایشـان
بیفزایند ،در این صورت احساس تعل اجتماعی آنان را به محلۀ سکونتیشان افزایش داده و باع
افزایش مشارکت آنها در امور شهری میگردند.
همبستگی معنادار ،در سطح اطمینان  99درصد ،بـین متغیرهـای مسـتق (سـن ،جنسـیت ،طبقـۀ

نوروزی و بختیاری ()1388

اجتماعی ،مح سکونت ،عامگرایی ،آیندهنگری ،بیگـانگی اجتمـاعی  -سیاسـی ،اعتمـاد ،سـاختار
خانواده ،تعلیم و تربیت ،رسانههای گروهی ،تقدیرگرایی) بـا متغیـر وابسـته (مشـارکت اجتمـاعی-
سیاسی) وجود دارد.

شریفزاده و صدقی ()1388

سودآور بودن فعالیت مشارکتی ،اوقات فراغت ،اعتماد اجتماعی مردم به یکـدیگر ،اطـالعرسـانی و
پاسخگویی مدیران شهری بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری مؤثر است.
هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدماترسانی مدیران شهری و احساس مالکیت بیشتر باشد ،به

تقوایی و همکاران ()1388

همان میزان تمای به مشارکت در مدیریت شهری افزایش مییابد .همچنین وضعیت اقتصـادی و
اجتماعی شهروندان بر مشارکت تعیینکننده است ،بهطوری که با بهتر شدن وضعیت اقتصـادی و
اجتماعی میزان مشارکت هم باال میرود.

متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت ،شغ  ،درآمد ،احساس تعل شهری ،دارا بودن قـدرت سیاسـی،
بیگانگی سیاسی ،رضایتمندی از عملکرد مسئوالن شهری ،احقاق حقوق شـهروندی و اسـتفاده از
خراسانی و همکاران ()1391

رسانههای جمعی با متغیر وابستۀ مشارکت اجتماعی دارای رابطۀ معناداری بودهانـد .در نهایـت ،از
بین متغیرهای مستق  ،متغیر درآمد در تغییرات مشارکت بیشتر مؤثر بـوده اسـت و بـهترتیـب ،دارا
بودن قدرت سیاسی ،بیگانگی سیاسی ،احساس تعل شهری و استفاده از رسـانههـای گروهـی در
مشارکت تأثیرگذار بودهاند.

مارشال ()2004
ریبوری ()2005

در سوق دهی مردم به سوی مشارکت ،اعتمادسازی دو طرفه بین مردم و مسئوالن نقـش اساسـی
دارد.
رفاه اجتماعی نظیر تأمین مایحتـا اولیـه (تغذیـه ،پوشـاک ،مسـکن و ،)...مناسـب بـودن منطقـۀ
مسکونی و وضعیت فعالیت شهروندان بر میزان مشارکت ایشان تأثیرگذار است.

اسمیت ( )2006و لی ()2006

برای افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف ،وجود اعتماد نهادی الزامی است.

هاوارد ( )2007و ایکستروم

بین سالمت جسمی و رضایتمندی بهداشتی با مشارکت رابطۀ معناداری وجود دارد.

()2007
منابع :ربانی و همکاران ( ،)1386نوروزی و بختیاری ( ،)1388شریفزاده و صدقی ( ،)1388تقـوایی و همکـاران ( ،)1388خراسـانی و همکـاران
( ،)1391مارشال ( ،)2004ریبوری ( ،)2005هاوارد ( )2007و ایکستروم ()2007
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به موازات مقولۀ مشارکت شهروندی که از دهۀ  1960بهطور جدی مطر شد ،موضوع منافع عامه در دهۀ  1970به
عنوان بحثی کلیدی در تئوری شهرسازی همهگیر شد .همچنین انتقاد به دیدگاه علمی و اثباتگرایانه (رهیافت
پوزیتیویستی) در شهرسازی در دهۀ  1980مطر شد و به دنبال آن ،تأکید بر جنبههای انسانگرایانه و زمینههای اجتماعی
در تئوری شهرسازی ،همه به عنوان عناصر اصلی در پارادایم جدید برنامهریزى شهرى همزمان مورد توجه قرار گرفت.
برنامهریزی توسعۀ محلهمبنا بر اساس این تحوالت نظری و تغییر نگرشها و رویکردها به مقولۀ برنامهریزی شهری به
عنوان رهیافتی مناسب و کارآمد در ح مسائ و مشکالت شهری مورد توجه قرار گرفت (رضازاده و سلسله.)83 :1392 ،
مدیریت محلهمبنا بر اساس رویکرد داراییمبنا ،برای توسعۀ اجتماع محلی در برابر رویکرد نیازمبنا قرار دارد .در رویکرد
داراییمبنا همۀ امکانات اجتماع محلی پایۀ توسعه شمرده میشود ،ولی در رویکرد نیازمبنا ،نیازهای اجتماع محلی پایۀ
توسعه قرار میگیرد .رویکرد دارایىمبنا ،جایگزین مناسبى براى نگرش نیازمبنا در مدیریت و توسعۀ اجتماع محلى است.
هر اجتماع محلى داراى نیازها ،کمبودها و مسائلى است ،در عین حال که دارایىها و توانایىهایى را نیز واجد است .رویکرد
دارایی مبنا ،سه ویژگی دارد .1 :بر ظرفیتسازی تأکید دارد و لذا فرایندگرا است؛  .2به سبب بسیج کردن همۀ امکانات
اجتماعی و کالبدی اجتماع محلی ،جامعنگر است؛  .3در دیدگاه دارایىمبنا سرمایۀ اجتماعى و سرمایۀ کالبدی ،عوام
شتابدهنده براى ظرفیتسازى محسوب مىشوند و از این رو ،ابزارى براى دیگر اهداف بهشمار مىروند (همان.)87 ،

برنامهریزی محلهمبنا در پی شناخت سرشت ویژه و خاص هر محله و ناحیۀ شهری است که توس فرضیات قراردادی
کالن و شهر مقیاس متوقف ،پنهان ،یا بهراحتی فراموش شده است .برنامهریزی توسعۀ محلهمبنا مبتنی بر نقش مشارکتی
مردم و اجتماعات محلی است و مشخصههایی چون مشارکتی بودن ،رویکرد فرایندی به برنامهریزی ،افزایش کنترل مردم
بر معیشت و زندگی روزمره و ارائۀ طر ها و برنامههایی با ارتبا و وابستگی بیشتر به نیازها و شرای محلی اجتماعات را
به همراه دارد .بهکارگیری برنامهریزی توسعۀ محلهمبنا بیش از هر چیز نیازمند انسجام و یکپارچگی ساکنان در یک
اجتماع محلهای و تقویت بسترها و زمینههای هویتساز محلهای است .نهادهای محلی ،سازمانهای غیردولتی و
تشک های داوطلب محلی عناصر کلیدی این نوع نگرشاند .این رویکرد هماهنگى بیشترى با زمان و فضا در مقیاس
محلى دارد .تمرکززدایى و واگذارى امور به سطو محلى و خرد و حرکت به سمت یک نظام خودگردان برنامهریزى و
مدیریت محلهاى از دیگر مشخصههاى عمده در رویکرد برنامهریزى محلهمبنا است (حاجیپور .)39 :1385 ،در سطح
محالت ،مشارکت به سه صورت مشارکت شهروندان ،در تصمیمسازی و تصمیمگیری امور محله ،مشارکت در حفظ و
نگهداری محله و مشارکت در ارتقا و توسعۀ کمی و کیفی فضاهای عمومی شهری قاب تقسیمبندی است .در گسترش ایدۀ
مشارکت در مدیریت شهری عوام بسیاری از جمله پیدایش نظامهای مردمساالر و اهمیت یافتن نقش مردم در ادارۀ امور،
درس گرفتن از روندهای توسعۀ شهری در دهههای گذشته ،عدم تطاب طر های شهری با نیازها و خواستههای مردم،
توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تضمین منافع شهروندان ،پیچیدگی فزایندۀ زندگی شهری و اخالق اجتماعی
برنامهریزی و ...نقش داشته است ) .(UNVHS, 1996مشارکت شهروندان در مدیریت محالت شهری را میتوان نگرشی
پراگماتیسی و واقعبینانه در برخورد با نارساییهای ناشی از برنامههای از باال به پایین تلقی کرد ()UNHSP, 2009: 65؛
بهویژه در جوامعی که تعداد افراد آسیبپذیر آنها زیاد است ،مشارکت در امور شهری باع افزایش عزت نفس ،افزایش
تعامالت اجتماعی و افزایش تجربه و مهارت مشارکتکنندگان میگردد ( .)Saunders, Brown and Eardely, 2003در
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این زمینه تأکید میگردد که شهرها میتوانند ساخت اجتماعی و اقتصادی خود را توسعه دهند ،مشرو بر آنکه یافتهها و
اصول علمی را با تجارب و دانش بومی مشارکتکنندگان ترکیب کنند (.)Rasoolimanesh and et al., 2011: 62
یکی از عواملی که در مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت محالت شـهری نقـش دارد ،سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت.
شواهد نشان میدهد که سرمایۀ اجتماعی پیوستگی اجتماعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعۀ پایـدار ضـروری
است ( .)world bank, 2009اهمیت سرمایۀ اجتماعى به عنـوان عـاملى بـرای توسـعۀ محلـهاى تـا جـایى اسـت کـه
صاحبنظران ،توسعۀ محلهاى را بدون سرمایۀ اجتماعى غیرممکن مىدانند .در ادبیات توسعه ،سرمایۀ اجتمـاعی مفهـومی
عمومی است به منظور تفکر دربارۀ اینکه چگونه رواب اجتماعی درون جامعه میتوانند قابلیت جامعه را برای تحرک منابع
و انسجام ساکنان بهوجود آورند ( .)Blanco and Campbell, 2006: 167جیکوبز معتقد است :شـبکههـای اجتمـاعی
فشرده و منابع اخیرهشده در ارتبا میان مردم کلیدی برای ایجاد و حفظ مکانهای حیاتی و مطلوب بـرای زنـدگی اسـت
( .)Ulriksen, 2008: 6پاتنام معتقد بود که کیفیت زندگی عمومی و عملکرد نهادهای اجتمـاعی بـهشـدت تحـت تـأثیر
هنجارها ،اعتماد و شبکههای مشارکت مـدنی و اجتمـاعیانـد ( .)Manning, 2010: 256سـرمایۀ اجتمـاعی در سـطو
مختلفی از جمله در سطح خانواده ،اجتماعات محلی و در سطح اجتماعات منطقهای و ملی مشاهده مـیگـردد ( Brunie,

 )2009: 252نکتهای که در رابطه با سرمایۀ اجتماعی باید مورد توجه قرار گیـرد آن اسـت کـه سـرمایۀ اجتمـاعی یـک
ساختار اجتماعی است و نباید آن را به یک ساختار روانشناختی تقلی داد؛ یعنی سرمایۀ اجتماعی قابـ تقلیـ در سـطح
فردی نیست ( .)Furstenberg, 1998: 296سرمایۀ اجتماعی تعاریف مختلفی دارد .در جدول  2به مهمترین آنها کـه از
طرف پیشگامان مطالعه در این حوزه ارائه شده است ،اشاره میگردد:
جدول 2و تعاریف صاحبنظران در زمینۀ م هوم سرمایۀ اجتماعی

صاحبنظر
فوکویام ا()1999
وینتر ()2000
دورلوف و همکاران
()2004
فرانک ()2005

تعریف
سرمایۀ اجتماعی شک و نمونهای ملموس از یک هنجار غیررسمی است که باع ترویج همکاری بین دو یا
چند نفر میشود.
سرمایه اجتماعی را بهطور خالصه میتوان اعتماد هنجارها و شبکههایی دانست که امکان مشارکت مردم در
اقدامات جمعی را به منظور کسب سود متقاب فراهم میآورد.
سرمایۀ اجتماعی را میتوان حاص پدیدههای ای در یک سیستم اجتماعی دانست :اعتماد متقابـ ؛ تعامـ
اجتماعی متقاب ؛ گروههای اجتماعی؛ احساس هویت جمعی و گروهی؛ احساس وجود تصـویری مشـترک از
آینده و کار گروهی.
مفهوم سرمایۀ اجتماعی اغلب به همراه مشارکت مدنی و موازی با شبکههای همکاری و یکپـارچگی اسـت؛
اما مفاهیم دیگری همراه سرمایۀ اجتماعیاند که عبارتند از :انسجام ،اعتماد ،معامله به مث و کارایی نهادی.
سرمایۀ اجتماعی که عبارت از شبکههای رواب اجتماعی و ارزشهای مشترک منـدر در آن اسـت ،ممکـن

ساباتینی ()2008

است نقش دوگانه ایجاد کند؛ از یک سو منجر به پیوند افراد و گروهها میشود و هزینۀ مبـادالت را کـاهش
میدهد ،اطالعات شفاف را در اختیار افراد قرار میدهد ،و از سوی دیگر باع تعقیب اهداف خاص و جزئـی
گروه میشود که برای توسعه مفید نیست.

منابع :فوکویاما ( ،)1999وینتر ( ،)2000دورلوف و همکاران ( ،)2004فرانک ( ،)2005ساباتینی ()2008
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با توجه به تعاریف اکرشده میتوان عناصر اصلی و وجوه اساسی مفهوم سرمایۀ اجتماعی را در مؤلفههای زیر خالصه
کرد:
 .1شبکههای اجتماعی :شبکههای اجتماعی به مثابۀ قالبهاییاند که کنش جمعی در آنها تبلور مییابد و همانطور
که بسیاری از صاحبنظران بیان کردهاند ،شبکهها شر الزم برای تشکی سرمایۀ اجتماعیاند (پورتس:1384 ،
.)212
 .2اعتماد اجتماعی :اعتماد وضعیتی است که در آن افراد انتظار دارند دیگران چیزهایی را که اظهار یا تعهد کردهاند،
انجام دهند و هر چه قدر این اطمینان ما به دیگران بیشتر باشد ،سطح اعتماد باالتر میرود که بیشک یکـی از
مؤلفههای اساسی سرمایۀ اجتماعی بهشمار میرود (.)Chima, 2003: 5
 .3هنجارهای اجتماعی :هنجار قواعد رفتاری است که رفتار مناسب در محدودۀ معینی از زمینـههـای اجتمـاعی را
مشخص میکند (فوکویاما.)170 :1384 ،
 .4همبستگی و انسجام اجتماعی :همبستگی و انسجام اجتماعی یکی دیگر از مؤلفههای سـرمایۀ اجتمـاعی اسـت
که داللت بر تواف جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که حاص پـذیرش و درونـی کـردن نظـام ارزشـی و
هنجاری یک جامعه و وجود تعل جمعی و تراکمی از وجود تعام در میان افراد آن جامعه است (ازکیا و غفاری،
.)287 :1383

روششناسی و معرفی محدودۀ تحت مطالعه
تحقی حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از حی روش ،توصیفی و تحلیلی است .اطالعات مـورد نیـاز در ایـن تحقیـ از
طری مطالعات کتابخانهای و میدانی جمعآوری شده است .در بخش مطالعات میـدانی ،اطالعـات بـا ابـزار پرسـشنامـه
جمعآوری شد .این پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و در دو بخش طراحی شد که بخش اول مربو به سـنجش میـزان
مشارکت شهروندان در مدیریت محالت و بخش دوم مربو به سنجش عوام مؤثر بر مشارکت شـهروندان در مـدیریت
محالت است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبا استفاده شد که ضریب بهدستآمده بـرای بخـش
اول پرسشنامه  0/844و برای بخش دوم آن  0/735است که نشاندهندۀ پایایی باالی پرسشنامه است .همچنین برای
سنجش روایی آن با استفاده از روش منطقی ،هر دو بخش به لحاظ ظاهری و محتوایی به تأیید جمعـی از کارشناسـان و
خبرگان رسید و سپس با استفاده از ضریب  KMOروایی هر دو بخش پرسشنامـه آزمـون شـد .در ایـن راسـتا ضـریب
بهدستآمده در بخش اول پرسشنامه  0/765و در بخش دوم  0/71است که گویای روایی مناسب آن است.
محدودۀ تحت مطالعه در این تحقی محالت واقع در منطقۀ  15شهرداری تهران است .منطقۀ  15شـهرداری تهـران
در جنوب شرق تهران واقع شده است .این منطقه از شمال به پادگان قصر فیروزه 45 ،متـری آهنـگ ،خیابـان خـاوران و
شوش شرقی و از غرب به خیابان فداییان اسالم و از جنوب به خیابان دولتآباد ،کوه بیبی شهربانو و کارخانۀ سیمان و از
شرق به کوههای شرقی تهران و حد شرقی اراضی افسریه منتهی میشود .منطقۀ  15دارای  8ناحیه است که  6ناحیـه در
محدودۀ قانونی شهر تهران و  2ناحیه ( 7و  )8در حریم استحفاظی شهر قرار دارند .در مجموع ،این منطقه دارای 19محله
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است .جمعیت آن بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 684475 ،1390نفر بوده است .بنابراین
با توجه به وسعت منطقه و تعدد نواحی و محالت در آن با روش نمونهگیری خوشـهای چندمرحلـهای سیسـتماتیک ابتـدا
نواحی یک ،سه و پنج به عنوان نواحی نمونه انتخاب شد و سپس در هر یک از این نواحی ،یک محله بهصورت تصـادفی
انتخاب گردید .بدین ترتیب که در ناحیۀ  1محلۀ شوش ،در ناحیۀ  3محلۀ کیانشهر شـمالی و در ناحیـۀ  5محلـۀ افسـریۀ
جنوبی به عنوان محالت نمونه برگزیده شدند .از آنجا که جمعیت این محالت در مجموع  97999نفر 1است ،با استفاده از
فرمول نمونهگیری کوکران حجم نمونه  384نفر برآورد شد که بر این اساس متناسب با سهم هر محله نمونههایی از افراد
باالی  15سال انتخاب و تکمی گردید .بدین ترتیب ،در محلۀ شوش  109نفر ،در محلۀ کیانشهر شـمالی  102نفـر و در
محلۀ افسریۀ جنوبی  173نفر انتخاب و پرسشنامهها تکمی شد.

شکل 2و موقعیت محدودۀ تحت مطالعه (منطقۀ  15شهرداری تهران)
مأخذ :شهرداری منطقۀ 15

یافتههای تحقی
در این قسمت مشخصات عمومی پاسخدهندگان تجزیه و تحلی شده و نتایج آن در جدول  3نشان داده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1جمعیت محلۀ شوش  27781نفر ،جمعیت محلۀ کیانشهر شمالی  26156نفر و جمعیت محلۀ افسریۀ جنوبی  44062نفر است.
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جدول 3و توزیع فراوانی مشخ ات عمومی پاسخدهندگان

جنس

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد فراوانی تجمعی

مرد
زن
جمع ک

216
168
374

56/25
43/75
100

56/25
100
100

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد فراوانی تجمعی

95
289
384

24/74
75/26
100

24/74
100
100

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد تجمعی

171
154
59
384

44/53
40/1
15/36
100

44/53
84/46
100
100

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد تجمعی

21
134
107
89
33
384

5/47
34/9
27/86
23/18
8/59
100

5/47
40/36
68/29
91/41
100
100

وضعیت فعالیت

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد فراوانی تجمعی

شاغ
بیکار
محص
خانهدار
درآمد بدون کار
جمع ک

155
44
77
67
41
384

40/36
11/46
20/05
17/45
10/68
100

40/36
51/83
71/85
89/32
100
100

مدت سکونت

فراوانی مطل

درصد فراوانی مطل

درصد فراوانی تجمعی

پنج سال و کمتر
پنج تا ده سال
ده تا بیست سال
بیش از بیست سال
جمع

67
109
135
73
384

17/45
28/39
35/16
19/01
100

17/45
45/83
80/99
100
100

وضعیت تأه
مجرد
متأه
جمع ک
گروه سنی
جوانان ()18-34
میانساالن ()35-59
کهنساالن ( 60و باالتر)
جمع ک
تحصیالت
بیسواد
زیردیپلم
دیپلم
فوقدیپلم و لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
جمع ک
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سنجش میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت
برای سنجش میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی در سطح محلۀ سکونت خود 10،گویه در قالب طیف لیکـرت
به پرسش گذاچشته شد .نتایج نشان میدهد که مجموع امتیازات در هر سه محله  3/11است ،بنابراین از آنجا کـه امتیـاز
بهدستآمده از حد متوس ( )X=3است ،میتوان نتیجه گرفت که شهروندان در مجمـوع بـا گویـههـای تحـت سـنجش
مواف اند و گرایش مثبت به مشارکت در محالت دارند .همچنین مقایسۀ محلۀ تحت مطالعه نشان میدهد که تمایـ بـه
مشارکت در محلۀ شوش (با امتیاز مجموع  )3/28بیشتر از دو محلۀ دیگر است .ضمن آنکه امتیاز مجموع محلـۀ افسـریۀ
جنوبی ( )3/04کمی بیشتر از کیانشهر شمالی ( )3/02است.
جدول 4و سنجش میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

گویه

محالت

میانگین امتیازات

مدیریت شهری بدون کمک شهروندان نمیتوانـد
بهخوبی شهر را اداره کند.

شوش

3/3

کیانشهر شمالی

3/01

افسریۀ جنوبی

3

شوش

3/41

کیانشهر شمالی

3/16

افسریۀ جنوبی

3/19

شوش

3/19

کیانشهر شمالی

3/04

افسریۀ جنوبی

3/12

شوش

3/37

کیانشهر شمالی

3/07

افسریۀ جنوبی

3/21

شوش

3/53

کیانشهر شمالی

2/8

افسریۀ جنوبی

2/99

شوش

3/39

کیانشهر شمالی

2/98

افسریۀ جنوبی

3/1

شوش

2/72

کیانشهر شمالی

2/49

افسریۀ جنوبی

2/67

شوش

3/45

کیانشهر شمالی

3/25

افسریۀ جنوبی

3/33

من بـه عنـوان یـک شـهروند خـودم را در قبـال
مدیریت شهرم مسئول میدانم.
مشارکت مردم در مدیریت محالت کلیـد توسـعۀ
شهر است.
انگیزۀ زیادی برای مشارکت در امور محله دارم.

مــن بهتــر از هــر مــدیری از مشــکالت محلــهام
شناخت دارم.
ساکنان محالت دارای توانمندیها و ظرفیتهای
فراوانی در مدیریت محالتاند.
به نظر من ،با پرداخت عوارض شهرداری میتوان
به بهبود اوضاع محله کمک کرد.
وظیفۀ خود میدانم از امکانـات و تسـهیالتی کـه
مدیریت شهری در سطح محله قرار داده ،مراقبت
و نگهداری کنم.

امتیاز
مجموع
3/ 1

3/25

3/11

3/22

3/11

3/16

2/63

3/34
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ادامه جدول 4و سنجش میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

گویه

محالت

میانگین امتیازات

ما اغلب زبالههـای تـر و خشـکمـان را تفکیـک
میکنیم.

شوش

3/05

کیانشهر شمالی

3/01

افسریۀ جنوبی

2/72

شوش

3/44

کیانشهر شمالی

3/36

افسریۀ جنوبی

3/08

شوش

3/28

کیانشهر شمالی

3/02

افسریۀ جنوبی

3/04

بــه پــاکیزگی و تمیــزی محــی محلــه اهمیــت
میدهم.
مجموع ک

امتیاز
مجموع
2/93

3/29

3/11
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همچنین برای مقایسۀ آماری میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت در بین محالت تحت مطالعـه از
آزمون تحلی واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شد .در این راستا همانطور که در جـدول  5مشـاهده مـیشـود،
میزان معناداری بهدستآمده 0/000کمتـر از  0/01اسـت ( )sig: 0/000>0/01بنـابراین ،در سـطح اطمینـان  99درصـد
می توان گفت بین محالت تحت مطالعه به لحاظ میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت تفاوت معناداری
وجود دارد.
جدول 5و سنجش ت اوت آماری موجود بین میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

معناداری

F

0/000

12/555

میانگین مربع
15/502
1/235

درجۀ آزادی

جمع مربعات

ANOVA

2

31/003

بین گروهها

381

470/411

درون گروهها

383

501/414

مجموع
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در ادامه ،برای بررسی این مسئله که تفاوت موجود بین محالت به چه شک است ،با استفاده از آزمون توکی محالت
بهصورت دوبهدو مقایسه شدند .نتایج تحقی نشان میدهد تفاوت آماری بین محلۀ شوش و کیانشهر شمالی و همچنـین
شوش و افسریۀ جنوبی مشاهده میشود .نتایج نشان میدهد تفاوت محلۀ شوش با دو محلـۀ دیگـر در سـطح معنـاداری
 0/000است و بنابراین میتوان با اطمینان  99درصد وجود این تفاوت را بیان کرد .ضمن آنکه نتایج نشان میدهـد بـین
محلۀ کیانشهر شمالی و افسریۀ جنوبی به لحاظ آماری تفاوتی وجود ندارد.
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جدول 6و آزمون توکی برای مقایسۀ دودویی محالت از لحاظ میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

 %95فاصلۀ اطمینان

معناداری

خطای

میانگین تفاوت

استاندارد

)(I-J

0/15307

*0/68277

کیانشهر شمالی

*0/59034

افسریۀ جنوبی
شوش

کیانشهر
شمالی

)(Jمحله

حد باال

حد پایین

1/0429

0/3226

0/000

0/9101

0/2706

0/000

0/13588

-/3226

-1/0429

0/000

0/15307

*-0/68277

0/2340

-/4188

0/783

0/13871

/09246

افسریۀ جنوبی

0/2706

0/9101

0/000

0/13588

*0/59034

شوش

0/4188

0/2340

0/783

0/13871

0/09243

کیانشهر شمالی

)(Iمحله
شوش

افسریۀ جنوبی
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ارزیابی میزان سرمایۀ اجتماعی
برای ارزیابی میزان سرمایۀ اجتماعی از چهار مؤلفۀ عضویت در شبکههای اجتماعی ،اعتماد ،رعایـت هنجارهـا و انسـجام
اجتماعی استفاده شد .نتایج نشان میدهد همۀ امتیازات بهدستآمده باالتر از حد میانه ( )x=3است کـه بیـانگر مطلوبیـت
وضعیت سرمایۀ اجتماعی در محالت تحت مطالعه است .همچنین مقایسۀ سه محلۀ تحت مطالعه نشان میدهد که محلۀ
شوش در هر چهار مؤلفه از وضعیت بهتری برخوردار است و بنابراین با امتیاز  3/58در رتبۀ اول از لحـاظ میـزان سـرمایۀ
اجتماعی قرار میگیرد .پس از آن ،محلۀ افسریه جنوبی با امتیاز  3/31در رتبۀ دوم و محلۀ کیانشهر شمالی با امتیاز 3/24
در رتبۀ سوم جای میگیرند.
جدول 7و سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی در سطح محالت تحت مطالعه

گویه
گروههای دوستی
جلسات و هیئتهای مذهبی
صندوقهای قرضالحسنۀ خانگی
Ngoها ،اتحادیهها و واحدهای صنفی

سهولت یافتن ضامن در محله

محالت

میانگین امتیازات

شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی

4/1
3/45
3/49
3/81
3/25
3/4
3/56
3/08
3/35
3/57
3/32
3/3
3/47
3/03
3/09

امتیاز
مجموع
3/68
3/49
3/33
3 /4
3 /2
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ادامه جدول 7و سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی در سطح محالت تحت مطالعه

گویه
اعتماد به وفای به عهد

اعتماد به شورایاریها
اعتماد به مجموعۀ شهرداری
پرهیز از دروغ و غیبت
احترام به بزرگترها
کمک به نیازمندان
چشمپاکی
کمــک بــه یکــدیگر در زمــان وقــوع مشــکالت و
گرفتاریها
شرکت در مراسم عزا و جشنهای یکدیگر
میزان دید و بازدید
عرق و عالقۀ شدید به محله
مجموع

محالت

میانگین امتیازات

شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی
شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی

3/55
3/17
3/24
3/17
3
3/2
3/09
3/08
3/15
3/32
3/3
3/38
4
3/68
3/56
3/62
3/16
3/35
3/46
3/09
3/36
3/54
3/08
3/34
3/75
3/31
3/2
3/35
3/01
3/25
4/25
3/56
3/6
3/58
3/24
3/31

امتیاز
مجموع
32
3/12
3/11
3/33
3/75
3/38
3 /3
3/32
3/42
3 /2
3 /8
3/38
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همچنین همانند قسمت قب  ،برای مقایسۀ آماری میزان سرمایۀ اجتماعی در بین محالت در سه محلۀ تحت مطالعـه
از آزمون تحلی واریانس ( )ANOVAاستفاده شد که با توجه به اینکـه سـطح معنـاداری ( )sig=0/000کمتـر از 0/01
است ،وجود تفاوت معناداری در سطح اطمینان  99درصد تأیید میشود.
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جدول 8و آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ آماری میزان سرمایۀ اجتماعی در بین محالت

میانگین مربع

معناداری

F

0/000

31/968

درجۀ آزادی

جمع مربعات

ANOVA

2

77/631

بین گروهها

382

462/609

درون گروهها

384

540/240

مجموع

38/816
1/214
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در ادامه ،برای مقایسۀ دودویی میزان سرمایۀ اجتماعی در بین محالت از آزمون توکی استفاده شد .همانطـور کـه در
جدول مشاهده میگردد ،با توجه اینکه ضریب معناداری بهدستآمده در بین محالت در محلۀ شوش با دو محلۀ کیانشهر
شمالی و افسریۀ جنوبی کمتر از ( )sig: 0/000›0/01است ،میتوان نتیجه گرفت که بین محلۀ شوش و محلـۀ کیانشـهر
شمالی و همچنین شوش و محلۀ افسریه جنوبی از لحاظ میـزان سـرمایۀ اجتمـاعی ،تفـاوت آمـاری معنـاداری در سـطح
اطمنان  99درصد مشاهده میگردد .اما تفاوت موجود بین دو محلۀ کیانهشر شمالی و افسریۀ جنـوبی بـا توجـه بـه آنکـه
ضریب معناداری بهدستآمده بیشتر از  sig: 0/05است ،از لحاظ آماری معناداری نیست.

جدول 9و آزمون توکی برای مقایسۀ دودویی محالت از لحاظ میزان سرمایۀ اجتماعی در بین محالت

 %95فاصلۀ اطمینان

میانگین تفاوت

معناداری

خطای استاندارد

1/4991

0/7848

0/000

0/15180

*1/14193

1/1754

0/5413

0/000

0/13475

*0/85835

افسریۀ جنوبی

-/7848

-1/4991

0/000

0/18180

*-1/14193

شوش

0/0401

-/6072

0/199

0/13756

-/38358

افسریۀ جنوبی

-/5413

-1/1754

0/000

0/13475

*-/85835

شوش

0/6072

-/0401

0/199

0/13756

0/38385

کیانشهر شمالی

حد پایین

)(I-J

)(Jمحله

)(Iمحله

کیانشهر شمالی

شوش
کیانشهر شمالی
افسریۀ جنوبی

مأخذ :نگارندگان1393 ،

تحلیل رابطۀ سرمایۀ اجتماعی بر گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت
برای تحلی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی ابتدا امتیازات بهدستآمده برای هر یـک از
محالت در دو مقولۀ تحت مطالعه بر روی نمودار به نمایش گذاشته میشود و تحلیلی در سطح توصیفی صورت میپذیرد.
سپس با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانۀ توأم ،رابطۀ سـرمایۀ اجتمـاعی بـر گـرایش شـهروندان بـه مـدیریت
مشارکتی محالت تحلی میشود .همانطور که در نمودار  1مشاهده میگردد ،در محلۀ شوش که میزان سرمایۀ اجتماعی
از دو محلۀ دیگر بیشتر است ،میزان گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محله نیز بیشـتر اسـت .همچنـین در محلـۀ

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،1بهار 1394

116

افسریۀ جنوبی که میزان سرمایۀ اجتماعی آن از محلۀ کیانشهر شمالی بیشتر است ،میزان گرایش شهروندان به مـدیریت
مشارکتی محله نیز بیشتر است .بنابراین میتوان تحلی کرد که افزایش در سرمایۀ اجتماعی موجب افـزایش در گـرایش
شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت شده است.

نمودار 1و میزان سرمایۀ اجتماعی و گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

در این راستا ،برای تبیین بیشتر این رابطه از نتایج آزمون تحلی رگرسون چندگانۀ توأم استفاده شد .بـرای اسـتفاده از
این آزمون گویههای مربو به هر یک از مؤلفههای چهارگانۀ سازندۀ سرمایۀ اجتمـاعی بـا هـم ترکیـب و بـدین ترتیـب
مقیاس دادهها از کیفی (رتبهای) به کمی (فاصلهای) تبدی شد و در نهایت ،امکان اسـتفاده از آزمـون تحلیـ رگرسـیون
چندگانۀ توأم فراهم آمد .بر این مبنا ،ابتدا تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر میزان گرایش شـهروندان بـر مـدیریت مشـارکتی در
مجموع هر سه محلۀ تحت مطالعه به عنوان یک کلیت واحد سنجیده شد و سپس بهطور مجزا در هر محله نیـز بررسـی
شد .نتایج حاص از آزمون تحلی رگرسون چندگانۀ توام در ک محالت نشان میدهد که بین میزان سرمایۀ اجتمـاعی و
میزان گرایش شهروندان بر مدیریت مشارکتی در محالت رابطۀ معنادار آمـاری در سـطح اطمینـان  99درصـد و ضـریب
همبستگی  0/74وجود دارد .همچنین ضریب تعیین یا همان  R Squareو ضـریب تعیـین تعـدی شـده ( Adjusted R

 )Squareبهترتیب  0/653و  0/609است که در واقع نشان میدهـد  0/609از میـزان گـرایش شـهروندان بـه مـدیریت
مشارکتی محله توس مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی تحت مطالعه ،تبیین میشود.
جدول 10و نتای آزمون رگرسیون چندگانۀ توأم برای سنجش تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر گرایش
شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

معناداری

ضریب رگرسیون

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدی شده

ک

0/000

0/74

0/653

0/609

شوش

0/000

0/821

0/745

0/7112

کیانشهر شمالی

0/000

0/513

0/328

0/292

افسریۀ جنوبی

0/000

0/602

0/498

0/456
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همانطور که در جدول  11مشاهده میگردد ،ضریب معناداری رابطۀ بین اجتماعی و گرایش شهروندان بـه مـدیریت
مشارکتی در هر سه محلۀ تحت مطالعه  0/000است که گویای وجود رابطۀ معنادار آماری در سطح اطمینـان  99درصـد
است .همچنین ضریب همبستگی که با حرف  Rنشان داده شده است ،برای محلۀ شوش  0/821بهدست آمده که گویای
همبستگی بسیار باالی میزان سرمایۀ اجتماعی و گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی در این محلـه اسـت .همچنـین
ضریب مذکور برای محلۀ کیانشهر شمالی  0/513و محلۀ افسریۀ جنوبی  0/602بهدست آمده است .ضمن آنکـه ضـریب
تعیین تعدی شده در محلۀ شوش بهترتیب  0/745و  0/712است .همچنین ضرایب فـوق بـرای محلـۀ کیانشـهر شـمالی
بهترتیب  0/328و 0/292و برای محلۀ افسریۀ جنوبی بـهترتیـب  0/498و  0/456اسـت .همچنـین بـا توجـه بـه سـطح
معناداری بهدستآمده برای مؤلفههای شک دهندۀ سرمایۀ اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که بین هر چهار مؤلفـۀ تحـت
مطالعه و گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت رابطۀ معنادار آماری در سطح اطمینان  99درصد وجود دارد.
جدول 11و ارزیابی تأثیر هر یک از مؤل ههای سرمایۀ اجتماعی بر گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت

مؤلفه

ضرایب استانداردنشده

ضریب استانداردشده

B

خطای ارزیابی

Beta

t

sig

شبکههای اجتماعی

0/332

0/084

0/324

4/312

000/0

اعتماد اجتماعی

0/298

0/065

0/286

823/3

0/000

هنجارهای اجتماعی

0/273

075/0

255/0

56/3

0/000

انسجام اجتماعی

0/284

0/069

2/272

68/3

0/000
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ضریب استانداردشدۀ  Betaو آمارۀ  tبیانگر اهمیت تأثیرگذاری هر یک از مؤلفهها بر گرایش شهروندان بـه مـدیریت
مشارکتی محالت است .بر این اساس مشخص میشود که بیشترین تأثیر در بین مؤلفههـای تحـت مطالعـه مربـو بـه
عضویت در شبکههای اجتماعی است و پس از آن ،بهترتیب مؤلفۀ اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و رعایت هنجارهای
اجتماعی در رتبههای بعد قرار میگیرند.
تحلی یافتههای این بخش گویای آن است در صورتی که افراد در قالب شبکههـای اجتمـاعی رسـمی و غیررسـمی
تشک یافته و ماهیت و خودآگاهی جمعی بیابند ،بهتر میتوانند با تشریک مساعی در مدیریت محالت نقـش ایفـا کننـد.
شبکههای اجتماعی ضمن تعریف و تبیین اهداف ،نیازها و ضرورتهای جمعی ،ایـن امکـان را فـراهم مـیآورنـد کـه بـا
همفکری و همیاری و مشارکت فکری ،مالی ،فیزیکی و ...مسائ و مشکالت محـالت را شناسـایی کننـد و راهکارهـای
منطقی و عقالیی و پایدار ارائه دهند .از طرف دیگر ،اعتماد الزمۀ شک گیـری پیونـدها و تعـامالت اجتمـاعی و میـ بـه
مشارکت جمعی است .اعتماد اجتماعی ایجادکنندۀ تعاون و همیاری است و فق در این حالت است کـه افـراد ،گـروههـا و
شبکههای اجتماعی در عین وجود تفاوتها و حتی اهداف و آرمان قادر به حـ مشـکالت و انجـام تعهـدات اجتمـاعی و
مدیریت امور میشوند .در این زمینه ایجاد اعتماد بین شهروندان و مدیران شهری بسیار مهم اسـت .در ادامـه ،اکـر ایـن
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نکته بسیار حائز اهمیت است که تأکید بر شبکههای اجتماعی و اعتماد اجتماعی گویای بیاهمیت بودن دیگـر مؤلفـههـا
مانند انسجام اجتماعی و هنجارهای اجتماعی نیست ،بلکه این مؤلفهها نیز از اهمیت زیـادی برخوردارنـد و در واقـع ایـن
مؤلفهها الزم و ملزوم یکدیگر و مکم هماند و سرمایۀ اجتماعی به معنای واقعی وقتی شک پیدا میکند و میتوانـد بـه
عنوان دستمایه و خمیرمایۀ توسعه و مدیریت محالت بهشمار آید و تأثیرگذار باشد که همۀ مؤلفههای سازندۀ آن تقویت
گردند و به کار گرفته شوند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
طی دهههای اخیر ،بسیاری از سازمانها و نهادهای دخی در امر مدیریت و برنامهریزی شهری در سطح جهان بر تـرویج
نگرش مشارکتی برای تشوی نوعی رهیافت مدیریت و برنامهریزی از پایین به باال و توانمندسـازی محـالت بـه منظـور
اقدامات توسعهای تأکید داشتهاند و تصمیمگیری و چارهاندیشی دربارۀ ح مسائ شهری مبتنی بـر مشـارکت اجتماعـات
محلهای ،با هدف تأمین شرای الزم برای رفاه شهروندان را مدنظر داشتهاند .برنامـهریـزی محلـهمبنـا مبتنـی بـر نقـش
مشارکتی مردم و اجتماعات محلی است و مشخصههایی چون مشارکتی بودن ،رویکرد فرایندی به برنامـهریـزی ،افـزایش
کنترل مردم بر معیشت و زندگی روزمره و ارائۀ طر ها و برنامههایی با ارتبا و وابستگی بیشتر به نیازها و شرای محلـی
اجتماعات را به همراه دارد .بر این اساس ،یکی از عواملی که میتواند در مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت محـالت
شهری نقش داشته باشد ،سرمایۀ اجتماعی است .مؤلفهای که کمتر بدان توجه شده است .اهمیت سـرمایۀ اجتمـاعى بـه
عنوان عاملى برای توسعۀ محلهاى تا جایى است که صاحبنظران ،توسعۀ محلهاى را بدون سرمایۀ اجتمـاعى غیـرممکن
مىدانند.
در این راستا ،نتایج تحقی حاضر در محالت تحت مطالعه حاکی از گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محـالت
است؛ هر چند بین میزان این تمای در این محلهها از لحاظ آماری تفاوت وجود دارد .عـالوه بـر ایـن ،ارزیـابیهـا نشـان
میدهد که سطح سرمایۀ اجتماعی در محالت اکرشده از مطلوبیت نسبی برخوردار است؛ هر چند در این زمینه نیز تفاوت
معناداری از لحاظ آماری بین محالت وجود دارد .همچنین نتیجۀ آزمون رگرسیون چندگانۀ توأم نشان میدهـد کـه بـین
میزان سرمایۀ اجتماعی و میزان تمای شهروندان بـه مـدیریت مشـارکتی محـالت رابطـۀ معنـادار آمـاری وجـود دارد و
مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی بر میزان تمای شهروندان در مدیریت مشارکتی محالت مؤثر است .بر این اسـاس ،پـژوهش
حاضر نتیجهگیری می کند که هر چه میزان سرمایۀ اجتماعی در محالت شهری بیشتر گردد ،میزان گرایش شهروندان به
مدیریت مشارکتی محالت نیز بیشتر میشود .در این بین نکتۀ شایان توجه آن است که میـزان تأثیرگـذاری مؤلفـههـای
سازندۀ سرمایۀ اجتماعی بر گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت یکسان نیست و تأثیرگذاری مؤلفـۀ عضـویت
در شبکههای اجتماعی بیشتر از دیگر مؤلفه ها اسـت .در نهایـت ،تحقیـ حاضـر در جهـت ارتقـای سـرمایۀ اجتمـاعی و
همچنین افزایش گرایش شهروندان به مدیریت مشارکتی محالت این پیشنهادها را ارائه میکند:
 .1آموزش و ترویج نحوۀ مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت محالت از پایینترین سطو یادگیری مانند خانواده و
مهدکوک و دبستان؛
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 .2شفافیت اقدامات مدیریت شهری و اطالعرسانی به شهروندان در جهت تشریک مساعی آنها در مدیریت محالت؛
 .3حمایت و تقویت شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی به عنوان جایگاه شک گیری و انباشت سرمایۀ اجتماعی؛
 .4تالش در جهت ارتقای اعتماد نهادی بین مردم و مسئولین شهری با اقـداماتی نظیـر پیگیـری و پاسـخگـویی بـه
مطالبات مردم ،تکریم شهروندان ،ارائۀ صادقانۀ گزارش عملکرد به شهروندان بهصورت منظم؛
 .5دخالت دادن مردم در تعریف و تحلی مسائ و مشکالت و تصمیمگیری برای ح آنها با اسـتفاده از رویکردهـای
ارزیابی مشارکتی؛
 .6بس فضاهای عمومی در سطح محالت به عنوان بستر تعامالت اجتماعی و شک گیری سرمایۀ اجتماعی و تحق
مشارکت مدنی.
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شهری مطالعۀ موردی :منطقۀ  4شهر تبریز ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال اول ،شمارۀ دوم.
حاجی پور ،خلی ؛ ( .)1385برنامهریزی محلهمبنا ،رویکردی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار ،نشریۀ هنرهای زیبا ،شمارۀ .26
خراسانی ،محمد؛ نوغانی ،محسن؛ خلیفه ،محمدرضا؛ ( .)1391بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شـهر مرودشـت و عوامـ
مؤثر بر آن در سال  ،1388فصلنامۀ جامعهشناسی کاربردی ،سال بیستوسوم ،شمارۀ پیاپی .45
ربانی ،رسول؛ آرانچوالم ،دارما؛ عباسزاده ،محمد؛ قاسمی ،وحید؛ ( .)1386بررسـی تـأثیر رفـاه اقتصـادی و اجتمـاعی بـر مشـارکت
شهروندان در امور شهری ،مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،سال چهارم.
رضازاده ،راضیه؛ سلسله ،علی؛ ( .)1392بررسى رابطۀ سرمایههاى اجتماعى و برنامهریزى توسعۀ محلهمبنا ،فصلنامۀ مدیری شـهری،
شمارۀ .32
زیاری ،کرامتاهلل؛ زندوی ،سید مجدالدین؛ آقاجانی ،محمـد؛ مقـدم ،محمـد؛ ( .)1388بررسـی مشـارکت شـهروندی و نقـش آن در
مدیریت شهری در شهرهای کوچک ،مجلۀ جغرافیا و برنامهریزی ناحیهای ،شمارۀ سیزدهم.
عباسزاده ،محمد؛ ( .)1388بررسی عوام مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهر (مطالعۀ مـوردی :شـهر اصـفهان) ،پایـاننامـۀ
دکتری جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان.
شریفزاده ،فتا ؛ صدقی ،جواد؛ ( .)1388عوام مؤثر بر مشـارکت شـهروندان در ادارۀ امـور شـهر ،دو فصـلنامۀ علمـی -ترویجـی
مطالعات مدیریت ،سال  ،19شمارۀ .59
شهرداری منطقۀ  15تهران.)1393( ،
فوکویاما ،فرانسیس .)1384( ،سرمایۀ اجتماعی و جامعۀ مدنی ،مجموعه مقاالت سرمایۀ اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی ،نشر شیرازه.
محسنی ،رضاعلی؛ ( .)1383جنبههای اجتماعی مدیریت کالنشهرها با تأکید بر مشارکت شهروندان ،فصلنامۀ مدیریت فردا.
محسنی تبریزی ،علیرضا؛ ( .)1375بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعۀ ملی ،نامۀ پژوهش ،سال اول ،شمارۀ .1
موسایی ،میثم؛ بهزاد رضوی الهام .)1389( ،بررسی مشارکت شهرواندان در امور شهری ،فصلنامۀ علمی -پژوهشی رفاه اجتمـاعی،
سال یازدهم ،شمارۀ .41
موسوی ،میرطاهر؛ ( .)1384تحلی مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خردهفرهنگ دهقانی راجرز) ،فصلنامۀ رفاه اجتماعی ،سـال
پنجم ،شمارۀ .19
نجاتی حسینی ،سیدمحمود؛ ( .)1380بررسی جایگـاه مفهـوم شـهروندی در قـانون شـهرداری ایـران ،تهـران ،انتشـارات سـازمان
شهرداریهای کشور ،چاپ اول.
نوروزی ،فیضاهلل و بختیاری ،مهناز؛ ( .)1388مشارکت اجتماعی و عوام مؤثر بر آن ،فصلنامۀ راهبرد ،سال هجدهم ،شمارۀ .53
یزدانپناه ،لیال؛ ( .)1386موانع مشارکت شهروندان تهرانی ،فصلنامۀ رفاه اجتماعی ،سال هفتم ،شمارۀ .26
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