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چکیده
ادارهی کالن شهرها امروز به موضوعی مهم برای مدیران شهری تبدیل شده است .از مهتمتتری
مفاهیم در ای زمینه ،مفاهیم "مشارک .اجتماعی" و "احساس تعلق محلهای "شهروندان هستتند
که امروزه مدیران کالنشهرها در قالب دو نهاد سرای محله و شوراهای شهر سعی نمتودهانتد تتا
به بارور شدن ای دو مفهوم بپردازند مطالعهی حاضر به بررسی نقش محلهمحتوری در ارتقتای
سطح تعلق شهروندان به محلهی زندگیشان پرداخته اس .ای پژوهش به صورت پیمایشتی در
چهار محلهی تهران و با  044نمونه –مستخرج از فرمول کوکران –انجتام شتده است .نیریتهی
غالب استفاده شده در ای پژوهش دورکیم و پارسونز و پاتنتام است .نتتایش نشتان متیدهتد بتا
نشأتگیری ای طرح -محلهمحوری – از اخالق مدنی ،در ادارهی کالنشهر تهتران متر ر عمتل
نموده و با کنترل گرایش به رفتار نابهنجار در هوی .محله تأ یرگذار بوده اس .و با القتای حت
تعلق و هوی .محلهای موفق عمل نموده اس .و رضایتمندی اجتماعی مردم رابطهی محکمی بتا
محلهمحوری نشان داده اس .میزان همبستگی محلهمحتوری بتا احستاس تعلتق  40840بتوده و
محلهمحوری با رضایتمندی اجتماعی به میزان  409.0و محلهمحوری با احستاس مسترولی .بته
میزان  40.90همبستگی نشان داده اس.
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واژگــان کلیــدی :محلتتهمحتتوری ،احستتاس تعلتتق ،احستتاس مستترولی ،.مشتتارک .اجتمتتاعی،
رضایتمندی اجتماعی

مقدمه و بیان مسأله
محله بهعنوان یک مکان کالبدی و اجتماعی که میتواند شرایط مناستبی را بترای افتزایش
مشارک .مردم و استفاده از توان جمعتی آنتان فتراهم آورد در بازتولیتد هویت .محلته،
تقوی .حافیهی تاریخی محله ،تقوی .ح

تعلق و مشارک .شهروندان در محله ،ایجتاد

فضاهای عمومی و گفتگو بی شهروندان و حفت ستازمان محلتهای بستیار مهتم است.
محلهگرایی می کوشتد تتا نیتم اجتمتاعی را برقترار ستازد و امنیت .اجتمتاعی ،تفتاهم و
مشارک .مدنی تحقق یابد مشارک .مدنی در سطح محله موجب وفاق اجتماعی گردیتده
و از بار تصدیگری دول .میکاهد تشتکلهتا ،انجمت هتای محلتی و شتورایاریهتای
محالت ،حلقهی ارتباطی میان مدیری .محلی و شهروندان هستند که درواقت بته تمتری
مشتتارک .متتدنی در ستتطح محلتتی متتیپردازنتتد و زمینتتهی الزم بتترای توانمندستتازی و
ظرفی.سازی ساکنان در حل مسائل و چتالشهتا در ستطح محلتی را در نیتام متدیری.
شهری فراهم میآورند موضوع محلهمحوری که اکنون تنهتا در کتالنشتهر تهتران انجتام
می گردد و یکی از دالیل آن ،کم بودن اعضای شورای شهر -در قبتال جمعیت .میلیتونی
تهران و مشکالت زیاد ای کالنشهر -بوده ،آیا پیامدهایش آنقدر به نف شهروندان بتوده
که بتواند در کالنشهرهای دیگر ایران پیاده شود؟ کاستیهای آن چیس.؟ ای موضوع بتا
رویکرد جامعته شتناختی متورد بررستی خواهتد گرفت .مطالعتات محققتان در راستتای
جامعهشناختی نشان می دهد که احساس مسرولی .شهروندان ،تعلق و هوی .رسمی آنان
به محله و شهرشان در کنار رضایتمندی اجتمتاعی دربتارهی محلتهمحتوری قترار دارد و
میتواند از پیامدهای اجتماعی محلهمحوری باشد پژوهشگران بتا ترکیتب دو شتاخ
ستتالم .شتتهری و توستتعهیتتافتگی منتتاطق شتتهری تهتتران در  0ستتطح جداگانتتهی )1
توسعهیافته و  )0نسبتاً توسعهیافتته )0 ،توستعهی متوستط و )0توستعهنیافتته و از طرفتی
باالتری و پایی تری سطح رفاه و سالم .شتهری مطتابق بتا تعریتز ستازمان بهداشت.
جهانی به انتختا

منطقته  1و  5و  0و  19رستیدند و از میتان ایت منتاطق بته صتورت

تصادفی به محلههای ازگل و جن.آبتاد و حکیمیته و ختانیآبتاد اکتفتا نمودنتد در ایت
تحقیق ،محلهمحوری (که در نهاد سرای محله و شورایاری تمرکتز یافتته) متغیتر مستتقل
اس .که رابطته ی آن بتا احستاس مسترولی ،.احستاس تعلتق و هویت .و رضتایتمندی
اجتماعی افراد محل ،به عنوان متغیر وابسته در قالب سه فرضیه بررسی میشود
ضرورت تحقیق
در جامعهی ایران که زمتانی مشتارک .اجتمتاعی تنهتا در راستتای شتبکههتای ختونی و
عشیرهای و قبیلهای تعریز می شده امروز الگوی جدیدی بته نتام شتورایاری محتالت و
سرایی محله جایگزی ای ارتباط خونی و خاندانی شده اس .و رسال .و هتد

چنتی

نهادی پیدایش حلقهی واسط میان ساکنان و اجتماعات محلی و نهادهای مردمتی و خرترد
با نهادها و سازمانهای دولتی اس.؛ از طرفی توجته داریتم کته وجتود هتزاران ستازمان
غیردولتی و غیرانتفاعی مشابه شورایاری ( )NGOدر کشورهای مترقتی در تمتامی ابعتاد،
حاکی از آن اس .که بدون حضور مردم هیچ دولتی قادر به ادارهی امور کشتور نخواهتد
بود نقش واقعی محله محتوری جتذ

اعتمتاد متردم محتل است .کته بته ایت واستطه،

گرانفروشیها ،کمفروشی ها ،جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگتران ،رفت نابستامانیهتا،
ایجاد فرص.ها ،حل اختال ها و نکاتی هستند که بتا کمتک متردم و بتا برنامتهریتزی
مناسب میتوان به همهی آنها رسیدگی کرد و محیطی لذت بخش برای همته بته وجتود
آورد و ای زمانی روی خواهد داد که با جذ

اعتماد مردم از طریتق گستترخ ختدمات

به مردم ،به آن جامهی عمل پوشانده شود
به دلیل برخی چالشهای ساختاری در تبیی نقش چنی نهادی و بیاعتمادی بته آن هتم
از سوی نهادها و ارگان های دولتی و هتم از ستوی ستاکنان و نهادهتای محلتی و اینکته
کارکردهای شورایاریها مختل و کمرنگ عرضه شده اس .بنابرای بازشناستی ضترورت
طرح محلهمحوری و یافت علل نقصان کارکردی آن و بررسی تأ یر آن بر ارتقتای هویت.
محلهای ساکنان ضروری به نیر می رستد تعامتل دوستویه و مستتقیم بتی شتهروندان و
مسروالن شهری موجب ایجاد مشارک .میشتود و هرانتدازه مشتارک .متردم در شتهر
بیشتر شود ،ح

تعلق آنان به شهر نیز افزایش مییابد بنتابرای  ،هتد

اساستی مقالتهی

حاضر ،بررسی تأ یر محلهمحوری بر میزان احساس تعلتق محلتهای ستاکنان شتهر تهتران
اس.
پیشینهی پژوهش
بهلول ( )1091در تحقیقی با عنوان "سنجش میزان هوی .محلتهای شتهروندان تهرانتی و
عوامل مر ر بر آن" با الهام از نیریههای دورکیم و زیمل به بررسی تأ یر برخی متغیرهای
زمینهای و اجتماعی بر جمی .محلهای نمونهای از ستاکنان شتهر تهتران پرداخت .نتتایش
پژوهش او نشان داد که میزان هوی .محلهای شهروندان تهرانتی در حتد متوستط بتود و
متغیرهای زمینهای ،تأ یر چندانی بر هویت .محلتهای شتهروندان تهرانتی نداشت .میتزان
احساس تعلق به ساختمان محل زندگی در حد بسیار باال و احستاس تعلتق بته تهتران و
محله با اختال

زیادی در رتبههای بعتدی قترار دارد و ستطح احساستی تعلتق و تعهتد

شهروندان تهران نسب .به محلهی خود ،در مقایسه با ابعاد شناختی و رفتتاری ،وضتعی.
مناسبتری داش.
معید فر و مقدم ( )1089در پژوهشی با عنوان "نقش هوی .محلهای در کتاهش و کنتترل
گرایش به رفتارهای نابهنجار در محلتههتای شتهر تهتران" بتا اتختا رویکترد فضتایی ت
اجتماعی با تلفیق نیریههای کنترل اجتمتاعی و نیریتههتای جامعتهشناستی شتهری ،بته
بررسی رابطهی بی هوی .محلهای و کنترل اجتماعی که در نهای .به کتاهش نابهنجتاری
اجتماعی در شهر میانجامد ،پرداخ .یافتهها نشان داد هوی .محلتهای زمینتهی مناستبی
برای رشد و ارتقای وابستگی ،تعهد و مشارک .افراد در محله اس .و میتوانتد از طریتق
تقوی .سه عنصر وابستگی ،تعهد و مشارک ،.احساس کنتترل و نیتارت اجتمتاعی را در
محله باال ببرد و مان از گرایش افراد به ارتکا

رفتارهای نابهنجار در سطح محلته شتود

خود هوی .محلهای در تهران با ضعز اساسی روبهرو اس.
کلدی ( ) 1081در مطالعهای با عنوان "بررسی نگرخ شهروندان از مشارک .در مدیری.
شهری در منطقهی  7تهتران" بتا الهتام از دیتدگاههتای روانشتناختی و جامعتهشتناختی
مشارک ،.به ابعاد مشارک .شهروندان و عواملی که بر نگرخ آنها از مفهوم مشارک .ا ر
خواهد گذاش .پرداخ .بر اساس نتایش به دس .آمده از تحقیتق ،نگترخ شتهروندان از

مشارک .مبتنی بر کمک فکری و ارائهی پیشنهاد بوده و تمایلی به مشتارک .در حیطتهی
عمل و اجرا نداشته اند در ای تحقیق میزان مشارک .با متغیرهای جن  ،وضعی .تأهتل،
بعد خانوار ،مدت زمان سکون .در محل و نیز احساس مالکی .بتر امتوال عمتومی شتهر
ارتباط نشان می دهد همچنی میزان مشارک .با میزان شناخ .از فعالی.های در ختدم.
شهروندان و پایگاه اقتصادی-اجتماعی شهروندان ارتباط دارد
وندرسم  ) 0448( 0به بررسی کیفتی ابعتاد نیتری طترح مشتارک .اجتمتاعی ،رابطتهی
مشارک .شهروندی و مراکز اجتماعات محلی پرداخته اس .مهتمتتری ستراالتی کته در
ای مطالعه مورد بررسی قرار گرف .شامل :ویژگیهتای کستانی کته مشتارک .متیکننتد
چیس.؟ چرا ای افراد مشارک .میکننتد؟ چته کستانی مشتارک .نمتیکننتد؟  -0نقتش
سازمانهای محیطی و کانونهای اجتماعی در ایجاد یک مشارک .ا تربخش چیست.؟ -0
ا ر انواع مختلز دیگر مشارک .چیس .و چه سود و هزینهای را بتر عهتده دارد؟ نتتایش
نشان میداد که ویژگی مشارک.کنندگان در افراد مجرد بیشتر اس .کته علت .اصتلی آن
تعریز راهکارها و مکانیزمهای متناسب با نیازهای جوانان اس.
هیدالگو و هرناندز 5در ستال  0440در پژوهشتی بتا عنتوان تعلتق مکتانی ،پرستشهتای
مفهومی و تجربی در اسپانیا انجام دادهاند ،به موضوع هوی .محلهای پرداختهاند آنهتا در
ای تحقیق هم هوی .مکانی را در سه سطح ساختمان ،محل زندگی ،محله و شتهر متورد
سنجش قرار دادهاند و هم هوی .اجتماعی و هوی .کالبدی در مکان را در نیر گرفتهاند
نمونهی گرفتهشده آنها  177نفر از اهالی تنهریز اسپانیاس .خالصتهی یافتتههتا نشتان
میدهد که احساس تعلق در سطح و ابعاد مورد سنجش متفاوت اس .از مهمتری نتتایش
تحقیق ای اس .که احساس تعلق به محله نستب .بته ستطح دیگتر (ستاختمان و شتهر)
ضعیزتر اس .تعلق اجتماعی نسب .به تعلق کالبدی اهمی .بیشتتری دارد و متغیرهتای
س و جن

در میزان تعلق مکانی تأ یرپذیر اس.

مبانی نظری تحقیق

. Wandersman
. Hidalgo &Hernandz
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الف :نظریههای مشارکت
دو رویکرد متفاوت نسب .به مفهوم مشارک .اجتماعی وجود دارد اول :رویکترد نیتری
مبادله :در ای سن .فکری اصال .با سود و فایده و به حداکثر رساندن منفع .اقتصتادی
اس.؛ درواق افراد زمانی دس .به مشارک .و رابطهی متقابتل بتا دیگتران متیزننتد کته
پاداخ و یا تأیید اجتماعی بیشتری را دریاف .کنند و در مقابل هزینه و آسیب کمتتری را
متحمل شوند دوم :رویکرد نیری کسانی که بیشتر بته مشتارک .بته عنتوان یتک عمتل
انسانی و یا یک پراتیک همگانی و نمونهی یک ارتباط درس .و ستالم توجته دارنتد در
ای دیدگاه اعتقاد بر ای اس .که ارتباط و مشارک .افراد با یکدیگر یک ویژگی انستانی
برای تحقق خالقی.ها و تواناییهای خود به عنوان موجودی عقالنتی است .کته حیتات
اجتماعی انسان را از سایر موجودات متمایز می کند در ایت دیتدگاه تأکیتد بتر گستترهی
همگانی و حوزهی عمومی اس .که بی زندگی خصوصی (ختانوادگی) و دولت .حایتل
قرار میگیترد و فضتای اظهتار نیتر بتهگونتهای آزادانته و آرمتانی و بحت
چارهاندیشی در مورد مسائل همگانی اس .هر ک

و گفتگتو و

بالقوه ،حق شرک .و قدرت در ایت

فضا را دارد و بهگونهای نیری و آرمانی کسی را امتیازی نسب .به دیگری نیس .درواق
در ای دیدگاه ،مشارک .صرفاً امتری اقتصتادی نیست .بلکته امتری انستانی و حتق هتر
شهروند در تعیی سرنوش .اوس .نمایندهی برجستتهی ایت دیتدگاه در زمتان معاصتر
هابرماس اس.
* هابرماس و مشارکت اجتماعی :هابرماس فضایی را که کنش ارتبتاطی در آن صتورت
میگیرد حوزه عمومی میخواند زمانی کته شتهروندان دربتارهی مستائل متورد عالقتهی
عمومی و مناف عمومی بتهگونتهای آزاد و بتدون قیتد و شترط یعنتی بتا تضتمی آزادی
اجتماعات و انجم ها ،آزادی بیان و چاپ نشر افکار ،با یکدیگر مشورت میکنند درواق
بهصورت پیکرهی عمومی رفتار می کننتد (نتو ری )000 :1081 ،هابرمتاس بتر رابطتهی
شکلگیری هوی .جمعی تأکید کرده که شکلگیری هویت .را اساستاً فعتالیتی جمعتی و
توأم با بح

و گفتگوی استداللی از سن .و فلسفه میداند عمل و گفتار جمعی میتواند

عالئق جمعی و هوی .جمعی را شکل دهد از نیر هابرماس مهمتتری ابتزار واستطهای

میان دول .و افراد جامعه ،سازمانها و مجام مدنی میباشند که بهعنوان پتانسیل جامعته
برای تحقق دموکراسی تلقی می شوند زیرا دموکراستی منتوط بته مشتارک .شتهروندان
اس .و مشارک .شهروندان نیز در قالب چنی انجم هایی امکتانپتذیر است(.هابرماس،
)101-90 :1084
شرک .مردم در آنچه در محل زندگیشان به وقوع میپیوندد نشان از کنش مردم است .و
به نوشتهی بلومر کنش پیوسته اس .نهاد ختانواده ،مجتادالت در مجلت

و ختدمات در

کلیسا – که طبیعتاً شورای محل نیز از آن جمله اس – .نمونههایی از کنش پیوسته است.
که بهعنوان یک واقعی .بیرونی و در معنای کامل واقعیتی که دارای اصال .جم است .و
برای شناخ .آن هیچ نیازی به رجوع بته افتراد نیست ،.متورد نیتر است .ایت نهادهتا
خود را دارند و میتوانند به عنوان واقعیتی

ساخ .های پایداری هستند که قوانی مخت

خارجی ،اصیل و واحد مورد مطالعه قرار گیرنتد و هتم بتر اجتزای تشتکیلدهنتده ختود
تسلط ،احاطه و کنترل داشته و همیشه فراتر از مجموع افراد تشکیلدهنتدهی ختود عمتل
کند(ریتزر00. :0411 ،؛ تنهایی)055 :1080،
مشارک .ماک

وبر در شهرها نیز در ای مباح

جای دارد؛ تأکید بر توسعه و مشتارک.

شهری بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در تشکیل شهر بهعنوان یک اجتماع کامتل است.
تا جایی که اخیراً مشارک .شهری در فرهنگ جدید توسعه ،جایگاه خاصی یافته و یکتی
از ویژگیهای جوام مدرن محسو

میشتود(پال 007 :0411 ،؛ پتاپلی و رجبتی:1080،

)095
ب :نظریهی حکومت محلی و شهروندسازی
* نظریهی زیمل :در نیریهی بزرگ شهر و حیات هنی میخوانیم که زیمل بته یکتی از
مهمتری حقایق و ویژگیهای دوران مدرن یعنی آ ار منفتی شتهرهای بتزرگ بتر حیتات
فکری (خصوصاً بعد عاطفی آن) اشتاره متیکنتد و قبتل از همگتان خطرهتای ناشتی از
ازخودبیگانگی عاطفی را برمیشمارد ،پ

ضروری اس .که برنامهریزان شهری با تتدابیر

جامعهشناختی و روانشناسانه ،اصول بنیادی نیام اجتماعی – فضتایی شتهر را خصوصتاً
دربارهی طراحی و ساخ .شهر به سم .و سویی سوق دهند که موجبات رشتد عتاطفی

شهروندان فراهم شود (پاپلی و رجبی 045 :1080،و114و)00.
* جین جیکوبز (نظریهی مراکز شهری پویـا و زنـده  :جتی جیکتوبز از اندیشتمندان
صاحبنام مسائل شهری ،اعتقتاد دارد کته تمرکتز باعت
اجتماعی و انسانی میشود ،پت

شتکل گیتری روابتط و عالئتق

در ستاماندهیهتای شتهری بته جنبتههتای جمعیتتی و

اقتصادی توجه خاص دارد و در برقراری نیم و ساماندهی به جامعی ،.قابلی .انعطتا ،
ریتم ،توانایی سنجش و اندازهگیری توجه میکند او حضور افراد را زمینتهستاز برقتراری
انواع کنشهای متقابل دانسته که برای رف نیازمندیهای اجتماعی ،عاطفی انسانها آنهتا
را مر ر می داند از نیر او شهر یک ارگانیسم اجتماعی متشکل از واحدهای زنتده است.
او خواهان توقز تفکیک عملکردها در طراحتی شتهری است .و اهمیت .زیتادی بترای
خیابانها از جه .بار اجتماعی – فرهنگی و عاطفی قائل اس .و معتقد است .بتا فتراهم
آوردن عرصههای بتالقوهای از امکتان برقتراری روابتط متقابتل اجتمتاعی و گستترهای از
رفتارهای گوناگون می توان به مراکز شهری معنا بخشید مسلماً ای معنابخشی بته مراکتز
شهری ،به هوی .شهری کمک خواهد نمود (جیکوبز)90 : 1090 ،
ج :نظریهی سرمایهی اجتماعی
* رابرت پاتنام :سرمایهی اجتمتاعی وجتوه گونتاگون ستازمان اجتمتاعی نییتر اعتمتاد،
هنجارها و شبکههاس .که میتواند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارآیی جامعته را بهبتود
بخشد سرمایهی اجتماعی نیز مانند سایر سرمایهها مولد اس .و امکان دستیابی به اهدا
مشخ

را فراهم میکند که بدون آن غیرقابلدسترس خواهند بود ( پاتنام )085 :1089 ،

پاتنام اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منب یعنی هنجارهتای معاملته متقابتل و شتبکههتای
مشارک .مدنی میداند ازنیر وی اعتماد ،همکتاری را تستهیل متیکنتد و هرچته ستطح
اعتماد در یک جامعه باالتر باشد ،احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بتود همکتاری نیتز
بهنوبهی خود اعتماد را ایجاد میکند؛ بهای ترتیب هرچه سرمایهی اجتماعی بیشتر استفاده
شود به جای استهالک و کاهش ،بیشتر افزایش خواهد یاف .از نیر پاتنام هرچته تعامتل
میان افراد بیشتر باشتد ،آنهتا اطالعتات بیشتتری دربتارهی یکتدیگر بته دست .آورده و
انگیزههای بیشتری برای اعتماد پیدا میکنند در مجموع پاتنام مناب سرمایهی اجتماعی را

اعتماد ،هنجارهای معامله متقابل و شبکههای افقی تعامتل متیدانتد کته دارای ارتباطتات
درونی ،خود تقوی.کننده و خود افزاینده میباشند بنابر اعتقاد پاتنتام ویژگتی بازتولیتدی
سرمایهی اجتماعی به تعامل اجتماعی همراه با سطح باالیی از همکاری  ،اعتمتاد ،معاملته
متقابل ،مشارک .مدنی و رفاه اجتماعی منجر میگردد وی همچنی اضتافه متیکنتد کته
نبود ای ویژگیها در برخی از جوام عهدشکنی ،بیاعتمادی ،فریب و حیله و بهرهکشی،
انزوا ،بینیمی و رکود را به دنبال خواهد داشت( .هتاراالمبوس و هتالبورن051 :0448 ،؛
پاتنام)094:1089 ،
* فوکویاما :سرمایهی اجتماعی را بهسادگی میتوان به عنوان وجود مجموعهی معینی از
هنجارها یا ارزخهای غیررسمی تعریز کرد که اعضای گروهتی کته همکتاری میانشتان
مجاز اس .در آن سهیم هستند مشارک .در ارزخها و هنجارها به ختودی ختود باعت
تولید سرمایهی اجتماعی نمیگردد ،چرا که ممک اس .ارزخها منفی باشند هنجارهایی
که سرمایهی اجتماعی را تولید میکنند اساساً باید شامل سجایایی از قبیتل صتداق ،.ادای
تعهد و ارتباطات دوجانبه باشد(فوکویاما )005:1085،فوکویامتا معتقتد است .سترمایهی
اجتماعی متعلق به گروههاس .نه افراد و هنجارهایی که شالودهی سترمایهی اجتمتاعی را
تشکیل میدهند در صورتی معنا دارد که بیش از یتک نفتر در آن ستهیم باشتد فوکویامتا
معتقد اس .جوام مدرن بهجای اینکه درصتدد باشتند کته اختالق اعضایشتان را بهبتود
بخشند ،در جس.وجوی تأسی

نهادهایی چون حکوم .متکی بر قانون اساسی و مبادله

مبتنی بر بازار آزاد هستند تا رفتارهای اعضای خود را نیاممند کنند(فوکویاما)10 :1085 ،
* جیمزکلمن :مانند بوردیو مفهوم سرمایهی اجتماعی را از اقتصاد به جامعهشناسی آورد
سرمایهی اجتماعی ماننتد سترمایهی فیزیکتی و سترمایهی انستانی کتامالً تعتوی

پتذیر

نیس .به نیر کلم سازمان اجتماعی ،سرمایهی اجتماعی را پدید میآورد و دستیابی بته
هد هایی را که در نبود آن نمیتوانس .به دس .آید یا با هزینهی زیادتری ممکت بتود
به دس .آید ،تستهیل متیکنتد(کلم  )0.0 ,0.0 :108.،اشتکال سترمایهی اجتمتاعی از
دیتتدگاه کلمتت شتتامل (تعهتتدات و انتیارات،ظرفیتت .بتتالقوه اطالعتتات ،هنجارهتتا و

ضمان.های اجرایتی ،روابتط اقتتدار ،ستازمان اجتمتاعی اقتدارپتذیر(کلم )094 :108. ،
مفهوم سرمایهی اجتماعی برای کلم وسیلهای برای تبیی نحتوهی همکتاری و افتراد بتا
یکدیگر اس .ازنیر وی سرمایهی اجتماعی یک منب اس .زیرا متضم شبکههای مبتنی
بر اعتماد و ارزخهای مشترک اس( .فیلد ) 85: 1088،
در فرضیههای اول و دوم تحقیق حاضر کته احستاس مسترولی .شتهروندی و احستاس
تعلق را در نیر گرفته اند ،از نیریهی دورکیم (وجدان جمعی و همبستگی) استفاده شتده
اس .بر اساس نیر دورکیم هنگامیکه شهروندان نسب .به محیط اجتماعی خود احساس
تعلق نمایند ،شرایط الزم برای اجتمتاعی اخالقتی فتراهم متیشتود و بتا افتزایش تعلتق
اجتماعی مشارک .اجتماعی نیز افزایش مییابد (علوی تبار)18 :1079 ،
در فرضیه سوم ،رضایتمندی اجتمتاعی در قالتب نیریتهی پارستونز قترار متیگیترد کته
کنشگران برحسب گرایش به "ارضای مطلو " برانگیخته میشوند بر اساس تئوریهای
رفتارگرایی اجتماعی ،هرچه فرد از خدمات و امکانات محیط زندگی خود رضای .داشته
باشد ،میزان گرایش او به آن محتیط و همچنتی مسترولی.پتذیری وی افتزایش خواهتد
یاف .رابرت دال در مطالعهی خود به نقش پاداخ و رضای .از عمل مشتارکتی و نقتش
آن در مشارک .بیشتر افراد تأکید نموده اس.
روش تحقیق
اطالعات مورد نیر در قستم .کمیتی مطالعته بتا استتفاده از فت پرسشتنامه و از طریتق
مصاحبه ساختمند گردآوری شده؛ نمونتهگیتری تصتادفی(رایشتتری شتیوهی گتردآوری
نمونه) بوده و کلیهی افراد باالی  04ستال را شتامل متیشتود بتا کمتک پتالن اصتلی و
نقشههای نیام ارتفاعی تهیه شده از هر یک از محالت تعداد تقریبی واحدهای مستکونی
در ای بلوکها توسط پژوهشگر محاسبه شده اس .به منیور برآورد حجم بهینهی نمونه
با استفاده از فرمول کوکران برای محاسبهی پارامترهای مورد نیر در فرضتیههتای تحقیتق
پ

از انجام یک مطالعهی مقدماتی و برآورد پراکندگی متغیرهای مورد مطالعته درنهایت.

مقادیر  405و  405برای  pو  qدر نیر گرفته شد سطح اطمینتان برابتر ) t = 109.( 4095
تعریز شده مقدار  dیا دامنهی خطتای بترآورد پارامترهتا  4045در نیتر گرفتته شتد بته
ای ترتیب حجم نمونهی بهینه بترای جامعتهی آمتاری کته تعتداد کتل آن  150،084نفتر
(جمعی .محالت موردسنجش) بوده برابر با  080/0به دس .میآیتد کته محققتان بترای
اطمینان بیشتر ای عدد را  044نمونه ارتقا دادهاند سراالت متغیتر مستتقل و وابستته بته
صورت طیز ارائه گردیدهاند برخی سراالت نیز به صورت زمینهای به ویژگیهای عینی
افراد اشاره دارد الزم به کر اس .که تکمیل پرسشتنامه بتر پایتهی پرستیدن ستراالت از
پرسشگر بوده اس .با توجه بته مطالعتات انجتامشتده نمونتهگیتری مناستب بترای ایت
پژوهش ،نمونه گیری تصادفی تشخی

داده شد در ای نمونهگیری محله به  0واحتد و

هرکدام را از ای  0واحد به  0واحد فرعتی تقستیم شتدند در اینجتا بتا انتختا
پالکها از  1تا  04شمارخ شدند و یکی بهصورت تصادفی انتختا
همسایگی کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند سپ

و ستپ

محلته،
 5واحتد

 04واحد همسایگی شتمرده شتده و

بعد  5واحد کنار هم مورد بررسی قرار گرفتند
برای حصول اطمینان از پایایی ابزار سنجش ،پرسشنامهی مقدماتی تنییم شده کته توستط
 04نفر از پاسخگویان متورد آزمتون (پتیشآزمتون) قترار گرفت .و پت

از استتفاده از

نرمافزار spssپایایی آن به وسیلهی آلفای کرونباخ ارزیابیشده اس( .برای آزمون ضریب
پایایی سراالت از روخ آزمون آلفای کرونباخ استفادهشده اس).
یافتههای تحقیق
پژوهش در بخش توصیفی نشان میدهد که تعداد مردان مورد مطالعه  05درصتد و زنتان
 55درصد بوده اس .متأهالن  .4درصتد و مجتردان  04درصتدحجم نمونته را تشتکیل
دادهاند و  14درصد باقیمانده از آن سایری بوده اس .تعداد فرزندان در مطالعهی حاضر
نشان میدهد که سیاس .دول .در دههی  74جوا

داده و اکنون تکفرزنتدان بیشتتری

آمار -%07081-را به خود اختصاص دادهاند مسک اغلتب افتراد متورد مطالعته رهت و
اجاره اس -%08-.و ای مطلب از آنجا نگرانکننده اس .که تعلتق محلتهای در راستتای
ساک بودن در یک منطقه مفهوم دارد نه اینکه چند ستالی بعتد از آن محتل بته محلتهای

دیگر رف .میزان تحصیالت افراد در سطح لیسان

 %54و دیپلم  5درصد گزارخشده و

ای نشان آن اس .که آموزخ عمومی به خوبی پاسخگو بوده اس .نتتایش مطالعته نشتان
می دهد شغل خصوصی با داشت آمار  05درصدی و آزاد تجاری با  0.درصتد بیشتتری
مقدار را به خود اختصاص دادهاند درآمد بیشتر افراد بی  1تا  105میلیون تومان است .و
تنها  0درصد افراد ،حقوقی باالی  005میلیون دارند از میان اقوام تعداد آ ریهتای ستاک
پایتخ .به  00درصد رسیده که بتا اختتال

 0درصتدی از پتارسزبانتان در رتبتهی اول

قرارگرفته اند پایگاه اجتماعی مردم ازنیر خودشان با چنی نتایجی محاستبه شتده است:.
پایگاه پایی  ، % 00پایگاه متوسط  %00و پایگاه باال %0.
بهمنیور مقایسهی مقادیر میانگی محلهمحوری در محالت مختلز ،با استتفاده از تحلیتل
واریان

یکطرفه ،هریک از شاخ

ها را آزمون نمودیم نتایش ای آزمون در جدول زیر

آمده اس .مقادیر معناداری آزمون نشان میدهد که تمام شاخ

هتای پیامتدهای محلته-

محوری در میان محالت مختلز دارای میانگی یکسان اس.

جدول :4نتایج تحلیل واریانس آزمون معناداری تفاوت میان میانگین محلهمحوری در محالت مختلف

احساس تعلق

احساس مسئولیت

رضایتمندی

مجموع مربعات

درجهی آزادی

میانگین آزادی

F

مقدار معناداری

4010

0

404.

4000

4088

74017

09.

4004

74009

099

4018

0

4040

78078

09.

4018

7809.

099

4010

0

4040

00080

09.

4011

4004

4007

4080

4077

00097

مقادیر میانگی و انحرا
تمامی شاخ

099

استاندارد پیامدهای محلهمحوری در جتدول زیتر آمتده است.

ها دارای میانگی تقریبی  005هستند و ای مقدار نمایانگر ای مطلب اس.

که محلهمحوری در سطح متوسط قرار دارد
جدول :2مقادیر میانگین و انحراف استاندارد محلهمحوری

احساس مسؤولیت
میانگی

انحرا

رضایتمندی

احساس تعلق
استاندارد

میانگی

انحرا

استاندارد

میانگی

انحرا
استاندارد

حکیمیه

0051

4000

0080

4000

0097

400.

ازگل

0050

4000

0080

4000

0099

4000
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نتایش تحلیل واریان

محلهمحوری را با میزانهای زیر نشان میدهد:

جدول  :9نتایج تحلیل واریانس آزمون معناداری تفاوت میان میانگین محلهمحوری در محالت مختلف

محله محوری

مجموع مربعات

درجهی آزادی

میانگین آزادی
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اما در جدول زیر میزان ضریب همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته کرشده اس:.
جدول  :1همبستگی میان محلهمحوری و متغیرها

محلهمحوری
احساس مسؤولیت ضریب همبستگی 40.90
مقدار معناداری
احساس تعلق

4

ضریب همبستگی 40840

مقدار معناداری
رضایتمندی

4

ضریب همبستگی 409.0
مقدار معناداری

4

با توجه به مقادیر معناداری همان طتور کته مشتاهده متیشتود ،تمتاممستیرهای رابطتهی
رگرسیونی میان متغیرهای پاسخ و مستقل معنادار اس .نتایش آزمون نیز نشان میدهد کته
تنها همبستگی (کوواریان ) میان احساس مسرولی .و رضایتمندی معنادار نیس.
جدول :3آزمون ضرایب مسیر معادالت ساختاری

برآورد ضریب
رگرسیونی
احساس مسرولی -.محلهمحوری

انحرا
استاندارد

مقدار t

مقدار
معناداری

40890

40109

.

4044

رضایتمندی – محلهمحوری
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000158
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10445
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احساس تعلق  -احساس مسرولی.

-40471

40418
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000.0
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احساس تعلق – محلهمحوری

احساس تعلق  -رضایتمندی
احساس مسرولی - .رضایتمندی

40840

در تحلیل مسیر ،رابطهی همبستگی دومتغیره با توجه به تأ یر همزمان متغیرهای دیگر بتر
آن در نیر گرفته میشود بهای ترتیب ،ضریب همبستگی میان یک متغیر بر متغیتر دیگتر،
برابر با ضریب تأ یر مستقیم آن متغیر بهاضافهی ضریب تأ یر غیرمستقیم آن از طریق یتک
یا چند متغیر دیگر اس.
در نمودار زیر میانگی متغیرها رسم شده اس:.

3.1
3
2.9
2.8
احساس تعلق

2.6

رضایتمندی

2.5

میانگین

احساس مسئولیت

2.7

2.4
2.3
2.2

خانی آباد

جنت آباد

ازگل

حکیمیه

نتیجهگیری
نتایش نشان داد که فرضیهی ( 1اینکه بی احساس مسرولی .شهروندی بتا محلتهمحتوری
رابطه وجود دارد) تائید میشود مطابق جدول که ضترایب مستیر معادلتهی ستاختاری را
نشان میدهد مقدار معناداری کمتتر از  4045بتوده و بته ایت ترتیتب متیتتوان احستاس
مسرولی .را در ارتباط محلهمحوری دانس .جدول ضترایب مستیر معادلتهی ستاختاری
بی احساس مسرولی .و محلهمحوری عدد  40.90را نشان میدهد و ای ارتباط در حتد
خوبی ارزیابی میشود
بی احساس تعلق و هوی .محلی با محلهمحوری رابطه وجود دارد؛ ای جملتهی خبتری
فرضیهی  0تحقیق اس .ای فرضیه با استناد به نیرات زیمل ،جیکوبز ،پاتنتام و کلمت و
در آخر دورکیم طراحیشده اس .از نیر دورکیم هرگاه شهروندان احستاس تعلتق کننتد
اجتماع اخالقی فراهم اس .جی جیکوبز معتقد اس .که تمرکز باع

شکلگیری روابط

و عالیق اجتماعی و انسانی می شود؛ او خواهتان اهمیت .دادن بته نهادهتا از جهت .بتار
عاطفی ،فرهنگی و اجتماعی اس .از آنجا که زیمل بته خطرهتای ناشتی ازخودبیگتانگی
عاطفی اشاره کرده است .و طبتق نیتر پاتنتام و کلمت سترمایهی اجتمتاعی از مجموعته
هنجارها و ارزخهای موجود در نیامهای فکری ،علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگتی و

سیاسی جامعه منتش میشود و ای هنجارها و ارزخها حاصتل تتأ یر نهادهتای اجتمتاعی
واقتصادی ما اس .که دارای ویژگی اعتمتاد متقابتل ،تعامتل اجتمتاعی ،احستاس هویت.
جمعی وگروهی و اس .مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و همبستگی میان اعضتای
یک گروه یا جامعه شکلدهندهی نیامی هدفمند اس .که باعت

دست.یتابی بته اهتدا

ارزشمند گروه میشود
آزمون ضرایب مسیر معادلهی ساختاری نشان می دهد که ضریب معناداری میان احستاس
تعلق و محلهمحوری صفر بوده و رابطه تأیید می گردد ضتریب مستیر احستاس تعلتق و
محلهمحوری  40840گزارخشده اس.
فرضیهی سوم تحقیق چنی اس :.بی رضایتمندی اجتماعی شهروندان بتا محلتهمحتوری
رابطه وجود دارد در ای فرض رضایتمندی اجتماعی در قالتب نیریتهی پارستونز قترار
می گیرد که کنشتگران برحستب گترایش بته "ارضتای مطلتو " برانگیختته متیشتوند
اساسیتری خصل .نیام رابطهی پیوسته اجزا و متغیرهاس ،.ساختار کوچک شتهری در
یک کل پیوسته با مدیری .شهری قرار دارد بر اساس تئوریهای رفتتارگرایی اجتمتاعی،
هرچه فرد از خدمات و امکانات محیط زندگی خود رضای .داشته باشد ،میتزان گترایش
او به آن محیط و همچنی مسرولی.پذیری وی افزایش خواهد یاف .نتایش آماری نشتان
می دهد شاخ

رضایتمندی بیشتری ارتباط را از میان تمامی شاخ

ها ،با متغیر وابستته

که مورد سنجش اس .دارد ضریب مسیر عدد  409.را نشان متی دهتد آزمتون ضترایب
مسیر معناداری  4نشان میدهد و ارتباط تأیید میشود
در پایان میتوان نتیجه گرف .که محلههای مورد بررسی تهران با مشتکالت و نارستاییهتایی
رو به رو هستند سرع .افزایش مهاجرت و نیتاز بته گستترخ کالبتدی ،در کنتار ضتعز در
برنامهها و مدیری .شکلگیری باف.ها و محلههای شهری و همچنی عتدم تعتادل در قیمت.
زمی  ،عدم توجه به ایجاد تسهیالت عمومی به نسب .میزان گسترخ بافت.هتای مستکونی و
تعداد جمعی .ساک در محلهها ،از جمله دالیل ای نارساییهتا محستو متیشتوند مبتانی
نیری بر ای نکته تأکید دارد که وجتوه اشتتراک اجتمتاعی و فرهنگتی ،مهتمتتری زمینته در
تعریز محله اس .همچنی وجود فضتاهای فرهنگتی و اجتمتاعی بتهعنتوان مرکتز و قلتب

تپندهی محلهها در انسجام محلهای تأ یر بستزایی دارد وجتود فضتاهای بتاز و ستبز ،کتاربری
زمی مطلو  ،تأسیسات آموزشی و فرهنگی کافی ،سلسلهمراتب مناسب راههتا ،امکتان تتردد
پیاده ،وجود فضاهای مرتبط با امکان مالقات ساکنان ،مرکز خرید متناستب بتا نیازمنتدیهتای
روزمره ،به همان اندازه اهمیت .دارد کته از دیتدگاه متدیریتی ایت محلتههتا نیازمنتد وجتود
سلسلهمراتب اجتماعی ،شوراهای منتخب محلهای و زمینهسازی برای مشتارک .انتواع اقشتار
ساک در محله در تقوی .صمیمی.ها و وجوه مشترک هستند
مبانی نیری بر ای نکته اشاره دارد که محلهها باید بر مبنای شرایط محیطی خود شتکلگرفتته
و هر محله شخصی .و هوی .اجتماعی ویژهی خود را داشته باشتد حفت محلتههتا از نیتر
انسجام اجتماعی در برابر انواع عوارض ناشی از زنتدگی صتنعتی در شتهرها بستیار ضتروری
اس .حف سالم .و امنی .در محله و وجود طبیعت .ستبز و زنتده در آن نقتش مهمتی در
سالم .اجتماعی و آرامش ساکنان در کنار یکدیگر دارد محلههای تهران ،با وجود مشتکالت
مربوط به خود ،بنابر پیشینههای فرهنگی و با وجتود عتدم اعتتدال در وجتوه نیازمنتدیهتای
عمومی و عناصر کاربری زمی  ،روابط خود را با وجود عوامتل متر ر بتر شتکلگیتری آنهتا
برقرار میسازند نهادهای شهرسازی و شوراهای اجتماعی و مدیریتی شهر بایتد تتالخ کننتد
که مسائل محلهها را با کمک ساکنان آنها حل کنند چگونه حل کردن ای مسائل به انتدازهی
خود ای مسائل اهمی .دارد سازمانهای اداری شهر ،برنامهریزان و شهرداریها بایتد قتادر بته
حل ای مشکالت باشند هریک از محلههای شهر مانند یک دنیای کوچک کته دارای ستاختار
و جمعی .ویژه اس ،.طرح و برنامهی خاصی میطلبد روحیته و کالبتد مناستب در تشتکیل
یک محلهی سالم نقش دارد مشارک .ساکنان در تصتمیمات محلتهای ،جامعتهی محلتهای را
بهسوی مشارک.های اجتماعی و مکاری سوق خواهد داد
نتایش تحقیق نشان میدهد که طرح نوپای محلتهمحتوری در تمتام محلتههتای متورد بررستی
توانسته روابط خوبی میان ساکنان برقرار کند مدیران و البته خود مردم معتقدنتد برخوردهتای
چهره به چهره ،استفاده از فضاهای عمتومی و تعامتل ،فضتای روانتی مطلتوبی بترای ستاکنان
فراهم خواهد ساخ.
ای نتیجه ،همگنی درونی اس .که به هوی.بخشی فضا منجتر متیشتود فضتای هویت.دار،

افزایش ح
ح

تعلق و تداوم حیات اجتماعی – کالبدی را بته دنبتال دارد در چنتی شترایطی،

تعاون و همیاری میان افراد افزایش مییابد و محیط مطلو زنتدگی ارمغتان آن خواهتد

بود تعلقخاطر به محله ،کنترل اجتماعی را شدت میبخشد و مشارک .مردمی (به عنوان رمتز
موفقی .هر طرح و برنامهای) ،افزایش مییابد
هرچند در باف.های امروزی شهری روابط اجتماعی کتم شتده و همستایهی متراحم دیتروز،
مزاحم امروز تلقی میشود و همسایههای خو آنهایی هستند که از سر بیاعتنایی ،کاری بته
کار هم ندارند ،بهتب آن بدیهی اس .که دانههای شهری نیز با بیتفتاوتی کنتار هتم بنشتینند و
عرصههای زندگی جمعی از نیمهخصوصی تا نیمه عمومی محو شتوند آنچته بتاقی متیمانتد
عرصهی خصوصیای بیش از پیش خصوصی شده اس.
باید متذکر شد ای نهادهای مردمی تالخ میکنند تا روابتط را تقویت .نمتوده و ایت ارتبتاط
بهصورت نهادینه شکل بگیرد
از مهمتری تبعات حذ روابط اجتماعی ،بیگانه شدن ستاکنان یتک محلته بتا یکتدیگر و بتا
محیط زندگیشان اس.؛ در ای بی بیتفاوتی شتهروندان نستب .بته محتیط ختارج از خانته
چندان غیرعادی به نیر نمیرسد حذ سهم مشارکتی شهروندان در ادارهی امور مربتوط بته
محله و محول شدن ای سهم به نهادهای همگانی به بهانهی خدماترسانی بهتتر نیتز بته ایت
مسأله دام زده اس ،.اما باید به ای «چو دو سر» ت نهتاد سترای محلته و محلتهمحتوری ت
اهمی .داد چون مردم در ای زمانه کم اعتماد به بودن در نهادهای مردمتی بیشتتر از بتودن در
جم های خصوصی اعتماد میکنند تنها به ای وسیله میتوان مردم را در جم های سالم نگته
داش .سراهای محله محیطی آرام ،خودمانی و دنش برای شهروندان است .ستراهای محلته و
مدیران باال و پایی ای نهاد مردمی به موضوع امنی .در محله نگاه ویژهای دارنتد بترای امت
کردن محلههای مسکونی باید به وجه زندگی جمعی آن توجه کرد با عنای .به ای موضتوع،
نخستی راهبرد در راستای تأمی امنی .محلهی مسکونی ،تقوی .احساس تعلق ساکنان بته آن
اس.
حضور راح .ساکنان در کنار یکدیگر از راهبردهای تأمی آرامتش متردم محلته است .امکان
فعالی .گروههای مختلز اجتماعی در محله و پرهیز از انحصاری شدن عرصتههتای عمتومی

توسط برخی از گروههای اجتماعی از ضروریات اس .ای امکان زمانی فتراهم متیشتود کته
ساکنان فضاهای عمومی محله را در امتداد فضای خصوصتی ختود و بخشتی از زنتدگیشتان
بدانند و به راحتی بتوانند میان فضاهای خصوصی و عمومی شناور باشند
در ای شرایط باف .فراگیر شهری به حوزههایی قابل سکون .تبدیل میشود که متیتتوان بته
آنها مفهوم عام محلهی مسکونی را نسب .داد ولی چنانچه یتک محلتهی مستکونی از ستطح
محدود به سطح عمومی و خاص خود نرسد ،هوی .آن قابلتشخی

نخواهد بود و همتواره

خطر شبیه شدن به دیگر محالت آن را تهدید و امکان احراز هویت .را از آن ستلب متیکنتد
محالت شهر گرچه حکم اعضای یک پیکر دارند ،ولی اگر از یکدیگر تشتخی

داده نشتوند،

فرایند احراز هوی .ناتمام خواهد ماند
مهمتری عامل تشخی

یک محله از محلهی دیگر ،به عامل کالبد محله برمیگتردد تتراکم و

ساخ .و ساز ،رنگ و مصالح غالب ،از ابتداییتری موارد به ختاطر ستپردنی در ستطح یتک
شهر هستند که انتیار میرود محله تا حد امکتان بته آنهتا وفتادار بمانتد پت

از آن معمتوالً

قدم .خانهها ،سبک ساخ .آنها و خط بام فضاهای شهری در یتک شتهر ،نتاظر را متوجته
خود میسازند ای شاخصهها میتواند مخاطب عام را به سترع .بتهستوی تشتخی
محلهی مورد بح

اینکته

در کدام شهر واق اس ،.هدای .کند در ای میتان شاخصتههتای انستانی

نیز باید در کنار شاخصههای کالبدی به کمک تشخ

بخشی به محله بیایند میتزان و نحتوهی

حضور ساکنان در سطح محله ،نحوهی زندگی شتبانهی محلته ،چگتونگی جابجتایی افتراد در
سطح آن و تبلور اعتقادات ،باورهتا و نمادهتای متردم شتهر در محلته ،فعالیت.هتای ویتژه و
چگونگی دخل و تصر و مشارک .ساکنان در استفاده و نگهداری فضاهای محله ،آن دستته
از کنشهای ساکنان یک محله هستند که میتوانند برای ساکنان یتک شتهر معنتادار و معتر
"بچهمحل" های آن موض باشند؛ همهی ای ها عواملی هستند که در ه یک ناظر ختارجی
با وجود تماس محدودی که با شهر و محله دارد ،میتوانند نقش ببندنتد پت

بایتد در محلته

به آنها توجه شود و تغییرات محله ای شاخصهها را تضعیز نکند
برای تحقق همکاری مردم با سراهای محله باید آگاهی شهروندان را افزایش داد؛ بتا برگتزاری
کالسهای آموزخ شهروندی ،پخش کلیپهای آموزشی در پارکهتا ،تیزرهتای تبلیغتاتی و

میتوان ای آگاهی را افزایش داد و شهروندان را با وظایز خود آشنا کرد
برای ایجاد همبستگی اجتماعی بیشتر در بی افراد محله و ایجاد عالقته بتی آنتان ،راهتی کته
میتواند در ای مسیر مر ر باشد تشویق شهروندان به شترک .در هتماندیشتیهتا و جلستات
تصمیمگیری محلی اس.؛ شناسایی افراد سرشناس و نخبه و یتا افتراد زحمت.کتش محتل و
استفاده از تجربیات کاری افراد نیز بتیتتأ یر نیست ،.همچنتی برگتزاری مستابقات و اجترای
برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز میتواند مفید واق شود
با توجه به مردمی بودن سرای محالت و برای نهادینه کردن اهدا آنها باید رابطهی آنهتا را
با مردم محله مستحکمتر کرد تا بتوان از ای طریق ،ح

تعلق محلی را در متردم افتزایش داد

و زمینهی ارتباط بی مردم و شورایاری بیشتر شود تا مردم به مستائل محلتی ختود حستاس
باشند و احساس وظیفه کنند و بتوانند مشکالت خود را بتا شتورایاری و متدیر محلته مطترح
کرده و از آن طریق پیگیری کنند
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