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  چکیده

تماعی محالت مشهد، یکی از راهکارهاي مشارکت شهروندان براي همکاري و تعامل با مدیریت شهري تشکيل شوراهاي اج
اجتماعی اعضاي شورا  ةهاي سرمایثر بر عملکرد شوراها، سطح اعتماد اعضا در قالب شاخصؤترین عوامل ماست. بدون شک از مهم

عنوان به توانمندي سایر اعضاي شورا به اثربخشی شورا، اعتماد . در این پژوهش ارتباط بين اعتماد به شهرداري، اعتماد بهاست
اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا در امور  ةر سرمایثر بؤعنوان متغير ماجتماعی و احساس تعلق به محله به ةهاي سرمایشاخص

و  ياکتابخانه ةعات به دو شيو. گردآوري اطالبررسی شدشهرداري مشهد  3 ةاعضاي شورهاي اجتماعی محالت منطقمحله، در بين 
شهرداري مشهد توزیع شد. با تحليل نتایج  3 ةشوراي اجتماعی محله در منطق 42نامه در بين اعضاي ميدانی صورت گرفت و پرسش

ه مشخص شد که بين اعتماد به شهرداري و اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به سایر اعضاي شورا و اعتماد ب ،نامحاصل از پرسش
اثربخشی شورا، اعتماد به شهرداري و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، اعتماد به اثربخشی شورا و تمایل به مشارکت اعضا در 

مثبتی وجود دارد و دو متغير اعتماد به سایر اعضاي  رابطةامور محله، احساس تعلق به محله و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله 
  مشارکت اعضا در امور محله با همدیگر همبستگی نداشتند.شورا و تمایل به 

 مشهد مشارکت، ،یاجتماع ةیمحالت، سرما یاجتماع يشوراها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

منظهور  ست از اداره امور شههر بهه  ا عبارت يشهر تیریمد

گسترده، متشهکل از   یسازمان نيو همچن داریپا تیریمد يارتقا

در ابعهاد   ربه  يثر و ذؤمه  یررسميو غ یرسم يعناصر و اجزا

بها ههد     يشههر  اتيح يو کالبد ياقتصاد ،یمختلف اجتماع

شهههر  داریههجانبههه و پاهمههه ةتوسههع تیاداره، کنتههرل و هههدا

بهه   ينظران امور شهر(.  اکثر صاحب56 ، ص.4934 ،انیرضو)

و  يبهدون همکهار   یتیریمهد  نيکهه ننه   انهد دهيرسه  جهينت نیا

 یننهدان  تيه موفق ر شهر )مهردم(، امو یاصل نفعانيمشارکت ذ

قرن گذشته بحه  مشهارکت   ميشهرها ندارد. در طول ن ةدر ادار

 یاتمطالعه  يهها حهوزه  یتمام يبود که برا یمهم ارياز موارد بس

دانهش   نيب نیداشته است. در ا ياژهیو تيجذاب یعلوم اجتماع

جانبهه  و همهه  داریپا ةبه توسع یابيبا هد  دست يشهر تیریمد

و  انيه )کاظم استمشارکت شهروندان  ه دنبال افزایشبدر شهر 

 ينههاد  ایه جامعهه   هرگاه مبنانیا(. بر 51 ، ص.4931 ر،فشادمان

بهه   یابيدسهت  يخهود را بهرا   يبتواند مشارکت اعضها  یاجتماع

آن  شهود یمه گفتهه   دیه جلب نما يامسئلهحل  ایاهدا  خاص 

 ، ص.4935 ،ياسهت )موسهو   یاجتمهاع  ةیسهرما  يجامعه دارا

 یدر علهوم اجتمهاع   يدیمفهوم نسبتاً جد یاجتماع ةیسرما. (11

اسهت   ییهها هنجارها و شبکه» يطور خالصه به معنااست و به

منظهور کسهب   بهه  یکه امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعه 

همچهون سهنجش    ییهاوهيو با ش «کندیسود متقابل را فراهم م

 ینمهد  يهادر انجمن تیو سطوح عضو یسطح اعتماد اجتماع

 یثقفه  است )تاجبخش، يريگقابل اندازه یررسميغ ایو  یرسم

 یمفههوم  ،یاجتماع ةی(. سرما450 ، ص.4932 ،نژادیو کوهستان

 ياريمورد توجهه بسه   ريپانزده سال اخ یاست که ط ايرشتهفرا

طهور  مفهوم، بهه  نیقرار گرفته است. ا یعلوم انسان يهااز شاخه

کهه در تمهام    یروابطه  ؛ردداها تمرکهز  انسان انيبر رواب  م یکل

داشهته   انیه جر هاروزمره و در طول عمر انسان یلحظات زندگ

 نيبهه همه   دههد؛ یقرار مه  ريها را تحت تأثو رفتار و نگرش آن

حاضهر اسهت؛ نهه در     ییدر ههر جها   یاجتماع ةیلحاظ، سرما

و دوستان در خانه و مدرسه، نهه در رفتهار بها     کانیرفتار با نزد

و نهه در رفتهار بها     ليمحل کار و تحص رد انیهمکاران و آشنا

ص.  ،4931 ،ینيپههور و حسههشههار  ،ی)علمهه مههردم در جامعههه

 فيه اشهاره بهه ط   ليه دلرا بهه  یاجتماع ةیسرما زين ی(. برخ216

 داننههدیمهه 4«يمفهههوم نتههر»مصههدا   ،یاز معههان ايگسههترده

 (.44 ، ص.4933 ،ی)روحان

 لهئ. طرح مس1. 1

در مراحهل مختلهف    یلزوم مشهارکت مردمه   ر،يدر قرن اخ

قهرار گرفتهه اسهت و     يمورد توجهه جهد   توسعه ندیفرا نیتکو

توسهعه   دیه مهردم، راهبهرد جد   یمشهارکت  يهاتيتوجه به فعال

، 2نهون سهرجل   یعنوان شده است. بر طبهق نظهر کارشناسهان   

اسهت.   زيه انگابههام  یمفههوم  از کشهورها  ياريمشارکت در بسه 

ن افههراد در شههدمي، مشههارکت را سههه9سههرايعنههوان مثههال، مبههه

در وضهع   هها يريه گميتصهم  نیه که ا داندیم ییهايريگميتصم

مجهدد   عیه توز یمشهارکت را نهوع   1نیثر است. ارنشتامؤها آن

را کهه در   یکهه بهه سهبب آن، شههروندان     کندیقدرت قلمداد م

انهد، قهادر   کنار گذاشته يو اقتصاد یاسيس ندیحال حاضر در فرا

 5اده شوند. آلموند و پهاول شرکت د ندهیدر آ جیبه تدرسازد یم

 ییهههاتيههرا آن دسههته از فعال انهههیجومشههارکت يهههاتيههفعال

 درههها از راه آن کوشههدیمهه یکههه شهههروند معمههول داننههدیمهه

 شهمندان، یاند شترياعمال نفوذ کند. ب يشهر يهايگذاراستيس

هههد   بها را  يشههر  يهههاميشههروندان در تصهم   يرگهذار يتأث

 ةنه يخدمات به ليو تحص یمور محلا ةآنان در ادار يتوانمندساز

 ،يشههر  داریپا ةشده، نقش مشارکت را در توسع ادآوری يشهر

 اريبسه   مهوارد مهرتب   ریو سها  یمهدن  ةجامع ،یتحقق دموکراس

                                                 
1 Umbrella Concept 

2 Serjel 

3 Misra 

4 Arneshtein 

5 Almond and Powel 



 461                                                  .. .هاي سرمایه اجتماعی برارزیابی تأثيرمؤلفه                                                      دومسال  

 ، ص.4933زاده، و عبهاس  یقاسهم  ،یانهد )ربهان  خوانهده  یاتيح

32.) 

محالت در مشهد بهدون شهک    یاجتماع يشوراها ليتشک

امهور شههر    ةکت شههروندان در ادار در تحقق مشهار  یگام مهم

 نهد، یفرا نیشورا به ا يمهم جز با نگاه مثبت اعضا نیاما ا است.

 ریاعتماد به سها  ،ينخواهد داشت. اعتماد به شهردار یمثبت جینتا

ثر بهر  ؤشهورا مسهلماً جهزو عوامهل مه      ییاعضا و اعتماد به کارا

بهه   قيه تحق نیه شهورا خواهنهد بهود؛ لهذا در ا     يعملکرد اعضا

محهالت   یاجتماع يشوراها ياعضا نيدر ب رهايمتغ نیا یبررس

 .شد مشهد پرداخته خواهد

 ضرورت موضوع. 1. 1. 1

آیهد، توجهه خهاص بهه     وقتی صحبت از محله به ميان مهی 

شهود. قسهمتی از   نيازهاي محلی شهروندان به ذهن متبهادر مهی  

این نياز، عام است کهه بها نيازههاي شههروندان سهایر محهالت       

شاط و شادابی، ورزش و آرامش روانی در ایهن  ن .یکسان است

 ايهمحله  یگري وجهود دارنهد کهه تقریبهاً بهه     نيازهاي د اند.رده

محهوري و  لهآید که محشود. ننين به نظر میخاص محدود می

 )مشهبکی  شهود انس با محله، به نياز خاص محالت تعبيهر مهی  

 (.2 ، ص.4934، اصفهانی

 کامالً مشهخص  محله همچون یک واحد فيزیکی با هویت 

بهر از  برا الگوههاي مشهترز زنهدگی بهراي اسهتفادة     اجتماعی و 

 زانیه ربرنامهه عنهوان ابهزار کهار    امکانات و مؤسسات عمومی به

 ،شههود. در رویکردهههاي جدیههد توسههعه شهههري شههناخته مههی

 بيشهتر  ، بهر مشهارکت هرنهه   پایدار ةخصوصاً در رویکرد توسع

ن تهری یکی از مهم عنوانردم در محالت و اجتماعات محلی بهم

شود و بدون ایهن  کيد میفاکتورهاي حرکت به سمت توسعه، تأ

مهؤثرترین و   دیه تردیب مشارکت، توسعه معنایی نخواهد داشت.

هایی هسهتند کهه مبتنهی بهر     ي، آناتوسعه يهابرنامهپایدارترین 

هها و  ها و نيازهاي زیستی، روانهی و اجتمهاعی خهانواده   ویژگی

ا نيهاز اقتصهادي و اجتمهاعی مشهابه     ي به امحلهه ههاي  جمعيت

نتایج مثبتی در ایجهاد   ییگرامحله .طراحی، تدوین و ارائه گردد

آورد. شناسهایی و  فرهنگی و اجتماعی به ارمغان می رواب  بهينة

، تمرکززدایهی در  يامحلهه ها و استعدادهاي کارگيري ظرفيتهب

بها  شهري، افزایش توانمندي مهردم در مقابلهه    يهايريگميتصم

پهذیري، ایجهاد نظهم اجتمهاعی، گسهترش      بالیا، کاهش آسهيب 

خدمات آموزشی و فرهنگی، ارتقاي رواب  در سطح محهالت،  

افزایش امنيت اجتمهاعی، ایجهاد مهدیریت پهایين بهه بها  و در       

مهدیریت شههري،    ، تعادل بين عرضه و تقاضا در حهوزة نهایت

 اسهت گرایهی  تهرین فوایهد و کارکردههاي محلهه    مهمبخشی از 

 (.  41 ، ص.4932 )زرقانی و حجازي جوشقانی،

اقههدام شهههرداري مشهههد در تشههکيل شههوراي اجتمههاعی   

کهردن زمينهه   محالت، گامی سازنده و زیربنایی در مسير فهراهم 

خهود و همچنهين مهدیریت     کت مردم در امور محلةبراي مشار

شود که البتهه ميهزان توفيهق ایهن محهالت در      تلقی می يامحله

اسهت. بهر ایهن     شده نيازمنهد پهژوهش    تعيينرسيدن به اهدا

أثير برخههی تهه شههود تههادر ایههن پههژوهش تههالش مههی ،اسههاس

اعضاي شوراهاي اجتمهاعی محهالت    فاکتورهاي اساسی دربارة

نتهایج حاصهل از ایهن پهژوهش بهراي      از تا بتهوان   بررسی شده

کارکرد شوراهاي اجتماعی محالت و اثربخشهی   تقویت نقش و

نههاد در کنهار شههرداري    مهردم  یسهازمان  عنهوان ها بهه بيشتر آن

 استفاده کرد.

 مبانی نظری .2. 1

 . مشارکت1 .2 .1

 شهود یآن را م يهاشهیو ر ستين يدیمشارکت مفهوم جد

 باسهتان جسهتجو کهرد    ونهان یمختلف جهان مانند  يدر شهرها

اگهر   (.41 ، ص.4934 ،يمزدآباد ییو طباطبا ي)محمدپور زرند

 ونهد يپ هها انسهان  یآن بها زنهدگ   ینه مشارکت در وجه عمهوم 

آن بهه   دیه در قالهب مفههوم جد   دهیه ا نیه ظهور ا ،خورده است

 گههرددیمه دوم بههر  یپهس از جنههه جههان   يهههاياسهتگذار يس

بها وجهود    .(11، ص. 2645 ،حهاف  رضهاازاده   ميري، رئيسی،)

 رسهد یمه نظر به یعموم اريبس يادهیا شهروندانمشارکت  نکهیا

 ةنظر گرفت که جامعه  در ییفتارهارة مجموع آن را  شودیماما 
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 ،4مهارتينز ) بهرد یمکار به یجمع یمداخله در زندگ يبرا یمدن

کهردن بهه   مشهارکت  ،یدر فرهنه علوم اجتماع( 3، ص. 2646

 یدر گروهه  ایه  نبهرد از آن سهود  افتن،یيزيدر ن یسهم يمعنا

، 4900 ،2رويه داشهتن اسهت )ب  يجستن و بها آن همکهار  شرکت

اشهخاص در   یو عهاطف  یذهنه  يريه رگد ،(. مشارکت251 ص.

 يبهرا تها   زديه انگیاست کهه آنهان را برمه    یگروه يهاتيموقع

دهنهد و در   ياریه را  گریکهد ی یگروهه  يهها به هد  یابيدست

و  ياحمهد )ت شهده اسه   فیه شوند، تعر کیکار شر تيمسئول

سههه جههزو مهههم   فیههتعر نیههدر ا (.11 ، ص.4933 ،یتههوکل

وجهود دارد کهه درز    يریپذتيدادن و مسئولياریشدن، ريدرگ

 سه جزو است: نیبه ا یمستلزم پرداختن اجمال آن قيعم

 يهها : مشهارکت تنهها بهه تهالش    یو عاطف یذهن يريدرگ-

لحهاظ  بهه  زيه بلکه در آن، خهود شهخص ن   ؛ستيمحدود ن یبدن

 ؛است ريدرگ یشناختروان

دادن: در مشهارکت، شهخص فرصهت    ياری يبرا زشيانگ-

 يخهود بهرا   یننهدگ یبتکهارات و آفر ا هها، تيه که از قابل ابدییم

 ؛دیاستفاده نما یگروه يهابه هد  یابيتدس

تها در   زديانگی: مشارکت، شخص را برمتيمسئول رشیپذ-

 یباشد. مشارکت هنگهام  ریپذتيگروه خود، مسئول يهاکوشش

خهود را بهه    يجها  یتيمسهئول یو به  یتفاوتیکه ب ابدییتحقق م

نهژاد و  يرضهو  ،زادهيه لعبدهد  ) تيو مسئول یاحساس وابستگ

 (.  01 ، ص.4932 ،رادفر

 نيسههوم ، مشههارکت را9پسههتو  سههتونیپر 4319سههال  در

انقهالب، اسهتفاده    نينام نهادند. از نظر آنان، اول یتیریانقالب مد

 تيه از مالک تیریمهد  کيانقالب، تفک نيدوم و مراتباز سلسله

 ن،یمتفکّهر  نیه ا نظهر   دربود.  تیریشدن مدياحرفه جهيو در نت

تها از   سهازد یاست که سازمان را قادر م  یتمشارک تِیریتنها مد

  ياعضها، خهود را بها محه     يهها ییمؤثر از توانها  ةاستفاد قیطر

نمهودن  یحال به راضه  نيداده و در ع قيتطب رييتغحالدر داًیشد
                                                 

1 Martinez 

2 Biro 

3 Ely princeton & James Post 

 بپههردازد یاساسهه يازهههاين يارضهها قیههسههازمان از طر ياعضهها

 (.459 ، ص.4933 ،یحاتم)

 یمشارکت شهر هاییهاع نظر. انو2 .2 .1

 در دو بخهش قابهل ذکرنهد:    يمشهارکت شههر   ههاي هینظر

 هها هیه نظر نیه دارنهد کهه ا   يکه منشهأ وبهر   ییهاهینظر نخست

دارنهد و بهر اعتقهادات،     یخهوان ماکس وبهر هم  دیبا عقا ینوعبه

فهر    هها هینظر نیدارند. در ا ديتأک يفرد يهاشهیاندباورها و 

 ،ميبهدان  یکُهنش اجتمهاع   یت را نوعاست که اگر مشارک نیبر ا

هر جامعه اسهت و تحهت    یبرخاسته از وجوه فرهنگ نشک نیا

. رديه گیجامعهه قهرار مه    یعناصر گوناگون در نظام فرهنگ ريتأث

 يافههراد و کُنشههگرها در رفتارههها يپههس، تصههورات و باورههها

کهه بهر    یمشهارکت  يهها هیه نظردوم مؤثر خواهد بود.  یمشارکت

بخهش اعظهم    هها هینظر نیدارند که در ا ديکتأ يرفتار يهاجنبه

سهود   ةجيباشد، نت هاشیحاصل باورها و گرا نکهیا يجابه فتارر

هها  پهاداش  ،یرفتار در خود دارد؛ به عبارتیک است که  یانیو ز

شهخص   بيرفتهار نصه  ک یه که در قبال انجام  ییهاو مجازات

ص.  ،4913تبهار،  يرفتار اوست )علو ةادام ةکنندنييتع شود،یم

42.) 

 یامحله. مشارکت و اجتماع 3. 2. 1

 یاز شهههروندان کههه احسههاس سرنوشههت مشههترک یگروههه

احساس به سبب کهار   نیا نکهیدارند اعم از ا گریکدینسبت به 

همبسهته باشهد، اجتمها      يدر فضا یزندگ ایمشترز  تيو فعال

اسهت  شههر   ياز فضا ي. محله واحدشوندیمحسوب م یمحل

 گهر، یاسهت. بهه سهخن د    افتهین استقرار در آ یکه اجتما  محل

سهکونت   يدر فضها  یبهه سهبب همبسهتگ    کهه  یاجتما  محله 

 ي. بهرا دههد یرا شهکل مه   ايمحلهه  شهده اسهت،   جادیا یجمع

اسهتفاده از امکانهات و    ،راه نیبهتهر  ،یاجتماعهات محله   ةتوسع

 ،یاجتمهاع  يهها هیسهرما اجتماعات است که  نيهم يهاهیسرما

را  یکههیزيو ف یمههال ،یفرهنگهه ،یعههيطب ،يهوشههمند ،یانسههان

و  یعنهوان کهرد )زرقهان    یاجتماعات محله  يهاهیسرماشود یم

 (.45 ، ص.4932 ،یجوشقان يحجاز
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 يمشارکت که محور آن را احساس تعلهق و گفتگهو   ندیراف

 يامحلهه  ةدر امر توسع تواندیم دهد،یم ليآزاد و گسترده تشک

از  ردایههپا ةتوسههع دیههجد يهههاثر باشههد. در مههدلؤمهه اريبسهه

تا با مشهارکت خهود کنتهرل     شودیخواسته م یاجتماعات محل

فرصهت را   نیه تمرکهز قهدرت ا   عهدم . رنديمنابع را در دست گ

مختلهف   يتا همگان قهادر باشهند بهر عملکهرد نهادهها      دهدیم

نظارت کننهد و احتمهال    یاسيو س یفرهنگ ،یاجتماع ،ياقتصاد

و  یمه يقاستفاده از قدرت و تمرکز آن را کهاهش دهنهد )م   سوو

کههاهش  یاساسهه ياز ابزارههها یکههی(. 9 ، ص.4933 ،يديرشهه

 يتوانمنههد شیتمرکههز قههدرت، گسههترش مشههارکت و افههزا  

و  یمردمهه يهههاو توسههعه تشههکل جههادیا یاجتماعههات محلهه

(. 1 ، ص.4933 ي،ديو رشه  یمه يمقاسهت )  یمحله  يهاانجمن

 تواننهد یمه فعهال   يامحلهه  يهاو انجمن یدولتريغ يهاسازمان

به مشارکت روزافزون ساکنان محهالت و   یابيزار دستعنوان اببه

 شهر به شمار روند. داریپا ةتوسع

 یاجتماع ۀیسرما .4. 2. 1

 یدر علهوم اجتمهاع   يدیه مفهوم نسبتاً جد یاجتماع ةیسرما

اسهت   ییهها هنجارها و شهبکه » يمعناطور خالصه بهاست و به

منظهور کسهب   بهه  یکه امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعه 

همچهون سهنجش    ییهاوهيو با ش «کندید متقابل را فراهم مسو

 یمهدن  يهادر انجمن تیو سطوح عضو یسطح اعتماد اجتماع

 یاست )تهاجبخش، ثقفه   يريگاندازهقابل یرسمريغ ایو  یرسم

( 33، ص. 4333) 4(. کلمهن 450 ، ص.4932نهژاد،  یو کوهستان

 .شهود یم فیبا کارکرد آن تعر یاجتماع ةیکه سرما داردیم انيب

را در آثهار متعهدد    یاجتمهاع  ةیسهرما  (490 ، ص.4936)پاتنام 

 فیه تعر یاعسازمان اجتم يهایژگیعنوان وبه خود با سه مؤلفه

و اعتمهاد.   ياريهم يها، هنجارهاند از: شبکهاعبارت هککند یم

 دانهد یرا فرهنه اعتماد و مدارا م یاجتماع ةیسرما ،2نگلهارتیا

 یشهناخت جامعهه  دگاهی(. از د20 ، ص.4930 ،يريو ام ی)رحمان

                                                 
1 Coleman 

2 Inglehart 

 ،یشخصه نيکم سه شکل از اعتماد مشتمل بهر اعتمهاد به   دست

اسههت  صيقابههل تشههخ يو اعتمههاد نهههاد افتهههیميتعمهه تمههاداع

 (:9 ، ص.4933 ،یجوشقان يحجاز ،يرضو)

بهر اسهاس    یشخصه ني: اعتمهاد به  یشخصنياعتماد ب الف(

بهر   یو مبتنه  شهود ینههره شهناخته مه   بهو نهره ميرواب  مستق

 ؛است يرواب  فرد

داشهتن   تهوان یرا م افتهیمي: اعتماد تعمافتهیمي( اعتماد تعمب

هها بهه   از تعلهق آن  يحسن ظن نسبت بهه افهراد جامعهه جهدا    

 ؛کرد فیتعر يالهيو قب یقوم يهاگروه

 زانيه د لهت دارد بهر م   «ياعتمهاد نههاد  »: ي( اعتماد نهادج

 ريه دم به نهادها دارند. به تعبکه مر يو اعتماد ییو کارا تيمقبول

 جهه ي، انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب مهوارد نت 9دوگان

 هسهتند  نهادهها  آن امور دارعهدهاست که  يبه افراد ياعتمادیب

 (.261، ص. 4939 ،یرزائمي و زادهعباس)

عتماد به افراد آشهنا  ا ای يفردنيادعا کرد که اعتماد ب توانیم

بهه   ،در آن حاکم اسهت  ییگراخاص يکه الگو یتدر جوامع سن

 زيه ن یآن را اعتمهاد سهنت   شهود یرو مه  نیو از ا خوردینشم م

دوم و سوم که عموماً در جوامع مدرن بهه نشهم    نو خواند و 

خوانهده   يارکردکه  ایه  یاصهطالحاً اعتمهاد مضهمون    خورندیم

 (.469 ، ص.4931و اوجاقلو،  ي)زاهد شودیم

تماد و مشارکت را مورد توجه قهرار  اع نيب ةرابط نگلهارتیا

ثر در ؤاز عوامههل مهه گریکهد ی. بهه نظههر او اعتمهاد بههه   دهههدیمه 

 ینه يبشيپه رفتارهها قابهل   ،اعتمهاد  ةواسطبه رایز ؛مشارکت است

اسهت   يريه گميتصمکنش و  ةحوز تیآن تقو ةجيکه نت شودیم

 ربه  یمبتنه  ي(. همکهار 443 ، ص.4933 گهران، یپهور و د ی)عله 

از  يامجموعهههه نيت از توافهههق بهههاعتمهههاد عبهههارت اسههه 

 ةجه ينت ایه بهه اههدا  مشهترز     دنيرسه  يکنندگان برامشارکت

(؛ لهذا  2666، و جاشهی  1ساپلهولمشترز ) يندیفرا خاص در

احساس تعلق به محله، اعتماد بهه   يهاپژوهش، شاخص نیدر ا

                                                 
3 Dougan 

4 Hollsopple & Joshi 
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 یاعتمهاد بهه اثربخشه    ،يشورا، اعتماد به شههردار  ياعضا ریسا

 .است بررسی شدهکت در امور محله به مشار لیتماو  شورا

 پژوهش یشناسروش. 2

 و حجم نمونه یآمار ۀجامع ،. روش پژوهش1. 2

اسهت.   یله يتحلیفيحاضر توصه  پژوهشپژوهش در  روش

صورت خهام  هم به یفيتوص یکمّ يصورت که از آمارها نیبد

مورد نظهر،   يهاشاخص تيوضع نييتب يو هم برا شدهاستفاده 

 همهة  ،پهژوهش  نیه ا يآمهار  ةاند. جامعه دهش ليآمارها تحل نیا

مشههد   يشههردار  3 ةمحالت منطق یاجتماع يشوراها ياعضا

 ياعضها  یشهامل تمهام   زيه ن پهژوهش  نیه ا يآمار ةبوده و نمون

. تعهداد  اسهت  يشههردار  3 ةمحالت منطقه  یاجتماع يشوراها

 يشهههردار 3 ةمحلههه در منطقهه یاجتمههاع يشههورا 42 ياعضهها

نامههه از اعضهها، پرسههش ليههتکم ي. بههرااسههتنفههر  441مشهههد 

جلسهات شهوراها    یدر برخه  يصهورت حضهور  بهه پژوهشگر 

که امکهان حضهور در شهورا فهراهم      يحاضر شده و در موارد

 ليه و اقدام بهه تکم  کرده منزل اعضا مراجعه اینبود به محل کار 

 ليه از قب ینامه از اعضا نموده است؛ لذا با توجه به عواملپرسش

بهودن آدرس  نامهه، اشهتباه  پرسهش  رکهردن اعضا به پُ لیعدم تما

نامهه بهه   اعضها و برنگردانهدن پرسهش    یمنزل و محل کار برخ

 پهژوهش  نیا يشده برا ليتکم ةنامپرسش 03، تعداد پژوهشگر

 مورد استفاده قرار گرفت.

 هاداده ی. ابزار گردآور1 .1 .2

و ابهزار   ياسهناد  يهها اطالعهات از روش  يگهردآور  يبرا

 یبعضه  يصورت که بهرا  نیبه ا ؛است نامه استفاده شدهپرسش

 ليه از قب يفهرد  يرهاياز اطالعات مانند اطالعات مربوط به متغ

شهوراها از اسهناد معاونهت     يو سهن اعضها   التيتحصه  زانيم

مهورد   يهها داده ریمشههد و سها   يشهردار یو اجتماع یفرهنگ

 دست آمده است.  هنامه بپرسش لياز تکم قيدر تحق فادهاست

 پژوهش ییو روا ییای. پا2 .1 .2

بهر اعتبهار    یپهژوهش مبتنه   نیا ةساختپژوهشگر ةنامپرسش

و  یلههيتکم التيتحصهه انیو دانشههجو ديمحتواسههت و اسههات 

 ینيبهازب  آن راننهد بهار    مشهد يکارشناسان مربوطه در شهردار

 یبررسه  يدر آن صورت گرفته است. برا یو اصالحاتاند کرده

شهد   دهرونبها  اسهتفا  ک يآلفا بیاز ضر زيها ننامهپرسش ییایپا

 ییایه لهذا آزمهون از پا   ؛شهد محاسبه  364/6آن برابر با  زانيکه م

 زيه ههر بخهش ن   ییایآزمون پا جینتا .استبرخوردار  یقابل قبول

 ارائه شده است: ریل زودر جد

 پژوهشنتایج آزمون پایایی متغیرهای . 1جدول

 ریمتغ
تعداد 

 هیگو

مجموع 

 پاسخ

پاسخ 

 معتبر

 بیضر

 آلفا

 ریبه سا اعتماد

 اعضا
1 03 04 134. 

به  نانیاطم

 شورا یاثربخش
1 03 06 153. 

تعلق به  احساس

 محله
1 03 09 133. 

 .139 03 03 9 به مشارکت لیتما

 

 هاداده لیو تحل هی. روش تجز3. 1 .2

از  ،ازيه اطالعات مورد ن ديها و تولداده ليو تحل هیتجز يبرا

و  هها نيانگيه م سهه یمقاو  یو دسهتور فراوانه   یفيتوص يهاآماره

انجام محاسهبات   ياستفاده شده است. برا یهمبستگ يهاروش

 Excel افهزار نرمنمودارها از  ميترس يو برا SPSS افزارنرماز 

   استفاده شده است.

 پژوهش یهاشاخصمتغیرها و  .2.2

اجتمههاعی منتخههب در ایههن    شههاخص سههرمایة  9از 

عتمهاد بهه   شاخص آن )اعتماد به شههرداري و ا  2پژوهش، 

شهود و  یماثربخشی شورا( در قالب اعتماد نهادي گنجانده 

شاخص سوم )اعتماد بهه سهایر اعضهاي شهورا( در قالهب      

 ،کهه فوکویامها   گونههمان. اما یگروهانيم یاجتماعة یسرما

 یگروهه انيه م یاجتماعة یسرماپردازان این حوزه، یهنظراز 

)زرقهانی و   دانهد یمه  افتهیميتعم یاجتماعة یسرمارا همان 

، در پهژوهش حاضهر،   (23 ، ص.4932 حجازي جوشقانی،

، یشخصه نيبه  ةانگسه يبنددستهاجتماعی در ذیل  سرمایة
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دیگهر، از   از طهر  . یررسی می شهود. و نهادي  افتهیميتعم

ي هها شهاخص آنجا که شاخص احساس تعلق بهه محهل و   

شهاخص فهو  نيهز     ،اجتماعی ارتباط متقابلی دارند سرمایة

اجتمهاعی بهر    ير سهرمایة بهه تهأث  و بها توجهه   شده استفاده 

مشارکت، شاخص تمایل به مشهارکت اعضهاي شهوراهاي    

اجتمههاعی محههالت در امههور محلههه نيههز در ارتبههاط بهها    

گهرفتن مهوارد   نظر  د. با درشي مذکور، بررسی هاشاخص

 ارائه شده است. پژوهش در زیرفو ، مدل مفهومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 قیتحق یمدل مفهوم. 1شکل 

   قلمرو جغرافیایی پژوهش. 3 .2

ه منطقه  49شهر مشهد از نظر تقسيمات شههرداري بهه   

شههرداري بها توجهه     3 ميان، منطقةشود. در این یمتقسيم 

به موقعيت و وجود عناصر و فضاهاي مهم خدماتی، یکهی  

ایهن منطقهه    آید.یماز مناطق بااهميت شهر مشهد به شمار 

مهمهی کهه داراي    اهاياز سویی بهه دليهل دارا بهودن فضه    

و از سهوي   هستند يافرامنطقهو  يامنطقهعملکرد شهري، 

گوناگون حهائز   يهاجنبهدیگر به دليل افزایش جمعيت از 

جمعيهت ایهن منطقهه     ،آمار موجود بر اساساهميت است. 

کهه   اسهت نفر برآورد شده  923106بالغ بر  4936در سال 

شهود  یمه درصد از جمعيهت شههر مشههد را شهامل      1/44

که تراکم جمعيهت   است  هکتار  3275 وسعت این منطقه

از نظر جمعيت و تراکم  است.نفر در هکتار  2/31آن برابر 

سوم و هفتم  ترتيب در ردةشهرداري مشهد به 3 ةمنطق ،آن

 حيه   از 3 ةشهر مشهد قرار دارد. منطقه  ةگانمناطق سيزده

 .نهدارد  زیهادي  قهدمت  کالبدي توسعة و تاریخی جغرافياي

 ایهن ( خهازنی  رح)طه  4956 سهال  جهامع  طرح گزارش به

 حيه   منطقهه از  ایهن  لهذا  و نگرفتهه  شهکل  محدوده هنوز

 سهرعت  و اسهت اعهتال   بهه  رو و جدید ايحوزه ،تاریخی

 همچنين این محدوده جزو محهدودة  .است شتابان آن رشد

در شهر است و بهه نهوعی جهزو     4905توسعه پس از سال 

 شههمار شهههر بههه شههدةسههاخته يهههامحههدودهجدیههدترین 

 ج آید.یم

 احساس تعلق به محله

 شورااعتماد به اثربخشی  اعتماد به شهرداری دی سایر اعضااعتماد به توانمن

 تمایل به مشارکت در امور محله
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 مشهد یمناطق شهردار .2شکل

 نگارندگان م:يترس ؛مشهد يشهردار تی: ساخذأم

 

 شهرداری مشهد نواحی منطقۀ نُه. 1. 3 .2

سه  يه، دارانُ ةمنطق ،يشهر ماتيتقس نیبر اساس آخر

 است: ریبا مشخصات ز هيناح

متهر مربهع    42031344 یبه ی: بها وسهعت تقر  کی ةيناح

 شهده از وسعت منطقه( کهه در مرکهز منطقهه واقهع      9/90)

 59121بهالغ بهر    4935در سهال   هيناح نیا تياست. جمع

. شودیمنطقه را شامل م تيدرصد جمع 2/24نفر است که 

نفهر   9/12 زيآن ن تيتراکم جمع ،با توجه به وسعت منطقه

 در هکتار است.  

 بههالغ بههر  هيههناح نیهها یبههیدو: وسههعت تقر ةيههناح

 تيه جمع 4935متر مربع اسهت. در سهال    62/41034563

 تيه درصهد از جمع  4/99نفر بهوده کهه    31633 هيناح نیا

 نیه در ا تيه تهراکم جمع  ني. همچنشودیمنطقه را شامل م

 نفر در هکتار است 2/51 هيناح

برابههر   هيههناح نیهها یبهه یسههه: وسههعت تقر  ةيههناح

درصد از وسهعت منطقهه(    1/24متر مربع ) 01/1531253با

کهه  بوده  4935نفر در سال  445333 هيناح تي. جمعاست

 زيه آن ن تيه منطقه است. تراکم جمع تيدرصد جمع 1/15

 نفر در هکتار است. 0/452بالغ بر 

 شهرداری مشهد 9 ۀمحالت منطق .2. 3. 2

شههر، کهوثر، سهرافرازان،    لة رضامح 42داراي  3 ةمنطق

ههوایی،   بر ، نيروي و نهارنشمه، هنرستان، شهرآرا، آب

لوشاتو است کهه در شهکل    ن، حاف ، اقبال و نوفلبهارستا

 زیر نشان داده شده است.
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 مشهد 9 ۀمحالت منطق .3شکل

 کند.  یمجدول زیر مشخصات کلی این محالت را بيان 

 شهرداری مشهد 9 ی محالت منطقۀهایژگیو .2جدول

 مأخذ: آمارنامة شهرداري مشهد

 زن مرد جمعیت محله 
تعداد واحد 

 مسکونی
 سعتو

 تراکم جمعیت

 )نفر در هکتار(

 3/37 10913947 9731 20943 19122 39791 رضا شهر 1

 2/107 2019412 9199 11224 10149 21770 کوثر 2

 3/91 3992322 2909 19479 17014 33493 سرافرازان 3

 4/11 2290732 4007 7299 2133 19002 چهارچشمه 4

 7/113 1912712 9299 10279 10271 21714 هنرستان 1

 9/11 3914997 1494 10117 10200 20317 آراشهر 9

 3/100 3212293 2491 19140 19141 32921 آب و برق 7

 1/39 4920217 4711 2321 2471 19219 نیروی هوایی 2

 4/21 4227901 2233 4222 4931 9193 بهارستان 9

 4/119 1412221 4939 2929 2990 17349 حافظ 10

 2/101 1121271 4490 2222 2400 19922 اقبال 11

 0/10 3923191 927 1232 1242 3920 لوشاتونوفل 12

 2/71 43922274 99091 124790 124713 249113 جمع 13
ج
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 معرفی شوراهای اجتماعی محالت مشهد .2.3.3

 محله اجتماعی شورای اعضای .1 .3 .3 .2

ی شوراي اجتماعی محله شهامل اعضهاي حقيقهی و حقهوق    

کهه محلهه در آن    يشههردار  ةيه ناح سيرئ است. بر این اساس،

و  یکارشهناس فرهنگه  عنوان رئيس شهورا و  به واقع شده است

دبيهر   عنوانبه که محله در آن واقع شده است ياهيناح یاجتماع

 نهد از:  اسایر اعضاي شهورا عبهارت   .شورا انجام وظيفه می کنند

 ةنهد ینما ؛مهدارس  ةنهد ینما ؛جماعت مساجد محله ةائم ةندینما

 ةنههدینما ؛يکالنتهر  اريهها ختتهام  ةنههدینما ؛یمردمه  يهههاتشهکل 

حلهه و کاسهب   م دارخانهه  يبهانو  ؛بهداشهت  گهاه یپا اريا ختتام

هها و  بها توجهه بهه ضهرورت    نيهز   زیهر  يمعتمد محله. از اعضا

محلهه انتخهاب    یاجتمهاع  يعنوان عضو شهورا بهمحله  يازهاين

 يهها مجتمهع  ةنهد ینما ؛محلهه جهوان   ؛محلهه  ةختي: فرهشودیم

رابه    ؛رابه  سهالمت   ؛محله شکسوتيپ ؛(ی)آپارتمان یمسکون

 محله. يهاهیريخ ةندینما ؛یاجتماع يهابياز آس يريشگيپ

 محله اجتماعی شورای اعضای انتخاب نحوۀ .2. 3. 3. 2

از بين اعضاي مختلهف شهوراي اجتمهاعی محهالت، پهنج      

 مدرسهه،  مهدیران  ةماینهد ن جماعات، ةائمنمایندة نماینده شامل 

نماینههدة  ههها،خيریههه ةنماینههد مردمهی،  هههايتشههکل ةنماینهد 

 اعضهاي  همة حضور با که ياجلسه طی هاي مسکونی،مجتمع

 بهه   ،شودمی برگزار جداگانه ورتصبه مذکور اقشار از هر کدام

 انتخهاب  محلهه  شوراي اجتمهاعی  در عضویت براي علنی ةشيو

 مرکهز  بها کالنتهري،   محلهه  اجتمهاعی  شهوراي  رئيس. دشومی

 دادگسهتري  جهرم  از وقو  پيشگيري معاونت و محله بهداشت

مکاتبه کرده و درخواست می کند تها ههر کهدام نماینهدة خهود      

 رابه   سهالمت،  راب  بهداشت، کالنتري، ترتيب نمایندةیعنی به

. شيوة انتخهاب  را معرفی کنند اجتماعی هايآسيب پيشگيري از

 محله، پيشکسوت محلهه،  فرهيختة محله، جوان ،دارخانه بانوي

 از محلهه پهس   اجتمهاعی  شهوراي  محلهه: دبيهر   معتمد کاسب

 شهوراي اجتمهاعی   جلسهه  در را نفر 9شده ذکر افراد شناسایی

 ي اکثریهت رأ با نفر یک مذکور افراد بين از و مطرح کند محله

 عضهو  انتخهاب  و معرفهی  ،يريگميتصمشود .می انتخاب اعضا

 اجتمهاعی  شهوراي  اکثریهت  نظر با محله در ساکن غالب اقشار

  .است محله

  پژوهشهای یافته .3

ا را پهر  هه نامهکه پرسش يمربوط به افراد یفياطالعات توص

 نشان داده شده است: زیراند در جدول و شکل کرده

 نسبت جنسی و میانگین سنی اعضای شورای محالت. 3جدول

  مرد زن مجموع

 تعداد)درصد( 1/53 0/16 466

 میانگین سنی 65/15 44/14 1/19

 

 
 محالت یشورا یاعضا وضعیت تحصیلی. 4شکل
                            

   رهایمتغ لی. تحل1. 3

از  ،اجتمهاعی  ةدر این پژوهش، براي بررسی ميهزان سهرمای  

ه اسهت کهه نتهایج آن    ي اعتماد اجتماعی استفاده شدهاشاخص

تماد به شههرداري و اعتمهاد   در قالب اعتماد به اعضاي شورا، اع

همچنهين ارتبهاط برخههی از    .دشهو یمههبيهان  ا یی شهور کهارا بهه  

متغيرهاي فو  با ميزان احسهاس تعلهق بهه محلهه و تمایهل بهه       

 د.شویمارائه  بررسی شد که نتایج آن در زیراعضا ت مشارک

 شورا یاعضا ری. اعتماد به سا1. 1. 3

یج حاصهل  شده بود. نتا مطرح سؤال 1براي این متغير، 

درصهد اعضها،    14دهد که یمنشان  هانامهپرسشتحليل ز ا

سایر اعضا را براي عضویت در شورا تا حد زیهاد و بسهيار   

درصد اعضها سهطح تحصهيالت     11دانند. یمزیاد مناسب 

گيري در مهورد امهور   سایر اعضا را براي شناخت و تصميم

درصهد اعضها، سهایر اعضها را      01داننهد.  یمه محله کهافی  
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درصد اعضا معتقدند وحدت و  03دانند. یمپذیر وليتمسئ

همدلی  زم در ميان اعضها بهراي اخهذ مصهوبات  زم در     

درصد اعضا معتقدنهد اعضها در    50د دارد. وامور محله وج

حد زیاد و بسيار زیاد با امور محله آشهنایی  زم را دارنهد.   

درصد اعضا در حد زیاد و بسيار زیاد معتقدند که سایر  12

 01عضا از وظایف و اختيارت شورا آگاهی  زم را دارند. ا

درصد اعضا معتقدند سایر اعضا در حد زیاد و بسيار زیهاد  

کنند. جدول زیر، یمبراي شناخت کمبودهاي محله تالش 

هاي متغير اعتماد به سهایر اعضهاي شهورا را    وضعيت گویه

 دهد.یمنشان 

 عضای شورا )به درصد(های اعتماد به سایر انتایج گویه. 4جدول 
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 يلیخ

 یادز
 3/41 4/3 1/43 4/43 3/41 1/43 0/26 ددرص

 9/10 9/99 1/90 56 9/13 2/53 56 درصد یادز

 3/29 5/15 3/91 25 3/20 1/43 5/29 درصد متوس 

 3/44 0/46 4/0 1/1 5/1 9 1/1 درصد کم

 6 5/4 6 5/4 5/4 6 5/4 درصد کم يلیخ

جمع 

 معتبر

 01 00 00 03 01 01 03 تعداد

 466 466 466 466 466 466 466 درصد

 16/9 93/9 16/9 34/9 03/9 31/9 31/9 ميانگين وزنی

 

 ی. اعتماد به شهردار2. 1. 3

درصهد   23 شهده بهود.   مطرح سؤال 1براي این متغير، 

اعضا در حد زیاد و بسيار زیاد معتقدند مصهوبات شهوراها   

و اجهرا   شهده  بدون قيد و شرط توس  شهرداري پذیرفتهه 

ا، در حد زیهاد و بسهيار زیهاد،    درصد اعض 46خواهد شد. 

بهبود  شوراها از تشکيل يشهردار هد  ینترمهممعتقدند 

 ميهان  در يس شههروند احسها  يارتقا و وضعيت محالت

درصد اعضا در حد زیهاد و بسهيار زیهاد     32. استساکنين 

 در ناحيهه  يشههردار حضهور   علهت  ینتهر مههم  دنهد عتقم

ر تهديسنج تصميمات اخذ به کمک محله، يشوراجلسات 

درصد اعضها درحهد زیهاد و     34محله است.  مسائل بارةدر

 بهه  فقه   اعضها  انتخهاب  در يشهرداربسيار زیاد معتقدند 

 بهه  تهوجهی  و کهرده  توجهه  اعضها  و کفایت ییکارا ةجنب

نداشهته اسهت. جهدول     هاآن سياسی و يفکر هايگرایش

 هاي متغير اعتماد به شهرداري را نشهان  زیر، وضعيت گویه

 دهد.یم
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 به درصد() های اعتماد به شهردارینتایج گویه .1 جدول
 

 گویه
پذیرش بدون قيد و شرط 
مصوبات شورا توس  
 شهرداري و اجراي آن

از  يشهردار هد  ینترمهم
بهبود وضعيت  شوراها تشکيل

س احسا يارتقا و محالت
 ساکنين ميان در يشهروند

 يشهردارحضور  علت ینترمهم
 جلسات در ناحيه

 تصميمات اخذ به مکک ،شورا

 محله در مورد تريدهسنج

 جنبه به فق  اعضا انتخاب در يشهردار

 توجهی و کرده توجه اعضا و کفایت ییکارا

 نداشته هاآن سياسی و يفکر هايگرایش به

 3/92 1/96 2/90 3/1 درصد یادز يلیخ
 3/11 2/52 0/59 9/26 درصد یادز

 3/41 5/41 1/3 2/12 درصد متوس 
 5/4 3/2 1/4 0/45 صددر کم

 6 6 6 4/41 درصد کم يلیخ

 جمع معتبر
 01 03 03 01 تعداد

 466 466 466 466 درصد

 42/1 4/1 25/1 32/2 ين وزنیميانگ

 شورا ی. اعتماد به اثربخش3. 1. 3

درصهد اعضها    32شده بود.  مطرحسؤال  1 ر،يمتغ نیا يبرا

 تواننهد یالت مه مح يمعتقدند شوراها ادیز اريو بس ادیدر حد ز

درصهد اعضها در    95محالت کمک کنند.  شرفتيبه توسعه و پ

محهالت   یاجتمهاع  يمعتقدنهد شهورا   ادیه ز اريو بسه  ادیحد ز

 عمهل امور محلهه بهه شههروندان، موفهق      يدر واگذار توانندیم

 ادیه در حهد ز  ،شورا لياند تشککرده انيدرصد اعضا ب 05کنند. 

بهه   يريه گميظهام تصهم  ن عیو تسهر  ليباع  تسه اد،یز اريو بس

اسهت.   دهیه در سطح محالت گرد يشهر تیریمنظور بهبود مد

انهد کهه   کهرده  انيه ب ادیه ز اريو بسه  ادیدرصد اعضا در حد ز 93

داشهته   لهه مح تير بهبود وضعد یمحسوس ريمصوبات شورا تأث

اعتقهاد دارنهد    ادیه ز اريو بس ادیدرصد اعضا در حد ز 20است. 

 90هسهتند.   یکهاف  یهی راضهمانت اج  يکه مصوبات شهورا دارا 

 شهتر يانهد ب کهرده  انيه ب ادیه ز اريو بسه  ادیدرصد اعضا در حد ز

 .  رديگیاندرکاران قرار مدست رشیمصوبات شوراها مورد پذ

 نتایج گویه های اعتماد به کارایی شورا )به درصد( .9 جدول
 

 گویه

توانمندي 

 يشوراها

 در محالت

 پيشرفت و توسعه

 محالت

 يشوراتوفيق 

 محالت یاجتماع

امور  يواگذار در

 شهروندان به محله

 نظام و تسریع تسهيل

 منظور يري بهگ تصميم

 در يشهر مدیریت بهبود

واسطة به محالت سطح

 تشکيل شورا

 محسوس تأثير

 بر شورا مصوبات

 وضعيت بهبود

 محله

 وجود ضمانت

کافی  اجرایی

 مصوبات براي

 شورا

 پذیرش

شوراها  مصوبات

توس  

 اندرکاراندست

 مناسبی محل محله يراشو

 و مسائل يگيريپي برا

 محل مشکالت ساکنين

 1/53 1/1 5/1 1/46 5/29 3/3 0/01 درصد یادز يلیخ

 9/99 9/94 3/25 1/23 2/14 5/20 5/29 درصد یادز

 9/1 1/13 3/19 9/16 1/23 0/15 1/1 درصد متوس 

 3/2 5/42 1/43 3/41 1/1 2/49 6 درصد کم

 6 4/9 4/0 9 5/4 3/5 5/4 درصد کم يلیخ

جمع 

 معتبر

 03 01 00 01 03 03 03 تعداد

 466 466 466 466 466 466 466 درصد

 13/1 22/9 69/9 25/9 34/9 43/9 50/1 ميانگين وزنی
 

 . احساس تعلق به محله4. 1. 3

درصهد   32شهده بهود.    مطهرح سؤال  1 ز،ين ريمتغ نیا يبرا

 یدر محله خود راضه  یاز زندگ ادیز یليو خ ادیاعضا در حد ز

از سهکونت   ادیه ز یليو خ ادیدرصد اعضا در حد ز 34هستند. 

و  ادیه درصد اعضها در حهد ز   34هستند.  یدر محله خود راض

در  عضها درصد ا 35دارند.  تیاز نام محله خود رضا ادیز اريبس

در  یانهد کهه از احتهرام کهاف    عنوان کهرده  ادیز اريو بس ادیحد ز
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و  ادیه درصد اعضها در حهد ز   13. محله خود برخوردار هستند

درصهد   03دارنهد.   تیخود رضا يهايامحلهاز هم  ادیز اريبس

خهود اعتقهاد    يهايامحلهبه هم  ادیز اريو بس ادیاعضا در حد ز

 ادیهههز اريو بسههه ادیهههدرصهههد اعضههها در حهههد ز 04دارنهههد. 

 تيوضهع  ریه . جهدول ز داننهد یمه  يرا خهود  شهان یهاهیهمسا

 .دهدیبه محله را نشان م احساس تعلق ريمتغ يهاهیگو

 به درصد() ههای احساس تعلق به محل. نتایج گویه7جدول
 

 گویه

رضایت از 

زندگی در 

 محله

رضایت از 

سکونت در 

 محله

رضایت 

از نام 

 محله

برخورداری از 

در  کافی احترام

 محله

 رضایت از

 هم

 یهاامحله

 اعتماد به

 هم

 هایامحله

 ی دانستنخود

 هایههمسا

 23 3/92 1/91 9/13 3/93 9/19 5/13 درصد ادیز یلیخ

 3/94 3/95 0/16 3/95 3/14 3/95 0/12 درصد یادز

 3/91 3/20 9/26 1/49 3/44 3/41 1/1 درصد متوسط

 3/2 9 6 5/4 0 5/4 5/4 درصد کم

 1/4 5/4 1/4 6 5/4 5/4 6 درصد کم یلیخ

 جمع معتبر
 03 01 03 01 01 01 03 تعداد

 466 466 466 466 466 466 466 درصد

 31/9 30/9 49/1 99/1 4/1 43/1 93/1 ميانگين وزنی
 

 به مشارکت اعضا در امور محله لی. تما1. 1. 3

درصهد   31شهده بهود.    مطرح سؤال 9براي این متغير، 

که حاضهرند   اندکردهاعضا در حد زیاد و بسيار زیاد عنوان 

اعضا  درصد 13ي مدیریت محله شرکت کنند. هابرنامهدر 

 در که در حد زیهاد و بسهيار زیهاد حاضهرند     اندکردهبيان 

 466کننهد.   فعاليت محله يشورا مجدد در انتخاب صورت

که در حد زیهاد و بسهيار زیهاد     اندکردهدرصد اعضا عنوان 

 فعاليت کنند.  خود محله پيشرفت يبراحاضرند 

 

 به مشارکت )به درصد( لیتما یها هیگو جینتا .2 جدول

 گویه 
تمایل به شرکت در 

 مدیریت محله یهابرنامه

 یهادورهتمایل به حضور در 

 بعدی شورای محله

تمایل به تالش برای 

 پیشرفت محله

 1/00 12 12 درصد یادز یلیخ

 9/99 1/10 3/11 درصد یادز

 6 4/46 4/46 درصد متوسط

 6 1/4 3/2 درصد کم

 6 6 6 درصد کم یلیخ

 جمع معتبر
 03 03 03 تعداد

 466 466 466 درصد

 01/1 23/1 20/1 میانگین وزنی
 

 . میانگین متغیرهای پژوهش2. 3

 یاجتمهاع  يشهوراها  ينظهرات اعضها   نيانگيم ریجدول ز

 پهژوهش  نیدر ا یمورد بررس يرهايمحالت را در ارتباط با متغ

در  رهها يمتغ همهة گونه که مشهخص اسهت   . هماندهدینشان م

کهه   شهود یگرفته م جهياند؛ لذا نتتهحد با تر از متوس  قرار گرف

حهد   درپژوهش  نیمنتخب در ا یاجتماع ةیسرما يهاشاخص

بهر عملکهرد    یمثبته  ريتهأث  تواندیمتوس  به با  قرار دارند که م

 لیه احساس تعلق بهه محلهه و تما   نيهمچن .شوراها داشته باشد

 یخهوب  اريبسه  تيدر وضهع  زياعضا به مشارکت در امور محله ن

 هستند.
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 میانگین متغیرهای مورد بررسی .1شکل

 

 . ارتباط بین متغیرهای اصلی3. 3

ارتباط ميان متغيرههاي اصهلی تحقيهق را نشهان      جدول زیر

دهد. براي سنجش این ارتباط، از آزمون همبستگی اسهپيرمن  یم

 استفاده شده است.

 آزمون همبستگی متغیرهای مورد بررسی .9جدول 

 سطح معناداری متغیر
یب ضر

 همبستگی
 ردیف متغیر

**6 /664 اعتماد به اثربخشی شورا  1 اعتماد به سایر اعضاي شورا 902/6 
** 666/6 اعتماد به اثربخشی شورا  2 اعتماد به شهرداري 053/6  

*691/6 تمایل به مشارکت در امور محله  3 اعتماد به شهرداري 254/6 
*646/6 تمایل به مشارکت در امور محله  4 عتماد به اثربخشی شوراا 961/6 
 1 اعتماد به سایر اعضاي شورا 226/6 همبستگی نبود تمایل به مشارکت در امور محله
** 664/6 تمایل به مشارکت در امور محله  9 احساس تعلق به محله 953/6 

 درصد 33در سطح  ي** معنادار    درصد 35در سطح  ي* معنادار
 

بين اعتمهاد بهه سهایر     طور که از جدول فو  پيداستهمان

اعضاي شورا و اعتماد به شهرداري با اعتماد به اثربخشی شهورا  

. بين اعتمهاد بهه شههرداري و    استدرصد  33معناداري در حد 

اعتماد به اثربخشی شورا با تمایل بهه مشهارکت در امهور محلهه     

در صد بوده و بين احساس تعلق به محلهه   35معناداري در حد 

درصهد   33در امهور محلهه نيهز معنهاداري      با تمایل به مشارکت

 برقرار است.

 مورد مطالعه یرهایبا متغ التی. ارتباط سن و تحص4. 3

ارتباط وضعيت سنی اعضاي شوراي اجتمهاعی   جدول زیر

مشههد را بها متغيرههاي مهورد مطالعهه نشهان        3 ةمحالت منطق

جدول پيداست بين متغيهر سهن و   این طور که از . هماندهدیم

ز متغيرهاي مهورد بررسهی در ایهن پهژوهش، ارتبهاط      یک اهيچ

 معناداري وجود ندارد.

 مورد مطالعه یرهایارتباط سن با متغ. 10جدول

 
ر اعتماد به سای

 اعضا

اطمینان از کارایی 

 شورا
 احساس تعلق تمایل به مشارکت اعتماد به شهرداری

 سن آزمون اسپیرمن

 172.- 167.- 160. 008. 007.- ضریب همبستگی

Sig. (1-tailed) .957 .951 .195 .176 .165 

 67 67 67 67 66 تعداد

 يشهورا  ياعضها  یليتحصه  تيارتبهاط وضهع   ریه جدول ز

مهورد مطالعهه    يرهها يمشهد را با متغ 3 ةمحالت منطق یاجتماع

 ريه متغ نيبه  داسهت يطهور کهه از جهدول پ   . هماندهدیمنشان 

 ییاز کهارا  نانيو اطم ياعتماد به شهردار ريو دو متغ التيتحص
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 نیه اسهت کهه ا   نیجالب توجه ا ةشورا ارتباط وجود دارد. نکت

 يو شهورا  يشههردار  دههد یمه و نشهان   استمعکوس  تباطار

 روبروست. يکرده با نالش جدليتحص تيجمع نيمحله در ب
 

 مورد مطالعه یرهایبا متغ تحصیالتارتباط . 11جدول

 
ر اعتماد به سای

 اعضا

اطمینان از کارایی 

اشور  
 احساس تعلق تمایل به مشارکت اعتماد به شهرداری

 تحصیالت آزمون اسپیرمن
 049. 154.- **293.- *238.- 138.- ضریب همبستگی

Sig. (1-tailed) .133 .025 .008 .105 .346 

 68 68 68 68 67 تعداد

 درصد 33در سطح  یدرصد     ** همبستگ 35در سطح  ی* همبستگ
 

  پیشنهادها گیری و. نتیجه4

شههر مشههد،   تشکيل شوراهاي اجتماعی محالت در کهالن 

پایدار و واگهذاري امهور بهه     دا  توسعةگام مهمی در تحقق اه

شود. اعضاي این شهورا توسه  شههرداري    یمشهروندان تلقی 

صورت ماهانه در جلسهات شهوراها شهرکت    انتخاب شده و به

کيفهی   ي ارتقهاي و راهکارهها کرده و به بررسی مسهائل محلهه   

ر دثر ؤین عوامهل مه  تهر مههم پردازنهد. بهدون شهک از    یممحله 

. اسهت شهورا   کهارکرد شوراها، اعتماد اعضاي شورا به  عملکرد

در کنار عامل اعتمهاد، احسهاس تعلهق بهه محلهه و تمایهل بهه        

مشارکت اعضا نيهز از عوامهل مههم در کهارایی اعضهاي شهورا       

تغيرههاي  در تحقيق حاضر ارتباط بهين م ؛ لذا شوندیممحسوب 

ثر بهر عملکههرد شههورا در بهين اعضههاي شههورهاي   ؤمنتخهب مهه 

. بها  بررسهی شهد  شههرداري مشههد    3 ةاجتماعی محالت منطق

ي کهه اعضهاي شهوراها    انامهه پرسهش  ازتحليل نتهایج حاصهل   

مشخص شد بين اعتماد به شههرداري و اطمينهان    تکميل کردند

ز عتمهاد بهه سهایر اعضهاي شهورا و اطمينهان ا      ، ااز کارایی شورا

یی کهارا مایل بهه مشهارکت اعضها و اطمينهان از     ، تیی شوراکارا

شورا، احسهاس تعلهق بهه محلهه و اطمينهان از کهارایی شهورا،        

احساس تعلق به محله و اعتماد به سایر اعضهاي شهورا ارتبهاط    

ارتباط بين اعتماد به شههرداري و   ،مثبتی وجود دارد. در این بين

بهود؛   ن همبسهتگی را دارا اطمينان از کارایی شورا بيشترین ميهزا 

ین تهر مههم  اط با شوراها،لذا توجه به عملکرد شهرداري در ارتب

ارتقاي سطح کيفی شوراها شناخته شد. بها توجهه    ؤثر درعامل م

و نتههایج حاصههل از پههژوهش،   بههه متغيرهههاي مههورد بررسههی 

 د:شویمزیر ارائه  پيشنهادهاي

 حدود وظایف و اختيارت شوراها به تفصهيل بهراي اعضها   

 ةشههرح گههردد تهها باعهه  درگيرشههدن اعضههاي شههورا در همهه 

 د.مربوط به مدیریت محله شو يهاجنبه

از بين ساکنين همان محلهی باشهند کهه     حتماًاعضاي شورا 

 .اندشدهبراي عضویت در شوراي آن محل انتخاب 

در انتخاب اعضاي شورا دقت بيشهتري صهورت گيهرد تها     

 اعتمهاد همهة  ضاي شورا باع  افزایش ضمن پذیرش توس  اع

 اعضا به یکدیگر شود.

با شرح سطح و نگونگی همکاري شهرداري با شهوراها و  

هاي شورا در سطح شهر مشهد و منطقه بهراي  يتفعالبيان نتایج 

اعتماد بيشتر اعضا به شهرداري و کارآمهدي   ةاعضاي شورا زمين

 شورا فراهم گردد.

 یقدردان

 يشهورا » با عنهوان  یمقاله برگرفته از طرح پژوهش نیا

کهه   اسهت  «ايمحله ةآن بر توسع ريثأمحالت و ت یاجتماع

شههر مشههد    یاسالم يشورا هايپژوهشمرکز  تیبا حما

 ههاي حمایتاز  دانندمیخود  فهيلفان وظؤانجام گرفته و م

 .ندینما یمرکز قدردان نیا يو معنو يماد
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