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چکیده
ابعاد مدیریت محلی و گستردگی این ابعاد ،توجه به کارآمدی سازمانهای عمومی در سطح محلی را ضروری ساخته است .پژوهش حاضر به مطالعه
جامعهشناختی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریتهای محلی در شهرستان دماوند میپردازد .چارچوب نظری این پژوهش با استتفاد
از نظریه ،نظریهپردازانی مانند پاتنام ،پاکستون ،کلمن ،مورهد و گریفن و فوکویاما طراحی شد .روش پژوهش از نوع تلفیقی است که در بخش کمتی
پیمایشی و از نوع توصیفی ،تبیینی و در بخش کیفی از مصاحبه متمرکز استفاد شد .جامعه آماری در بختش کمتی افتراد  81ستا بته بتاا ستاکن در
شهرستان دماوند است که حجم نمونه با استفاد از جدو کرجسی و مورگان  213نفتر بته دستت آمتد و بتا روش نمونتهگیتری طبقتهای و تصتادفی
اطالعات جمعآوری شد و در بخش مصاحبه نیز از روش نمونهگیری هدفمند تا اشباع نظری ،مصاحبه با صاحبنظران و متخصصین انجام شد .ابتزار
گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک مصاحبه است که پرسشنامه دارای اعتبار محتتوایی صتوری و مقتدار آلفتای کرونبتاد حتدود
 .01.0برآورد گردید .تحلیل داد ها با استفاد از روشهای آماری آمار های توصیفی و استنباطی با کمک نترمافتزار  spss23انجتام شتد .در روش
کیفی دستهبندی اطالعات انجام شد .تحلیل داد ها نشان میدهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستتیی متوستطی وجتود
دارد .میزان تأثیرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریتهای محلی  23درصد است .متغیر مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتمتاعی هتم
بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیر وابسته(عملکرد مدیریتهای محلی) تأثیرگذار است .بیشترین تأثیر متغیر روابت متقابتل اجتمتاعی و در مرتبته
بعدی مشارکت و اعتماد اجتماعی قرار دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت محلی ،سرمایه اجتماعی ،شهرداری ،دهیاری ،شورای اسالمی.
( -8نویسنده مسئول) javanmardkamal@yahoo.com
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مقدمه
ابعاد مدیریت محلی و شکلگیری مقیاسهای جدیدی از مدیریت محلی در طی چند دههی اخیر موجب شده است
که مدیریت محلی با چالشها نوینی مواجه گ در د یلد هب  .ل تیهام رد رییغت و داعبا یگدرتسگ  م و یلحم لئاس

     

ی مختل آ رادیاپ لح روظنم هب هلئسم ف نننننن نننننننها را
عنگ عبا هب هجوت و یر اد      و جنبههههای ی
پیچیدگی این مسائل جام 
یه و ا
اجتنابناپذیر ساخته است .کارآمدی سازمانهای عمومی ارائه دهنده خدمات در سطح محل نام ی ن ادرهش د ر ییی ییی
دهیاریها نقش مهمی در ایجاد ظرفیتهای توسعه در هر جامعه دارد اما داوری ص ینامز ناوت نیا دروم رد حیح      
میسر است که عملکرد آنها مورد بررسی قرار گیرد .توجه به اصول «حکمرانی خوب» الزام به آن برای رهب ناریدم و نار   
سازمانهای دموکراتیک مانند شوراهای شهر و روستا بیشتر است؛ زیرا منتخ و دنتسه صخشم ینامز هرود یارب مدرم ب     
برای انتخاب مجدد نیازمند ارائه عملکرد و نشان دادن اثربخشی اقدامات خود هس درم یلصا هتساوخ .دنت م زین  زا       م تیرید
محلی ،توجه به مشکالت جامعه محلی و فعالیت برای حل یا کاهش آنهاست.
از طرفی سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از پیششرط الزم برای توسعه شهری و محلی دارای عناصری چ دامتعا نو   
نداری است؛ که می از ننن ه نیا زا کی ر    
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،آگاهی اجتماعی و درجه دی 
مؤلفهها در جوامع مختلف متفاوت است .امروزه در کنار سرمایه انسانی ،مالی و اقتصادی از نوع دیگر از س یامر ههه به
یشود .بر اساس نظر بسیاری از اندیشمندان این مفهوم ب و اهدنویپ ه طابترا ات    
نام سرمایه اجتماعی نام برده م 

می نا

اعضای یک شبکه به عنوان منبعی باارزشی اشاره دارد که از طریق هنجارها و اعتماد متقاب دها ققحت بجوم ل اف     
افراد و اعضا جامعه میگردد .سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی که افراد گروهها و جوامع برای نیل ب بولطم جیاتن ه    
شه  تهج رد و ا ت ققح    
به کار میگیرند ،مفهومی است که بسیاری از تحلیلگران اجتماعی نیز برای پاس سرپ هب خ ششش ششش
توسعه استفاده میکنند.
پایداری از مسائلی است که در طول سالیان اخیر در جوامع مختلف به خص  یرایسب یرهش عماوج رد صو بببب ب ببببببر آن
تأکید شده است .در مسیر پایداری ،سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند .به گونهای که توسعه پای اب راد   
در نظر گرفتن مفاهیمی چون عدالت اجتماعی ،توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی نقش خود را در محیط اجتماعی و
از جمله سرمایه اجتماعی مشخص کرده است .مطالعات بسیاری پیامدهای ناپایدارساز در روند کنونی توسعه جه نا ی ی
ی
را نشان دادهاند و در این بین شهرنشینان سهم تعیینکنندهای در ایجاد این پیامدها دارا میباش هعماج .دن    ام یزور

ما

یباش رب .د ر یس   
یهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاس م ی یی یی
یمنطق 
جامعهای در حال توسعه است که متحمل بحرانها و ب 
وضعیت سرمایه اجتماعی در میان مردم ،نهادها ،نقشها و پایگاه که عناصر اصلی اجتماع را تشکیل میدهد ،وضعیت
اجتماعی موجود را برای سیاستمداران در برنامهریزی کشور در تمام سطوح و نهادها روش رد دنناوتب ات هدومن ن

  

جهتی برنامهریزی کنند که موجب افزایش و باال بردن سرمایه اجتماعی بهعنوان یکی از موضوعات مهم در شهرررهای
امروزی شوند.
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بنابراین در جامعه امروزی بدون سرمایه اجتماعی دستیابی به توسعه امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا ب هیامرس نیا نود    
استفاده از دیگر سرمایهها به ط ش دهاوخن مهارف هنیهب رو دد ددد دددددد( .)Field, 2007: 8ش کارتم ناونع هب اهره مممم مممممت و نیر
بزرگترین سکونتگاههای انسانی دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیته هک تسا یرشب یا

دعب  زا د هرو بالقنا       

صنعتی بهطور بیسابقهای در معرض تغییرات گسترده در محیط فیزیکی و به تبع آن در ساختار اجتماعی قرار گرفته
است (.)Beaumer, 2010: 10
نتیجه این است همان طور که مطالعات جامعه شناسی از قبیل فردنیاند تونیس و گئورگ زیمل نشان میدهد ب یور ه
ساختارهای اجتماعی به خصوص در مورد کاهش مشارکت ،انسجام و همبس هدید حضاو روط هب یعامتجا یگت

     

میشود .به عقیده تونیس اعتماد ،انسجام و همکاری موجود در بین افراد و گروهها همس عماوج رد ناتسود و یگیا    
یمدت به تدریج تضعیف م 
سنتی به تدریج در فرآیند پیچیده شدن و در طوالن 
یشود( .)Eden, 2009: 8عالوه بر این
گسترش شبکههای مجازی اجتماعی «فرسایش بیشتر روابط اجتماعی» ب طباور و یناکم ترواجم شهاک لیلد ه       
یانجام ،نیاربانب ؛د   
خویشاوندی و  ...منجر میشود که این امر به افزایش چالشهای اجتماعی در جوام م یرهش ع ییی ییی

برای غلبه به چالشهای فوقالذکر در سکونتگاههای شهری ،تأکید به سرمایه اجتماعی در کنار سایر ان یامرس عاو هه ههه-

های موجود از قبیل سرمایههای طبیعی ،فیزیکی ،انسانی و مالی ضرورت مییابد(.)Sakata, 2002: 3
در این فرآیند سرمایه اجتماعی به عنوان عامل تقویت کننده روابط جمعی ،شبکهها و انسجام بخش «می اسنا نا نن نننهاا»
«انسان و سازمانها» و «سازمانها با یکدیگر» به نهادینه شدن اقدام گروهی میانجامد( Mohseni Tabrizi and Agha

تها و خرد جمعی به حل مس و یمومع یراکمه و یداهن هعسوت و لئا    
 )Mohseni, 2010و از طریق ارتقا ظرفی 
متقابل منجر شده و به ارتقای اثربخشی و کاهش هزینههای تعامالت از طریق افزایش من و یدرف عفا

ی در
هورگراک ییی ییی

وضع دالیل اساسی و ریشهای موانع توسعه کمک میکنند؛ به عبارت دیگر زمانی که از موانع توسعه جوامع سخن به
میان میآید ،اغلب کمبود سرمایه فیزیکی را به عنوان اصلیترین چالش به شمار میآورند .این در حالی است که نیاز
به سرمایه اجتماعی در شرایط رکود و تورمی که نیاز به اعتماد سازی اس س ره زا شیب ت ر د هیام ی ساسحا یرگ       
یشود و میتواند بسیاری از معماهای الینحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعهههای جامعههه ب  درادر ( ( Sidayi et
م

)al., 2007: 190
با توجه به تأکید محققان به روی سرمایه اجتماعی نهادینه شده در مدیریت و توس دوجو یلصا هلئسم ،یرهش هع      
ابهامات زیاد و تعریف آن که یکی از مهمترین آنها کاربرد مفهوم سرمایه اجتماعی و انسانی بهجای یک .تسا رگید

  

سازمان توسعه و همکاریهای اروپا تفاوت آشکاری بین این دو قائل شده است .به طوری که سرمایه انس لماش ینا   
افراد و مطالعه روابط موجود بین آنها است در حالی که ترتیبات نهادی سیاسی و حق تیلاعف هک ییاهداهن و یقو     
انسان را تسهیل میکنند در زمره سرمایه اجتماعی بیان شده است.
با توجه به تأکید محققان به روی سرمایه اجتماعی نهادینه شده در مدیریت و توسعه شهری ،مسئله اصلی میزان ت تتأثیر
مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریتهای محلی است .با توجه به اهمیت نقش مدیریت محل هعسوت رد ی   
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نچن نی
شهری و روستایی ،شناخت عوامل مؤثر بر آن حائز اهمیت است .بر این اساس مسئله اصلی در این تحقیق ای 
مطرح است :مؤلفههای سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر عملکرد مدیریتهای محلی(شوراهای اسالمی ش اتسور و ره   
 شهرداری و دهیاری دارد؟ این تحقیق از نوع تلفیقی(آمیخته) میباشد .بخش کمی از نوع توصیفی -تبیین و هدوب ی  

از روش تحقیق پیمایشی استفاده میگردد .در تعريف پيمايش میت  ناونع ناو ن يعون ،شياميپ :هک دوم رد شور    
تحقيق اجتماعي است كه مشخصه اصلي آن ارائه مجموعه ساختمند و منظمياز دادههاست .پرسشنامه ،سادهت و نیر
رایجترین تكن كي

مورد استفاده در اين نوع تحقيق است و نیز با توجه به موقعیت محقق و همزیستی با مردم مح تال

یگردد .بر این اساس بر اساس فرایند شاخص
در شهرستان دماوند از روش تحقیق کیفی (مصاحبه متمرکز) استفاده م 
سازی انجام شده نسبت به تدوین سؤال در قالب پرسشنامه محقق ساخته و با طیف لیکرت اقدام و سپس با توجه به
یگردد و در بخش کیف رد تالاؤس زین ی
حجم نمونه بین افراد توزیع و اطالعات در بخش کمی گردآوری م 

بلاق     

مصاحبه متمرکز و بر اساس اهداف تحقیق و به منظور کشف بعد ذهنی پاس ضوم صوصخ رد نایوگخ و و حرط ع   
یگردد.
اطالعات گردآوری و تجزیه و تحلیل م 
رویکرد نظری و مفهومی
یش دو
سرمایه اجتماعی به روابط دو جانبه ،تعامالت و شبکههایی گفته می ی

ک ورگ نایم رد ه ههه ههههه یدپ یناسنا یا د را    

میگردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی ب اب هتسویپ ییاهراجنه و تادهعت دمایپ ناونع ه        
ساختار اجتماعی یافت م 
یشود .در تعریفی دیگر س یعامتجا هیامر  ،،، ،،مجموع جوم یاهراجنه ه و رد د تسیس مممم مممممه یا
اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامع و هدیدرگ ه ینچمه ن دمآ نییاپ ببس  ن حطس   

    

هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد .در این تعریف مفاهیمی نظیر جامعه م ن یعامتجا یاهداهن و یند ی یاراد ز     
یگردند (.)Alwani, 2004: 14
ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی م 
رابرت پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه اعتماد ،هنجارها و شبکهه ب ار یراکمه هک دنویپ یا رای       س لباقتم دو   
یداند که نتیجه آن انواع متفاوتی از کن 
یکند م 
تسهیل م 
شهای جمعی است او سه شاخص برای س رد یعامتجا هیامر   
نظر م 
یگیرد :آگاهی ،مشارکت و نهادهای مدنی(.)Farhoudian, 2017: 50
صه یعت یا ی اب و هدش ن    
در این تحقیق سرمایه اجتماعی متغیری است مستقل و چند ارزشی که با استفاده از ش خا ص ص
یگردد:
طرح سؤاالت در قالب پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت اندازهگیری م 
الف .اعتماد اجتماعی
ب.مشارکت اجتماعی
پ.شبکه روابط متقابل اجتماعی
یتواند به استفاده مؤثرتر و کارآمد در محله
مدیریت محلی یک رویکرد شبه بازاری در اداره شهر و محله است که م 
از امکانات و ویژگیها منجر شود و از دو بعد عین یاوتحم ،یراذگ تسایس دنیارف لماش و لیکشت ینهذ و ی        
یشود(.)Patnam, 1989
سیاست ،اجرای سیاست و نگرش شهروندان به مدیریت محلی م 
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منطقه مورد مطالعه
ت
شهرستان دماوند نام یکی از شهرستانهای استان تهران در ایران است .این شهرستان ،منطقهای سرسبز و خرممم است ت
که نام اسطورهای کوه دماوند را با خود به همراه دارد .قرار گرفتن منطقه دماوند در محل پیوستن مرزهای سههه منطقههه
پراهمیت کشور در ایران در گذشته(ری ،قومس ،طبرستان) و اکنون (تهران ،مازندران ،سمنان) اهمیت ایننن س اما ننن را
دو چندان کردهاست .اعتدال کمنظیر آب و هوا ،تنوع آب و هوایی منطقه ،هر ساله عدهه زی دا ییی گردش رگ  ،،مس فا ررر و
یکند.
مهاجر را از اطراف به این شهرستان جلب م 
در نخستین تقسیمات کشوری در فاصله سالهای  ۱۳۱۶تا  ۱۳۳۹استان دوم مشتمل بر شهرستانهای قممم و کاشاننن و
تهران و سمنان و ساری و گرگان به انضمام شهر کاشان بوده است که در سال  ۱۳۴۵شهرستانهای دامغاننن و س انم ننن
ت
ب هیئت ت
ق تص یو ب ب
و شاهرود و کاشان بخشی از شهرستان رودسر از اس ات ننن دوم جداا گردیدن د .د ررر ساللل  ۱۳۴۰طبق ق
وزیران فرمانداری کل سمنان مشتمل بر سمنان و شاهرود و بسطام و سنگسر(مهدی شهررر) و س خر ههه و ش ازریمه دد و
نقاط تابعه آنها با مرکزیت شهر سمنان تشکیل شد .در سال  ۱۳۵۵شمسی طبق تصمیم دولت وقت با الحاق دماوند و
فیروزکوه و گرمسار و ورامین ،فرمانداری کل سمنان به استان سمنان تبدیل شد.

نقشه  :1موقعیت منطقه دماوند

Source: https://www.finds.ir/pictures/Alborz-Range-Mount-Damavand/22254

ن از اس ات ننن س انم ننن منتزععع و بههه
البته بر اساس آخرین تقسیمات کشوری سه شهرستان دماوند و فیروزکوهه و ورامین ن
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استان تهران الحاق گردید .بنابر آخرین تقسیمات کشوری ،این شهرستان به  ۲بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش
ل  ۵دهس نات  ۵ ،،شهررر و  ۱۱۱روستاا
رودهن به مرکزیت شهر دماوند تقسیم می گردد .این دو بخش در مجموع ش ما ل ل
یباشند .این پنج شهر عبارتند از:
م
 .1شهر دماوند
 .2شهر رودهن
 .3شهر آبسرد
 .4شهر آبعلی
 .5شهر کیالن

نقشه  :2نقشه روستاهای شهرستان دماوند
Source: http://gazak.ir

جدول  :1جمعیت مناطق شهری دماوند براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 95
ردیف
1
2
3
4
5
جمع کل

نام شهر
دماوند
کیالن
آبسرد
رودهن
آبعلی

تعداد خانوار
76251
729
0113
9150
875
29329

مر د
83542
1478
5532
46 2 14
1448
42 2 47

زن
24832
04 41
6115
87 241
1310
45959

جمعیت شهری
8380 4
2 88 2
84 106
28533
758 2
01 2 93

Source: Research Findings, 2020

در گذشتهای نه چندان دور این شهرستان یکی از مراکز مهم کشاورزی و دامداری بودهاس :نوچمه یتادیلوت اب ت     
سیب ،گیالس ،آلبالو ،گردو ،سیب زمینی ،خیار ،زردآلو و دیگر میوهها و سبزیجات .عالوه بر آن ف دروار ههه یماد یا   
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گوناگونی در این شهرستان تولید میش لاس زا .دند   

نه نیا یا   
 ۱۳۸۴بخ خاس رطا تت تتتوس یمز رد هدرتسگ یاهزا ننن ننن

شهرستان ،کشاورزی و دامداری در این منطقه کاهش یافته است .عسل از مهمت .تسا ناتسرهش نیا تادیلوت نیر      
بسیاری از مردم بومی این شهرستان به شکل حرفهای به تولید عسل اشتغال دارند .به علت وج نوچمه یناهایگ دو    
آویشن و َوَوَگَگن در کوههای این شهرستان که خواص دارویی گوناگونی دارند؛ تولید عس و نشیوآ ل

 لسع َوَوَگَگ اب ن    

خواص دارویی در این شهرستان رواج دارد .انواع گونههای کمیاب در این شهرستان وجود دارند .جانورانی همچ نو
کل ،بز ،میش و پلنگ به عنوان عمدهترین حیوانات موجود در حیات وحش این شهرستان شناخته میشوند .عالوه بر
آن پرندگان گوناگونی نظیر زاغ ،کبک ،تیهو ،کبک دری ،پرندگان شکاری مانند عقاب طالیی ،قرق نیا رد هجیلد ،ی    

شهرستان حیات دارند .این درحالی است که گذرگاه قشالقی پرندگان نای الاب نوچمه یراکش با بان      – ش ها یین و
بحری است .خطراتی همچون احداث معادن در کنار زیستگاهه و یعیبط یا

سنا بیرخت ان  ی ا نی ا وچمه نکام ن       

احداث غیرکارشناسی راهها در این شهرستان از عمده دالیل تهدیدهای زیستمحیطی است .از جاذبهه یتسیروت یا   
مهم این شهرستان میتوان به چشمه اعالء ،برج شبلی ،مسجد جامع ،پیست اسکی و چش و رات هچایرد ،یلعبآ هم   
هویر ،غار رودافشان ،آبشار تیزاب ،امامزادگان ،ولیران ،کوهها ،روستاهای اطراف و… اشاره کرد.

یافتهها
در این بخش ابتدا نسبت به ارائه خالصه نتایج آمارههای توصیفی در خصوص متغیره فلؤم و ا هه هههه یارب قیقحت یا    
اطالعات گردآوری شده اقدام میگردد .بر این اساس خالصه نتایج توصیف متغیرها زمینهای و مق  اهریغتم راد ارا هئ    
یگردد.
م
تجزیهو تحلیل توصیفی دادهها:
در اين تحقيق اطالعات مورد نياز به وسيله پرسشنامه و با طرح  74سؤال جمع آوري گرديده است .ب رامآ ساسا ر    
یتوان عنوان نمود که :
به دست آمده براي متغيرهاي زمينه اي(سيماي پاسخگويان) م 
یباشد.
یها م 
بیشترین فراوانی وضعیت تاهل مربوط به پاسخگویان متاهل با  52درصد فراوان 
در خصوص جنسیت مردان  52درصد و زنان  48درصد می باشند .بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان مرد با 52
یباشد.
یها م 
درصد فراوان 
یباشد
یها م 
در خصوص وضعیت اشتغال بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان شاغل با  34درصد فراوان 
یباشد.
یها م 
در خصوص شغل بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان شاغل در ادارات دولتی با  37درصد فراوان 
در خصوص سابقه مدیریت بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان با  5تا  15ساللل ساابقه مدددیریت با  52درصد
یباشد.
یها م 
فراوان 
یباشد.
یها م 
در خصوص وضعیت سکونت بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان ساکن درشهر با  66درصد فراوان 
یباشد.
یها م 
در خصوص تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان دارای مدرک لیسانس با 24درصد فراوان 
یباشد
یها م 
در خصوص سن بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان دارای  25تا  34سال سن با  36درصد فراوان 
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در خصوص درآمد بیشترین فراوانی مربوط به پاسخگویان دارای درآم  د بب بببین  2تا  3میلی ییون توم هب نا     36درصد
یباشد.
یها م 
فراوان 
بررسی آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق(سرمایه اجتماعی) نیز میتوان گفت:
شاخصهای مرکزی تمرکز دادهها را نشان می دهند ،میانگین ،اصلی ترین و پرکاربردترین شاخص برای تعییننن مرکززز
مجموعه ای از دادههاست
یشود .انحراف
 .برای نشان دادن چگونگی پراکنش دادهها اطراف معیارهای تمرکز از شاخصهای پراکندگی استفاده م 
یشود ،قابل
معیار نیز شاخصی است که پراکندگی دادهها اطراف میانگین را نشان می دهد و از جذر واریانس حاصل م 
ی کههه عبارتنددد از
ف از قرینگی ی
ی انح ار ف ف
صهای ی
یشود .ش خا ص ص
ذکر است که انحراف ازمیانگین با این شاخص نشان داده م 
ی اتف قا
ی زم نا ی ی
یشودد .چ گلو ی ی
چولگی وکشیدگی نیز برای مقایسه متغیرها از نظر انحراف دادهها از میانگین استفاده می ی
ف نقط یزکرم ه  ،،، ،،بههه دو
یافتد که توزیع دادهها اطراف نقطه مرکزی پراکنده نباشد .این میزان عدم تقارن دادهها اط ار ف ف
م
یشود .هرچه مقدارچولگی به صفر نزدیک تررر باشددد
صورت چولگی به سمت راست و چولگی به سمت چپ ظاهر م 
یشوند .کشیدگی نشان دهنده بلندی و یا کوتاهی منحنی توزیع در نقطه
دادهها از نظر قرینگی به جامعه نرمال نزدیک م 
یدهد که نقطه بیشینه منحنی توزیع از منحنی توزیع نرمال باالتر باشد و
بیشینه خود است .کشیدگی مثبت ،زمانی رخ م 
یاین نقطه از منحنی توزیع نرمال کوتاه تر است ،کشیدگی منفی خواهد بود.
هنگام 

یباشد:
میانگین نمره به شرح زیر م 
با توجه به نتایج به دست امده ،میانگین متغیرهای مشارکت اجتماعی (  ،) 3.48مشارکت غیررسمی ( ،) .45 3مش تکرا
رسمی ( ،) .5 3اعتماد اجتماعی (  ،) 3.46اعتماد به افراد (  ،) 3.47اعتماد به نهادها (  ،) 3.41روابط متقابل ( ،)9 .3 3روابط
یباشد .با توج نیگنایم رادقم هب ه     
درون گروهی ( ،) .35 3روابط برون گروهی (  ) 3.41و سرمایه اجتماعی (  ) 3.44م 
یباشد که وضعیت متغیرها در حد متوسط است.
یباشد و نشان دهنده این م 
تمام متغیرها نزدیک به  3م 
بررسی آمارههای توصیفی متغیر عملکرد مدیریت محلی
با توجه به نتایج به دست آمده :میانگین عملکرد مدیریت محلی شهرداری و دهیاری ( ،) .45 3متغیر عملکرد مدددیریت
محلی شوراهای اسالمی شهر و روستا (  ) 3.41و عملکرد مدیریت محلی ش  یرایهد و یرادره

یباش اب .د   
(( (((  ) 3.43می ی

یباش م تیعضو هک د ت ح رد اهریغ د
توجه به مقدار میانگین تمام متغیرها نزدیک به  3میباشد و نشان دهنده این م 

   

متوسط است.
بررسی میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک متغیرهای جمعیت شناختی:
بر اساس نتایج به دست آمده میانگین مشارکت اجتماعی مردها برابر  .5 3و زن نا

یباش یگنایم نیرتشیب .د ن    
 3.46می ی

مشارکت اجتماعی مربوط به جنسیت مذکر میشود .میانگین اعتماد اجتماعی مردها برابر  3.47و زنان  3.44میباشد.
یشود .میانگین روابط متقابل اجتماعی مردها برابر
بیشترین میانگین اعتماد اجتماعی مربوط به جنسیت مذکر م 

 3.4و

یش دو  ..می ییانگین س هیامر
زنان  3.37میباشد .بیشترین میانگین روابط متقابل اجتماعی مربوط ب م رکذم تیسنج ه یییی یییی
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یشود.
اجتماعی مردها برابر  3.46و زنان  3.42میباشد .بیشترین میانگین سرمایه اجتماعی مربوط به جنسیت مذکر م 
میانگین عملکرد مدیریت محلی مردها برابر  3.46و زنان  3.4میباشد .بیش م درکلمع نیگنایم نیرت د یلحم تیری      
یشود.
مربوط به جنسیت مذکر م 
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به وضعیت تاهل مجرد میشود و کمترین میزان مربوط ب  تیعضو ه ت لها    
متارکه میباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به وضعیت تاهل همسر فوت شده میش نازیم نیرتمک و دو    
مربوط به وضعیت تاهل متارکه میباشد .بیشترین میزان روابط متقابل اجتماعی مربوط به وضعیت تاهل همسر ف تو
   

یباشد .بیشترین می هب طوبرم یعامتجا هیامرس ناز
شده میشود و کمترین میزان مربوط به وضعیت تاهل متارکه م 

یباش نازیم نیرتشیب .د    
یشود و کمترین میزان مربوط به وضعیت تاهل متارک م ه یی یی
وضعیت تاهل همسر فوت شده م 
یشود و کمترین میزان مربوط به وض لهات تیع   
عملکرد مدیریت محلی مربوط به وضعیت تاهل همسر فوت شده م 
یباشد.
متارکه م 
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به وضعیت اشتغال بازنشسته میشود و کمترین میزان مرب تیعضو هب طو    
یش رتمک و دو یی ییین می ناز
یباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به وضعیت اشتغال سرباز می ی
اشتغال خانهدار م 
ی مرب لاغتشا تیعضو هب طو     
مربوط به وضعیت اشتغال خانهدار میباشد .بیشترین می عامتجا لباقتم طباور ناز یییی یییی
یباش  هیامرس نازیم نیرتشیب .د ا متج اع ییییی ییییی
ی
بازنشسته میشود و کمترین میزان مربوط به وضعیت اشتغال خانهههدار می ی
مربوط به وضعیت اشتغال سرباز میشود و کمترین میزان مربوط به وضعیت اشتغال خانه دار میباشد .بیشترین میزان
یشود و کمت هب طوبرم نازیم نیر
عملکرد مدیریت محلی مربوط به وضعیت اشتغال بازنشسته م 

لاغتشا تیعضو       

یباشد.
خانهدار م 
یشود و کمت هب طوبرم نازیم نیر
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به نوع شغل مغازه دار م 

یاس ررررر رررررر مش لغا

یش ریاس هب طوبرم نازیم نیرتمک و دو
میباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به نوع شغل مغازه دار می ی

     

مشاغل میباشد .یشترین میزان روابط متقابل اجتماعی مربوط به نوع شغل مغازه دار میشود و کمترین میزان مرب طو
یش نازیم نیرتمک و دو    
به سایر مشاغل میباشد .بیشترین میزان سرمایه اجتماعی مربوط به نوع ش م راد هزاغم لغ ییی ییی
یش و دو
مربوط به سایر مشاغل میباشد .بیشترین میزان عملکرد مدیریت محلی مربوط ب راد هزاغم لغش عون ه م ییییی ییییی
یباشد.
کمترین میزان مربوط به نوع افراد شاغل در ادارات دولتی م 
بیشترین بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به سابقه مدیریت در محله کمتر از  5سال میشود و کمترین میزان
ی مرب هقباس هب طو    
مربوط به سابقه مدیریت در محله بین  16تا  25سال میباشد .بیش  دامتعا نازیم نیرت ا عامتج یییی یییی
مدیریت در محله بین  5تا  15سال میشود و کمترین میزان مرب هلحم رد تیریدم هقباس هب طو      

 25ساللل وب بباالتر

میباشد .بیشترین میزان روابط متقابل اجتماعی مربوط به سابقه مدیریت در محله  25سال و باالتر میشود و کمت نیر
یباشد .بیشترین میزان سرمایه اجتماعی مربوط ب هقباس ه   
میزان مربوط به سابقه مدیرت در محله بین  16تا  25سال م 
مدیریت در محله بین  5تا  15سال میشود و کمترین میزان مرب لحم رد تیریدم هقباس هب طو ههههه هههههه کمت زا ر  5س لا
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یش و دو
میباشد .بیشترین میزان عملکرد مدیریت محلی مربوط به سابقه م نیب هلحم رد تیرید      5تا  15ساللل می ی
یباشد.
کمترین میزان مربوط به سابقه مدیریت در محله  16تا  25سال م 
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به محل سکونت شهر میشود و کمترین میزان مرب تنوکس لحم هب طو     
یشود و کمترین میزان مربوط به محل
روستا میباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به محل سکونت شهر م 
سکونت روستا میباشد .بیشترین میزان روابط متقابل اجتماعی مربوط به محل سکونت شهر میشود و کمترین میزان
یش و دو
مربوط به محل سکونت روستا میباشد .بیشترین میزان سرمایه اجتماعی مربوط به مح م رهش تنوکس ل یییی یییی
کمترین میزان مربوط به محل سکونت روستا میباشد .بیش م درکلمع نازیم نیرت د لحم تیری

ی مرب لحم هب طو    
ییییی ییییی

یباشد.
یشود و کمترین میزان مربوط به محل سکونت روستا م 
سکونت شهر م 
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به سطح تحصیالت دیپلم و پایینتر میش هب طوبرم نازیم نیرتمک و دو

   

یباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به سطح تحصیالت دکت رتالاب و یر   
سطح تحصیالت دکتری و باالتر م 
یباشد .بیش متجا لباقتم طباور نازیم نیرت اع ییییی ییییی
ی
میشود و کمترین میزان مربوط به سطح تحصیالت فوق لیسانس م 
یباش .د
یشود و کمترین میزان مربوط به سطح تحصیالت دکتری و ب م رتالا یی یی
مربوط به سطح تحصیالت فوق دیپلم م 
یشود و کمترین میزان مربوط به س حط
بیشترین میزان سرمایه اجتماعی مربوط به سطح تحصیالت دیپلم و پایین تر م 
تحصیالت دکتری و باالتر میباشد .بیشترین میزان عملکرد مدیریت محلی مربوط به س ملپید قوف تالیصحت حط     
یباشد.
یشود و کمترین میزان مربوط به سطح تحصیالت دکتری و باالتر م 
م
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به ردهی سنی  53تا  44سال میشود و کمترین میزان مربوط به ردهی س ین
 25تا  34سال میباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مربوط به ردهی سنی  53تا  44سال میشود و کمترین می ناز
مربوط به ردهی سنی  81تا  42سال میباشد .بیشترین میزان روابط متقابل اجتماعی مربوط به ردهی سنی  55س و لا
باالتر میشود و کمترین میزان مربوط به ردهی سنی  25تا  34سال میباشد .بیشترین میزان سرمایه اجتم طوبرم یعا   
به ردهی سنی  55سال به باال میشود و کمترین میزان مربوط به ردهی سنی  81سال به باال میباشد .بیش نازیم نیرت   
عملکرد مدیریت محلی مربوط به ردهی سنی  45تا  54سال میشود و کمترین میزان مربوط به ردهی سنی  81تا 42
یباشد.
سال م 
بیشترین میزان مشارکت اجتماعی مربوط به میزان درآمد کمتر از  1میلیون تومان میشود و کمترین میزان مرب هب طو   
یباشد .بیشترین میزان اعتماد اجتماعی مرب زا رتمک دمآرد نازیم هب طو        1میلی نو
میزان درآمد بین  4تا  5میلیون م 
میشود و کمترین میزان مربوط به رده میزان درآمد بین  4تا  5میلیون تومان میباشد .بیشترین می لباقتم طباور ناز    
اجتماعی مربوط به میزان درآمد کمتر از  1میلیون میشود و کمترین میزان مربوط به میزان درآمد بین  4تا  5میلی نو
یش نیرتمک و دو   
تومان میباشد .بیشترین میزان سرمایه اجتماعی مربوط به میزان درآمد کمتر از  1ممیلیون تومان می ی
میزان مربوط به میزان درآمد بین  4تا  5میلیون تومان میباشد .بیشترین میزان عملکرد مدیریت محلی مربوط به میزان
یباشد.
یشود و کمترین میزان مربوط به میزان درآمد بین  4تا  5میلیون تومان م 
درآمد کمتر از  1میلیون م 
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تجزیه و تحلیل استنباطی اطالعات:
آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
ابتدابه کمک آزمون کلموگروف اسميرنوف به بررسي نرمال بودن توزيع متغير سرمایه اجتماعی پرداختیم .با توجه به
این كه توزيع متغيرهاي مورد نظر نرمال است لذا از آزمونهاي پارامتر كي

جهت بررسي فرضيهها استفاده میشود.

آزمون وجود رابطه معني داري بين متغير وابسته و متغيرهاي مستقل
ته یلحم یا   
به منظور پاسخ به سؤال اصلی تحقیق(مؤلفههای س یعامتجا هیامر    چ ریثأت ه ی    ب ببر عملک ریدم در ی تت تت
(شوراهای اسالمی شهر و روستا -شهرداری و دهیاری) دارند؟) نسبت به انج ما رگرسیون چند متغیره خطییی اق ماد
گردید .پس از اجراي دستور رگرسيون چند متغيره نتايج به شرح زير به دست آمده است:
یدهد بین مجموعه متغیره و لقتسم یا و طسوتم یگتسبمه هتسبا      
مقدار ضریب همبستگی ( 0/ 725 )Rکه نشان م 
وجود دارد.
مقدار ضریب تعدیل شده ( 0/3 52 )R2که نشان میدهد  % 52از واری  هتسباو ریغتم سنا ت م طسو تتتت تتتتتغیره لقتسم یا   
یش دو  ..بعب را تتی می یراذگریثات ناز   
ط متقاب م ینیب شیپ )یعامتجا ل یی ییی ییییی
(اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،روابط ط
یباشد.
تهای محلی  % 52م 
مؤلفههای سرمایه اجتماعی برعملکرد مدیری 
آنالیز واریانس یکطرفه:
که بر اساس آن میتوان نتیجه گرفت مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از سه متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مدل نس اتب
خوبی است و مجموع متغیرهای مستقل قادرند تغییرات عملکرد مدیریتهای محل یبت ار ی ی و ن

نآ رب راذگ ریثأت      

باشند.
بررسی تأثیر رگرسیونی متغیرها:
ط متقابل
مقایسه متغیرها نشان داد که -1همه مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر م ینعم یلحم تیرید     دار است ..روابط ط
اجتماعی با ضریب رگرسیونی  0/666باالترین تأثیر رگرسیونی را دارد و مشارکت اجتم ینویسرگر بیرض اب یعا     
 0/ 207در رتبه دوم و اعتماد اجتماعی با ضریب رگرسیونی  0/ 146در رتبه بعد قرار دارد.
سنجش رابطه بین متغیرها :
در پاسخ به سؤال فرعی تحقیق (بین سرمایه اجتماعی و عملکرد مدیریت محلی چه رابطه ای وجود دارد؟) با توجه
به فاصله ای بودن سطوح سنجش هر دو متغیر مستقل و وابسته از آزمون ضریب همبستگی پیرسون اس دیدرگ هدافت   
در نتیجه:
-1رابطه بین مشارکت اجتماعی و عملکرد مدیریت محلی ،ضررریب همبس یگت

 0/ 511ک اد ینعم ه رر ررری رابط دیئات ه   

یگردد و نشان دهنده همبستگی نسبتا باالی دو متغیر
م
-2رابطه بین اعتماد اجتماعی و عملکرد م یلحم تیرید  ،،، ،،ضررریب همبس یگت
یگردد و نشان دهنده همبستگی متوسط بین دو متغیر
م

 0/ 417ک دیئات هطبار یراد ینعم ه     
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 -3رابطه بین روابط متقابل اجتماعی و عملکرد مدیریت محلی ،ضریب همبستگی  0/ 717که معنی داری رابطه تائید
یگردد و نشان دهنده همبستگی قوی بین دو متغیر
م
 -4رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد م یلحم تیرید  ،،، ،،ضررریب همبس یگت

 0/ 63ک دیئات هطبار یراد ینعم ه     

یگردد و نشان دهنده همبستگی قوی بین دو متغیر
م
تحلیل مسیر:
به منظور سنجش کلیه تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته و ازم هب تبسن یموهفم لدم نو

   

تحلیل مسیر اقدام شد و نتایج ذیل حاصل گردید:
در مرحله اول تحلیل مسیر :
روابط متقابل اجتماعی با بتای  0/666بیشترین تأثیر را بر متغیر عملکرد مدیریت محلی داشت.
مشارکت اجتماعی با بتای  0/ 207در رتبه بعدی و اعتماد اجتماعی با بتای  0/ 146در رتبه سوم قرار دارد.
در مرحله دوم تحلیل مسیر  :متغیر روابط متقابل اجتماعی که بیشترین تأثیر را ب تشاد یلحم تیریدم درکلمع ر      
بهعنوان متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی کرده و تأثیر سایر متغیرها را سنجیدیم :
اعتماد اجتماعی با  0/93بیشترین میزان تأثیر را بر روابط متقابل اجتماعی داشت و مش اب یعامتجا تکرا      0/ 372در
رتبه بعدی قرار گرفت.
در مرحله سوم تحلیل مسیر :متغیر اعتماد اجتماعی که بیشترین تأثیر را بر روابط متقابل اجتم اونع هب تشاد یعا ن     
متغیر وابسته وارد معادله رگرسیونی کرده ،تأثیر سایر متغیره نآ رب ار لقتسم یا سن میدیج  ،،،،، ،،،،نتیجههه انک تکراشم ه   
اجتماعی با بتای  0/ 684بیشترین تأثیر را بر متغیر اعتماد اجتماعی دارد.
نتایج کلی تحلیل مسیر بین شرح است:
متغیر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم بهطور مستقیم و هم بهطور غیر مس درکلمع( هتسباو ریغتم رب میقت      
یباشند.
مدیریت محلی)تأثیر گذار م 
یباشد.
متغیر مشارکت اجتماعی فقط بهطور مستقیم بر متغیر وابسته (عملکرد مدیریت محلی)تاثیرگذار م 
تأثیر کل متغیر مشارکت اجتماعی بر متغیر عملکرد مدیریت محلی  0/ 454است
تأثیر کل متغیر اعتماد اجتماعی بر متغیر عملکرد مدیریت محلی  0/ 405است
تأثیر کل متغیر روابط متقابل اجتماعی بر متغیر عملکرد مدیریت محلی  0/666است.
همچنین از شاخص  KMOو آزمون بارتلت و معادالت ساختاری نیز برای تجزیه و تحلیل اطالعات استفاده گردی .د
در نتیجه میزان تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی بر بعد عینی برابر  0/ 65و بر بعد ذهنی برابر  0/ 82میباشد .ب هب هجوت ا    
یتوان گفت اثر سرمایه اجتماعی بر بعد عینی و ذهنی مثبت است.
مثبت بودن ضرایب م 
در بخش کیفی و در نتیجه جمع بندی نتایج مصاحبهها میتوان گفت:
در خصوص شاخصهای ارزیابی عملکرد شوراهای اسالمی(شهر و روستا) با توجه ب دش هئارا يدنب عمج ه ه رد      
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جدول فراواني ميتوان عنوان نمود که نظارت بر عملک ادرهش در رر ررری و دهی ییاری داراي بيش اونع هب يناوارف نيرت ن     
ل و در
شاخصهای ارزیابی عملکرد مي باشد و در رتبه دوم جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور محل ل
صه یا
یها و نیازهای محل به مقامات ذی ربط به عن ناو ش خا ص ص
رتبه سوم ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها و نارسای 
ارزیابی عملکرد قرار گرفته است.
در خصوص شاخصهای ارزیابی عملکرد شهرداری با توجه به جمع بن  هدش هئارا يد در وتيم يناوارف لودج اااااا ااااااان
عنوان نمود که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز داراي بيش اونع هب يناوارف نيرت ن      ش خا صصصه را یا زززی ییابی
عملکرد شهرداری مي باشد و در رتبه دوم موفق بودن مدیریت محلی در امر نظافت ش ارق یره ر رد و هتشاد 

هبتر     

سوم برنامهریزی برای ارتقاء بهداشت عمومی به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قرار گرفته است.
در خصوص شاخصهای ارزیابی عملکرد دهیاریها با توجه به جمع بندي ارائ ناوتيم يناوارف لودج رد هدش ه      
عنوان نمود که سرعت پاسخ گویی به درخواس 
تهای اهالی داراي بيشترين فراواني به عن ناو ش خا صصصه را یا زززی ییابی
عملکرد مي باشند و در رتبه دوم برنامهریزی برای ارتقاء بهداشت عمومی قرار داش موس هبتر رد و هت     موف ندوب ق   
مدیریت محلی در امر نظافت ده و روستا به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قرار گرفته است.
یباشد.
یها م 
وضعیت عملکرد شورای اسالمی در حد متوسطی با کسب  % 52فراوان 
یباشد.
یها م 
وضعیت عملکرد شهرداری در حد متوسطی با کسب  % 48فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت عملکرد دهیاری در حد باالیی(رو به متوسط) با کسب  % 48فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت مشارکت اجتماعی شوراهای اسالمی شهر و روستا در حد متوسطی با کسب  % 44فراوان 
یباشد
وضعیت اعتماد اجتماعی شوراهای اسالمی شهر و روستا در حد زیادی با کسب  % 56فراوانیها م 
یباشد
یها م 
بر وضعیت روابط متقابل اجتماعی شوراهای اسالمی شهر و روستا در حد زیادی با کسب  % 56فراوان 
یباشد.
یها م 
وضعیت مشارکت اجتماعی شهرداری در حد متوسطی با کسب  % 52فراوان 
یباشد
یها م 
بر وضعیت اعتماد اجتماعی شهرداری در حد کمی با کسب  %36فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت روابط متقابل اجتماعی شهرداری در حد متوسطی با کسب  % 52فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت مشارکت اجتماعی دهیاریها در حد زیادی با کسب  % 40فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت اعتماد اجتماعی دهیاری در حد زیادی با کسب  % 60فراوان 
یباشد
یها م 
وضعیت روابط متقابل اجتماعی دهیاری در حد زیادی با کسب  % 60فراوان 
در اين تحقيق  4سؤال به شرح زير مطرح گرديده اند:
نچنین مطرح شده است :مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریتهای محلی کدامند؟
سؤال فرعی اول ای 
در پاسخ به آن میتوان گفت مهمترین شاخصها عبارتند از:
موفق بودن مدیریت محلی در اجرای پروژههای عمرانی
موفق بودن مدیریت محلی در امر نظافت شهری
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حها و برنامههای مدیریت محلی
شفاف سازی در زمینه طر 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
برنامهریزی برای ارتقاء بهداشت عمومی
اجرای قوانین در مدیریت محلی
تهای اهالی
سرعت پاسخ گویی به درخواس 
برنامهریزی برای ارتقاء ایمنی ورفاه اجتماعی اهالی
برنامهریزی جهت حفظ آثار باستانی و هویتی محل
برنامهریزی برای توسعه آموزش عمومی و فرهنگ سازی
خدمات آماری و اطالع رسانی در مدیریت محلی
که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز داراي بيشترين فراواني به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد مي باشد
و در رتبه دوم موفق بودن مدیریت محلی در امر نظافت شهری و در رتبه سوم برنامهههری رب یز اا ااای ارتق تشادهب ءا   
عمومی به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قرار گرفته است .این نتایج در راستای نظریههای پاتنام بوده است.
سؤال فرعی دوم اینچنین مطرح شده است :وضعیت عملکرد مدیریت محل نومن رد ی هه هههه  بختنم یا ب ساسا ر     
شاخصهای عینی و شاخصهای ارزیابی عملکرد چگونه است؟
بر اساس پاسخهای ارائه شده توسط پاسخگویان میتوان گفت که وضعیت عملکرد شورای اسالمی در ح یطسوتم د   
با کسب  % 52فراوانیها و وضعیت عملکرد شهرداری در حد متوسطی با کسب  % 48فراوانیها و وضعععیت عملک در
یباش یلحم تیریدم درکلمع تیعضو عومجم رد .د
دهیاری در حد متوسط با کسب  % 48فراوانیها می ی

دح رد

  

   

یگردد.
متوسطی ارزیابی م 
نچنین مطرح شده است :میزان سرمایه اجتماعی در نمونههای منتخب چقدر است؟
سؤال فرعی سوم ای 
با توجه به نتایج به دست آمده میانگین متغیرهای مشارکت اجتماعی (  ،) 3.48مشارکت غیررس  یم ( ( ،) .45 3مش تکرا
رسمی ( ،) .5 3اعتماد اجتماعی (  ،) 3.46اعتماد به افراد (  ،) 3.47اعتماد به نهادها (  ،) 3.41روابط متقابل ( ،)9 .3 3روابط
یباشد .با توج نیگنایم رادقم هب ه     
درون گروهی ( ،) .35 3روابط برون گروهی (  ) 3.41و سرمایه اجتماعی (  ) 3.44م 
ت؛ و می ناز
یباشد که وض سا طسوتم دح رد اهریغتم تیع تتتتت تتتتت
یباشد و نشان دهنده این م 
تمام متغیرها نزدیک به  3م 
سرمایه اجتماعی در حد متوسط است.
سؤال فرعی چهارم اینچنین مطرح شده است:
تهای محلی در شهرستان دماوند عملکرد بهتری داشته باشند؟
یشود مدیری 
اقداماتی که سبب م 
ته حم یا لل لللی وج راد دو دد.
در پاسخ به آن میتوان گفت رابطه معني داري بین مشارکت اجتماعی و عملک ریدم در ی تت تت
بنابراين معنی داری رابطه تایید مي گردد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 511است که داللت بر همبستگي نسبتا باال بين
دو متغير دارد؛ و رابطه معني داري بين اعتماد اجتماعی و عملکرد مدیریته حم یا لل لللی وج راد دو دد .بن ینعم نياربا   
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داری رابطه تایید مي گردد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 417است که داللت بر همبستگي متوسط بين دو متغ .دراد ري
تهای محلی وجود دارد .بنابراين معن یراد ی
همچنین رابطه معني داري بين روابط متقابل اجتماعی و عملکرد مدیری 
رابطه تایید مي گردد .همچنين مقدار اين رابطه  0/ 717است که دالل نيب یوق يگتسبمه رب ت

.دراد ريغتم ود در       

خصوص معنی داری رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد مدیریتهای محلی نیز به طور کلی می ت :تفگ ناو

   با

توجه به نتايج آزمون با اطمينان  0/ 95و سطح خطاي کوچکتر از  0/ 05رابط يراد ينعم ه    ب ببین س یامر ههه اجتماعععی و
عملکرد مدیریتهای محلی وجود دارد .بنابراين معنی داری رابطه تایید مي گردد .همچن هطبار نيا رادقم ني     

0/ 63

است که داللت بر همبستگي قوی بين دو متغير دارد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی برعملکرد مدیریت محلی ت راذگ ریثأ   
است و تالش در جهت افزایش آن بر کارایی عملکرد مدیریت محلی میافزاید همچنین تالش در جهت تحقق موارد
تهای محلی عملکرد بهتری داشته باشند:
یشود مدیری 
ذیل نیز سبب م 
موفق بودن مدیریت محلی در اجرای پروژههای عمرانی
موفق بودن مدیریت محلی در امر نظافت شهری
حها و برنامههای مدیریت محلی
شفاف سازی در زمینه طر 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
برنامهریزی برای ارتقاء بهداشت عمومی
اجرای قوانین در مدیریت محلی
تهای اهالی
سرعت پاسخ گویی به درخواس 
برنامهریزی برای ارتقاء ایمنی ورفاه اجتماعی اهالی
برنامهریزی جهت حفظ آثار باستانی و هویتی محل
برنامهریزی برای توسعه آموزش عمومی و فرهنگ سازی
خدمات آماری و اطالع رسانی در مدیریت محلی
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
در نتیجه نهایی تحقیق و در پاسخ به سؤال اصلی میتوان گفت برنامهریزی در مقیاس کوچک شهر-روستا (محل)
یتواند
همراه با استفاده از نیروها و پتانسیل محلی و مشارکت و شریک قرار دادن مردم در تهیه و اجرای طرحه م ،ا یی یی
گامی مؤثر در افزایش پایداری شهرو روستا و حذف چهره نامطلوب زندگی از محالت شهرو روستا باش هک ارچ .د    
مصرفکنندگان نهایی طرحها مردم هستند و به همین جهت ش انآ ندرک کیر ن رد  فر مانرب دنیا ههههه ههههههری تابجوم ،یز   
کارایی بیشتر طرحها را فراهم آورده ،در نتیجه موید محله خوب ،روستا خوب ،شهر خوب ،کشور خ دهاوخ ار بو   
داد .در واقع همکاری ،همیاری و مشارکت افراد جهت نیل به منافع مشترک میسر میشود و ب هیامرس حالطصا ناد    
ل
اطالق میشود .این شکل سرمایه که از شیوه تعامل بین افراد و وجود هنجارهای مناسب همیاری و همکاری حاصل ل
میشود .ریشه در اعتماد متقابل ،ارزشهای مشترک ،وجود بسترهای الزم ،محیط سیاس کبش رد یعامتجا ،ی ههه ههههه یا
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متنوع اجتماعی برای مشارکتهای فعاالنه همه آحاد جامعه دارد .همچنین نتایج به دست آمده در راستای نظریهه یا
رابرت پاتنام ،پاکستون ،جیمزکلمن و فرانسیس فوکویاما نیز به دست آمده است .آنها عنوان کرده اند مدیریت محلی
یک رویکرد شبه بازاری در اداره شهر و محله است که میتواندبه استفاده مؤثر تر و کارآمد در محل و تاناکما زا ه
ویژگیها منجر شودو از دو بعد عینی و ذهنی تشکیل و شامل فراین یراذگ تسایس د  ،،،، ،،،محتواای سیاس یارجا ،ت   
سیاست و نگرش شهروندان به مدیریت محلی میشود و از نظر پاتنام اعتماد از عناصر مهم سرمایه اجتماعی اس و ت
او اعتماد را ناشی از دو منبع میداند :یکی هنجارهای عمل متقابل و دیگری ش کب هههه نینچمه .یندم تکراشم یا     
صاحبنظران یاد شده مشارکت اجتماعی را یکی از اشکال ضروری سرمایه اجتماعی میداند؛ و معتقد است آن دسته
از گروهها و جوامع که هنجارهای مبتنی بر همکاری ،مش و هبناج ود تکرا

ل ح لکش هب تسا مکا     
باقتم طباور لللل لللل

مطلوب و موثری بر مشکالت جمعی فائق میآیند و مشارکت اجتماعی باعث کاهش هزینهها در مع لیهستو تالما   
در امر همکاری است.
یکن رد تیقفوم هک د
همچنین رابرت پاتنام در زمینه روابط متقابل اجتماعی عنوان م 

 هبلغ ب و یعمج تالضعم ر      

یداند .همک یرا
فرصت طلبی که در نهایت به ضرر خود افراد تمام میشود را به زمینه اجتماعی گسترده آن مربوط م 
داوطلبانه در جامعه ای که سرمایه اجتماعی عظیم کبش و لباقتم طباور و لمع یاهراجنه لکش رد ار ی ههههههه ههههههههه یا
یگیرد.
مشارکت مدنی به ارث برده ،بهتر صورت م 
امروزه با عنایت به مفهوم سرمایه اجتماعی میتوان توسعه را غنیسازی کنشهای اجتماعی ناشی از افزایش تعامالت
به مشارکت و اعتماد اجتماعی دانست .در این صورت گذر به توسعه از مس داعت ،اهداهن داجیا ری لللل للللله ،یشزرا یا   
باورها و هنجارها و ساختار مولد و مشوق سرمایه اجتماعی امکانپذیر است .در مباحث مربوط ب لحم هعسوت ه ههه ههههای
نیز یکی از مفاهیم اساسی ،توجه به رویکردهای غالب در سرمایه اجتماعی است مفهومی که ت هتخادرپ نآ هب نونکا    
شده است و شاید بتوان در صورت کاربست اصول آن برخی از نیازمندیه ار هلحم رد یعمج یا

و تخاس هدنز    

روح تعامل ،اعتماد و کارجمعی را در نظام فعلی شهرسازی و شهرنشینی مورد توجه قرار داد و در واقع ب یامرس ا هه ههه-
گذاری در سرمایه اجتماعی ،میتوان شهروندان را در بهبود کیفیت زندگیشان و در زمینه توسعه اجتم یداصتقا یعا   
یاری کرد .از طرفی ثبات و انسجام اجتماعی به همراه همکاری و مشارکت اجتماعی که از موان یعامتجا هیامرس ع    

هستند شروطی الزم برای توسعه میباشند .لذا به دلیل اهمیت روزافزون این مفهوم در حوزه برنامهریزی و ب هجوت ا   
به اهمیت سرمایه اجتماعی در رسیدن به توسعه همه جانبه به ویژه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی .توجه به مولفهه یا
سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریتهای محلی( شورای شهر و روستا-شهرداری و دهیاری) جهت تدوین برنامهههها
و سیاستگذاریهای اجتماعی امری ضروری به نظر میرسد
یهای به عمل آمده نتایج تحقیق تایید کننده نظریههای جیمز کلمن ،رابرت پاتنام ،فرانس سی
در نهایت بر اساس بررس 
قه یشاعم رباص یا     و حس هداز نی (( ،)7931ایم ینا
فوکویاما و بوردیو در مبانی نظری تحقیق میباش یقحت رد و د قق قق
جاجرمی و فیروز آبادی( ،)7931عربشاهی کهریزی( )3931و همچنین تحقیقات مولیر(  ) 2018و س زوتنا ((  ) 2016نیز
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به دست آمده است .همچنین بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری میتوان عنوان نمود ک جم نيب ه م ياهريغتم هعو     
مستقل و متغير وابسته تحقيق(عملکرد مدیریتهای محلی) همبستگي متوسطي وجود دارد؛ اما مقدار ضريب تع ليد
ته حم یا لل لللی
ت عملک ریدم در ی تت تت
شده( )R2که برابر با  0/3 52مي باشد که نشان مي دهد  52 /3درصد از کل تغ اريي ت ت
یت تفگ ناو   
وابسته به متغيرهاي مستقل تحقيق(سرمایه اجتماعي) مي باش جم رد نياربانب .د م م عو یییی یییی

 52درص ا د ززز

واريانس متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل(اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،رواب امتجا لباقتم ط ععع ععععی) پ شي
بيني(برآورد) مي گردد .بر این اساس میزان تأثیر گذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریته یلحم یا   
ن و ب راذگریثات نآ ر   
 52درصد میباشد؛ و مجموع متغيرهاي مستقل قادرند تغ يي رات عملکرد مدیریت محلی را تب يي ن ن
باشند .همچنین میتوان گفت .متغيرهاي اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی هم به طور مستقيم و هم به ش ريغ لک   
مستقيم بر متغير وابسته(عملکرد مدیریت محلی) تأثير گذار مي باشند و در بين متغيره ار ريثأت نيرتشيب لقتسم يا

  

متغير روابط متقابل اجتماعی بر عملکرد مدیریت محلی دارد .همچنين متغير مش کرا تتت اجتماعععی در رتب ارق مود ه ر   
دارد و متغير اعتماد اجتماعی در رتبه سوم قرار دارد.
عناوين پژوهشي زير جهت انجام تحقيق در اين زمينه توسط ديگر محققين ارائه مي گردد:
تهای اقتصادی دولت بر عملکرد مدیریت محلی در شهر تهران
 .1بررسي تأثیر حمای 
 .2بررسی عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر عملکرد مدیریت محلی شهر تهران
 .3بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر عملکرد مدیریت محلی شهر تهران
 .4بررسی عوامل اقتصادی ،اجتماعی مؤثر بر سرمایه اجتماعی مدیران محلی در شهر تهران
پيشنهادهای زير بر اساس یافتههای تحقیق به دست اندرکاران و برنامه ريزان در سازمانهاي مختل روط هب روشک ف     
کلي ارائه مي گردد:
 .1توسط سازمانهای متولی فواید و اثرات مثبت ،باال بودن سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر عملکردشان در کارگاههای
تخصصی و کالسهای آموزشی توسط متخصصین ام و یعامتجا رو

تیبرت ی نیمز و ددرگ حیرشت  هههههه هههههههه شیازفا یا   

مشارکت کارکنان وساکنین محالت در امور اداری و شهری و روس یات ی  تروص هب  ر ریغ و یمس

یمسر

طسوت

     

تهای محلی فراهم گردد.
مسئولین مدیری 
 .2برنامههای مشارکتی نظیر گردهماییها ،کنفرانسها ،جلسات مشترک و همکاری با کارکنان و س رد تالحم نینکا   
حل مشکالت شخصی و خانوادگی در دستور کار روسای مدیریتهای محلی بمنظور افزایش مش و یعامتجا تکرا
تاثیرگذاری مثبت بر عملکرد آنها در مدیریت محلی قرار گیرد.
 .3مدیریتهای محلی برای کسب رضایت ساکنین در مناطق مختلف نسبت به پاسخگویی به موقع به مطالبات م مدر
اقدام و گزارش آماری فعالیتهای خود را ب مانزور طسوت یا هرود تروص ه هههه هههههه کبش و یلحم دیارج و ا هههه هههههه یا
شه و ا
اجتماعی محالت اع ینچمه .دنیامن مال ن ناماس  هههه هههههه ریگ داهنشیپ یا ی گ یارب تاداقتنا و  ر رگن یروآد ششششششش ششششششش
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   درخواستهای شهروندان و اهالی روستاها و محالت بمنظور پاسخگویی بهتر مدیریت محلی و عملکرد مناس رت ب
.راه اندازی و در صورت وجود تقویت شوند تا عملکرد مدیریت محلی در امور محوله بهتر صورت پذیرد
    با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی و اف ریدم شیاز یت، تالش برای افزایش انگیزه و غلبه بر منافع شخصی و فردی.4
یهای " محل "ها از سوی سازمانهای مربوطه
 پایدار بر اساس ویژگ

    شکلگیری برنامههای مشارکتی میان سازمانهای محلی و شهروندان زمینه ساز افزایش اعتم نورد یگتسبمه و دا.5
     

یارب

گروهی خواهد شد؛ بنابراین استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتها و سرمایهه تسا یتنامض یعامتجا ناهنپ یا
تهای محلی
 عملکرد بهتر مدیری

    ار با

نآ جیاتن

 مطالعاتی همسو با این پژوهش در سایر دانشگاههای کشور و سایر مناطق استان ص و هتفرگ ترو.6

اتسور و        –ش و اهیرادره

.نتایج این پژوهش مقایسه شود
رهش یمالسا یراوش

 نتایج تحقیق به نهادها و ارگانهای مرتبط مانن و روشک ترازو د.7

.تهای محلی ارسال گردد
 دهیاریها جهت هر گونه بهره برداری به منظور برنامهریزی دقیق تر برای مدیری
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