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چکیده:
محوري با هدف راستاي استقرار مدیریت مطلوب شهري، طرح محلهدر

وري، تکریم مردم و رضایتمندي شهروندان، تمرکززدایی، افزایش بهره
ي مشارکت شهروندان از ابتداي سال افزایش خدمات و همچنین توسعه

آغاز گردیده است. این پژوهش با هدف شناخت تأثیر مدیریت محله 1387
) انجام شده 4ي ي اجتماعی شهروندان شهر تهران (منطقههدر میزان سرمای

است. مطالعه به صورت پیمایشی و توسط ابزار پرسشنامه صورت گرفته 
محله) 20سال و ساکن در محالت (15ي آماري، شهروندان باالي است. جامعه

) نفر بوده که 1057000باشند که در مجموع بالغ بر (شهر تهران می4ي منطقه
ي نفر محاسبه شده است. شیوه384استفاده از فرمول کوکران برابر با با 

ها گیري به صورت تصادفی ساده بوده است. براي تجزیه و تحلیل دادهنمونه
دهد که هاي پژوهش نشان میافزار لیزرل استفاده شده است. یافتهنیز از نرم

عتماد اجتماعی، ي اجتماعی (اهاي سرمایهبین متغیر مدیریت محله و مؤلفه
ي مشارکت، انسجام، پیوندهاي اجتماعی غیر رسمی، تعلق اجتماعی) رابطه

معنادار و مستقیمی وجود دارد. متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی 
) داراي بیشترین رابطه و متغیر تعلق اجتماعی با ضریب r=368/0برابر با (

محوري بطه با متغیر محله) داراي کمترین راr=289/0همبستگی برابر با (
(مدیریت محلی) است. 

ي اجتماعی، مشارکت شهروندانمحوري، مدیریت محله، سرمایهمحله، محلهکلیدي:مفاهیم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي، باشگاه توسعه شناسی اقتصادي ودکتري جامعهدانشجوي1
fallahy@me.comي مسئول) (نویسندهنخبگان، تهرانپژوهشگران جوان و

gmail.com@2141062کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن2
habib@uswr.ac.irرودهنشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحددانشیار گروه جامعه3
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مسألهیانبومقدمه
انداز اخیر با چشمياز جمله مفاهیمی است که در چند دهه1اجتماعیيسرمایه

، 3، پاتنام2متعددي از جمله کلمنخاصی مطرح شده است، به طوري که اندیشمندان 
اند. طرح انسانی مفید دانستهيو ... این نوع از سرمایه را در رشد سرمایه4فوکویاما

کالن صورت با رویکرداجتماعی عموماًيسرمایهيموضوعات اقتصادي و سیاسی در زمینه
داخت، سطوح توان به بررسی آن پرگیرد، اما باید توجه داشت مقیاس دیگري که میمی

بندي اجتماعی سطح میانه تلقی کرد که توان نوعی سازمانخرد و میانه است. محله را می
دي و کنشگران هاي اجتماعی میان سطوح خرد، روابط میان کنشگران فردر آن کنش

شود. از طرفی یکی از عناصر اساسی هاي محلی انجام میها و انجمنجمعی مانند خانواده
اجتماعی ياجتماعی است. سرمایهيساختار محله دارد، وجود سرمایهکه نقش مهمی در

روابط اجتماعی يشبکهيدهندهشود، بلکه نشاننه تنها به اعتماد افراد محله مربوط می
آنان است.

اي است که در آن فلسفه و فرهنگ آغاز مرحلهيشهرنشینی در دوران جدید نقطه
ها و الگوهاي گردید و متعاقب آن هنجارها، ارزشحیات بشري دستخوش تغییرات وسیع 

). 56:1390متناسب با زندگی صنعتی و تجاري گسترش پیدا کرد (پیربابایی و سجادزاده، 
از جمله نتایج مستقیم شهرنشینی لجام گسیخته دوران معاصر، به فراموشی سپرده شدن 

هاي پی در پی در هبسیاري از ساختارهاي کالبدي و اجتماعی بوده است که در طی سد
ریزي و کردند. از طرفی نظام برنامههاي انسانی عمل میگروهسازنقش عوامل هویت

شهري در بیشتر کشورهاي در حال توسعه (از جمله ایران) به صورت يمدیریت توسعه
هاي دولتی و عمومی در سطح شهرها از طریق سازمانيمتمرکز بوده و نظارت و توسعه

گذاري و قاطع دولت مرکزي در سیاستيپذیرد. مداخلهاي انجام میملی و منطقه
هاي محلی و اقتصادي در این کشورها ضعف شدید مدیریتـ هاي اجتماعیریزيبرنامه

مدنی را در شهرها به دنبال داشته است. نبود جایگاه نهادهاي شهروندي، ينهادهاي جامعه
سازمانی مانع ـمردمی و خصوصی در چارچوب اداريهاي هاي غیردولتی و بخشسازمان

ها در شرایط فعلی شده است.هاي این بخشاز ابراز رسمی مطالبات و خواسته

1 social capital
2 Coleman, J.
3 Putnam, R.D.
4 Fukyama. F.
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آن با رویکرد يشرایط کشورهاي در حال توسعه و روند رو به رشد شهرنشینی و اداره
قویت و رهیافت سنتی، شرایط نامساعدي را در شهرها به وجود آورده که ضرورت ت

ریزي و مدیریت هاي محلی و مشارکت مردم و بخش خصوصی را در برنامهحکومت
سازد. مدیریت تمرکزگرا و اقتدار از باال به پایین و ناپذیر میشهري اجتنابيتوسعه

هاي دولتی در ناکارآمد بودن بخش عمومی (مدیریت شهري) و همچنین کمبود بودجه
ها، خدمات شهري و رکت شهروندان، افت زیرساختگذاران خصوصی و مشانبود سرمایه

رفع يمحیطی خاصی در شهرها را به وجود آورده است. از این رو الزمهشرایط زیست
شهري کشورهاي در حال توسعه، تمرکززدایی نهادهاي دولتی و يناپایداري توسعه

ذینفعان هاي محلی و سایرمدیریتی و واگذاري اختیارات، قدرت و صالحیت به حکومت
این موارد يباشد که همهامور شهري میيپذیري در ادارهمسئولیتمحلی، کارآمدسازي و

پور، طلبد (اللهرا می» حکمرانی شهري«شهرها به نام يجدیدي از ادارهيشیوه
اجتماعی ي). حکمرانی شهري یکی از مباحثی است که بیشتر با مفهوم سرمایه32:1386

اجتماعی يویژه با رویکرد شهري و سرمایهد حکمرانی خوب بهمرتبط است. رویکر
). 54:1383اخیر در جهان مطرح شده است (اکبري، يشهروندان طی یک دهه

ينوعی سرمایهتعامالت اجتماعی کنشگران،يامروزه در مباحث نظري میزان و نحوه
شناسان است. ی جامعهترین موضوعات مورد بررسآید که یکی از مهماجتماعی به شمار می

در دنیاي مدرن، زندگی شهري با کاهش روابط اجتماعی همراه بوده است به نحوي که 
تر به نظرپیشین زندگی اجتماعی فرسودههاي ارتباطی افراد نسبت به دورهيشبکه

تماعی در سطح محالت شده است. له موجب گسترش انزواي اجأرسد. این مسمی
چون گذشتگان خود با خویشاوندان و همسایگان، همکاران و دوستان همشهرنشینان امروز، 

صمیمانه کمتري دارند، به عبارتی کمیت و البته، کیفیت روابط اجتماعی يخود رابطه
يلهعی افراد و پیامدهاي آن به یک مسأتنزل یافته است. بنابراین کاهش روابط اجتما

اجتماعی تبدیل شده است. 
مفهومی است که بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و مشارکت شهروندان،

توان در دولت هاي آن را میکه ریشه؛)59:1375فرهنگی شکل گرفته است (میرموسوي، 
شهرهاي یونان باستان جستجو کرد. در عصر حاضر، همزمان با مهم شدن نقش مردم در 

يي مساوي به همهأي حق رسیاست و اجتماع در قالب اعطايجامعه، مشارکت در عرصه
هاي مدنی، مجال ظهور یافته است. در حال ها و انجمنشهروندان و حق تشکیل گروه

حاضر، مشارکت شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی، اصل پذیرفته شده در تمام 
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یافته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه است (حبیبی و سعیدي کشورهاي توسعه
) که به عنوان یک رویکرد مدیریتی از پایین به باال در امور شهري براي 32:1384رضوانی، 

، دیگرانو(مومنیدگردمیجامعه، تلقی يفعال کردن اعمال نظارت همگانی بر توسعه
)2012 :71 -65.(

خر مدیریت شهري، بیانگر اهمیت یافتن رویکردي است که أهاي متدیدگاهيمطالعه
کید قرار داده است. هاي شهري مورد توجه و تألب محلهمشارکت شهروندان را در قا

ها شناسایی کرد که به ا در میان سطوح مختلف حکومتتوان گرایشی فراگیر رهمچنین می
فرآیند توسعه يهایی است که ادارهگیري از منابع مالی و انسانی بر اساس روشدنبال بهره
هاي در سالیاد کرد.» محورييمحله«به توان از آن کند و میها واگذار میرا به محله

هاي محوري خود را تبدیل این سازمان به نهاد اخیر مدیریت شهري تهران، یکی از سیاست
ينظران حوزهکید بر نقش مردم در مدیریت شهر قرار داده است. صاحبأاجتماعی و ت

گرا و از ریزي مشارکتهریزي متمرکز اتفاق نظر دارند و برنامشهري نیز بر ناکارآمدي برنامه
دانند. البته تحقق این سیاست تنها زمانی رخ ریزي از باال میپایین به باال را جانشین برنامه

هاي از پیش تعیین ها و سیاستتماعی تنها از طریق اجراي برنامهدهد که مشارکت اجمی
مند شوند. یز بهرهریزي نسازي و برنامهشده میسر نشده و شهروندان بتوانند از حق تصمیم

بنابراین این پژوهش با هدف شناخت مشارکت اجتماعی در سطح محله و ساختار 
شود و به دنبال آن است که شناختی پیوندهاي اجتماعی افراد در درون محله انجام می

هاي اجتماعی به دست آورد. در این مشارکتياجتماعی در زمینهيکلی از میزان سرمایه
محوري با مطلوب شهري با رویکرد محله1هایی در راستاي استقرار حکمرانیزمینه برنامه

مشارکت مردم شهر تهران اجرا شده است که برخواسته از تغییر نگاه و رویکردهاي مدیریت 
محوري و در ادامه این مسیر مقرر گردید با توجه به رویکرد محلههمچنین ؛باشدشهري می

هاي شهر با هدف سپردن امور مرتبط فرهنگی، در محله» همدیریت محل«که با اجراي طرح 
ثر از ظرفیت ؤگیري ماجتماعی و ورزشی در مقیاس محله به خود ساکنین محله و بهره

مشارکت، همکاري و توانمندي ساکنین، فرصت دیگري براي حضور، همکاري و تعامل 
اي فراهم شود.لهمندان به مسائل شهري در مقیاس محالت و شکوفایی محتمامی عالقه

محلی در يهاي انجام شده در راستاي توسعهریزيتجربیات به دست آمده از برنامه
هاي دهد که عدم مشارکت مردم، سبب به وجود آمدن زیانهاي گذشته نشان میدهه

فراوان شده و جوامع را به سمت توجه به مشارکت عمومی سوق داده است (صفري شالی، 

1 governance
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طور کلی، مشارکت اجتماعی براي به دست آوردن موفقیت در ). به 41-31: 1382
ها، زمانی مثمرثمر است که بیشتر مردم در فرآیند ها و طرحها، برنامهگیريتصمیم
.)214-225:2015، (سرورزاده و دیگرانریزي، دخالت داشته باشندبرنامه

ت شهري با مشکل خدمايامروزه با افزایش جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها، ارائه
روبرو شده است. به طوري که مشکل مسکن، کمبود فضاي سبز کافی، آلودگی هواي ناشی 

نشینی و تعارضات گروهی از جمله عوامل ها، حاشیهآوري زبالهها، جمعاز تردد اتومبیل
شهرهاي ایران است. براي حل این معضالت توجه به مشارکت شهروندان نارضایتی در کالن

گردد. توجه به نقش ده از توان و استعدادهاي شهروندان بیش از پیش احساس میو استفا
مشارکت به عنوان یک نظام کارکردي در سطوح کالن، میانی و خرد با کارکردهاي افزایش 

همبستگی و کاهش تعارضات گروهی، از بین بردن فرهنگ يثبات اجتماعی، تقویت روحیه
هاي دموکراتیک، سهیم و بروز خالقیت، بسط ارزشنشینی، شکوفایی استعدادها حاشیه

(وحیدا و نیازي، پذیري همراه است مسئولیتيشدن در منابع قدرت و تقویت روحیه
1383 :120.(

ریزان و مدیران شهري ناگزیر از در کشور ما نیز با توجه به تجربیات گذشته، برنامه
هاي شهري یعنی محله دها و سلولهاي خرد در قالب واحریزي در مقیاستوجه به برنامه

ریزي مبنا) مطرح شده است. این برنامهـریزي (محلهباشند. بر این اساس مفهوم برنامهمی
هاي ذهنی به مقیاس مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده و به جاي نگرش کالن و مقیاس

ها و محلهها و تواناییپردازد در واقع این الگو در پی شناخت ویژگیمحلی و خرد می
).2: 1392هاي شهري است (شاعلی و همکاران، ناحیه

تر براي ریزي از پایین، مشارکت جمعی و فراگیر، حق فزونمفاهیمی چون برنامه
هاي برابر همراه با کارایی بیشتر، توزیع ساکنین محلی، عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت

اي محلهيمفهوم توسعهيتنها در سایهامکانات و مواهب توسعه و نیز رفاه مردميعادالنه
محوري و ). محله137: 1379کند (صرافی، ریزي محالت شهري عینیت پیدا میو برنامه

هاي مربوط به شهر، یکی از مسائل مهم اجتماعی است. در مشارکت شهروندان در فعالیت
ه اند و معتقد یاري گرایش پیدا کردگذشته مدیران شهري بیشتر به دیدگاه حکومتيدهه
شهري چون تهران قادر خواهد بود گرایی در کالنمحوري و ناحیهاند که رویکرد محلهبوده

شهر را از پیش رو بردارد. مدیران و کارشناسان شهرداري يبسیاري از مشکالت در اداره
ریزي تهران بیش از هر زمان دیگري بهبود ساختار و سلسله مراتب مدیریتی و برنامه

نفعان اجتماعی مردم و ذييکز و مقررات غیر مشارکتی را عامل کاهش سرمایهمتمر
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هاي ریزي، مشارکتگونه رویکردهاي برنامهیکی از ایندانند.شهري میيمحلی در توسعه
اي در نظام مدیریت شهري اي و مدیریت محلهمدار، احیاي اجتماع محلهشهروندي محله

نظران واقع شده است. بسیاري از صاحبيورد توجههاي اخیر مباشد که در سالمی
رویه به شهرهاي بزرگ بسیاري بر این باورند که فرآیند گسترش شهرنشینی و مهاجرت بی

و متوسط، الگوي فضایی شهرها را دستخوش تحوالت ناخوشایندي کرده است. از دست 
دهایی است که به اي، از جمله پیامانی، فضاي شهري و بافت سنتی محلهرفتن بعد انس
).11:1390له رخ داده است (پیربابایی و سجادزاده، أدنبال این مس
خدمات متنوع و گوناگونی » سراهاي محله«اي شهر تهران، مدیریت محلهيدر حوزه

شود. انجام میهامحلی و شورایاريآنها توسط مدیریت يدهند و ادارهرا به مردم ارائه می
سترش پیدا کرد؛ چرا که محوري در شهر تهران گدامات محلههمزمان با شروع این اق

شهرها در دوران جدید را نشینی نوین، بنیان فضایی و اجتماعی کالنماهیت شهر
دستخوش دگرگونی اساسی گردانیده و اصول و بنیاد زندگی شهروندان ساز و کارهاي 

فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی دیگري را پیدا کرده است.
فعال شده بودند که از تعامل میان ها ار مدیریت شهرداري، شورایاريساختپیشتر در 

ها مدیر محله و نهادهایی چون سراي محله، خانه سالمت و ... شهرداري نواحی و شورایاري
سیس نهادهاي محلی با سرعت یکرد جدید در ساختار شهرداري و تأسیس شدند. این روتأ

سراي محله در تمامی محالت شهر تهران دایر 92انجام شد به نحوي که تا پایان سال 
نوان شده ال اساسی این تحقیق ع؛ لذا در سؤ)17:1390(پیربابایی و سجادزاده، گردید

داري در محوري مدیریت شهري منجر به کاهش بروکراسی ااست که آیا رویکرد محله
دیوانساالري در گسترش فضايها به مردم بوده است، یا صرفاًواگذاري وظایف و مسئولیت

سساتی ؤها و مموضوع مورد نظر است که آیا نهادمحالت بوده است؟ به عبارت دیگر این
اند اي)، به چه میزان توانستهاندازي سراي محله و مدیریت محلهاند (راهکه شکل گرفته

يهاي محلی، شهري و در نهایت سرمایهمشارکت در فعالیتياعتماد، امنیت و زمینه
صحیحریزي و مدیریت اطالعات محلی براي برنامهطبیعتاًعی را نهادینه سازند؟ اجتما

ترین، ترین، وسیععنوان یکی از پرجمعیتبشهر تهران4يمنطقه.ضروري است
این منطقه با دارا . مهاجرپذیرترین، پرساخت و سازترین مناطق تهران شناخته شده است

چون وجود نابرابري خصوصیاتیو همچنین ونهاي کالبدي و محیطی گوناگویژگیبودن 
پذیر دراقتصادي در آن، جوان بودن میانگین سنی جمعیت، وجود اقشار آسیبـاجتماعی

. لذا باید گفت به کمک تهران قابل تمایز و تفکیک استمناطق شهر از سایر تمحالبرخی
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ی آن در انطباق با توان با کشف عناصر مشارکت در محله و بازخوانمیراث یاد شده، می
آمیز بودن شرایط جدید، مانع انحطاط روابط با دوام اجتماعی شد و ضرروي است، موفقیت

اجتماعی و افزایش مشارکت يسرمایهيویژه در حوزههاي صورت گرفته بهبرنامه
کوشد در راستاي رصد استقرار شهروندان، مورد کنکاش قرار گیرد، لذا پژوهش حاضر می

اندازي سراي محله و مدیریت محله در میزان طلوب شهري به بررسی نقش راهحکمرانی م
شهر تهران بپردازد.4ياجتماعی شهروندان محالت منطقهيسرمایه

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

را انجام» شهرسازي مشارکتی«پژوهشی با عنوان ،)1388حناچی و همکاران (
رابط دولت با "ائل و مشکالت مدیریت شهري در سه سطح اند. در این پژوهش، مسداده

رابط بین اجزا و "و "رابط بین نهادهاي محلی مرتبط با مدیریت شهري"، "نهادهاي محلی
مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این پژوهش، "عناصر ساختاري مدیریت شهري

:ي شده استبندفوق به شرح زیر دستهيهمشکالت مدیریت شهري در سه عرص
ارتباط بین دولت مرکزي و نهادهاي محلی-
روابط بین نهادهاي محلی-
اعمال مدیریت توسط يهمواجهه و تعامل درونی اجزاي مدیریت شهري و نحو-

).1388(حناچی و همکاران، آنها
مبنا رهیافتی کارآمد در ایجادریزي محلهبرنامه«يهدر مقال،)1385پور (حاجی

ریزي ، به بررسی نقش و جایگاه رهیافت محله مبنا در نظام برنامه»یدارمدیریت شهري پا
مدیریت شهري پرداخته است. در این تحقیق، که از روش کیفی و اسنادي استفاده شده 

-1ریزي محله مبنا را بدین صورت عنوان کرده است: هاي برنامهاست، محقق مشخصه
منجر به - 2ایط و نیازهاي محلی دارد؛ با شرهایش وابستگی بیشتري ها و برنامهطرح

باعث افزایش کنترل مردم بر -3گردد؛ افزایش مشارکت در تأمین خدمات عمومی می
کند که گیري میگونه نتیجهشود؛ به طور خالصه، محقق اینزندگی و معیشت خود می

دستور رویکرد محله مبنا در جستجوي تعامل اجتماعی بوده و مشارکت بازیگران محلی را 
کننده بوده و کمتر به مداخالت کالبدي کننده و هماهنگکار قرار داده است، تسهیل

فضایی پرداخته و با نگاه فرایندگرا به پایداري تصمیمات در سطوح مختلف خواهد انجامید 
).1385پور، (حاجی
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يهبررسی سرمای«يهمطالع،)1388رو (ربانی خوراسگانی، صدیق اورعی، و خنده
اند. در این مطالعه را انجام داده» گیري آن در سطح محلهماعی و عوامل مؤثر بر شکلاجت

هاي سنجش ترین شاخصاجتماعی، مهميهسعی شده، تا ضمن بیان اهمیت مفهوم سرمای
هاي پیوند گیري شوند. شاخصاجتماعی در سطح محله، معرفی و اندازهيهسرمای

رسمی و رکت در امور محله، کنترل اجتماعی غیرهمسایگی، اعتماد در سطح محله، مشا
باشندهاي در نظر گرفته شده در این مطالعه میترین شاخصاحساس تعلق به محله مهم

).1388(ربانی و همکاران، 
بررسی نقش و جایگاه ساختار «پژوهش ،)1392حکیمی (پور واردشیري، حاجی

تایج این اند. نانجام داده» جتماعیايهگیري سرمایهاي شهري بر شکلکالبدي محله
هاي کالبدي اي صورت گرفته نشان داد که ویژگیکتابخانهيپژوهش که به صورت مطالعه

هایی که ساخت مناسبات اجتماعی است. به عبارت دیگر، در محلهيکنندهمحله تقویت
محیط و، به اي از شناخت (ادراك) از کالبدي و کیفیت محیطی موجود، براي ساکنان درجه

اي شکل توان انتظار داشت که تصویر ذهنی ایجاد شود و خاطرهدنبال آن، معنا را دارد، می
).1392گیرد (اردشیري و همکاران، 

ب) تحقیقات خارجی
و همکاران در پژوهش ارتباط اجتماعی محله و مشارکت مدنی نوجوانان، مدلی 1لنزي

هاي انجام شد، شیوه2013که در سال ؛اياجتماعی محلهيهیکپارچه با هدف توسع
مختلف مشارکت مدنی نوجوانان را در شهر متوسط اندام ایتالیا مطالعه کردند و سطح 

اي و ارتباط بین نسلی میان آنان و بزرگساالن را، نسبتاً باال مشارکت آنان در امور محله
ش تعامل مدنی نوجوانان هاي اجتماعی در پرورارزیابی کردند و این عوامل به تأثیر سیستم

کند. کمک می
سازي کرده و اجتماعی را بوردیو مفهوميهمعتقد است که سرمای،)2005(2تیرمیزي

اي از ارتباطات اجتماعی، که اند و آن را از نظر مجموعهسپس کلمن و پاتنام توسعه داده
میان محققان، با هاي قابل بررسی در نماید. تنوعکنند، بررسی میمنابعی را تأمین می

مؤلف معیار نظري اجتماعی، وجود دارد. يههاي سرمایتوجه به تعریف و ابعاد شاخص
هاي این مطالعه داند. دادهداد مهم براي توسعه میاجتماعی را همانند یک درونيسرمایه

1 Lenzi
2 Tirmizi
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رآفرینی) اقتصادي و زیربناي کايهاي توسعهاز یک پیمایش سراسري در آمریکا (استراتژي
اند (گسترش آمیز را تجربه کردهاجتماعی محلی موفقیتيروستاست که توسعه307از 

اجتماعی را با جدا يهاي جدید یا هر دو). نقش سرمایههاي وجود یا ایجاد تجارتتجارت
کردن مفهوم، در سطح خرد، میانی و کالن با در نظر گرفتن مکمل بودن سه سطح، آزمون 

شارکت شهروندان، ماند از:پیوندهاي اجتماعی محلی عبارتيهکند. عوامل بررسی شدمی
اي براي ایجاد تسهیالت که کنش جمعی براي نهادهاي مالی، مجموعهينوع رهبري، اعانه

حل موضوعات و مالکیت محلی، محقق با روش استنباط چند متغیره رگرسیونی نتیجه 
يهاي توسعهکالن در تالشاجتماعی در سطوح خرد، میانی ويگیرد که سرمایهمی

مؤسسات يویژه در پیوندهاي اجتماعی، اعانهآمیز دارد. بهاجتماع محلی نقش موفقیت
لکیت محلی، اي براي ایجاد تسهیالت، کنش جمعی براي حل موضوعات و مامالی، مجموعه

).1386پور، اجتماعی محلی (به نقل از اللهيکمک براي موفقیت توسعه

رچوب نظري پژوهشی و چامبان
هاي مبانی نظري پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق مرتبط با مفاهیم و نظریه

اي) و مداري، مدیریت محلههاي مدیریت شهري (حکمرانی شهري، محالت، محلهحوزه
اجتماعی است.يهسرمای

ات اي از اقدامحکمرانی را مجموعه1هاي انسانی سازمان ملل متحدگاهمرکز سکونت
مشترك امور و فرایند يهریزي و ادارفردي و نهادي، عمومی و خصوصی براي برنامه

مستمري از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد که در قالب اقدامات مشارکتی و 
اجتماعی يهرسمی سرمایکند و شامل نهادهاي رسمی و ترتیبات غیرسازگار حرکت می

حکمرانی ،)1997(2کاروس). 2005(سازمان ملل متحد،کندشهروندان است، تعریف می
کند که هر یک از را فرایند تعامل پویا بین حکومت، بازار و بازیگران اجتماعی تعریف می

گذارند و عالوه طریق فرآیندهاي رسمی و غیررسمی بر اعمال و تصمیمات دیگران تأثیر می
داند شهرها، مهم و اساسی میيهتوسعبر دولت، نقش دو عنصر بازار و مردم را در رشد و

).190: 1385پور، (برك
حکمروایی شهري و مطابقت آن در شرایط يهبر اساس مطالعاتی که در زمین

شهرهاي ایران انجام شده است، معیارهایی چون مشارکت شهروندان، اثربخشی و کارآیی، 

1 Un-Habitat, The Urban Governance Index
2 Carous
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گیري توافقی، عدالت، گویی، شفافیت، قانونمندي، جهتپذیرا بودن، مسئولیت و پاسخ
بینش راهبردي و تمرکززدایی بعنوان معیارهاي حکمروانی خوب شهري در ایران نام برده 
شده است. هر یک از این معیارها داراي مفهومی است که در نظامی یکپارچه در تعامل با 

دهد. در ادامه، هر یکدیگر نظام مدیریت شهري مبتنی بر حکمروایی خوب را تشکیل می
از معیارهاي فوق بعنوان معیارهاي مطلوب حکمروایی شهري در شهرهاي ایران معرفی یک
):501: 1385پور، گردند (بركمی

ها و گیريمشارکت شهروندان: منظور از مشارکت قدرت تأثیرگذاران بر تصمیم-1
گیران و سهیم شدن شهروندان در قدرت است. مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم

شود، بلکه فرایندي است که در آن شهروندان و هاي آنان محدود نمیسیاستتأیید
شوند.گیري شهري سهیم میمسئوالن در تصمیم

اثربخشی و کارآیی: این معیار بر استفاده از منابع موجود براي تأمین نیازهاي -2
خدمات شهري و رضایت مردم استوار است.يشهروندان، ارائه

مکمل را هم در بر دارد. مسئوالن يهه بودن: این معیار، دو نکتدو پاسخپذیرا-3
هاي شهروندان را دریابند و بپذیرند و هم نسبت به آن شهري باید هم نیازها و خواسته

هاي شهروندان و سویی خواستهبنابراین هم؛واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند
اقدام مسئوالن مورد توجه است.

ت و پاسخگویی: این معیار بر مسئول بودن و، به عبارت گویاتر، حساب مسئولی-4
بنابراین وجود ؛گیران در قبال شهروندان استوار استپس دادن مسئوالن و تصمیم

سازوکارهایی براي پاسخگویی مسئوالن ضروري است.
کاري گیري است، پنهانکاري در تصمیممقابل پنهانيهشفافیت: شفافیت نقط-5

دهد، حال آنکه شفافیت مانع از گسترش گیري را افزایش میان بروز فساد در تصمیمامک
شود. این معیار بر گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آن می

آگاهی مستمر شهروندان از روندهاي موجود استوار است.
وجود قوانین کارآمد، گیري شهري،قانونمندي: منظور از قانونمندي در تصمیم- 6

گیري و دور بودن دست افراد غیر مسئول هاي قانونی در تصمیمچارچوبيهرعایت عادالن
هاست. پایبندي به قوانین مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین گیرياز تصمیم

احترام مسئوالن به قانون است.
فع مختلف و گاه در حال ها و مناحضور گروهيهگیري توافقی: شهر عرصجهت-7

گیري توافقی تعدیل و ایجاد توافق میان منافع ستیز با یکدیگر است. منظور از جهت
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هاي دولتی، مختلف است. این کار مستلزم وجود ارتباط و تالش مشترك میان سازمان
هاي مختلف) است.(نماینده گروههاي غیر دولتیشهروندان و سازمان

شهروندان در يهاي مناسب براي همهلت ایجاد فرصتعدالت: منظور از عدا-8
منابع و مشارکت يی خود، تالش در جهت تخصیص عادالنهارتقاي وضعیت رفاهيهزمین

).10: 1388گیري است (تقوایی و تاجدار، اقشار محروم در اعالم نظر و تصمیم
شدن در آنها، شهري و پرهیز از غرقياهبردي: فرا رفتن از مسائل روزمرهبینش ر-9

مستلزم وجود بینشی گسترده و دراز مدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردي در 
).12:2010(بهاراتشهري استيهتوسعيهزمین

در حال درصد کشورهاي 60تمرکززدایی: طبق مطالعات بانک جهانی، بیش از -10
: 1383فکوهی، و51:1381زدایی هستند (شفیعی، ي تمرکزتوسعه در حال اجراي برنامه

183.(
يهشناسی (موقعیت در شهر، دورهاي فیزیکی و ریختمحله با جنبه2به نظر مرلن

هاي اجتماعی مسلط و غیره) مشخص ها، کارکردها و گروهساخت، تیپولوژي ساختمان
ها با کارکردهاي محلهيهگذاري و معیارهاي محدود). عوامل تفاوت1381گردد (ربانی، می

).  153: 1381؛ به نقل از ربانی، 1983(مرلن، باشندتغیر میم
شهري معاصر اثر گذاشته يه، از جمله متفکرانی است که بر نظری3مانوئل کاستلز

است. کاستلز بر این نظر است که فضاي شهري باید احیا شود. یعنی فضاهاي آزاد به وجود 
هاي مردم در تضاد با معتقد است حرکتآید که ارتباط رویاروي مردم را افزایش دهد. او 

هاي اجتماعی توسط شهروندان احساس جریانهاي کنونی آغاز شده و میل به ایجادجریان
شود. پیشنهاد کاستلز ایجاد شوراهاي شهر و مراکز فراغت خارج از منزل است که خود می

گیري نموده میمخصوص جوانان، آن را سازماندهی کنند و در امور محلی تصشهروندان، به
شهري يهطوري که فضاهاي مردو حضور اجتماعی مردم در محیط شهري بیشتر شود به

).235-257: 1385دوباره زنده شود (کاستلز، 
شناسی شهري محوري یا پرسمان (پروبلماتیک) جامعهيهدیکنز محلیت را مسئل

هایی با ماعی، درون محلههاي خود را طی تعامالت اجتداند. به اعتقاد وي مردم هویتمی
کنند و این شان است، کسب و تقویت میمقیاس کوچک، که در پیوند با زندگی روزمره

1 Bharat
2 Merlin, P.
3 Manuel Castells
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شناسی است شناسی شهري بلکه براي کل جامعهموضوعی محوري نه فقط براي جامعه
).1377:13، 1(دیکنز
هاي اصلی و رسد که مفهوم اجتماع محلی و دیدگاهتوجه به این مطالب، به نظر میبا
اي در تبیین و تحقق رویکرد محله کنندهشوند، نقش تعییناي که در ادامه ذکر میعمده

محوري دارند:
ریزي و مدیریت از پایین به باال و که ضرورت و فواید برنامه2دیدگاه مشارکتی•
کند. شان توجیه میمحیط زندگیيي ساکنان محله را در توسعه و ادارههمداخل

گیري محرك بهرهيهویکرد دارایی مبنا، در مقابل رویکرد نیازمبنا، به عنوان اندیشر•
محله تنها زمانی صورت يههاي موجود در محله که بر اساس آن توسعاز منابع و دارایی

حضور یابند و منابع محلی را در يگیرد که ساکنان محلی تصمیم بگیرند خود در عرصهمی
.  این راه به کار برند

هاي محله را ترین منابع و داراییاجتماعی که یکی از اصلیيهدیدگاه سرمای•
گیري پیوندهاي اجتماعی اي که با شکلکند؛ یعنی پدیدهاجتماعی آن معرفی میيهسرمای

محله يهنیاز توسعآید و پیشو بر مبناي اعتماد و عمل متقابل و هنجارها به وجود می
برداري از آن را دارد. مبنا قصد بهرهاست و رویکرد دارایی

اجتماعی را، در آثار متعدد خود، با سه مؤلفه به عنوان ویژگی سازمان يهپاتنام سرمای
اند از:نماید که عبارتاجتماعی تعریف می

يههاي مشارکت مدنی از اشکال ضروري سرمایها: از نظر پانتام، شبکهشبکه-1
تر باشند احتمال بیشتري هست اي متراکمها در جامعهشبکهاجتماعی هستند. هر چه این 

که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاري کنند. 
هاي اجتماعی، هنجارهایی هستند که هنجارهاي تعامالت متقابل: در گروه-2

تعامالت و تسهیل همکاري است. يهترین سودمندي آنها تقویت اعتماد، کاهش هزینمهم
ها و جوامعی که داند. گروهاجتماعی میيهاو هنجارهاي تعامل را از مولدترین اجزاي سرمای

طلبی و کنند، به شکل مؤثري بر فرصتبر آنها این هنجارها حاکم است و از آن پیروي می
آیند.مشکالت کار گروهی فائق می

هنجارهاي روابط اعتماد اجتماعی: پانتام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منبع -3
کند و هر چه داند. اعتماد همکاري را تسهیل میهاي مشارکت مدنی میمتقابل و شبکه

1 Dickens, Peter
2 participatory approach
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اي باالتر باشد، احتمال همکاري هم بیشتر خواهد بود. همکاري نیز سطح اعتماد در جامعه
عات کند. از نظر پانتام، هر چه تعامل میان افراد بیشتر باشد، آنها اطالاعتماد را ایجاد می

کنند هاي بیشتري براي اعتماد پیدا میآورند و انگیزهیکدیگر به دست میيهبیشتري دربار
).54:1380(پاتنام، 

تلقی » محلیيهتوسع«هاي توان یکی از مشخصهاجتماعی را میيههمچنین سرمای
ر هاي دموکراسی دپایهيیک مساعی بین آنها، تقویت و توسعهها و تشرکرد. تحرك گروه

جامعه (محله)، ایجاد اعتماد به نفس در سطوح فردي و محلی، ازدیاد رهبران بومی و 
اعضاي محله حل يهمحلی و باالخره ایجاد حالتی که در آن، مشکالت اجتماعی به وسیل

شود. باید خاطر نشان کرد که موضوع محله، در متون اسالمی، به شکل روابط همسایگی و 
شود که بخش قابل توجهی از آنها از مقوالت مربوط به یحقوق مربوط به آن مطرح م

: 1382گیرد (زاهدي اصل، اجتماعی است که در دنیاي امروز مورد تأکید قرار میيهسرمای
279-278 .(

اجتماعی را میزان يبر اساس مباحث نظري مطرح شده و از آنجا که پاتنام سرمایه
اند و هر چه تعامالت بیشتر شود منجر به افزایش دها و افراد میهوها، گرتعامالت شبکه

پایدار احیاء يشود، و نظر کاستلز مبنی بر اینکه براي توسعهاعتماد اجتماعی می
هاي مردمی و محلی ضرورت دارد، باید دید اقدامات صورت گرفته در راستاي مشارکت

ا چه میزان توانسته مدیریت مطلوب شهري و واگذاري امور اشاره شده به خود شهروندان ت
ثیر گذارد. به عبارت دیگر چنانچه این رابطه وجود دارد شدت آن أاجتماعی تيبر سرمایه

باشد. با توجه به مطالب مطرح شده و همچنین بر به چه میزان است و از چه نوعی می
اجتماعی شهروندان يه، محقق در نظر دارد با بررسی میزان سرمایچارچوب نظرييهپای
محوري، را از طریق نگرش ذهنی حالت)، عملکرد مدیریت شهري در اجراي رویکرد محله(م

اجتماعی شهروندان، نقش تحقق مدیریت يههاي سرمایشهروندان بر مبناي شاخص
اي مطلوب را مورد بررسی و تبیین قرار دهد. بنابراین، در این پژوهش، ارزیابی محله

اي) شهر تهران با رویکرد کلی استقرار حکمرانی همحوري (مدیریت محلموفقیت طرح محله
مطلوب شهري، با تمامی عوامل و عناصر کلی که در داخل محله و خارج از منزل، محیط 

برند، عوامل زندگی محله را تشکیل داده و پیوسته تمام یا بخشی از ساکنان از آن بهره می
اند. ر گرفته شدهاجتماعی در سطح محله در نظيهگیري سرمایمؤثر بر شکل
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پژوهشمدل نظري :1شکل 

پژوهشهايفرضیه
فرضیه اصلی
اجتماعی ياي و سرمایهي مدیریت محلهبین اقدامات صورت گرفته در زمینه-

شهروندان رابطه وجود دارد.

هاي اختصاصیفرضیه
اي و میزان مشارکتمدیریت محلهيبین اقدامات صورت گرفته در زمینه)1

اي، نهادي و سیاسی) شهروندان رابطه وجود دارد.اجتماعی (محله
اي و میزان اعتماد اجتماعی مدیریت محلهيبین اقدامات صورت گرفته در زمینه)2

شهروندان همبستگی وجود دارد.
میزان انسجام اي ومدیریت محلهيبین اقدامات صورت گرفته در زمینه)3

رد.اجتماعی شهروندان همبستگی وجود دا
اي و پیوندهاي اجتماعی مدیریت محلهيبین اقدامات صورت گرفته در زمینه)4

رسمی (همسایگی) شهروندان همبستگی وجود دارد.غیر
اي وحس تعلق اجتماعی مدیریت محلهيبین اقدامات صورت گرفته در زمینه)5

شهروندان همبستگی وجود دارد.
رضایت از عملکرد مدیریت اي (سن، جنس، تحصیالت) و بین متغیرهاي زمینه)6

اي همبستگی وجود دارد.محله

هاشورایاري

سراي محله 

اجتماعیيسرمایه
اعتماد اجتماعی-

اي)مشارکت (سیاسی، مدنی، محله-
انسجام اجتماعی-

رسمی پیوندهاي اجتماعی غیر-
(همسایگی)

حس تعلق اجتماعی-

مدیریت 
محله 
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شناسی پژوهشروش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی، به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ اجرا 

سال و ساکن در محالت 15آماري مورد مطالعه، شهروندان باالي يپیمایشی است. جامعه
باشند می1392شهرداري) در سال يناحیه9شهر تهران (واقع در 4يمحله) منطقه20(

آماري نیز با توجه به استفاده از ي) نفر هستند. نمونه1057000که در مجموع بالغ بر (
گیري تصادفی که با استفاده از روش نمونهنفر تعیین شده 384فرمول کوکران به تعداد 

لکرد مدیریت تقل تحقیق عمپرسشنامه (محقق ساخته) بین آنان توزیع گردید. متغیر مس
اي) مورد سنجش قرار گزینه5(گویه در مقیاس طیف لیکرت8باشد که توسط محله می

یید گردید. براي تست أگرفته است. اعتبار صوري ابزار پرسشنامه توسط اساتید مجرب ت
کرونباخ استفاده شده است و نتایج بدست آمده حاکی از پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفاء

باشد.ار پرسشنامه و متغیرهاي تحقیق میورد قبول ابزپایایی م

پژوهشهاي یافته
هاي توصیفییافته- 1

درصد دیگر را نیز زنان 76درصد از پاسخگویان را مردان و 23در پژوهش حاضر
درصد نیز 9/2هل، و أدرصد مت4/61درصد از پاسخگویان مجرد، 3/33دادند. تشکیل می

درصد از 2/6آباد و مجیدیه با مجموع شمسيمحلهطالق بودند.همسر در اثر فوت یابی
درصد، داراي کمترین 6/2گلشن و خاك سفید با يکل، داراي بیشترین پاسخگو، و محله

سال، 10درصد از پاسخگویان در محله بین یک تا 53سکونت يسابقهپاسخگو بودند.
30تا 21درصد از پاسخگویان بین 1/10سال، 20تا 11درصد از پاسخگویان بین 1/26

قرار داشت.50تا 41درصد از پاسخگویان  نیز بین 7/0سال، و 
درصد سیکل 8/9شان تا ششم ابتدایی، درصد از پاسخگویان میزان تحصیالت2/2

1/9درصد کارشناسی، 9/32درصد فوق دیپلم، 6/14درصد دیپلم، 3/29دیپلم (ناتمام)، 
34خانواده يماهانهيهمچنین میزان هزینهرشد بودند؛ اارشناسیدرصد نیز در مقطع ک

درصد از پاسخگویان تا یک و نیم 8/29ماه، درصد از پاسخگویان تا یک میلیون تومان در
درصد پاسخگویان نیز دو و 17درصد پاسخگویان تا دو میلیون تومان، 19میلیون تومان، 

د.نیم میلیون تومان در ماه و بیشتر بودن
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تحلیل استنباطی- 2
هاآزمون فرضیه

اي و بین مدیریت محلهيها و بررسی رابطهدر این تحقیق جهت آزمون فرضیه
هاي آن شامل: اعتماد اجتماعی، مشارکت، انسجام لفهؤاجتماعی شهروندان و ميسرمایه

استفاده اجتماعی، تعلق اجتماعی، پیوند همسایگی از آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون 
شده است. نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است. 

اجتماعی و يهاي میزان همبستگی مدیریت محله با سرمایهنتایج حاصل از آزمون:1جدول
هاي آنلفهمؤ

سطح شاخص آماريمتغیر وابستهمستقلمتغیر
معناداري

میزان 
همبستگی

یید یا أت
ییدأعدم ت

تأیید000/0368/0ضریب پیرسوناجتماعیاعتمادمدیریت محله
تأیید000/0308/0ضریب پیرسونمشارکت اجتماعیمدیریت محله
تأیید000/0337/0ضریب پیرسونانسجام اجتماعیمدیریت محله
تأیید000/0289/0ضریب پیرسونتعلق اجتماعیمدیریت محله
تأیید000/0312/0ضریب پیرسونپیوند همسایگیمدیریت محله
تأیید000/0391/0ضریب پیرسوني اجتماعیسرمایهمدیریت محله

شود؛ سطح معناداري به دست آمده براي تمام ، مالحظه می1طور که در جدول همان
) از سطح مطلوبی برخوردار است. بنابراین بر این اساس Sig=000/0متغیرهاي پژوهش(

می توان نتایج زیر را برشمرد:
ریب همبستگی به دست آمده بین متغیر مدیریت محله و میزان اعتماد ض-1

توان گفت که بین مدیریت باشد. می) میr=368/0اجتماعی شهروندان که برابر با (
طوري که قوي و مستقیم (مثبت) وجود دارد، بهياي و میزان اعتماد اجتماعی رابطهمحله

ان اعتماد اجتماعی شهروندان نیز افزایش پیدا اي، میزثیرات مدیریت محلهبا افزایش تأ
کند.می

ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت محله و میزان مشارکت اجتماعی برابر با -2
)308/0=rقوي و ياي و میزان مشارکت اجتماعی رابطهباشد، و بین مدیریت محله) می

اي، میزان یریت محلهثیرات مدأطوري که با افزایش تمستقیم (مثبت) وجود دارد، به
کند.مشارکت اجتماعی شهروندان نیز افزایش پیدا می
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ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت محله و میزان انسجام اجتماعی شهروندان -3
ياي و میزان انسجام اجتماعی رابطهباشد، و بین مدیریت محله) میr=337/0برابر با (

اي، ثیرات مدیریت محلهأطوري که با افزایش تبهقوي و مستقیم (مثبت) وجود دارد، نسبتاً
کند.میزان انسجام اجتماعی شهروندان نیز افزایش پیدا می

ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت محله و میزان تعلق اجتماعی شهروندان که -4
اي و میزان تعلق اجتماعی شهروندان باشد، و بین مدیریت محله) میr=289/0برابر با (

ثیرات مدیریت طوري که با افزایش تأمتوسط و مستقیم (مثبت) وجود دارد، بهيرابطه
کند.اي، میزان تعلق اجتماعی شهروندان نیز افزایش پیدا میمحله

با توجه به ضریب همبستگی بین متغیر مدیریت محله و پیوندهاي اجتماعی غیر-5
اي و میزان یریت محلهباشد، بین مد) میr=312/0رسمی (همسایگی) که برابر با (

قوي و مستقیم (مثبت) وجود نسبتاًيرسمی (همسایگی) رابطهپیوندهاي اجتماعی غیر
رسمی شهروندان اي، میزان پیوند اجتماعی غیرثیرات مدیریت محلهأدارد، و با افزایش ت
کند.نیز افزایش پیدا می

يزان سرمایههمچنین ضریب همبستگی به دست آمده بین مدیریت محله و می- 6
ن نتیجه گرفت که بین مدیریت تواباشد، می) میr=391/0اجتماعی شهروندان که برابر با (

قوي و مستقیم (مثبت) وجود دارد، ياجتماعی شهروندان رابطهياي و میزان سرمایهمحله
اجتماعی شهروندان نیز ياي، میزان سرمایهثیرات مدیریت محلهأطوري که با افزایش تبه

کند.افزایش پیدا می

نتایج تحلیلی آزمون رگرسیون
تماعی) و متغیرهاي مستقل شامل: اجيبراي تبیین روابط بین متغیر وابسته (سرمایه

مدیریت محله، و متغیر ظاهري جنسیت شهروندان وارد شده در مدل، از تحلیل ثیرتأ
درصد از 4/0که . نتایج تحلیل رگرسیونی نشان دادرگرسیونی بهره گرفته شده است

اجتماعی شهروندان توسط متغیر مدیریت محله يتغییرات واریانس متغیر وابسته سرمایه
قابل تبیین است. 

ازندگی مدل با استفاده از لیزرلهاي برضرایب استاندارد و شاخص
افزار لیزرل به آزمون تجربی در در این قسمت مدل مفهومی پژوهش با استفاده از نرم

دار خروجی لیزرل در نمودار شکل زیر (نمودار مربوط به نمرات ت. ضرایب معنیآمده اس
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) هر یک از ضرایب مسیر در نمودار شکل زیر درج شده است. عالوه بر خروجی "تی"
هاي برازندگی در جداولی جداگانه گزارش شده و توضیحات لیزرل، ضریب مسیر و شاخص

رائه شده است.مربوط به هر یک از آنها در پایین جدول ا

علی بین مدیریت محله و سرمایه اجتماعی ابطهآزمون ر

اجتماعیيعلی بین مدیریت محله و سرمایهينتایج اجراي مدل ساختاري رابطه:2جدول

ضریب استانداردمدل اصلی تحقیق
)β(

ضریب معناداري 
)t-value(نتیجه

ادارمعن39/025/9ي اجتماعیمدیریت محله سرمایه
استدار ا% معن99در سطح اطمینان tارزش

تا - 96/1(يبه دست آمده که در بازه)t-value(هاي معناداريبا توجه به مقدار
يتوان گفت تمام عوامل مدیریت محله بر میزان سرمایهاند، لذا می) قرار نگرفته96/1

. ثیر داردأاجتماعی شهروندان ت

عناداريافزار لیزرل (نمرات تی) در حالت مخروجی نرم: 1نمودار 
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اجتماعیرازش مدل سرمایههاي بشاخص:3جدول 
مقدارآماره
RMR08/0

RMSEA08/0
CFI95/0
NFI94/0

NNFI94/0
IFI95/0
RFI93/0

PNFI85/0

هاي برازندگی مدل در جدول باال ارائه شده است. با توجه به خروجی لیزرل شاخص
، 08/0برابر با RMSEA، مقدار 08/0برابر با RMRشود، مقدار طور که مالحظه میهمان

، شاخص برازش نرم شده برازندگی و نرم نشده 95/0شاخص برازش تطبیقی برابر با 
، شاخص برازندگی نسبی 95/0، شاخص برازندگی فزاینده برابر با 94/0برازندگی برابر با 

بنابراین با توجه به باشد؛می85/0شده مقتصد برابر با ، و شاخص برازش هنجار93/0برابر 
توان نتیجه گرفت که در مجموع مدل هاي مختلف برازندگی مدل، میطلوب بودن شاخصم

باشند.هاي تجربی به خوبی با آن منطبق میارائه شده مدل مناسبی است و داده

ايثیر متغیرهاي زمینهأرسی ترب
اي (سن، جنس، تحصیالت) و رضایت از عملکرد مدیریت بین متغیرهاي زمینه

تگی وجود دارد.اي همبسمحله

) سنالف
بین سن شهروندان و میزان رضایت از عملکرد مدیریت محله از يجهت بررسی رابطه

نشان 4ياین آزمون در جدول شمارهآزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج 
باشد، از سطح معناداري می657/0دست آمده، که برابر با دهد که سطح معناداري بهمی
) مورد 0Hصفر (يتوان گفت که فرضیهبنابراین می؛) بیشتر استp≥05/0وب یعنی (مطل

معناداري وجود ندارد.ياجتماعی شهروندان رابطهيتأیید بوده و بین سن و میزان سرمایه
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اجتماعی شهروندان بر اساس سنينتایج حاصل از آزمون همبستگی سرمایه:4جدول 

اخص شمتغیر وابستهمتغیرمستقل
آماري

سطح 
معناداري

میزان 
همبستگی

تأیید یا 
عدم تأیید

عدم تأیید- 657/0022/0پیرسوناجتماعیيسرمایهسن شهروندان

) جنسب
اجتماعی آنان از يبین جنسیت شهروندان و میزان سرمایهيجهت بررسی رابطه

مالحظه 5ول طور در جدآزمون (تی تست) براي دو گروه متفاوت استفاده شد. همان
شود بین میانگین نمرات کسب شده در بین زنان و مردان اختالف وجود دارد. نتایج این می

-016/2(، مقدار (تی)هادهد که با توجه به آزمون لون و همگنی واریانسجدول نشان می
=t044/0(دست آمده در سطح) به=sig (معنادار شده است. بنابراین با توجه به اختالف

توان نتیجه گرفت که بین جنسیت و رضایت از عملکرد مدیریت محله ها، میمیانگین
مردان عملکرد این مدیریت را توان گفت که زنان نسبت به تی میتفاوت وجود دارد. به عبار

بهتر ارزیابی نمودند.

اجتماعی شهروندان بر حسب جنسیتينتایج آزمون تی تست سرمایه: 5جدول
دامنهري دوداسطح معنی آزادييدرجه tآزمون S F اختالف میانگین

044/0 410 016/2- 251/0 321/1 020/3 -

تحصیالت)ج
وندان از آزمون اجتماعی شهريبراي سنجش ارتباط بین تحصیالت و میزان سرمایه

طرفه استفاده شده است.تحلیل واریانس یک

اجتماعی بر اساس تحصیالتيسرمایهپیرامون طرفه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک:6جدول 
داريسطح معنیFمیانگین مربعاتآزادييدرجهمجموع مربعات

879/19005176/380376/2038/0هابین گروه
947/64318402997/159هادرون گروه
826/66219407مجموع
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يمیانگین نمرات سرمایهدهد که بین نشان می6جدولدرتحلیل واریانسنتایج 
دست آمده، اختالف اجتماعی شهروندان بر حسب تحصیالت، با توجه به سطح معناداري به

استفاده )LSD(ها از نتایج آزمون بنابراین با توجه به همگنی واریانس؛معناداري وجود دارد
شده است.

اي ت محلهاختالف میانگین نمرات ارزیابی مدیرینشان داد)LSD(نتایج آزمون 
توسط شهروندان، در مقاطع تحصیلی دیپلم (ناتمام)، با مقطع تحصیلی دیپلم و 

دهد شهروندانی ارشد و باالتر معنادار شده است. این اختالف میانگین نشان میکارشناسی
که داراي مدرك سیکل دیپلم (ناتمام) هستند نسبت به شهروندانی که داراي مدرك 

اي را بهتر باشند، عملکرد مدیریت محلهارشد و باالتر میتحصیلی دیپلم و کارشناسی
ها تفاوت معناداري وجود ارزیابی نمودند. در سایر مقطع تحصیلی در میان اختالف میانگین

ندارد. 

گیريبندي و نتیجهجمع
اندازي سراي محله و مدیریت محله در میزان بررسی نقش راهپژوهش حاضر به

شهر تهران پرداخته است. از بین عوامل 4يوندان محالت منطقهاجتماعی شهريسرمایه
هاي اعتماد اجتماعی، مشارکت، انسجام اجتماعی، لفهؤاجتماعی ميگیري سرمایهشکل

تعلق اجتماعی، پیوندهاي اجتماعی رسمی (همسایگی) مورد بررسی قرار گرفتند. در 
محله نشان داد که بین اجتماعی و مدیریتيبین سرمایهيمجموع بررسی رابطه

) وجود دارد، r=391/0معنادار قوي و مثبت (ياجتماعی و مدیریت محله رابطهيسرمایه
اجتماعی شهروندان به ياي، میزان سرمایهثیرات مدیریت محلهأطوري که با افزایش تبه

کند. میویژه در ابعاد اعتماد، مشارکت، تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی نیز افزایش پیدا
باشد.هاي تحقیقات کیفی و کمی پیشین همسو میهاي این تحقیق با یافتهنتایج و یافته

اجتماعی نیز نشان داد که ضریب يدر ضمن نتایج رگرسیون چندگانه متغیر سرمایه
، و ضریب تعیین 276/0، ضریب تعیین برابر با 490/0مدل برابر يهمبستگی چندگانه

27/0باشد. مقدار ضریب تعیین واقعی بیانگر این مطلب بود که می273/0واقعی برابر با 
اجتماعی) توسط متغیرهاي مستقل يدرصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته (سرمایه

مدیریت محله و متغیر ظاهري (جنسیت) وارد شده در مدل قابل تبیین است. 
سازي ساختاري و لهاي ذکر شده، از روش مددر پژوهش حاضر عالوه بر تحلیل

هایش استفاده شد. در افزار لیزرل نیز براي سنجش برازش مناسب مدل و شاخصنرم
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نرم هاينسبی از شاخصي، در دستهRMSEAو RMRهاي مطلق از شاخصيدسته
برازندگی، برازش تطبیقی، برازندگی فزاینده و برازندگی يبرازندگی، نرم نشدهيشده

یافته نیز از شاخص برازش هنجار شده مقتصد هاي تعدیلشاخصينسبی، و در زمینه
استفاده شد.

برابر با RMSEA، مقدار 081/0برابر با RMRتحلیل، مقدار يبنابراین در ادامه
برازندگی ي، شاخص برازش نرم شده95/0برابر با )CFI(، شاخص برازش تطبیقی 08/0

)NFI( گی برازندينرم نشده، 94/0برابر با)NNFI( شاخص برازندگی 94/0برابر با ،
و شاخص برازش 93/0برابر )RFI(، شاخص برازندگی نسبی 95/0برابر با )IFI(يفزاینده

لذا با توجه به مطلوب بودن به دست آمد؛85/0نیز برابر با )PNFI(مقتصد يهنجارشده
ل ارائه شده از هاي مختلف برازندگی مدل، نتیجه حاصل شد که در مجموع مدشاخص

هاي تجربی به خوبی با آن منطبق ي برازش، مدل مناسبی بوده و دادههاهاي شاخصلحاظ
هستند.

هاي اجتماعی، مالی، یا کالبدي اجتماع محلی کمک سازي به بسیج داراییظرفیت
اجتماعی و مناسبات اجتماعی موجب يهارتباط میان سرمای). 491:2004، (عارفیکندمی

گیري مناسبات اجتماعی نقش دارند، از پردازان به عواملی که در شکلتا نظریهگردیده 
جمله نهادهاي اجتماعی و فضاي کالبدي، توجه نمایند. این توجه باعث شده تا این باور 

گیري روابط اجتماعی و همچنین شهري جاي مناسبی براي شکليهتقویت گردد که محل
اجتماعی در يدوي این روابط براي ایجاد سرمایههرایجاد ارتباط با خود مکان است که

آید که تعامل میان ساکنان آن به حد مطلوب خود یک محله در شرایطی به وجود می
باشد. رسیده

برخی «رسند؛ لیدن معتقد است به این ویژگی نمیها بدیهی است تمامی محله
(جنکز کنندمیلرك تسهیهمکاري و مساعدت جمعی را به منظور دستیابی به منافع مشت

هاي اجتماعی شبکهدر حقیقت، میزان روابط اجتماعی در میان.)282:2010، 1و جونز
ي میزان هکنندتعیینموجود در یک محله، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی

تواند معرف اجتماعی در آن محله است تا آنجا که کیفیت این روابط میيسرمایه
اعی درون این شبکه باشد. هنجارهاي اجتم

1 Jenks and jons
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هایی که ساکنان یابد؛ چرا که در محلهمیاي مهمی در این میان، اعتماد نقش واسطه
نسبت به یکدیگر نوعی نگرش مثبت و از اعتماد بیشتري داشته باشند، روابط اجتماعی 

).41- 42: 1392شود (اردشیري و همکاران، تري دیده میبیشتر و سالم
ساختار قدرت و ایجاد ائتالف میان سه نهاد قدرت، یعنی دولت، تمرکززادیی از 

استقرار حکمرانی مطلوب شهري است. يهامور الزميهمدنی و مردم، براي اداريهجامع
اي) را شهرداري تهران در محوري (مدیریت محلهمحوري و محلههاي ناحیهبنابراین، طرح

اي سازوکاري براي رسیدن به این محلهشهر و محالت تهران اجرا کرده است. مدیریت 
هدف مطرح شده است. 

گرایی و مشارکت دادن مردم در مدیریت اي تمرکززدایی، محلیهدف از مدیریت محله
پایدار شهري، نقش يهتواند در رابطه با توسعمحالت است که، در صورت موفقیت، می

). 63:1392مهمی ایفا کند (میرزایی و حیدري، 
اجتماعی شهروندان و ایجاد يهها با افزایش سرمایآمیز این طرحموفقیتايالبته اجر

يهگردد. لذا مبحث سرمایاي از روابط مبتنی بر اعتماد میسر میحس مشارکت و شبکه
اي از روابط و همکاري هاي اعتماد، و مشارکت (که خود مجموعهویژه مؤلفهاجتماعی، به

اي هاي این تحقیق نیز نشان داد از اهمیت ویژهیافتهجمعی در این نهادهاست)، چنانکه
برخوردار است.

داند و ثر میؤاجتماعی را در بهبود کارکردهاي حکومت ميپاتنام وجود سرمایه
او را در این زمینه به صورت زیر خالصه نمود:يتوان چارچوب عناصر نظریهمی

حزبی و همچنین هاي ورزشی، محلی،شهروندان با عضو شدن در انجمن)1
هاي هاي فعال اجتماعی و سیاسی، اعتماد و همکاري را افزایش داده و درون شبکهگروه

يهاجتماعی هنجارها و قواعد مشترك بر روابط افراد حاکم بوده که این خود سرمای
دهد.اجتماعی را شکل می

همکاري را اجتماعی است. زیرا اعتماديههاي اصلی سرمایاعتماد یکی از مؤلفه)2
اي باالتر باشد احتمال همکاري و مشارکت کند و هر چه سطح اعتماد در جامعهتسهیل می

کند.مدنی هم بیشتر خواهد بود و خود همکاري نیز اعتماد ایجاد می
هاي مدنی ها و گروهاعتماد، همکاري و مشارکت مدنی با عضویت در انجمن)3

شود. تقویت می
ثیرگذاري مدیریت محله در افزایش أضر بیانگر اهمیت و تبطور کلی نتایج پژوهش حا

اعتماد، مشارکت، انسجام، و تعلق ياجتماعی شهروندان به ویژه در حوزهيسرمایه
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هاي متضاد آغاز شده لذا بر اساس دیدگاه کاستلز، براي رویارویی با جریان؛اجتماعی است
قویت شده و شوراهایی که توسط بایست تهاي اجتماعی میدر فضاي شهري کنونی، جریان
شود فضاهاي شهري را احیاء نماید.خود شهروندان سازماندهی می

اتپیشنهاد
ثري در افزایش ؤاجراي طرح مدیریت محله در محالت شهر تهران توانسته نقش م

يهاي مشارکت شهروندان ساکن در محله و همچنین افزایش معنادار سرمایهانگیزه
هاي شهري داشته باشد. رنامهاجتماعی آنان در ب

توان اجتماعی، میيهاي دیگر مشخص شده سرمایهلفهؤعالوه بر این بر اساس م
اقتصادي، اجتماعی يگفت طرح مدیریت محله توانسته است، در رسیدن محالت به توسعه

توان راهکارهاي محیطی، ایفا نماید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر میزیستـو کالبدي
اجتماعی تمام يزیر را براي بهبود اجراي مدیریت محله در راستاي افزایش سرمایه

ساکنان، ارائه داد: 
ریزي اجتماعی جهت توسعه و تقویت نهاد مدیریت محله و استفاده از توان برنامه-

ساکنین محلی؛
ریزي شده و مدون پیرامون ابعاد مختلف رسانی برنامهسازي و اطالعفرهنگ-

محله و توسعه محالت؛مدیریت 
ایجاد مراکز فرهنگی در سطح تمامی محالت و گسترش هر چه بیشتر -
هاي تفریحی و فرهنگی مختص نوجوانان و جوانان در سطح محالت؛محیط
هاي مدیریت محله؛افزایش نظارت شهروندان بر فعالیت-
گیري شوراهاي اجتماعی و فرهنگی محالت؛شکل-
ن از طریق انتشار نشریات محلی و همچنین استفاده ارتقاء سطح آگاهی ساکنا-

مناسب از فضاي اینترنت در این زمینه؛
جمعی در هاي دستهایجاد نشاط و شادابی در ساکنان محله از طریق اعالم برنامه-

)؛.پیمایی یا ورزش صبحگاهی و ..روزهاي خاص (مثال کوه
ساکنان؛احداث پارك و فضاي سبز مختص هر محله جهت تعامل بهتر-
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ها و مهارت هاي ساکنین به عنوان اي از تخصصایجاد بانک اطالعات محله-
هاي انسانی محالت؛سرمایه
بهبود بافت محیط کالبدي و مسکونی با مشورت ساکنین در سطح محله؛-
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