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 -4دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،مدرس دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب.
 -3استادیار گروه علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شههری و سهرمایه اجتمهاعی شههروندان مللهه وعیر هر
شماعی منطقه  41شهرداری تهران میباشد .این پژوهش از علاظ هدف ،کاربردی و از علاظ روش تلقیق توصهییی-
تللیلی مبتنی بر مدل یابی مرادالت ساختاری میباشد .جامره آماری پژوهش را شهروندان مللهه وعیر هر شهماعی
واقع در ناحیه  4منطقه  41شهرداری تهران تشکیل میدهند که با استیاده از روش نمونهگیری کوکران  313شههروند
به عنوان حجم نمونه در نظر گرفتهه شهده اسهت .جمهع آوری دادههها و االععهات مهورد نیهاز ،از الریهق مطاعرهات
کتابخانهای-اسنادی و میدانی (توزیع پرسشنامه) صورت گرفتهه و جههت تجزیهه و تللیهل دادههها از نهرمافزارههای
 SPSS20و  LISREL8.5بهره گیری شده است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین عملکهرد مهدیریت شههری در
ابراد اجتماعی-فرهنگی ،عمرانی-کاعبدی و ویژگیهای درون سازمانی با سرمایه اجتماعی در ابراد آگاهی ،اعتمهاد و
مشارکت ،رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری به ترتیب برابر با ( )3/13( ،)3/14و ( )3/15وجهود دارد بهه عبهارتی ههر
چقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر باشد سرمایه اجتماعی شهروندان نیز مطلوبتر خواهد بود.
واژههای کلیدی :مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی ،مرادالت ساختاری ،ملله وعیر ر شماعی.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه و طرح مسئله
از دهه  4113به برد میهوم سرمایه اجتماعی به الور فزایندهای مورد توجه دانشهمندان و دسهتانهدرکاران علهوم
مختلف قرار گرفته است )Brunie, 2009: 251( ،به الوری که امروزه سرمایه اجتمهاعی بهه عنهوان کلیهد موفقیهت و
شکست در مدیریت منابع البیری ،به رسمیت شهناخته شهده اسهت ( .)Lopez-Gunn, 2012: 1140در جهوامری کهه
میزان سرمایه اجتماعی باالست ،ساکنان آن تمایل بیشتری به زندگی ساعمتهر و شهادتر دارنهد و در برابهر تهنشههای
روانی مقاومت بهتری از خود نشان میدهند ( .)Weil & et al, 2012: 110سرمایه اجتماعی یکی از عوامهل ملیطهی
تریین کننده سطح سازگاری و سعمت جامره ملسوب میشود (پارسامهر و ترکان )13 :4314 ،و از راههای متیاوتی
افراد را بهرمند میسازد که اوعین آن گسترش االععات در مورد چگونگی رفتار جهت بهبود سعمتی و اتخها شهیوه
زندگی ساعم در میان افراد میباشد ( .)Borgonovi, 2010: 1928سرمایه اجتماعی به عنهوان یهم میههوم تیهوریکی،
متغیرهایی مانند مشارکت در جامره مللی ،اعتماد ،انسجام اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،روابط متقابل و کانالههای
االععاتی را در برمیگیرد ( .)Kritsotakis& et al, 2011: 1654در غیاب سرمایه اجتماعی ،اثر بخشی سایر سهرمایه-
ها کاهش مییابد و پیمودن راههای توسره و تکامل فرهنگی و اقت ادی ،ناهموار و دشوار میشوند .در دیهدگاهههای
سنتی مدیریت ،توسره سرمایههای اقت ادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را اییا میکردنهد ،امها در ع هر
حاضر برای توسره ،بیشتر از آنچه که به سرمایه اقت ادی ،فیزیکهی و انسهانی نیازمنهد باشهیم بهه سهرمایه اجتمهاعی
نیازمندیم ،زیرا بدون این سرمایه ،استیاده از دیگر سرمایهها به الور بهینهه انجهام نخواههد شهد .از ایهن رو موضهو
سرمایه اجتماعی به عنوان یم اصل ملوری برای دست یابی بهه توسهره ملسهوب شهده اسهت (نیهازی و شهیرازی،
.) 433 :4311گسترش شهرنشینی به همراه مسائل و مشکعت خاص زندگی شهری ،ضرورت توجه همهه جانبهه بهه
راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زنهدگی سهاکنان شههرها را ،بهیش از پهیش الزم سهاخته اسهت (عبهاس زاده و
همکاران )4313 ،در این بین روشهای سنتی مدیریت شهری ،دیگر جوابگوی نیازهای شههروندان در ع هر جدیهد
نیست و مدیریت شهری نیز مناسب با نیازها باید مدرن شود ،چرا که نیازهای جدید شکل گرفتههانهد ( Gao, 2012:

 .)174-184مدیریت شهری در ایران با چاعشهای فراوانهی روبروسهت کهه یکهی از دالیهل آن ضهریف بهودن برهد
مشارکتی مردم در زمینه مدیریت شههری مهیباشهد ( ،)Zamani&Arefi, 2012: 8عهذا مهدیریت شههری بهه عنهوان
مهمترین نهاد اداره کننده شهر که به الور مستقیم با شهروندان در ارتباط میباشد بایهد نقهش خهود را در بهاال بهردن
میزان سرمایه اجتماعی شهروندان اییا نماید ،که مدیریت شهری منطقه  41تهران هم از این قاعده مستثنی نمیباشهد.
بنابراین پژوهش حاضر بر آن است که پاسخی برای این مسیله بیابد که چه رابطهای بین عملکرد مهدیریت شههری و
سرمایه اجتماعی شهروندان ملله وعیر ر شماعی منطقه  41شهرداری تهران وجود دارد؟
سؤالها و فرضیهها
با توجه به هدف مطرح شده ،سؤال زیر در راستای انجام تلقیق مطرح میگردد:
سؤال اصلی:
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بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد؟
سؤاالت فرعی:
آیا بین عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان رابطه وجود دارد؟
بین عملکرد مدیریت شهری و اعتماد شهروندان رابطه وجود دارد؟
آیا بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان رابطه وجود دارد؟
در راستای سؤاالت فرعی پژوهش ،فرضیههای مطرح شده عبارتند از:
بین عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
بین عملکرد مدیریت شهری و اعتماد شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
اهداف پژوهش
پژوهش حاضر با هدف کلی تبیین رابطه بین عملکهرد مهدیریت شههری و سهرمایه اجتمهاعی شههروندان مللهه
وعیر ر شماعی منطقه  41شهرداری تهران صورت گرفته است.
سوابق پژوهش
در این قسمت به نتایج مهمترین تلقیقاتی اشاره میشود که به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با موضو سهرمایه
اجتماعی و مدیریت شهری ارتباط داشتهاند.
اکبری ( )4315در مقاعه به عنوان «سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری» دیدگاه های نظری حاکم بهر حکمروایهی
شهری را تشریح نموده و به این نتیجهه دسهت یافتهه اسهت کهه مبهانی نظهری حکمروایهی شههری را بایهد در نهزد
نظریهپردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروایی شده است .به عبهارتی
شکل گیری نظری حکمروایی شهری مبتنهی بهر سهرمایه اجتمهاعی اسهت و ائهتعف رژیهمههای سیاسهی در جههت
حکمروایی خوب شهری و نیل به توسره منوط به وجود سرمایه اجتماعی است همچنین ،نوابخش و فدوی ()4311
در مقاعه با عنوان «بررسی ابراد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسهره شههری مطاعرهه مهوردی منطقهه  5شههرداری
تهران» به بررسی ابراد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسره شهری پرداخته که در این مقاعه هیهت عن هر میههومی
سرمایه اجتماعی آگاهی ،اعتماد عمومی ،اعتماد نهادی ،مشارکت رسمی ،غیر رسمی خیریه ای ،مشهارکت غیررسهمی
هم یارانه و مشارکت غیر رسمی مذهبی در رابطه با توسره نواحی ملاسبه گردیده است .نتایج تلقیق نشهان دهنهده
رابطه مثبت سرمایه اجتماعی و توسره نواحی منطقه  5شهری تهران است.
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پور ملمدی و همکاران ( )11در مقاعه ای با عنوان «حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی :آزمون
نظم نهادی -فضایی ارتباالی و فاعلیت مندی غیر اقت ادی مطاعره موردی کعن شهر تبریز» در این مقاعه بها اسهتدالل
قیاسی و با توجه به تردد مؤعیه های حکمروایی مطلوب شهری ،شاخصهای آن متنهارر بها متغیهر مسهتقل تلقیهق،
یرنی سرمایه اجتماعی انتخاب شده است .جامره آماری مورد نظر به منظور سنجش متغیر وابسته تلقیق (حکمروایی
مطلوب شهری) شامل شهرداری تبریز به عنوان نهادی دوعتی و رسمی ،شورای شهر به عنوان فراگیرترین نهاد مهدنی
و شهروندان و بخش خ وصی به عنوان مؤعیه بازار میباشد که نتایج تلقیق همبستگی مرنهی داری را بهین خلهق و
ایجاد حکمروایی مطلوب شهری از رهگذر جامره مدنی و سرمایه اجتمهاعی نشهان مهیدههد ،کارمیهان و همکهاران
( )4313نیز در مقاعهای تلت عنوان ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری مللهای ناحیه دو شههرداری منطقهه
 1تهران (مللههای مجیدیه ،شمسآباد و کاالد) بیان میدارند که ناحیهه دو شههرداری منطقهه چههار تههران در مهرز
پایداری قرار دارد و میزان این پایداری  331میباشد که به صورت مرناداری از عهدد  334کهه شهاخص پایهداری در
مطاعره ایشان بوده است باالتر میباشد ،همچنین بر اساس یافته ههای آنهان ،مهدیریت شههری بها ضهریب  3/544در
پایداری این ناحیه به صورت مرناداری تأثیر گذار بوده است و عملکرد مهدیریت شههری در برهد کاعبهدی بها 31/1
درصد بیشترین تأثیر و در برد اقت ادی با  1/3درصد کمترین تأثیر را در پایداری کلی ناحیهه داشهته اسهت .چراغهی
( )4313در پایان نامه کارشناسی ارشد تلت عنوان «نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در حکمروایی خهوب شههری
(مطاعره موردی :شهر قروه)» به سنجش میزان سرمایه اجتماعی بها شهاخصههای (اعتمهاد عمهومی ،اعتمهاد نههادی،
مشارکت رسمی ،مشارکت غیر رسمی(مذهبی) ،مشارکت غیر رسمی (هم یارانه) ،آگاهی و توجه و همچنین سنجش
شاخصهای حکمروایی خوب شهری (قانونمندی ،مسیوعیت پذیری ،شیافیت ،کارائی و اثر بخشهی) ،و ارتبهاط بهین
سرمایه اجتماعی و حکمروایی و تأثیری که سرمایه اجتمهاعی بهر حکمروایهی دارد بها اسهتیاده از آزمهونههای spss

پرداخت و به این نتیجه رسید که میانگین سرمایه اجتماعی شهروندان شهر قروه در یم الیف  5قسمتی  3553اسهت.
همچنین میانگین حکمروایی خوب شهری برای شهروندان در یم الیف  5قسمتی  3555است که در میان شهروندان
هم سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب در سطح پایینی قرار دارد.
چاکارابارتی ( )3334در مقاعهای تلت عنوان «مدیریت شهری (میاهیم ،اصول ،تکنیمها و آمهوزش)» بهر اسهاس
تیوریهای مدیریت و رویکرد سیستمها؛ به ارائه میهوم مدیریت یکپارچه شهری میپردازد و اسهتدالل مهیکنهد کهه
بسیاری از اصول مدیریت سنتی (مانند  :اصول بهرهوری ،پاسخگویی اجتماعی و انرطاف پهذیری) ،قابهل انطبهاا بها
مدیریت یکپارچه شهری ،جهت غلبه بر ملدودیتها میباشند و همچنین به عزوم آموزش در مدیریت شهری جهت
تسهیل در برنامهها ،اصول و تکنیمهای مدیریت و حل مشکعت شهری ،تأکید میکنهد .ونه

و همکهاران ()3331

در مقاعهای تلت عنوان استراتژی مدیریت شهری در چین مطاعره موردی مناالق توسره یافته گوانگجو بیان داشتهانهد
که با وجود اینکه عزوم مدیریت شهری در دستیابی به توسره پایدار شهری امری شناخته شده برای مدیران شههری و
عموم مردم است ،اما هنوز سردرگمی و سوء تیاهمهای زیادی درباره مدیریت شهری وجهود دارد کهه مهانع اجهرای
مؤثر الرحهای توسره میباشد .آنان نتیجه گرفتند که ارزیابی عملکرد مدیریت شهری با اسهتیاده از مریارههای قابهل
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اندازهگیری ،میتواند در بهبود عملکرد مدیریت شهری بسیار میید باشد .پلومب و زامییر ( ،)3331در مقاعهای تلهت
عنوان بهبود عملکرد مدیریت شهری از الریق خدمات دوعت اعکترونیکی :تجربهی رومانیایی ،به تشریح نقش دوعهت
اعکترونیم در فرایند بهبود خدمات مدیریت شهری پرداختهاند ،یافتههای مطاعره آنهان نشهان مهیدههد کهه خهدمات
دوعت اعکترونیکی ،ابزاری کلیدی برای بهبود خدمات مدیریت شهری است و دسهتیابی بهه سهطوح بهاالی خهدمات
دوعت اعکترونیکی به منظور ترامل بیشتر بین دوعت و شههروندان ،امهری الزم و ضروریسهت و همچنهین تهعش در
جهت توسره خدمات دوعت اعکترونیم و سرمایهگذاری در این زمینه را توجیه نمودهاند.
روش تحقیق پژوهش
پژوهش حاضر از علاظ هدف کاربردی و از علاظ روش تلقیق توصییی -تللیلی و از نو همبستگی و به الور
مشخص مبتنی بر مدل مرادالت ساختاری 4است .جهت گردآوری دادهها و االععات مورد نیاز از مطاعرات کتابخانهه
ای – اسنادی و میدانی بهره گیری شده است .در مدل تللیلهی تلقیهق عملکهرد مهدیریت شههری ،متغیهر برونهزا و
آگاهی ،اعتماد و مشارکت متغیرهای درونزا هستند .به منظور سنجش پایایی یم نمونهه اوعیهه شهامل  33پرسشهنامه
پیش آزمون شد و سپس با استیاده از داده های بدست آمهده از پرسشهنامه ،میهزان ضهریب اعتمهاد بها روش آعیهای
کرونباخ ملاسبه شده ( )3/11بدست آمد .این عدد نشان دهنده این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبهارت
دیگر از پایایی الزم برخوردار است .به منظور سنجش روایی سؤاالت از اعتبار عاملی استیاده شده است جدول (.)4
جدول ( : )1تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول
تللیل عاملی اکتشافی مرتبه اول

عدد  KMOو آزمون بارتلت

عملکرد مدیریت شهری

KMO=0.724داده ها شرایط مورد نیاز برای اجرای تللیل عاملی را دارند.

سرمایه اجتماعی

Sig=0.000

KMO=0.768داده ها شرایط مورد نیاز برای اجرای تللیل عاملی را دارند.
Sig=0.000

مأخذ :ملاسبات آماری نگارندگان4313 ،

حجم نمونه
در این پژوهش حجم نمونه جهت پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامهها با استیاده از فرمول کوکران 313 ،شههروند
به شرح زیر ملاسبه گردیده است رابطه (.)4

Structural equation modeling

1
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رابطه ( : )4حجم نمونه (حافظنیا.)411 :4311 ،

در این رابطه  tسطح االمینان مورد پذیرش در علوم انسانی میباشد که برابر  4/11میباشهد p ،نسهبت موفقیهت
(وجود رابطه بین متغیرها) و  qبیانگر عدم موفقیت (عدم رابطه بین متغیرها) است که بها اسهتیاده از روش احتیهاالی
بازرگان و همکاران وقتی که مقدار آنها مشخص نباشد مقدار آنها برابر  3/5در نظر گرفتهه مهیشهود (بازرگهان و
همکاران )411 :4311 ،در نهایت  311نیر از الریق فرمول برای حجم نمونه ملاسبه شد کهه جههت االمینهان بیشهتر
 313نیر مورد مطاعره قرار گرفته است.
معرفی متغیرها و شاخصها
مدل مفهومی پژوهش
چارچوب نظری یم اعگوی میهومی مبتنی بر روابط تیوریم میان شماری از عواملی است کهه در مهورد مسهائل
مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده شدهاند .این چهارچوب نظری با بررسی سوابق پژوهشی در قلمرو مسهیله بهه
گونه ای منطقی جریان پیدا میکند .با توجه به تراریف ارائه شده و کر تلقیقات گذشهته ،ملققهین ،مهدل میههومی
زیر را به منظور بررسی نلوه تأثیر گذاری عملکرد مدیریت شهری بر سرمایه اجتماعی شهروندان به شرح زیر ارائهه
کردهاند شکل ( ،) 4همان گونه که قابل مشاهده است ،در این مدل ،عملکرد مدیریت شهری که متشهکل از سهه برهد
(اجتماعی -فرهنگی ،فیزیکی -کاعبدی و ماعی -اقت ادی) میباشد رابطه آن با سرمایه اجتماعی که از ابرهاد سههگانهه
(آگاهی ،اعتماد و مشارکت) تشکیل شده است ،نشان داده شده و این رابطه مورد آزمون قرار گرفته است.

شکل ( : )1مدل مفهومی پژوهش
منبع :مطاعرات کتابخانهای نگارندگان4313 ،
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گویههای سنجش عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی
ابزار اصلی گرد آوری االععات پرسشنامه است که بر این اساس برای متغیر ههای مهورد بررسهی بهه ترتیهب 34
سؤال برای عملکرد مدیریت شهری ( 44تا برای عملکرد عمرانی-کاعبدی 43 ،تا بهرای عملکهرد اجتمهاعی و  43تها
برای عملکرد درون سازمانی) و  43سؤال برای سرمایه اجتماعی که به ترتیب  1سؤال بهرای اعتمهاد 1 ،سهؤال بهرای
آگاهی و  1سؤال برای مشارکت با الیف  5تایی عیکرت در نظر گرفته شده است جدول (.)3
جدول ( : )2گویههای سنجش عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی
بخش

بخش

گویه پرسشنامه

کد

عمرانی-کاعبدی

CP4

کنترل و بهبود وضریت حمل و نقل شهری

SC5

رفع سد مرابر و اشغال پیاده روها

CP5

ساماندهی آالینده هوا ،صوتی و ملیطی

SC6

ساماندهی کیوسمهای مطبوعات و دکهها

CP6

وضریت آسیاعت سطح خیابانها و کوچهها

SC7

حضور فرال فرهنگی در مراسم و اعیاد

CP7

زیرسازی و جدول گزاری کنار خیابانها

SC8

جدیت مسیوعین در رسیدگی به مشکعت

CP8

روشنایی خیابانها و پارکها در هنگام شب

SC9

مشارکت دادن شهروندان در ت میمگیریها

CP9

بازسازی بناهای فرسوده

SC10

ارتباط مستمر مسیوعین با شهروندان

CP10

جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز

SC11

ارائه خدمات در زمان وعده داده شده

OF1

صداقت در حل مشکعت شهروندان

OF2

اععم دقیق زمان انجام خدمت

OF3

پاسخگو بودن به تقاضاهای شهروندان

OF4

ایجاد حس اعتماد و االمینان در شهروندان

OF5

((ootno-nrCsruuC

((noCtsurtsnoC- Physical

توسره و نگهداری فضای سبز

SC4

احداث مراکز گذران اوقات فراغت

CP1

دانش کافی در مورد پست سازمانی

OF6

مهارت و تجربه کافی در زمینه پست سازمانی

OF7

راحتی و آرامش در هنگام ارتباط با کارکنان

OF8

عمل به ترهدات از جانب کارکنان

OF9

رسیدگی به شکایات شهروندان

OF10

میزان آگاهی از عملکرد مدیریت شهری

K1

در مدیریت شهر پارتی بازی حرف اول را میزند

T1

االع از الرح جامع ،تی یلی و ...

K2

قانون در مورد همه یکسان اجرا میشود

T2

االع از مزایدهها

K3

شیافیت در زمینه الرحها و برنامهها

K4

مشارکت

)(Partnership

آیا تمایل به شرکت در جلسات پرسش و
پاسخ با مسیوعین مدیریت شهری دارید

P2

میزان اعتماد درون سازمانی مدیریت شهری
تمایل به همکاری با سازمانهای غیر دوعتی
مشارکت

عمرانی شهر از شما نظرخواهی شود

تا چه اندازه اعتماد دارید که کار شما به سرانجام
میرسد

)(Partnership

آیا تمایل دارید در مورد الرحها و برنامههای

P1

()Features-Organiza

()Features-Organiza

SC3

CP3

ویژگی درون سازمانی

)Knowledge

رسیدگی به کانالها ،جویها و کنترل رواناب

احداث مراکز ورزشی و تیریلی

اعتماد

ویژگی درون سازمانی

نظافت روزانه خیابانها و پیادهروها

SC2

رسیدگی به چهره راهری شهر

CP2

((Trust

آگاهی

مدیریت زباعهها و پسماندهای جامد شهری

SC1

تأمین ایمنی شهروندان
اجتماعی-فرهنگی

گویه پرسشنامه

کد

()NGO
میزان ععقمندی شما به شرکت در انتخابات
شورای شهر

T3
T4
P3

P4
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محدوده و قلمرو پژوهش
منطقه  41در منتهیاعیه جنوب غربی شهر تهران قرار گرفته و از شمال به  15متری زرند و بزرگهراه فهتح (منطقهه
 ،)1از جنوب به بزرگراه آیتاعه سریدی (منطقه  ) 41و بزرگراه آزادگان (شهر چهاردانگه) از شرا به بزرگراه آیتاعه
سریدی (منطقه  )41و از غرب به بزرگراه آزادگان ملدود مهیگهردد (شهکل  .)3مسهاحت منطقهه بهر اسهاس الهرح
م وب راهبردی -ساختاری (جامع) شهر تهران  3131هکتار که  1/5درصد از کل مساحت شههر تههران مهیباشهد،
قسمتی از شهرک وعیر ر (شامل وعیر ر شماعی و وعیر ر جنوبی) مهیباشهد کهه البهق سرشهماری سهال  4313در
حدود  31335نیر جمریت دارد که از این حیث پرجمریتترین ملله منطقه  41میباشهد (مجهری الهرح و مراونهت
الرح و برنامه ریزی منطقه.)35 :4314 ،

شکل ( : )2موقعیت جغرافیایی محله ولیعصر شمالی در ناحیه ،منطقه ،شهر ،استان و ایران
تهیه و ترسیم :نگارندگان4313 ،

مفاهیم ،دیدگاهها و مبانی نظری
مدیریت شهری
مدیریت از علاظ تیوری ،فرآیند الراحی و نگهداری ملیطی تلقی شده که در آن افراد در قاعب گروههایی با ههم
کار میکنند ،تا به صورت کارآمد به اهداف تریین شده دست یابند و عموماً این دانش حول پنج کارکرد برنامهریزی،
ساماندهی ،نیروی انسانی ،هدایت و کنترل سازمان مییابد .مدیریت فرایند بهکارگیری مؤثر و کارآمد منهابع مهادی و
انسانی در برنامهریزی ،سازماندهی ،بسیج منابع ،امکانات ،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سهازمانی
و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیهرد (رضهوانی .)344 :4311 ،مهدیریت عبهارت اسهت از :تنظهیم و
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هماهن

کردن ورایف مختلف برای رسیدن به هدف و منظور مرین (صیدایی .)444 :4311 ،در نگاه دیگر مهدیریت

شهری تعش برای هماهن

کردن و یکپارچه کردن اقدامات دوعتی و خ وصی بهرای چیهره شهدن بهر مسهائلی کهه

ساکنان شهرها با آن مواجه هستند ( )van Dijk, 2006:53-56میباشد .بر پایه نگاه سازمانی به مدیریت شههری آن را
سازمانی پنداشتهاند که در رأس آن عن ری برای برنامهریهزی آینهده و اداره امهور کنهونی قهرار مهیگیهرد کهه آن را
مدیریت شهری می نامند .مدیریت شهری یم سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی مؤثر و یربهط بهه
شمار میرود که در ابراد مختلف اجتماعی -اقت ادی و کاعبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسهره
همه جانبه و پایداری شهری عمل میکند (یلییپورو هاشمی.)1 :4313 ،
دیدگاه مدیریت مداری شهری
در سطح جهان ،ایدئوعوژیهای متیاوت با دیدگاههای گوناگون ،از مدیریت مللی به الور عام و مدیریت شههری
به الور خاص حمایت میکنند .ملافظهکاران ،حکومت مللی را به عنوان بخشهی از سهازه واره (ارگانیسهم دوعتهی)
تلقی می کنند که موجب تشویق حس ترلق مللی و در نهایت تلکهیم قهدرت دوعهت اسهت .از دیهدگاه مهدنی نیهز
مدیریت مللی ،پل ارتباالی بین جامره مدنی و حکومت مرکزی است .از این دیدگاه در یم جامره شههروند مهدار،
مدیریت شهری منتخب (مرکب از شورای شهر و سازمان شهرداری) یکی از مهمترین نهادهای میهانجی بهین فهرد و
دوعت است (پاپلی یزدی و سناجردی .)331 :4313 ،در سال  ،4111اصطعح ((مدیریت مداری)) به وسیله ری پهال
با نگرش تازه ای وارد مباحث علمی دنیا شد و مکتب جدیدی در مطاعرات شهری بهه وجهود آمهد .در ایهن مکتهب،
مدیران نظام شهری به الور مستقل ،یا با تسلط ،در تخ یص منابع کمیاب و توزیع امکانات شهری نقش عمدهای بهر
عهده دارند .البق این نظریه ،در تبیین توزیع نابرابر فرصهتههای زنهدگی  -کهه کاالههای م هرفی ،بخشهی از آن را
تشکیل میدهد -الزم است بر علل خودمختاری در ت میمگیریها نسبت به کنترل منابع و امکانهات قابهل دسهترس
شهری تأکید شود .شاید تنها از این الریق ما به شناخت علل برخوردها و سهتیزهجهوییههای شههری میهان مهردم در
گذشته و حال توفیق یابیم .در نظریه مدیریت مهداری شههری بهرای مثهال در کیییهت دسهتیابی بهه مسهکن شههری،
عملکردهای زمینخواران ،بساز و بیروش ها ،کارشناسان دوعتی ،داللها ،برنامهریزان شهری و مرماران تللیهل مهی-
شود زیرا در این مکتب ،این عده واسطه میان دوعتها و بخش خ وصی هستند و بدین ترتیب میهوم ((ایهدئوعوژی
مدیریت)) در تللیل مسائل جغرافیای شهری اهمیت خاصی مییابهد؛ زیهرا ملهدودیتههای اکوعوژیهم ،سیاسهی و
اقت ادی از سیاست مدیران شهری منشأ میگیرد و عمق مییابد (شکوئی.)131 :4311 ،
عناصر مدیریت شهری و نقش آنها
به الور کلی مدیریت شهری از چهار عن ر اصلی تشکیل یافته است ،در شکل ( ،)3این چهار عن ر بهه تیکیهم
نقش قابل مشاهده میباشد:
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شکل ( : )3نقش عناصر مدیریت شهری (مأخذ :صرافی)131 :1331 ،

مفهوم سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی به الور کلی اشاره به ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند شبکههها ،هنجارهها و اعتمهاد دارد کهه
هماهنگی و همکاری را برای سود متقابل تسهیل کرده و افزایش منافع حاصل از سرمایهگذاری در منهابع فیزیکهی و
انسانی را به دنبال دارد ( .)Stern and Adams, 2010: 1391پس در ترریهف ،سهرمایه اجتمهاعی بهه عنهوان منبرهی
جهت "کنش جمری "تلقی میگردد و این منبع ععوه بر آگاهی و توجه یا دانش نسبت به امور عمهومی اجتمهاعی یها
سیاسی است؛ یرنی آگاهی که موجب ععقهمندی و دل نگرانی است ،شامل هنجارهای اعتماد (اعتماد عمومی یا ترمیم
یافته و اعتماد نهادی -مدنی) ،هنجارها و یا رفتارهای مرامله متقابل که در درون شبکه های اجتماعی عمل میکننهد و
عناصر ساختاری شبکه ها و مشارکتهای رسمی و غیررسمی میباشد .نتایج سرمایه اجتماعی در داخل شهبکه شهامل
مجموعه ای از کنشهای جمری در اشکال و اندازه های مختلف است .در کار پاتنهام ،4کلمهن 3و بوردیهو 3بهه خهاالر
بررسی انوا مختلف "واحد تللیل "و "هدف" در اینجا تمایز کنش جمری در مقیاسها و شکلهای مورد نظهر آنهها
بوده است و در عمل ترریف هر سه آنها از این میهوم یکسان میباشد .در نهایت اینکه ،میهوم سهرمایه اجتمهاعی در
سالهای اخیر در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ،اقت اد و اخیراً در علوم سیاسی مطرح شده اسهت (زار :4313 ،
.)11
نظریههای سرمایه اجتماعی
پی یر بوردیو
بوردیو همانند یم جامره شناس اروپایی در تللیل خود از سرمایه اجتماعی به تقابل البقه اجتمهاعی بها اشهکال
دیگر نابرابریها تأکید دارد و به همین دعیل تعش کرده تا نظریهی مردم شناسی فرهنگهی از بهاز توعیهد اجتمهاعی را
1

-Putnam
-Coleman
3
-Bordiv
2
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ارائه کند .بوردیو سرمایه اجتماعی را سرمایهای از روابط اجتماعی میداند که در صورت عزوم حمایتههای مییهد را
تأمین میکند .سرمایهای منبرث از افتخار و احترام ،سرمایه اجتماعی برآورد مجمو منابع به الور واقرهی یها فرضهی
است (علی ملمدی؛ .)11 :4315برای فهم تیکر بوردیو دربارهی سرمایه اجتماعی ،الزم است به خاالر داشهته باشهیم
که توجه اصلی او بر فهم سلسله مراتب اجتماعی است که او ههم از جههات مختلهف تلهت تهأثیر جامرهه شناسهی
مارکسیستی است .همانند نظریه اقت ادی مارکس ،بوردیو هم مرتقد است کهه سهرمایه اقت هادی ریشهه تمهام انهوا
سرمایههاست ،به همین دعیل هم ععقهمند بود تا راههایی را که سرمایه اجتماعی میتواند با ترکیب سایر سهرمایههها،
نابرابری را باز توعید کند بررسی شود .در واقع بوردیو یم جامره شناس ععقهمند به مسیلهی دوام البقه اجتمهاعی و
دیگر انوا تردی در مسیله بی عداعتی بود (فیلد؛.)34 :4315
فرانسیس فوکویاما
فوکویاما سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یم هنجار غیر رسمی میداند که باعث تهرویج همکهاری
بین دو یا چند نیر می شود .او برای وارد شدن به سرمایه اجتماعی از میهوم شرا اعتماد بهره میبرد و مرتقهد اسهت
که همه گروههایی که مظهر سرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شرا اعتمادند و به دیگر مرنا حلقهای از کسهان در
هر گروه موجود است که هنجار همکاری در میان آنها عمل میکند گسترهی این سلسلهها مهیتوانهد از دوسهتان و
جرگهها تا سازمانهای غیر دوعتی و گروههای مذهبی را در بهر بگیهرد .بهرای مثهال در کشهورهای امریکهای التهین،
سرمایه اجتماعی عمدتاً در مدار خانواده و حلقه نسبتاً تنگی از دوستان جمع میشود .بهرای مهردم مشهکل اسهت بهه
کسانی اعتماد کنند که بیرون از این حلقههای تن

جای دارند .غریبهها یا غیر خودیها در مقوعهای سوای خویشهان

جای میگیرند .اتیاقاتی از این نو از نظر فرهنگی موجب تقویت انگیزه فساد میشود ،در جوامری از ایهن قبیهل ،آن
که تبدیل به مقامی دوعتی شده خود را ملق میداند به نیابت خانواده مرتکب دزدی از اموال دوعت شهود (خنهدهرو،
.)53 :4311
ابعاد مهم سرمایه اجتماعی (آگاهی  -اعتماد – مشارکت)
آگاهی
پیش شرط اوعیه برای مشارکت اجتماعی " آگاهی " است .آگاهی یم متغیر مررفتی مترلق به افراد است .جایی که
افراد از ماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمیشوند یا ابزارهای موجود کهه از جوابگهویی بهه ایهن مشهکعت بهی خبرنهد،
فرصتهای مشارکت اجتماعی و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایینتر خواهد بود .در واقع سهرمایه اجتمهاعی از
الریق کنش مبتنی بر آگاهی و شناخت متقابل حاصل میشود و مل ول تعش پایان ناپذیری است کهه بهرای نهادینهه
کردن ارزشهایی که در توعید و باز توعید روابط پایدار و سودمندی که منافع مادی یا مرنوی گهروه را تهأمین مهیکنهد
صورت میگیرد (تاجبخش.)53 :4313 ،
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اعتماد
اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند .اعتمهاد مسهتلزم پهیشبینهی
رفتار یم بازیگر مستقل است .در جوامع کوچم و به هم پیوسته این پیشبینی بر اساس اعتمهاد صهمیمانه صهورت
میگیرد؛ یرنی اعتماد به آشناییهای نزدیم افراد بستگی دارد اما در جوامع بزرگتهر یهم اعتمهاد غیهر شخ هیتهر
ضرورت دارد (شادیاللب و حجتیکرمانی .)31 :4311 ،بررسی ادبیات موجود بر فقدان تررییی دقیق از مرنهای واژه
اعتماد حکایت دارد .ترریف اعتماد در فرهن

انگلیسی آکسیورد به شرح زیر است:

 االمینان یا اتکا به برخی از ویژگیها یا خ ایص یم شخص یا سازمان. پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قرائن. باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یم فرد یا سازمان. داشتن انتظارات مطمین نسبت به فرد یا سازمان.صداقت ،درستی و وفاداری (اعوانی و داناییفرد.)1 :4313 ،
مشارکت
واژه مشارکت از حیث عغوی به مرنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص میباشد .در مورد مرنهای عغهوی آن
بلثهای فراوانی شده است وعی در مجمو میتوان جهوهره اصهلی آن را درگیهری ،فراعیهت و تأثیرپهذیری دانسهت
(علویتبار .)45 :4311 ،مشارکت اجتماعی را میتوان فرآیند سازمانیافتهای دانسهت کهه از سهوی افهراد جامرهه بهه
صورت آگاهانه ،داواللبانه و جمری با در نظر داشتن هدفهای مرین و مشهخص بهه منظهور سههیم شهدن در منهابع
قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی ،وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها ،گروهها ،سازمانهای مللهی و
غیردوعتی است (توکلی و همکاران .)15 :4313 ،مشارکت کردن به مرنی سهم در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا
در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است .به همین جهت از دیدگاه جامره شناختی باید بین مشارکت به
مرنی حاعت یا وضع و مشارکت به عنوان عمل و ترهد (عمل مشارکت) تیاوت قائل شد .مشهارکت در مرنهای دوم از
ترلق به گروه خاصی داشتن و سهم داشتن در هستی آن خبر میدهد و مرنای شرکت فراالنه در گروه را میرساند و به
فراعیت اجتماعی انجام شده نظر دارد مشارکت در عرصه مدیریت شهری به هر دو مرنی به کار مهیرود؛ مرنهای اول
میهوم مشارکت کردن را میتوان مختص به همکاری بخش خ وصی با شهرداری دانسهت و میههوم دوم مشهارکت
یرنی مشارکت فرال در همکاری بخش مردمی با شهرداری تجلی پیدا میکند (سهریدی رضهوانی و کارمیهان:4313 ،
.)33
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یافتهها
یافتههای توصییی
یافته های حاصل از بررسی توزیع جنسی پاسخگویان بیانگر آن است که بیشهترین پاسهخگویان را مهردان بها 14
درصد تشکیل دادهاند نمودار ( )4و جدول ( ،)3همچنین از علاظ توزیع سنی بیشتر پاسخگویان را گهروه سهنی -33
 34با  13/3درصد و کمترین آن را گروه سنی  53ساعه و بیشتر با  1/1درصد تشکیل دادهانهد نمهودار ( )3و جهدول
( ،) 1از علاظ تل یعت نیز بیشتر پاسخگویان را با تل یعت کارشناسهی و کمتهرین آن را تل هیعت کارشناسهی
ارشد و دکتری تشکیل دادهاند نمودار ( )3و جدول (.)5

نمودار ( )1و جدول ( : )3جنسیت پاسخگویان
مأخذ :مطاعرات میدانی نگارندگان4313 ،

نمودار ( )2و جدول ( : )4وضعیت سنی پاسخگویان
مأخذ :مطاعرات میدانی نگارندگان4313 ،

نمودار ( )3و جدول ( : )5وضعیت تحصیالت پاسخگویان
مأخذ :مطالعات میدانی نگارندگان1332 ،
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یافتههای استنباطی
بررسی مدلهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق
مدل اندازهگیری متغیر برونزا مدل
نتایج تللیل عاملی تأییدی مرتبه دوم عملکرد مدیریت شهری نشان داد که مدل اندازه گیهری عملکهرد مهدیریت
شهری مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل مرنادار است .شاخصهای تناسب مدل انهدازه گیهری بهه شهرح زیهر
است که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری است شکل ( )1شرط مرناداری گویهه ههای
این مدل اعداد باالتر از  3/1میباشد که گویه های کمتر از  3/1از مدل حذف گردیدهاند ،همانگونه که قابل مشاهده
است اعداد مرناداری تمامی گویه های مربوط به عملکرد اجتماعی -فرهنگی (رجو بهه جهدول  )3بهه جهزء گویهه
ارتباط مستمر مسیوعین با شهروندان ،باالتر از  3/1میباشد و در گویه های مربوط به عملکرد عمرانی -کاعبدی نیز 1
گویه (مدیریت زباعهها و پسماندهای جامد شهری ،نظافت روزانه خیابانها و پیادهروها ،رسیدگی به کانالها ،جهوی-
ها و کنترل رواناب و توسره و نگهداری فضای سبز) عددی کمتر از  3/1کسب کردهاند و همچنهین در گویهه ههای
عملکرد سازمانی نیز تنها گویه ارائه خدمات در زمان وعده داده شده کمتر از عدد مرناداری میباشد که این گویه هها
از مدل حذف گردیده است.
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شکل (: )4مدل در حالت تخمین استاندارد

مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا
نتایج تللیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیرهای درون زا نیز نشان داد که مهدل انهدازه گیهری متغیرههای درون زا
مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل مرنادار است .شاخصهای تناسب مدل اندازه گیری به شرح زیهر اسهت کهه
نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا میباشد .نتایج مدل اندازه گیهری حهاکی از وجهود روابهط
همبستگی مثبت و مرناداری بین متغیرهای درون زای مدل است شکل ( 5و  1و  .)1همهانگونهه کهه قابهل مشهاهده
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است کلیه گویه های سرمایه اجتماعی در سه شاخص (آگاهی ،اعتماد و مشهارکت) عهددی بهاالتر از  3/1را کسهب
نمودهاند که این ادعا را تأیید میکنند.

شکل ( :)5مدل در حالت تخمین استاندارد
بررسی مدل ساختاری (تللیل مسیر) تلقیق

شکل ( : )6مدل بررسی معناداری رابطه متغیرها
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شکل ( : )1مدل بررسی معناداری رابطه متغیرها

بررسی فرضیات مدل
فرضیه اول:
بین عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
صورتبندی این فرضیه جهت آزمون چنین است:
فرض صیر ( :)H0بین عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود ندارد.
فرض مخاعف ( :)H1بین عملکرد مدیریت شهری و آگاهی شهروندان رابطه مثبهت ،مسهتقیم و مرنهاداری وجهود
دارد.
همانالوری که از شکل ( )1قابل مشاهده است ،رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری برابهر بها ( )3/14بهین عملکهرد
مدیریت شهری و آگاهی شهروندان وجود دارد عذا فرضیه اول تأیید میگردد و مهیتهوان چنهین اسهتنباط نمهود کهه
عملکرد مدیریت شهری در سه بخش عمرانی کاعبدی ،اجتماعی -فرهنگی و ویژگیهای درون سازمانی ،بهر آگهاهی
شهروندان تأثیر داشته است.
فرضیه دوم:
بین عملکرد مدیریت شهری و اعتماد شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
صورتبندی این فرضیه جهت آزمون چنین است:
فرض صیر ( :)H0بین عملکرد مدیریت شهری و اعتماد شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود ندارد.
فرض مخاعف ( :)H1بین عملکرد مدیریت شهری و اعتماد شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
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همانالوری که از شکل ( )1قابل مشاهده است ،رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری برابهر بها ( )3/13بهین عملکهرد
مدیریت شهری و اعتماد شهروندان وجود دارد عذا فرضیه دوم نیز تأیید میگردد و میتوان در مورد این فرضهیه ههم
چنین استنباط نمود که هر چقدر مدیران شهری در بخشهای عمرانی-کاعبدی ،اجتمهاعی -فرهنگهی و ویژگهیههای
درون سازمانی بتوانند رضایت شهروندان را جلب کنند به همان میزان هم میتوانند اعتماد شهروندان را جلب نمایند
و بلرکس هرچقدر عملکرد نامطلوبتری داشته باشند ،اعتماد شهروندان را به همان میزان از دست میدهند کهه ایهن
مسیله به نوعی ارتباط مستقیمی هم با بخش دیگر سرمایه اجتماعی که شامل مشهارکت مهیشهود ،دارد .بهه عبهارتی
اعتماد پایین به مدیران شهری ،مشارکت پایین را هم در پی خواهد داشت.
فرضیه سوم:
بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری وجود دارد.
صورتبندی این فرضیه جهت آزمون چنین است:
فرض صیر ( :)H0بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان رابطه مثبهت ،مسهتقیم و مرنهاداری وجهود
ندارد.
فرض مخاعف ( :)H1بین عملکرد مدیریت شهری و مشارکت شهروندان رابطه مثبت ،مستقیم و مرنهاداری وجهود
دارد.
همانالوری که از شکل ( )1قابل مشاهده است ،رابطه مثبت ،مستقیم و مرناداری برابهر بها ( )3/15بهین عملکهرد
مدیریت شهری و مشارکت شهروندان وجود دارد عذا فرضیه سوم نیز تأیید میگردد ،که اثبهات ایهن فرضهیه بها ایهن
شدت رابطه بیانگر آن است که عملکرد مطلوب مدیریت شهری در بخشهای سهگانه (عمرانی-کاعبدی ،اجتمهاعی-
فرهنگی و ویژگی های درون سازمانی) تأثیر بسیار زیادی بر جذب مشارکت شهروندان به عنوان یکهی از مههمتهرین
ابراد سرمایه اجتماعی داشته است.
جمعبندی و نتیجهگیری
افزایش مداوم جمریت شهری به همراه شکل گیری نیازهای جدید و متنو شهروندان ،مسیوعیت مدیران شههری
را روز به روز با اهمیتتر میکند ،به نلوی که امروزه ورایف مدیریت شهری از علاظ حجم کاری و نو ورهایف،
با گذشته قابل مقایسه نمیباشد و دیگر نمی توان با دیهدی صهرف ًا خهدماتی بهه مهدیریت شههری نگریسهت یکهی از
مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی شههروندان مهیباشهد کهه نقشهی بسهیار
مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع اییا میکند و شبکههای روابط جمری و گروههی ،انسهجام
بخش میان انسانها ،سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها میباشد .بدون سرمایه اجتماعی ،پیمهودن راهههای
توسره و تکامل فرهنگی و اقت ادی ،ناهموار و دشوار میشوند .پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطهه بهین عملکهرد
مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان ملله وعیر ر شماعی منطقه  41شهرداری تهران انجام شهد ،کهه نتهایج
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حاصله بیانگر آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب در وضریت مناسبی به سر مهیبهرد و عملکهرد مهدیریت
شهری در ابراد فرهنگی -اجتماعی ،عمرانهی-کاعبهدی و ویژگهیههای درون سهازمانی بهر ابرهاد سهرمایه اجتمهاعی
شهروندان که شامل آگاهی ،اعتماد و مشارکت میباشد ،تأثیر گذار است بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت
شهری کارآمدتر ب اشد به همان میزان هم سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت گردیده است که این نتیجه با یافته ههای
تلقیقی پورملمدی و همکاران ( )4311و چراغی ( )4313که به رابطه مرناداری بین حکمروایهی خهوب شههری و
سرمایه اجتماعی و بلرکس دست یافته بودند ،هم خوانی دارد .نتایج دیگری هم که از مقایسه میزان شدت رابطه هها
به دست آمده بیانگر آن است که عملکرد مطلوب مدیریت شهری در بخشهای کر شده سهگانه ،بر ابرهاد سههگانهه
سرمایه اجتماعی به یم اندازه نبود و تأثیر گذاری آن بر مشارکت شهروندان با ضریب ( )3/15بیشترین تأثیر و پهس
از آن اعتماد شهروندان با ( )3/13و آگاهی شهروندان با ( )3/14به ترتیب در مرتبه ههای برهدی تهأثیر پهذیری قهرار
گرفتهاند و از آنجایی که عملکرد عمرانی -کاعبدی ملسوستر از سهایر عملکردهها مهیباشهد بیشهترین تهأثیر را بهر
سرمایه اجتماعی داشته است و عملکردهای درون سازمانی و اجتماعی -فرهنگی به ترتیهب کمتهرین تأثیرگهذاری را
داشتهاند.
پیشنهادها
در پایان برای تراعی عملکرد مدیریت شهری و با توجه بهه تهأثیر گهذاری آن بهر سهرمایه اجتمهاعی شههروندان،
پیشنهادات یل ارائه میگردند:
 برگزاری دورههای آموزشی ویژه پرسنل شهرداری در زمینه چگونگی رفتار با ارباب رجهو و در نظهر گهرفتنتشویقهایی برای پرسنلی که بیشترین رضایت را از نظر شهروندان کسب نمودهاند.
 تعش در جهت مشارکت دادن بیشتر کارکنان در امور و ت میم گیریههای سهازمانی کهه بهر وضهریت آنههاتأثیرگذار است.
 تعش در جهت توجه به نیازهای مادی و مرنوی افراد سازمان تقویت مشارکتهای مردمی در همکاری با مدیریت شهری و در نظهر گهرفتن تشهویقههایی بهرای مشهارکتکنندگان.
 شیاف سازی کامل الرحهای تدوین شده و در حال اجرا جهت جذب اعتماد شهروندان. برگزاری کعسهای آموزش حقوا شهروندی توسط مدیران شهری در سطح ملله به منظور باال بهردن سهطحآگاهی شهروندان و همچنین ن ب بنر و برگزاری همایشها در این زمینه.
 معقات عمومی مستمر مسیوعین با شهروندان در سطح ملعت. تقویت سازمانهای مردم نهاد در سطح ملعت. تقسیم بندی منطقی بودجه مدیریت شهری از الریق اوعویت بندی نیازهای شهروندان در بخشهای؛ کاعبهدی-عمرانی ،اجتماعی -فرهنگی و ماعی -اقت ادی.
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 توجه ویژه به شورایاریهای ملله ای و نلوه ارتباط آنان با شهروندان.منابع
 -4اکبری ،غضنیر ،)4315( ،سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری ،شماره مقاعه  ،113ف لنامه تلقیقات جغرافیا.
 -3اعوانی ،سید مهدی و دانایی فرد ،حسن ،)4313( ،مدیریت دولتی و اعتماد عمومی ،دانش مدیریت ،سال
چهاردهم ،شماره .55
 -3بازرگان ،عباس و همکاران ،)4311( ،روش تحقیق در علوم انسانی و رفتاری ،تهران ،انتشارات آگاه.
 -1پاپلی یزدی ،ملمد حسین ،رجبی ،حسین ،)4311( ،نظریههای شهر و پیرامون ،تهران ،انتشارات سمت.
 -5پارسامهر ،مهربان ،ترکان ،رحمتاعه ،)4314( ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای
ورزشی (مطالعه موردی :پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر یزد) ،پژوهش پرستاری ،دوره  ،1شماره 31
پاییز ،صص .11-11
 -1تاجبخش ،کیان ،)4313( ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان،
تهران :نشر شیرازه.
 -1توکلی ،مرتضی ،دهقانی ،کیومرث و زارعی ،رضا ،)4313( ،تحلیلی بر میزان سرمایهی اجتماعی در مناطق
روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی :بخش دشمن زیاری) ،برنامهریزی منطقهای ،شماره  ،1صص
.14-54
 -1چراغی ،رامین ،)4313( ،نقش سرمایه اجتماعی شهروندان در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی :شهر
قروه)  ،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 -1حافظنیا ،ملمد رضا ،)4311( ،مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی (تجدید نظر اساسی با اضافات)،
چاپ هیتم ،تهران ،انتشارات سمت.

 -43خندهرو ،مهدی ،)4311( ،بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله (مطالعه
موردی محله های منطقه  3شهرستان مشهد) .پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی علوم اجتماعی گرایش
جامره شناسی ،دانشگاه اصیهان.
 -44رضوانی ،ملمدرضا ،)4311( ،مقدمهای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ،تهران :نشر قومس.
 -43زار  ،ملمد ،)4313( ،سنجش میزان سرمایه اجتماعی در منطقه  3شهر زاهدان ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 -43سریدی رضوانی ،نوید و کارمیان ،غعمرضا ،)4313( ،امکانسنج ی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها،
جلد اول (بررسی تحوالت نظری و تجارب جهانی) ،انتشارات سازمان شهرداریها.
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 -33نوابخش ،مهرداد و فدوی ،جمیله ،)4311( ،سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری مطالعه موردی
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 -31نیازی ،ملسن ،شیرازی ،ملمد ،)4311( ،تبیین مؤلفههای سرمایه اجتماعی در اندیشه نوگرایی ،پژوهشنامه
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