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Abstract
Paying attention to the neighborhood as the smallest unit of the urban space
organization and adopting the neighborhood management model will lead to
transferring the focus of the decision-making process to the lower urban levels
and more tangible dimensions of citizenship life. In the recent years, following
the emergence of the problems caused by weakening social ties in cities and
exacerbating the alienation of residents towards each other, the issue of the
neighborhood and local communities has attracted the attention of managers
and authorities. The present study examines the social and cultural impacts of
the neighborhood management plan on the lives of citizens in Tehran.
Accordingly, hypotheses have been derived from the theories made by Pathnam,
Jacobs and Parsons. The research is a survey and the unit of analysis is an
individual. The research population consists of citizens over 15 years of age in
Tehran. In this research, the samples were selected through multi-stage cluster
sampling. The sample size is estimated to be 700 subjects by Sample SPSS
Power, and a questionnaire was used to collect data. Data were analyzed on two
levels (descriptive statistics and inferential statistics). The results showed that
there was a significant relationship between the neighborhood management
variable and the variables of social partnership of citizens, neighborhood
identity and social trust. However, the greatest impact of the community
management was on social participation of citizens which was subsequently
affected on social trust and community identity, respectively. Of the indirect
consequences of neighborhood management can be referred to the sense of
security and satisfaction.
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Extended Abstract
Introduction:
Paying attention to neighborhoods as the
smallest units of the city's spatial organization
and adopting a neighborhood management
model in urban management leads to the
transfer of decision-making and decisiontaking process to lower levels of the city and
more tangible dimensions of citizen life and the
realization of management and planning goes
from the bottom to up. The main purpose of
neighborhood management is emphasizing on
the local identity in line with sustainable local
development, local affiliation and local
participation. The process of implementing any
social program, policy or project, may
encounter unwanted events and paths, due to
the social and cultural nature of the
environment involved, which was not initially
intended by designers and executors. The
neighborhood management program is no
exception to this, and due to some structural
challenges in explaining the role of such an
institution and the lack of trust in it by
government institutions and bodies, as well as
by residents and local institutions, the
neighborhood management and councils’
functions have been presented inefficiently and
disrupted. Therefore, in these circumstances, it
was felt necessary to conduct this research to
examine the social and cultural implications of
the neighborhood management plan on the
lives of citizens.

Methodology:
The present research is a survey research in
terms of method and the unit of analysis in that
is person and it is a cross-sectional research in
terms of time criterion. The statistical
population of this study is citizens over 18 years
old in Tehran. The total number of them
according to the 2016 census is equal to
5525000 people. Since it is not possible to study
the views of all citizens, cluster sampling was
used. In order to optimize the sample size, SPSS

Sample Power Software was used. According to
the objectives and hypotheses of the research
and statistical methods used, the sample size
was estimated to be 700 people, which was
reduced to 630 due to the non-cooperation of a
number of respondents.

Results:
Findings show that 57.3% of the statistical
sample population are women and 42.7% are
men. According to the obtained results, 44.05%
of the respondents have very little or no
participation, 29.85% have moderate and
25.47% have high and very high participation,
which shows that the participation of citizens is
low at the neighborhood level and the
participation rate is on the first step of Arnstein
ladder of participation. One of the most
important results of exploratory statistics is
that neighborhood management has a
significant relationship with citizens' social
participation, neighborhood identity and social
trust, but neighborhood management has the
greatest impact on citizens' social participation
with an impact factor of 0.42. It has affected the
social trust and neighborhood identity with
impact factor of 0.32 and 0.22, respectively.
And from the indirect results of neighborhood
management, we can mention the sense of
security and satisfaction.

Conclusion:
In general, it can be said that one of the factors
for the development of any society is the
participation and cooperation of the citizens of
that society, so the government can attract the
support of the people and build trust and
confidence among the people in the planned
programs. In order to realize and implement
this, it should pay more attention to the
performance of public institutions so that they
can put their words into practice to gain
people's trust and strengthen their sense of
satisfaction and security. Since trust is the
emotional basis for participation, trust creates
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a kind of collective spirit and prepares the
ground for participation. Also, according to the
obtained results, it can be said that
neighborhood management has an effective
role in creating a sense of neighborhood
belonging and neighborhood identity among

citizens. And neighborhood management, in
addition to being able to directly affect the level
of citizen participation, can affect the
participation of citizens through local identity.
Finally, people who participate more have a
higher level of life satisfaction.
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واژههای کلیدی:
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هویت محله  ،اعتماد اجتماعی ،احساس
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چکیده
توجه به محله به عنوان کوچکترین واحد سازمان فضای شهری و اتخاذ مدل مدیریت محله موجب انتقال کانون فرآیند
تصمیم سازی و تصمیم گیری به سطوح پائین تر شهری و ابعاد ملموس تر زندگی شهروندی می گردد در سالهای اخیر
به دنبال بروز مشکالت ناشی از سست شدن و پیوندهای اجتماعی در شهرها و تشدید بیگانگی ساکنان نسبت به یکدیگر
توجه به محله و اجتماعات محله ای را در نظر مدیران و مسئوالن به خود جلب کرده است پژوهش حاضر به بررسی
تاثیرات اجتماعی و فرهنگی برنامه مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران می پردازد .بر همین اساس فرضیاتی
از نظریات پاتنام ،جیکوبز و پارسونز استنتاج شده است .روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و واحد تحلیل آن فرد می
باشد .جامعه آماری شامل شهروندان باالی  15سال شهر تهران است .در این تحقیق انتخاب نمونه ها از طریق نمونه
گیری خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفته است .حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample SPSS Power
معادل  700نفر برآورد شده است .و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد .تجزیه و تحلیل داده ها ،در دو سطح
(آمار توصیفی و آمار استنباطی) انجام گرفته است .از مهم ترین نتایج می توان نشان داد که متغیر مدیریت محله با
متغیرهای مشارکت اجتماعی شهروندان ،هویت محله ای و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد اما بیشترین تاثیر
را مدیریت محله بر مشارکت اجتماعی شهروندان با ضریب تاثیر  0.42داشته است و بعد به ترتیب بر اعتماد اجتماعی و
هو یت محله تاثیر گذار بوده است که ضریب تاثیر هر کدام به ترتیب برابر با ( اعتماد اجتماعی) ( ،0.32هویت محله)
 0.22می باشد  .از نتایج غیر مستقیم مدیریت محله می توان به احساس امنیت و رضایتمندی اشاره نمود .
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مقدمه :
اداره کالن شهرها امروزه به عنوان موضوعی مهم برای مدیران

نهاد اجتماعی ،طرح مدیریت محله را برای تمرکززدایی و اداره

شهری تبدیل شده است  .زندگی شهری ابعاد مختلف و پیچیده

امور شهری با مشارکت شهروندان همچنین مقابله با

ای دارد که این ابعاد به عنوان اجزای یک نظام  ،تاثیرات متقابلی

تصمیمگیریهای امری از سوی مسووالن بدون در نظر گرفتن

بر یکدیگر می گذارند .با کالن نگری و نگاه از باال نمی توان

خواست و مطالبه مردم اجرا شده است»(دومین همایش "مدیریت

همه یا حتی تعدادی از این ابعاد پی برد لذا پی بردن به این مهم

محله"  5تیر .)1391از آنجائیکه فرایند اجرای هر برنامه ،سیاست

سطح تحلیل خرد و مقیاس ملموس تری را ایجاب می کند.

یا پروژه اجتماعی به دلیل ماهیت اجتماعی وفرهنگی که محیط

استفاده از خرد جمعی برای هدایت و مدیریت شهری و رویارویی

مورد مداخله دارد ،ممکن است با رویدادهای ناخواسته و

با مسائل و مشکالت شهرهای امروز با بهره گیری صحیح از آرا

مسیرهایی مواجه گردد و همچنین بالعکس که از اول مدنظر

و استعدادهای شهروندان در قالب برنامه ریز مشارکتی از مهم

طراحان ومجریان کار نبوده است .برنامه مدیریت محله هم از این

ترین رویکردها در برنامه ریزی و مدیریت شهری است .

امر مستثنا نبوده است و به دلیل برخی چالشهای ساختاری در

در این راستا ،توجه به محله ها به عنوان کوچک ترین واحد

تبیین نقش چنین نهادی و بی اعتمادی به آن هم از سوی نهادها

سازمان فضایی شهر و اتخاذ مدل مدیریت محله ای در مدیریت

و ارگانهای دولتی و هم از سوی ساکنین و نهادهای محلی  ،باعث

شهری ،امری است که موجب انتقال کانون فرآیند تصمیم سازی

شده است کارکردهای مدیریت محله و شورایاری ها مختل و

و تصمیم گیری به سطوح پائین تر شهری و ابعاد ملموس تر

کم رنگ عرضه بشود .بنابر این بر اساس مدل های ارزیابی مورد

زندگی شهروندی و تحقق هدف مدیریت و برنامه ریزی از پائین

بررسی در خصوص مدیریت محله می توان به ارزیابی تاثیرات

به باال می گردد.

اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد .از فواید ارزیابی تاثیرات اجتماعی

)"(Karimizadeh Ardakani, 2015: 52مدیریت محله

و فرهنگی میتوان "کمک به توسعه پایدار و همه جانبه ،ارتقای

فرایندی است که به صورت گسترده اجتماع محلی و سازمانهای

کیفیت زندگی ،کاهش محرومیت و توسعه برابری اجتماعی

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

دروننسلیو بیننسلی ،افزایش بازدهی مداخالت توسعهای،

محلی ،سعی در ارتقــای خدمات محلی دارد .این فرایند به ویژه

استفاده بهینه از منابع ،تنوع فرهنگیو انسجام اجتماعیو همچنین

در محله های محروم به کاربسته می شــود"(فیل و

پیشگیری از مسایل اجتماعیو فرهنگی را برشمرد

بایلی" )20151،مدیریت محله رویکردی اســت کــه در آن

).(Wankley,2008:50

جوامع محلی و ارائه دهنــدگان خدمات با یکدیگر همکاری کرده
تا کیفیت زندگی و ارائه تسهیالت را در سطح محلی ارتقاء دهد.
در این رویکرد نیازهای بومی و نقاط قوت هر مکان توسط ساکنین
محلی تشخیص داده می شــود "))2011، Hutchings2.
هدف اصلی مدیریت محله تاکید بر هویت محلی در راستای
توسعه پایدار محلی ،تعلق محلی و مشارکت محلی است خدشه
وارد کردن به این اهداف پیامدهای از قبیل باال رفتن بی اعتمادی
اجتماعی و کاهش سرمایه نهادی می شود که خود نیز بر کاهش

به طور کلی می توان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مدیریت
محله را فرآیندی منظم و مستمر دانست که طی آن پس از
توصیف ،تحلیل وتبیین مشکالت شهروندان که ناشی از اجرای
طرح است به مدلی واقع گرا وجامع نگر دست یافت که نتیجه آن

مدیریت و مهندسی اجتماعی شهر جهت رسیدن به حکمرایی بهتر
است که باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان تهرانی خواهد شد.
لذا در این شرایط ضرورت احساس شد تا این پژوهش انجام گیرد
تا پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح مدیریت محله بر زندگی

حس مشارکت شهروندان در برنامه مدیریت محله تاثیر می گذارد.
«(McLean, 2011: 5).شهرداری تهران در راه تبدیل به یک
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شهروندان را مورد بررسی قرار دهد .حال این فرضیات اصلی

عشق منجر شود و این احساس ها می تواند به شخصیت یافتن

مطرح است که:

شهر منتقل کنند

-1اجرای مدیریت محله بر سرمایه اجتماعی شهروندان تاثیرگذار

) .(Fakuhi, 2004: 215بر طبق اندیشه وی ،قدمت تاریخی

می باشد .

یک شهر یا محله باخاطرات جمعی آن مکان پیوند زده شده است

-2اجرای مدیریت محله بر هویت محله ای شهروندان تاثیرگذار

و احساس هویتمندی باالتری را در افراد ساکن القا می کند .و

می باشد.

این احساس هویتمندی همراه با حس تعلق خاطر و امنیت می

-3اجرای مدیریت محله بر مشارکت اجتماعی شهروندان تاثیر

باشد .یکی از افرادی که به ارزیابی حکومت های منطقه ای

گذار می باشد

پرداخته است پاتنام می باشد .پاتنام یکی از نظریه پردازان سرمایه

 -4مدیریت محله بر اعتماد اجتماعی شهروندان تاثیرگذار می

اجتماعی ،روابط اجتماعی و تعامالت افراد با یکدیگر را بنیادی

باشد.

ترین جز سرمایه اجتماعی و مرکز تئوریهای سرمایه اجتماعی می
داند .به نظر وی شبکه ها  ،خاستگاه دو مولفه دیگر سرمایه

پیشینه و مبانی نظری تحقیق:
الف  :نظریه های حکومت محلی و شهروندسازی
جین جیکوبز :یکی از اندیشمندان صاحب نام مسائل شهری در
کتاب « مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکا» بیان کرده است
تمرکز باعث شکل گیری روابط و عالئق اجتماعی و انسانی می
شود و در ساماندهی شهری به جنبه های جمعیتی و اقتصادی
توجه ویژه ای دارد به اعتقاد وی شهر یکارگانیسم اجتماعی می
باشد که متشکل از واحدهای زنده است وی اهمیت زیادی برای
خیابان ها از جهت بار اجتماعی -فرهنگی و عاطفی قائل است و
معتقد می باشد با فراهم کردن عرصه های بالقوه ای از امکان
برقراری روابط متقابل اجتماعی و گستره ای از رفتارهای گوناگون
می توان به مراکز شهر معنا و هویت

بخشید (Jacobs2013:

) . 93جیکوبز در این کتاب بر نوعی نظارت اجتماعی که از آن
به عنوان خود تنظیمی یاد می کند اشاره کرده است وی می افزاید
حضور مردم در فضاها و چشم های که خیابان و فضاها را می
نگرند خود عاملی بازدارنده برای وقوع جرم یا نا امنی هست و
باعث تقویت احساس امنیت در سطح محالت گردد
) .(Bezi,2012: 45ریمون لودرو یکی از اندیشمندانی است که
بحث شخصیت شهر را مطرح می کند به اعتقاد وی در شخصیت
شهر نوعی تداوم تاریخی به خصوص در شهرها و محالت قدیمی
و با قدمت طوالنی نمایان می شود.و قدیمی بودن به شهروندان
نوعی احساس امنیت می دهد که حاصل تداوم در زمان است .این
رابطه ،رابطه ای عاطفی و تجربه ای شخصی است که برای

اجتماعی یعنی هنجارهای تعامالت متقابل و اعتماد اجتماعی
هستند .از نظر پاتنام شبکه های مشارکت مدنی یکی از اشکال
ضروری سرمایه اجتماعی هستند« .هر چه این شبکه ها در جامعه
ای متراکم تر باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که شهروندان
بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند» (Imani Jajarmi,

) 2005: 62از نظر پاتنام هر چه تعامل بین افراد افزایش یابد
اطالعات بیشتری نسبت به یکدیگر بدست می آورند و انگیزه
بیشتری برای اعتماد پیدا می کنند بنابر اعتقاد پاتنام سرمایه
اجتماعی به تعامل اجتماعی همراه با سطح باالیی از همکاری،
اعتماد ،معامله متقابل ،مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی منجر می
گردد( Martin

and

Mike,

Haralambos,

.) Holborn,2008:451, Putnam,2010:290ارنشتاین در
زمره اولین افرادی بود که مشارکت شهروندان با تعبیر قدرت
شهروندی به کار گرفت و برای توضیح آن از استعاره نردبان
مشارکت شهروند استفاده کرد .نردبان مشارکت ارنشتاین دارای 8
پله است .به نظر ارنشتاین در واقع در  3پله پائین این نردبان ،هیچ
قدرتی برای شهروندان وجود ندارد ،در  2پله میانی آن ،درجاتی از
مساوات طلبی نمایشی دیده می شود و در  3پله باالئی نردبان،
مشارکت واقعی شهروندان دیده می شود .این قسمت در واقع
نشانگر توزیع قدرتی است که از طریق مذاکره بدست می آید.این
نردبان نشان می دهد که بین وارد شدن در مشارکتی تشریفاتی
و ساختگی با مشارکتی که نشانگر قدرت واقعی برای اثر گذاشتن

شهروندان مختلف متفاوت می باشد .بنا براین رابطه شهر با
شهروندان را مانند رابطه مادر و فرزند می داند که می تواند به
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بر نتایج فرآیند مشارکت است  ،تفاوت وجود

دارد (Sharifian

)Thani, 2001: 45-43

مشارکت و همکاری مانی به وقوع می پیوندد که انجام کنشها به
صورت همزمان و به حالت جمعی صورت گیرد و هدف از انجام
کنش ها ،برخی اهداف مشترک باشد که هر یک از افراد به صورت
انفرادی توانایی رسیدن به آن را ندارند در چنین موقعیت هایی،
موقعیت هر کس بستگی به کنش های افراد دیگر دارد و این به
طور معنی داری ،عدم تعیین و ریسک پذیری را افزایش می دهد؛
بنابراین در چنین فضایی ،تبادل اعمال بین افراد و اعتماد اهمیت
ویژه ای پیدا می کند و منجر به همکاری و مشارکت می شود به
عبارت دیگر ،اعتماد پیش شرطی برای مشارکت و الزمه ای برای
همکاری و مشارکت موفقیت آمیز است« اعتماد تسهیل کننده
مشارکت و همکاری می باشد»

(Maqbool Eghbali, 2012:

 546).با توجه به پژوهش های گسترده ای که در زمینه مدیریت
محله و همچنین مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
صورت گرفته است به تعداد معدودی از تحقیقات می توان اشاره
کرد که به ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژه های
سیاستی و برنامه ای پرداخته باشند .و اکثریت پروژه ها فقط منوط
به ارزیابی اجتماعی و فرهنگی ساخت سراهای محالت بوده

با  400نمونه انجام شده است.و میزان همبستگی محله محوری
با احساس تعلق  0.802بوده و محله محوری با رضایتمندی
اجتماعی به میزان  0.963و محله محوری با احساس مسئولیت
به میزان  0.693همبستگی نسان داده

است (Haghighatian,

) .2016مقاله ای تحت عنوان "مطالعه جامعه شناختی محله
محوری و مشارکت اجتماعی" توسط سارا منیری فر و دیگران
در سال 96صورت گرفته است .هدف از انجام این طرح درک و
تفسیر مدیران ارشد و افراد مطلع در خصوص مشارکت اجتماعی
و مدیریت محله میباشد روششناسی مورد استفاده ،روش تحقیق
ترکیب متوالی میباشد که شامل دو روش کیفی و کمّی میباشد
در ابتدا با  22نفر از مدیران و افراد مطلع در خصوص مفهوم
مشارکت و مدیریت محله مصاحبه گردید تا به اشباع نظری
رسیدیم و با توجه به مقوالت بدست آمده از دادههای کیفی و
نظریات مطرح شده مدل نظری ترسیم گردید و در بخش کمی
به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد .جامعه آماری این تحقیق
برابر با  487نفر میباشد بر اساس یافتههای بدست آمده میزان
مشارکت بر طبق نظر ارنشتاین در پائینترین سطح آن قرار دارد
و بیشتر مصاحبه شوندگان مشارکت را حضور شهروندان در
کالسهای آموزشی میدانستند و بر اساس نتایج تحلیل مسیر

است.مانند « ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی سرای

میتوان گفت بیشترین تأثیر بر مشارکت اجتماعی به ترتیب

محله درب دوم» توسط ژیال سجادی و دیگران در سال 93

اعتماد اجتماعی ،مدیریت محله و تعلق محله بوده است

انجام شده است که محققین با توزیع  360پرسشنامه در سطح

).)monirifar,2017

محلّة درب دوّم ،مشارکت مردم و میزان مشارکت و رضایت از

پژوهشی تحت عنوان " تمایل شهروندان به شرکت در پروژه های

برنامههای سرای محلّه را مورد ارزیابی قرار داده و اطّالعات را با

انرژی های تجدید پذیر محلی :نقش جامعه و اعتماد در آلمان"

واردکردن در نرمافزار  Minitabو به صورت توصیفی – تحلیلی

در سال  2016توسط برن هارد و همکارانش صورت پذیرفته

مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .ابتدا میزان مشارکت مورد

است .مشارکت شهروندان می تواند یک ابزار مهم برای انتقال

سنجش قرار گرفته است که نتایج حاکی از آنست که میزان

انرژی در سطح محلی باشد در این تحقیق به عوامل موثر بر

مشارکت اقتصادی در پایینترین سطح با میانگین  1/81قرار دارد

مشارکت شهروندان در پروژه های انرژی های تجدید پذیر مبتنی

و مشارکت در بعد مشورتی با میانگین  4/16بیشترین میزان را به

بر جامعه پرداخته است و عواملی چون  ،هویت جامعه ،هنجارهای

خود اختصاص داده است ). (Sajjadi,2015پژوهشی تحت

اجتماعی ،اعتماد اجتماعی را مورد بررسی قرار داده در این تحقیق

عنوان محله محوری و احساس تعلق به محله در بین ساکنان

شهروندان تمایل بیشتری داشتند که به صورت داوطلبانه مشارکت

شهر تهران توسط منصور حقیقتیان و همکارانش در سال 1394

داشته باشند تا سرمایه گذاری پولی نمایند  .تجزیه و تحلیل

صورت گرفته است  .در این پژوهش به بررسی نقش محله محور

رگرسیون نشان می دهد که هنجارهای اجتماعی ،اعتماد ،نگرانی

در ارتقای سطح تعلق شهروندان به محله ی زندگی شان پرداخته

های زیست محیطی و هویت جامعه عوامل مهم تمایل به شرکت

شده است این پژوهش به صورت پیمایشی در چهار محله تهران

در انرژی جامعه می باشد.با این حال می توان گفت تاثیر هویت
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جامعه به صورت غیر مستقیم از طریق هنجارهای اجتماعی و

شده در پرسشنامه اقدام شده است .بعد از نظر خواهی و اصالحات

اعتماد رخ می دهد.این مطالعه به درک اصول بنیادین تمایل به

صورت گرفته مقدار ضریب بدست آمده برای مفاهیم بیشتر از

مشارکت

کمک می کند ).(Bernhard, 2016

 0/79بود که نشان دهنده قابل قبول بودن ضریب  CVIاست .و

نرسیده اوجانگ در پژوهشی با عنوان احساس تعلق مکانی و

مقدار  CVRبا  8متخصص برابر با  0.76می باشد .

پیوستگی هویت مکانی شهر ،به موضوع هویت مکانی پرداخته

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح «آمار توصیفی » و « آمار

است .این مقاله بر پیوستگی مکانی و تاثیر آن در هویت مکانی

استنباطی» صورت گرفته است .در ابتدا از آزمون  Explorبرای

که با رجوع به خیابان اصلی مرکز خرید کواالالمپور مالزی انجام

یرسی نرمال بودن جامعه استفاده شد و بعد اثبات نرمال بودن

شده است از نظر نویسنده ،هویت مکانی تشریح شده است.

جامعه از آمارهای پارامتریک برای آزمون فرضیه ها استفاده شد

پیوستگی مکان می تواند به عنوان شاخص برای ارزشیابی و

در انتها آزمون فرضیات ،رگرسیون و تحلیل مسیر بیان شده است.

میزان احساس تعلق مکانی ب حساب آید .این تحقیق با روش
پیمایش و در  3مرکز خرید با نمونه  330نفری انجام شده
است)(Ujang, Norisideh,2010

یافته های تحقیق:
یافته های تحقیق نشان می دهد  57.3درصد جمعیت نمونه
آماری را زنان و  42.7درصد را مردان تشکیل می دهند35.9 ،
درصد پاسخگویان را مجردان و  64.1درصد را متاهالن تشکیل

روش تحقیق و شناخت محدوده :
تحقیق حاضر از لحاظ روش ،یک تحقیق پیمایشی به حساب می

داده اند 44.9 .درصد پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس می

آید و واحد تحلیل در آن فرد است از لحاظ معیار زمان یک تحقیق

باشند و  8.1درصد انها دارایی تحصیالت زیر دیپلم می باشند .

مقطعی محسوب می شود .جامعه اماری این مطالعه شهروندان

 46.3درصد پاسخگویان فارس زبان و  23درصد انها آذری زبان

باالی  18سال در شهر تهران می باشد .که تعداد کل انها بر

می باشند 33.8 .درصد پاسخگویان اظهار کرده اند در مکان

اساس سرشماری سال  1395برابر با  5525000نفر می باشد از

دیگری در شهر تهران زندگی می کردند و 23درصد نیز بیان کرده

آنجا که امکان مطالعه دیدگاه های تمامی شهروندان وجود ندارد

اند در محله ای دیگر در همان منطقه مسکونی خود زندگی می

از نمونه گیری خوشه ای استفاده گردید به منظور حجم بهینه

کردند .و با توجه به درصد مالکیت واحد مسکونی نشان می دهد

نمونه از نرمافزار  SPSS Sample Powerاستفاده گردید ،با توجه

که  43درصد پاسخگویان دارای واحد استیجاری می باشند که

به اهداف و فرضیههای پژوهش و روشهای آماری مورد استفاده

این مساله بر روی حس تعلق شهروندان و هویت محله ای تاثیر

حجم نمونه  700نفر برآورد گردید .که به دلیل همکاری نکردن

گذار خواهد بود 56.5 .درصد پاسخگویان در رده سنی  18الی 34

تعدادی از پاسخگویان به  630نفر تقلیل یافت .ابزار سنجش در

سال قرار دارند و  43.5درصد آنها در رده سنی باالی  35سال

این تحقیق پرسشنامه می باشد که سواالت متغیر مستقل و

می باشند .با توجه به نتایج بدست امده 44.05درصد پاسخگویان

وابسته به صورت طیف لیکرت ارائه گردیده اند .جهت برآورد

مشارکت خیلی کم و کمی دارند و  29.85درصد متوسط و 25.47

پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج نشان

درصد مشارکت زیاد و خیلی زیادی داشته اند که نشان دهند

داد پایایی ابزار برابر /. 83می باشد می توان نتیجه گرفت که

مشارکت پائین شهروندان در سطح محالت می باشد و میزان

همبستگی بین سواالت قابل قبول است وجهت بدست آوردن

مشارکت در پله اول نردبان ارنشتاین قرار دارد .همچنین براساس

روایی یا اعتبار از دو روش اعتبار ظاهری و اعتبار محتوای استفاده

یافته های بدست آمده از تحقیق  16.8درصد پاسخگویان از

شده است

خدمات سرای محله استفاده نموده اند و  78.2درصد انها از این

روایی ظاهری :از لحاظ شکل ظاهری و ویرایش و ...که قبل از

خدمات استفاده نکرده اند .و  55.4درصد ابراز کرده اند که مدیر

توزیع پرسشنامه است.روایی محتوایی :برای حصول روایی

محله و اعضای شورایاری خود را نمی شناسند.این نتایج نشان

محتوای قابل قبول دو فرم CVRو CVIبا کمک استاد راهنما و
اساتید صاحب نظر به انتخاب معتبرترین شاخص های گردآوری
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می دهد در مجموع شناخت و آگاهی شهروندان تهرانی از شاکله

توان گفت فرضیه تحقیق مورد نظر تائید و فرضیه صفر رد می

مدیریت محله ضعیف است.

گردد .فرضیه دوم اشاره به تاثیر مدیریت محله بر مشارکت
شهروندان دارد در فاصله اطمینان  99درصد سطح معناداری برابر

یافته های آمار استنباطی تحقیق :
طبق جدول شماره یک برای نشان دادن رابطه بین متغیر ها ابتدا

با  Sig= 0.000می باشد مقدار ضریب همبستگی ( )Rدر این

آزمون پیرسون گرفته شده است که با ضریب « »Rنشان داده

فرضیه برابر با  0.428می باشد که نشان دهند رابطه مستقیم و

شده است و همچنین برای نشان دادن ضریب پیش بینی و تبین

قوی بین دو متغیر وجود دارد و مدیریت محله تاثیر قوی بر

داده ها از آزمون رگرسیون در این تحقیق استفاده شده است بر

مشارکت شهروندان دارد و در نتیجه فرضیه  H1تائید می شود و

این اساس می توان گفت در فاصله اطمینان  99درصد سطح

فرضیه  H0رد می گردد .و همچنین با توجه به آزمون رگرسیون

معناداری نقش مدیریت محله بر هویت محله برابر با

می توان گفت بر اساس مقدار  R2که برابربا  0.283می باشد

 Sig= 0.000می باشد مقدار ضریب همبستگی ( )Rبرای فرضیه

مدیریت محله به مقدار  28درصد توانایی پیش بینی یا تبیین

نقش مدیریت محله بر هویت محله برابر با  0.227می باشد و

تغییرات مشارکت شهروندان را دارا است .همچنین بر اساس سطح

چون عالمت این مقدار مثبت می باشد نشان دهند رابطه مستقیم

معناداری بین دو متغییر مدیریت محله و اعتماد اجتماعی

و نسبتا متوسط می باشد به این معنا که هر چقدر مدیریت محله

 Sig=0.000می توان گفت رابطه معناداری بین دو متغییر وجود

موفق تر و توانمند تر باشد و هر چه برنامه مدیریت محله بهتر

دارد مقدار ضریب همبستگی ( )Rبرای فرضیه رابطه بین نقش

اجرا شود به تبع هویت محله و تعلق محله افزایش می یابد .اما با

مدیریت محله بر اعتماد شهروندان برابر با  0.327می باشد .و

توجه به آزمون رگرسیون خطی ،مقدار  R2برابربا  0.081می

همچنین با توجه به آزمون رگرسیون می توان گفت بر اساس

باشد می توان گفت مدیریت محله به مقدار  0.08درصد توانایی

مقدار  R2که برابربا  0.107می باشد مدیریت محله به مقدار 10

پیش بینی یا تبین تغییرات هویت محله را دارا است .در کل می

درصد توانایی پیش بینی یا تبین تغییرات اعتماد شهروندان را
دارد.

جدول شماره ( )1آزمون همبستگی
مدیریت محله

(Rضریب همبستگی
پیرسون)

 ( R2ضریب
پیش بینی)

آماره F

سطح معناداری آماره F

احساس هویت محله

0.227

0.081

38.175

0.000

مشارکت شهروندان

0.428

0.283

157.941

0.000

اعتماد اجتماعی

0.327

0.107

84.490

0.000

منبع  :مطالعات نویسندگان 1396


بین هویت محله ای و احساس امنیت در بین

شهروندان رابطه معناداری وجود دارد.

دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو متغیر بر اساس
آزمون پیرسون برابر با  R=0.199بیانگر رابطه نسبتا ضعیفی می

با توجه به نتایج آزمون در جدول شماره(  )2در فاصله اطمینان

باشد یعنی هر چه احساس هویت محله ای در بین شهروندان

 %99سطح معنا داری بین دو متغیر هویت محله و احساس امنیت

بیشتر باشد احساس امنیت بیشتری نیز می کنند دارد.

برابر با  Sig=0.000است به عبارت دیگر رابطه معناداری بین
جدول شماره ( ) 2آزمون رابطه بین دو متغیر هویت محله و احساس امنیت در بین شهروندان
(Rضریب همبستگی
پیرسون)

 ( R2ضریب پیش بینی)

آماره F

سطح معناداری آماره F

0.199

0.054

40.258

0.000

منبع  :مطالعات نویسندگان 1396
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در جدول شماره (  )3به آزمون فرضیه بین دو متغیر اعتماد

یا تبین تغییرات رضایتمندی از زندگی در آن محل سکونت را

اجتماعی و رضایتمندی از زندگی و همچنین مشارکت اجتماعی

دارا است .همچنین با توجه به نتایج آزمون بین دو متغیر مشارکت

و رضایتمندی از زندگی پرداخته شده است با توجه به آزمون

اجتماعی و رضایتمندی از زندگی در فاصله اطمینان  %99سطح

پیرسون جهت نشان دادن رابطه بین دو متغیر مذکور( اعتماد

معناداری آن برابر با  Sig=0.000است به عبارت دیگر رابطه

اجتماعی -رضایتمندی از زندگی) در فاصله اطمینان  99درصد

معناداری بین دو متغیر وجود دارد و میزان شدت رابطه بین دو

سطح معناداری اعتماد اجتماعی شهروندان ورضایتمندی از زندگی

متغیر بر اساس آزمون پیرسون برابر با  R=0.274بیانگر رابطه

برابر با  Sig= 0.000می باشد و مقدار ضریب همبستگی

متوسط می باشد در مجموع با توجه به اطالعات موجود فرضیه

 R=0.390مثبت نشان می دهند رابطه مستقیم و قوی بین دو

تحقیق تائید و فرضیه صفر رد می شود .بنابراین بین دو متغیر

متغیر وجود دارد وهر چقدر اعتماد اجتماعی افزایش یابد میزان

رابطه معناداری وجود دارد .اما با توجه به مقدار  R2می توان

رضایتمندی نیز افزایش می یابد .و همچنین با توجه به آزمون

گفت مشارکت شهروندان فقط  0.07درصد می تواند میزان

رگرسیون می توان گفت بر اساس مقدار  R2که برابربا 0.152

رضایت مندی را پیش بینی و تبین کند .که این درصد بسیار

می باشد اعتماد اجتماعی به مقدار  15درصد توانایی پیش بینی

پایینی در علوم انسانی می باشد.

جدول شماره ( )3آزمون رابطه بین دو متغیراعتمادشهروندان و رضایمندی از زندگی
(Rضریب همبستگی پیرسون)

 ( R2ضریب پیش بینی)

آماره F

سطح معناداری آماره F

اعتماد اجتماعی

0.390

0.152

126.270

0.000

مشارکت
اجتماعی

0.274

0.075

57.115

0.000

منبع  :مطالعات نویسندگان 1396

با استفاده از ضرایب استاندارد شده  Betaدر آزمون رگرسیون

شهروندان تاثیر می گذارد که به مراتب سهم کمتری در مقایسه

چند متغیره می توان میزان تاثیر هر یک از متغیر ها را نشان داد

با اعتماد اجتماعی داشته است . .مقدار  R2نشان می دهد این دو

که با توجه به معادله خطی استاندارد بیشترین تاثیر را متغیر اعتماد

متغیر به میزان  27درصد می تواند میزان مشارکت شهروندان را

اجتماعی به میزان  0.454بر مشارکت شهروندان داشته است و

تبین نمایند.

بعد از آن هویت محله ای به میزان  0.189واحد بر مشارکت
جدول شماره ( )6آزمون رابطه بین دو متغیراعتمادشهروندان هویت محله بر مشارکت اجتماعی شهروندان
ضرایب استاندارد شده Beta
هویت محله ای

0.189

اعتماد اجتماعی

0.454

 ( R2ضریب پیش بینی)

0.273

آماره t

سطح معناداری

5.77

0.000

13.89

0.000

منبع  :مطالعات نویسندگان 1396

با توجه به نمودار شماره  1می توان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم

مستقیم و غیر مستقیم برابر با  0.618می باشد و بعد به ترتیب

طرح مدیریت محله را بر متغیرهای وابسته بررسی نمود و می

بیشترین تاثیر را بر اعتماد اجتماعی با  ، 0.327رضایتمندی از

توان گفت بیشترین تاثیر راطرح مدیریت محله بر متغیرمشارکت

زندگی با  ،0.296هویت محله برابر با  ،0.227احساس امنیت

اجتماعی شهروندان داشته است که میزان تاثیر آن به صورت

اجتماعی با  0.045داشته است.
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مدل آماری تحقیق :
نمودار شماره ( )1مدل تحلیلی

احساس امنیت

هویت محله

مدیریت محله

مشارکت
اجتماعی
رضایت مندی
اعتماد اجتماعی

منبع  :مطالعات نویسندگان 1396

بحث و نتیجه گیری:
مدیریت محله در راستای تغییر نگرش در بحث مدیریت شهری

اساس احساسی برای مشارکت می باشد اعتماد کردن نوعی

به اجرا در آمده است که هدف از اجرای آن کوچک سازی و تمرکز

روحیه جمعی ایجاد می کند و زمینه الزم را برای مشارکت آماده

زدایی ،واگذاری کار به خود مردم و افزایش مشارکت شهروندان

می کند .نتایج این تحقیق با پژوهش حمید ماجدی در خصوص

و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد هر چه بهتر و موفقیت

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر اعتماد شهروندان به مدیریت

آمیزتر مدیریت شهری است به همین منظور ایجاد سرای محالت

شهری در محالت تجریش و شهادت یکسان می باشد که سرای

و مدیریت محله در سطح محالت جهت جلب مشارکت شهروندان

محله شهادت توانسته است با عملکرد بهتر خود ،میزان اعتماد

و سهیم کردن آنها در تصمیمات و برنامه های شهری و

شهروندان به مدیریت شهری را افزایش دهد .و همچنین می

ساماندهی محیط زندگی شروع به فعالیت نمودند .که با توجه به

توان گفت بیشترین تاثیر را مدیریت محله بر مشارکت شهروندان

نتایج تحقیق مدیریت محله بیشترین تاثیر را بر مشارکت

داشته است که مدیران با برنامه ریزی درست می توانند به اهداف

شهروندان داشته است.

خود که جلب مشارکت شهروندان می باشد دست یابند

در کل می توان گفت یکی از عوامل پیشرفت هر جامعه مشارکت

همانطور که گیدنز مطرح می کند یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار

و همکاری شهروندان آن جامعه می باشد ،بنابراین دولت با جلب

بر اعتماد اجتماعی برآوردن خواسته ها و نیازهای شهروندان است

حمایت مردمی و ایجاد اطمینان و اعتماد در بین مردم نسبت به

که باید مورد توجه قرار گیرد .شهروندان باید با نقش فرهنگی

برنامه های پیش بینی شده می تواند مشارکت و همراهی مردم

سرای محله آشنا بشوند و مدیریت محله و شهرداری باید اهداف

را به همراه داشته باشد و جهت تحقق و اجرای شدن این امر می

روشن و شفاف داشته باشد و مردم را با این موضوع آشنا نماید .از

بایست بیشتر به عملکرد نهاد های مردمی توجه داشته باشد تا

عواملی که بر میزان شدت اعتماد تاثیرگذار می باشد میتوان به

بتوانند گفته های خود را عملی نمایند و جامه عمل بپوشانند .تا از

عواملی چون " حرکت در جهت میل به اهداف" " ،صداقت داشتن

این طریق اعتماد مردم را به خود جلب کرده و در آنان احساس

در کار" " ،پاسخگویی در برابر نیاز شهروندان" و " نحوه ارائه

رضایتمندی و امنیت را تقویت کنیم .از آنجائیکه اعتماد پایه و

خدمات به شهروندان " اشاره نمود .مدیریت محله با دادن هویت
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همخوانی دارد و اولین راهبرد و پیشنهاد در راستای تامین

 نوعی نظارت بر،محلی موثر به مردم محل و مشارکت مردمی

 تقویت احساس تعلق، رضایتمندی از زندگی در محله ی مسکونی

محله توسط شهروندان را ایجاد می کند که نتایج این تحقیق

 سرای محالت.و احساس هویت محله ای در بین ساکنان است

هم سو با پژوهش طالبی نژاد و همکارانش در این زمینه می باشد

و مدیریت محله با ایجاد افزایش حس تعلق در بین مردم سعی

همچنین با توجه به داده های بدست آمده می توان گفت مدیریت

در ایجاد زمینه ی ارتباط بین مردم و شورایاری نموده است تا

محله نقش موثری در ایجاد حس تعلق محله ای و هویت محله

.مردم به مسائل محلی خود حساس باشند و احساس وظیفه کنند

ای در بین شهروندان دارد و مدیریت محله به عالوه بر اینکه می

یافته های حاضر مؤید آن است که عمده پاسخگویان نقش

تواند به صورت مستقیم بر میزان مشارکت شهروندان تاثیر گذار

همکاری شهروندان در حل مشکالت محله را مهم تلقی میکنند

باشد می تواند از طریق هویت محلی بر مشارکت شهروندان تاثیر

 از سوی دیگر مسئوالن دولتی را در مقابل خودشان می،لیکن

گذار باشد و افرادی که مشارکت بیشتری داشته باشند میزان

 کپی از چرایی این احساس فاصله میان شهروندان با.بینند

 نتایج تحقیق کاوه.رضایت مندی از زندگی بیشتری نیز دارند

مسئوالن وجود دارد که بی تردید تعامل اثربخش مشارکت مردمی

تیمور نژاد با عنوان نقش مدیریت محله در جلب مشارکت

.در نیل به اهداف طرح مدیریت محله را کند می سازد

شهروندان و همچنین تحقیق با عنوان بررسی جامعه شناختی
پیامدهای محله محوری و نقش آن در اداره کالن شهرها
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