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 چکيده

توانند موجبات  گیری سرمايۀ اجتماعی و نهادينگی آنها می صورت شكل ها در شوراياری محله

مسئول بودن نهادهای محلی را توسعۀ محلی، افزايش مشارکت مردم در ادارۀ امور محلی و 

ای به مطالعه و  اين پژوهش با روش تحقیق کیفی و با رهیافت نظريۀ زمینه. فراهم کنند

های شهر تهران  شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادينگی شوراياری محله شناسی جامعه آسیب

مرانی خوب و هايی در زمینۀ سرمايۀ اجتماعی و حك برای افزايش دقت از پژوهش. پردازد می

در مطالعۀ شوراهای اسالمی شهر، استفاده « جاجرمی ايمانی»ها از مدل  نیز برای تحلیل يافته

فقدان نهادينگی شورای اسالمی »ها بیانگر اين است که عواملی نظیر  تحلیل يافته. شده است

امل فقدان تع»و « ابهام در قوانین»، «فقدان نظارت»، «محدوديت نهادی شوراياری»، «شهر

اعضای . ها شده است شوراياری محله« فقدان نهادينگی»موجب « گروهی متقابل برون

و « خواهی حمايت»از دو راهبرد « فقدان نهادينگی»ها برای چیرگی بر  شوراياری محله

ها  زمانی از سوی شوراياری محله« خواهی حمايت»راهبرد . کنند استفاده می« نهادخواهی»

گروهی دچار تنش شده باشند و  گروهی و برون عامل و روابط درونشود که در ت استفاده می

درصورتی که تعامل سازنده با شورای شهر و ستاد شوراياری نداشته باشند، شوراياری 

فقدان »کارگیری اين راهبردها در مقابل  به. کنند استفاده می« نهادخواهی»ها از راهبرد  محله

 .را به همراه دارد« صور ناکامیت»و « امیدواری»، پیامدهای «نهادينگی

 شهر شوراياری، اجتماعی، سرمايۀ محلی، حكومت محلی، توسعۀ: هاي كليدي واژه

 .تهران
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 مقدمه و بيان مسئله
های  ای در دهه های جديد از رشد شهری و محله گیری مقیاس رشد فزايندۀ شهرنشینی و شكل

های نوينی مواجه  ی معاصر، با چالشويژه در شهر تهران موجب شده است که شهرنشین اخیر به

نگری و  ای، جامع به دلیل گستردگی و پیچیدگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله. شود

به نظر  (.831  سروستانی، صديق) ناپذير است های مختلف مسئله اجتناب توجه به ابعاد و جنبه

شهرهاست؛ و  حل مشكالت کالنپرداختن به محله، تنها راهكار عملی در  ،(591 ) مامفورد

ای از زندگی فرد  اينكه محله و اجتماع، نقش والدين يک خانواده را دارد که در هر مرحله

داند که ساکنان خود  ای رفاهی می محله را وسیله  لوکوربوزيه. تواند نقش حمايتی داشته باشد می

، محله و اجتماع را هر دو انديشمند. دارد های شهر و شهرنشینی محفوظ می را از آسیب

شهر، نقش اساسی  (.851  معصومی،) پندارند راهكاری برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان می

. در ساختار مجموعۀ اجتماعی دارد و پديدۀ شهری ارتباط مستقیمی با ساماندهی اجتماعی دارد

شناختی و  تی، روانشناخ تحلیل بوم  و  شناختی شهرنشینی صرفاً به تجزيه حال وجه جامعه با اين

های  ها، شرايط جانبی رويه اهمیت اين پديده. شود اجتماعی ساماندهی محدود نمی

بر اين باور است که   با توجه به اين ريموند لدرو. شود شناختی جهانی را شامل می جامعه

 باقری) شناختی شهرها همواره با همزيستی جمعی شكل گرفته است موضوع بررسی جامعه

  گذاران شهری، بیشتر به سطوح پايین ريزان اجتماعی و سیاست در اين میان برنامه (.551  بنجار،

 .اند ای توجه و تأکید کرده تر زندگی محله و ملموس

بر مهندسی اجتماعی بود  که بر همین اساس مطرح شده است مبتنی« توسعۀ محلۀ مبنا»مفهوم 

همچنین . پردازد شخص محلی و خُرد میهای ذهنی به ابعاد م جای نگرش کالن و مقیاس و به

های  جای پرداختن به تودۀ مكانیكی که امكان مديريت کالن شهری ندارد به اندازه به

در اين رويكرد، نگاه . انديشد می( شهری های محله) پذير و واحدهای ارگانیكی مشخص مديريت

های  و با تأکید بر سرمايه« مبنادارايی »بر نگرش  ها، مبتنی گذاران به محله ريزان و سیاست برنامه

( مبنا محلۀ) توسعۀ محلی (.39 پور، حاجی) اجتماعی شهروندان و نهادهای مدنی محلی است

گیری را دارد و بايد آگاهانه  هاست که هر فردی حق مشارکت در تصمیم فرض بر اين پیش مبتنی

ل محله و افراد آن مسئول درضمن هر فرد در قبا. در آن شرکت کند و در ادارۀ امور سهیم باشد

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Le corbusie  
2. Ledrut  
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دربارۀ توسعۀ   من فیلیپس و پیت. است و بايد برای بهترشدن محیط زندگی خود تالش کند

. کند مثابۀ يک فرآيند تعريف می محلی، دو نگرش دارند؛ يک نگرش اينكه توسعۀ محلی را به

مسائل عممی را آموزند چگونه با هم کار و  يعنی توسعۀ محلی فرآيندی است که در آن افراد می

مثابۀ  نگاه ديگر اينكه توسعۀ محلی به (.جمعی عمل يادگیری) فصل کنند و در کنار يكديگر حل

گیری و  طبق اين تعريف، توسعۀ محلی نتیجۀ تصمیم. شود يک برآيند و نتیجه تعريف می

عبارت ديگر  به. کند سازی در سطح محلی است که به بهترشدن اجتماع محلی کمک می تصمیم

محیطی، اجتماعی،  های مختلف کالبدی، زيست قدام جمعی که نتیجۀ آن، توسعه در بخشا

 (.115  من، پیت و فیلیپس) اقتصادی و فرهنگی است

طور کلی  به. است« سرمايۀ اجتماعی»يكی از مفاهیم مهم و مرتبط با توسعۀ محلی، مفهوم 

ای  لوم اجتماعی وارد شد و دريچههای اخیر به حوزۀ ع ای است که در سال سرمايۀ اجتماعی واژه

گران  امروزه بسیاری از تحلیل. يابی مسائل اقتصادی و اجتماعی گشود در تحلیل و علت  تازه

ويژه استقرار جامعۀ مدنی، از اين  اجتماعی برای توضیح طیف وسیعی از فرآيندهای اجتماعی ،به

 (.13: 839  پور، حاجی) گیرند واژه در عرصۀ عمومی کمک می

جای  هاجرت و افزايش جمعیت همراه با جريان شهرنشینی در جوامع در حال توسعه، بهم

ها منجر شده  مانند توسعۀ فرهنگی و رفاه اجتماعی به گسترش تنش  های نوگرايانه تحقق آرمان

 جمعیت انباشت و توسعه به منجر سوم، جهان جوامع در توسعه اين فرآيند شهرنشینی و. است

 سويک از تهران شهرکالن در. است شده خاص شهر يک در سرمايه و منابع تمرکز درنهايت و

 فقدان ديگر سوی از و گوناگون اجتماعی و فرهنگی هایزمینه با شهری های محله وجود

موجب ( اجتماعی سرمايۀ فقدان) شهر شوراهای و شهروندان بین تعامل و روابط و نهادينگی

برای حل اين مسئله، طرف سوم يا ضمانت   کستونپا. ناکارامدی شوراهای شهر شده است

 های گیری و رشد آن، سرمايۀ اجتماعی در محله کند که با شكل اجرايی رسمی را پیشنهاد می

ها واسطۀ بین مردم و شوراها،  درواقع شوراياری محله (.555  پاکستون،) يابد می افزايش شهری

 واسطۀ و عامل که شوندمی قلمداد سوم طرف و رسمی اجرايی ضامن و شهرداران در نقش

 در شوراها که، کرد توجه نكته اين به بايد البته. هستند شهری مديران و شهروندان همكاری

 شورا بايد ابتدا که است صورت بدين شورايی مديريت و ساختار. اندشده تشكیل ناقص ايران

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Phillips and Pittman    
2. Paxton 
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 صورتبه 835  سال، هاشوراياری انتخابات از قبل تا محله. بگیرد شكل محله سطح در

 انتخاب بدون تهران شهر در درحقیقت. نداشت جايگاهی تهران شهر در شد، شروع آزمايشی

 تهران شهرکالن. است شده تشكیل شهر شورای منطقه، شورای و ناحیه شورای محلی، شورای

 یتنهايبه شهر شورای که است دشوار بنابراين. دارد محله 831 و منطقه    میلیونی، جمعیتی

 شهر، اين مشكالت و مسائل گستردۀ حجم دلیل به پس. باشد شهر اين مديريت و کنترل به قادر

. نیستند مشكالت پاسخگوی يافتند، افزايش نفر  8 به جديد دورۀ در که شورا نفرۀ 9  اعضای

 ستاد در گذاریسیاست و گیریتصمیم شیوِۀ و نیست پذير امكان مشكالت کامل بررسی درنتیجه

برای پرکردن اين خأل و نیز مديريت بهتر و کارامدتر، . منطبق با نیازهای محلی نیست( شورا)

 شهر اسالمی شورای اعضای. باشند شوراها و مردم بین واسطی تا شدند تشكیل ها شوراياری

 حكومت عناصر از يكی هامحله شوراياری. دادند تشكیل را ها شوراياری دوم، دورۀ در تهران

 دورۀ در تهران شهر منطقۀ    شوراياری. شوندمی شناخته کوچک مقیاس در نتهرا شهر محلی

 .جانشین است شوراياران احتساب با شورايار نفر 8911 و محله 831شامل سوم

، افزايش سرمايۀ اجتماعی در سطح خرد، میانه و کالن در میان  به باور پوسنر و بويكس

هروندان دربارۀ امور عمومی و پرورش توانايی شهروندان و شورايارها، موجب افزايش آگاهی ش

های  های نامبرده از شاخص شود، که گزينه های حكومتی برای همكاری با يكديگر می بوروکرات

 خُرد، يا فردی سطح در اجتماعی سرمايۀ (. 1: 831  ايمانی، و ازکیا) توسعۀ محلی هستند

 و دارد عضويت هايیشبكه يا شبكه در هک گیرد می بر در را جامعه افراد از يک هر به معموالً

بر اعتماد میان  سطح گروهی يا میانه، روابط مبتنی. است مفید فرد برای عضويت از ناشی منافع

در سطح اجتماعی يا کالن، تعداد زياد . شود اعضای گروه موجب تشكیل سرمايۀ اجتماعی می

ها بر پايۀ اعتماد، سرمايۀ اجتماعی گیری روابط افقی میان آن های داوطلب در جامعه و شكل گروه

شورايارهای محله از جمله سازوکارهايی هستند که  (.839 : فوکوياما) کند را تولید می

توانند اسباب گسترش نهادهای غیردولتی، افزايش مشارکت مردم در  درصورت نهادينگی می

رود با سازمان  تظار میان. پذيری نهاد مديريت شهری را فراهم کنند ادارۀ امور خود و مسئولیت

يافتگی هدايت  نیافتگی شهری موجود تا اندازۀ زيادی به سمت توسعه دموکراتیک محلی، توسعه

ها، ناکارايی و  توان گفت ضرورت و اهمیت پژوهش، شناسايی کژکارکردی رو می از اين. شود

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Posner and Boix  
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ف چرايی های تعاملی شورايارها با شهروندان و مديران شهری و نیز کش اثربودن کنش بی

شناسايی، پیروز شدن و . نگرفتن سرمايۀ اجتماعی در سه سطح خرد، میانه و کالن است شكل

. تواند زمینه را برای توسعۀ محلی فراهم کند های شهر تهران، می حل مسائل شوراياری

درصورت پذيرش ارتباط بین سرمايۀ اجتماعی و توسعۀ محلی، تضعیف نهادهای داوطلبانه 

رو جستجو برای شناخت عوامل مؤثر بر عملكرد  از اين. توسعۀ محلی شود ممكن است مانع

درواقع هدف  (. 1: 831  ايمانی، و ازکیا) شناسی توسعه است ها وظیفۀ مهم جامعه شوراياری

 فوکوياما،) پژوهش با تأکید بر ارتباط بین سرمايۀ اجتماعی، حكمرانی خوب و توسعۀ محلی

ها  شناختی فقدان نهادينگی شوراياری محله بررسی جامعه» ،(831  کلمن، ؛831  پاتنام، ؛839 

رو مهمترين پرسش  از اين. است« بین شهروندان تهران، شورای اسالمی شهر و مديران شهرداری

در « ها تأثیر دارد؟ نهادينگی شوراياری محله چه عواملی بر بی»اين پژوهش عبارت است از اينكه 

 :ی نیز بیان شده است که عبارتند ازهای فرع کنار پرسش اصلی پرسش

 ها در توسعۀ محلی و نهادينگی آنها چیست؟ نقش سرمايۀ اجتماعی شوراياری محله

همكاری و روابط شوراياران با شهروندان، مسئوالن محلی و شورای اسالمی شهر چگونه 

 است؟

 چارچوب نظري
را سال ( شده پذيرفته اکنون نچهآ مشابه معنای با) بار هانیفَن واژۀ سرمايۀ اجتماعی  نخستین

ها دربارۀ سرمايۀ اجتماعی  براساس نوشته (.111  ولكاك، از نقل به) کار برد به 1 5 

های گسترده را  ها برخی سازگاری اگرچه تعريف. های گوناگونی برای آن وجود دارد تعريف

هايی در روش  البته تفاوت. کاررفته بسیار متنوع است های به دهد؛ اما شاخصه نشان می

همچنین در يک سطح عملیاتی، تفسیرها از آنچه . سازی سرمايۀ اجتماعی وجود دارد مفهوم

 .سرمايۀ اجتماعی هست يا نیست گوناگون است

: پردازان معاصر، آورده شده است هايی از تعاريف برگزيدۀ سرمايۀ اجتماعی از نظريه نمونه

توانند کارايی جامعه را  هايی که می نجارها و شبكهاعتماد، ه: های سازمان اجتماعی مانند ويژگی»

توانايی بازيگران برای پاسداری از » (.831  پاتنام،) «های هماهنگ، بهبود دهند با تسهیل فعالیت

 پورتس،) های اجتماعی و ساختارهای ديگر اجتماعی واسطۀ امتیاز عضويت در شبكه منافع به

 «های اجتماعی فرد دارد قابل که ريشه در شبكهاطالعات، اعتماد و هنجارهای مت» (.553 
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سرمايۀ اجتماعی نمود يک هنجار غیررسمی است که همیاری بین دو يا چند » (.111  ولكاك،)

 (.111  فوکوياما،) «کند نفر را تقويت می

 :داند پاکستون سرمايۀ اجتماعی را متشكل از دو وجه پیوندهای عینی و ذهنی می

اين . کند ای عینی که افراد را به يكديگر مرتبط می اختار شبكهيعنی س :پیوندهای عینی

 .دهندۀ همكاری افراد در فضای اجتماعی با يكديگر است شاخص نشان

های خاصی دارد مانند همكاری دوجانبه،  پیوندهای میان افراد که ويژگی :پیوندهای ذهنی

 (.555 پاکستون، ) اعتماد و احساس مثبت

. ای سرمايۀ اجتماعی در سه سطح خُرد، میانه و کالن بررسی شده در اين پژوهش نظريه

. و لین مشاهده کرد  توان در نظريات بورديو سرمايۀ اجتماعی در سطح خرد و فردی را می

. بورديو در بحث از انواع سرمايه به سه نوع سرمايۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره دارد

شود و به شكل حقوق مالكیت  یماً به پول تبديل میدرنگ و مستق که بی« سرمايۀ اقتصادی»

سرمايۀ »های آموزشی نهادينه است؛  که به شكل کیفیت« سرمايۀ فرهنگی»شود؛  نهادينه می

 صورت القاب اشرافی توان آن را به اجتماعی تشكیل شده و می( روابط) که از تعهدات« اجتماعی

لین با بیان نظريۀ منابع اجتماعی مشخصاً اين  (.9: 539  بورديو،) نهادينه کرد( شهرت و اصالت)

 در نهفته منابع) مسئله را مطرح کرده است که دستیابی به منابع اجتماعی و استفاده از آنها

 لین،)   اقتصادی بهتر منجر شود های اجتماعی ممكن است به موقعیت( اجتماعی های شبكه

ع اجتماعی غیررسمی را ابزاری برای شناختی، مناب وی از ديدگاه فردگرايی روش (.3: 555 

همچنین وی به منافع  (.93:  83  تاجبخش،) برد کار می بررسی قابلیت تحرك اجتماعی به

ضروری سرمايۀ اجتماعی متمرکز است و سرمايۀ اجتماعی را در درجۀ اول عاملی ضروری 

اگرچه به نظر . نندک گذاری می داند که افراد برای کسب سود خود در روابط اجتماعی سرمايه می

های ارتباطی، به نفع  گذاری مانند سرمايۀ انسانی و همۀ دارايی لین ممكن است اين سرمايه

 نگاه میانه به سرمايۀ اجتماعی در نظريات (.838  خامنه، موسوی) توسعۀ جامعه نیز منجر شود

انوادگی و های خ سطح تحلیل کلمن، افراد در زمینه. شود ديده می« اُفه و فوش»و« کلمن»

بر منافع برای فرد، درصورت تكرار و  کند که سرمايۀ اجتماعی عالوه اجتماعی است؛ وی بیان می

 کلمن،) پايبندی همۀ اعضای گروه به تعهدات خويش، منافع جمعی را نیز درپی خواهد داشت

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Buordiue 
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 اُفه) کنند اُفه و فوش اشكال انجمن را به سه گروه نخستین، دومین و سومین تقسیم می (.831 

وی . گیرد های خاص انجمن با همكاری اعضاء شكل می ها و طرح برنامه (. 11  فوش، و

ها و اعضای آن  پذيری بااليی دارند و تعداد انجمن های انجمن ای که مردم ويژگی گويد جامعه می

ر، کنند؛ درنتیجه اين منابع انتشا فراوان است، آنها به انتشار منابع اجتماعی و اخالقی کمک می

نگاه کالن به  (.831  فیروزآبادی،) شود موجب نتايج مثبت فراوانی از قبیل توسعۀ اجتماعی می

به عقیدۀ فوکوياما، افزايش . شود فوکوياما و پاتنام مشاهده می سرمايۀ اجتماعی در نظريات

سرمايۀ اجتماعی يک جامعه، موجب پیدايش و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کاراتر و مؤثرتر 

زنی و مراقبت بر اجرای مفاد  های مربوط به چانه زيرا منجر به حذف يا کاهش هزينه. د شدخواه

وی همچنین کارکرد ديگر سرمايۀ اجتماعی در سطح کالن را . شود قراردادهای اقتصادی می

های اخیر  جامعۀ مدنی که سال». داند تقويت دموکراسی پايدار از راه تقويت جامعۀ مدنی می

ساالری بوده است در مقیاس وسیعی محصول سرمايۀ  های مردم پردازی توجه نظريهبسیار کانون 

پاتنام مفهوم سرمايۀ اجتماعی را فراتر از سطح فردی  (.8 : 839  فوکوياما،) «اجتماعی است

ای و ملی و نوع تأثیرات  گیرد و به چگونگی کارکرد سرمايۀ اجتماعی در سطح منطقه کار می به

 پاتنام،) مند است ر نهادهای دموکراتیک و درنهايت توسعۀ اقتصادی عالقهسرمايۀ اجتماعی ب

 (.831  فیروزآبادی، از نقل به 111 

بر تأيید ارتباط بین سرمايۀ اجتماعی و توسعه و نیز عملكرد   های فراوانی مبنی پژوهش

 جاجرمی، ايمانی ؛ 11  رايس، ؛831  پاتنام، ؛553  کوساك،) حكومت محلی وجود دارد

براساس چارچوب نظری سرمايۀ  (.111  نارايان، و ولكاك ؛ 11  پاسنر، و بويكس ؛831 

مهمترين عامل . مستقیم مؤثرند اجتماعی عوامل بسیاری بر عملكرد حكومت محلی مستقیم يا غیر

اين عامل به توانايی نخبگان . مؤثر بر عملكرد، ظرفیت حل مسئله در حكومت محلی است

متغیرهای زيادی بر اين عامل تأثیرگذارند که عبارتند . و توافق اشاره داردمحلی برای همكاری 

از فرهنگ سیاسی نخبگان محلی که خود متأثر از متغیرهای پیشینۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

موجودی سرمايۀ اجتماعی جامعۀ محلی نیز بر فرهنگ . و میزان سرمايۀ اجتماعی آنهاست

. اين موجودی برآمده از پیشینۀ تاريخی جامعه و تحوالت آن است. سیاسی نخبگان تأثیر دارد

 اشكال است ممكن که) منابع جامعۀ محلی مانند ثروت با شكل سازمانی حكومت محلی

و میزان استقالل آن از سطوح باالتر حكومت نیز بر ظرفیت حل مسئله ( باشد داشته مختلفی
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دهند  ها نشان می ها و پژوهش مجموع نظريه (.831  ايمانی، و ازکیا) حكومت محلی تأثیر دارند

های  که عامل سرمايۀ اجتماعی، عاملی مهم در حكمرانی محلی و عملكرد مناسب حكومت

نقطۀ اشتراك آنها اين است که برای تحقق و نهادينگی حكمرانی مناسب محلی و . محلی است

 .دستیابی به توسعۀ محلی، سرمايۀ اجتماعی الزم و ضروری است

 تحقيق روش

های کیفی و  برای تحلیل داده  ای های تحقیق از روش نظريۀ زمینه با توجه به اهداف و پرسش

ای اين امكان را برای  روش نظريۀ زمینه. تولید مفاهیم و الگوهای نظری استفاده شده است

و ها  شده، آنها را به مفاهیم، موضوع های گردآوری کند که با بررسی داده پژوهشگر فراهم می

ها را  امكانی که موضوع شوراياری محله (.831  ايمانی،) درنهايت الگوهای پارادايمی تبديل کند

ای حاصل از تجربۀ بومی بررسی و تحلیل  شده بلكه با نظريه های نظری تعیین نه در چارچوب

که اين بدان معنی نیست . آيد ها بیرون می ای، تئوری از دل داده در روش نظريۀ زمینه. کند می

ها، تحلیل  آوری داده شود، بلكه در اين روش مراحل جمع همۀ مراحل آن جدا از هم اجرا می

 شوند و حالت دورانی دارد صورت رهیافتی منسجم و مرتبط ديده می ها و ساخت تئوری به داده

های اولیه دربارۀ يک سؤال تحقیق شروع شده و به  ای با ايده تئوری زمینه (.559  چامبرلین،)

شناسی علل فقدان  بیشتر مباحث مطرح در پژوهش به آسیب .شود لید گزارش از نتايج ختم میتو

گونه نگرش به مسئله را  پردازد که اين ها می گیری سرمايۀ اجتماعی بین شوراياری محله شكل

دهد تا در قیاس  اين درك فرآيندمحور، به فرد امكان می. نام نهاد  «محور رهیافت نشانه»توان  می

 فلیک،) را با حساسیت بیشتر دريابد 8«فهمی درون»شناختی  های خطی، اصول معرفت ا طرحب

 :ای عبارتند از دهندۀ روش نظريۀ زمینه اجزای اصلی تشكیل (.8  : 833 

شود که متناسب با  ای به محققان پیشنهاد می در روش نظريۀ زمینه: ها آوری داده جمع( الف

ها در تئوری  آوری داده های جمع روش. خاصی بهره گیرند های اهداف و تحقیق خود از روش

 کوربین، و استراس) مشابه است... های تحقیق کیفی، مصاحبه، مشاهده و ای با ساير روش زمینه

مصاحبۀ (  های گردآوری اطالعات و داده در اين پژوهش عبارت بودند از  تكنیک (.5 : 839 

مشاهدۀ مشارکتی، حضور در (  طقۀ شهر تهران، من   های  ناقص با اعضای شوراياری محله

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Grounded Theory 

2. Symptom-Oriented Approach 
3. Verstehen 
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ها و رفتارهای  برداری از نگرش های اعضای شوراياری و مشاهده و ياداشت جلسات و نشست

های متمرکز با اعضای شوراياری  گروه متمرکز، برگزاری گروه( 8کالمی شوراياران و مسئوالن، 

منتشرشده زير   -19های  اياران شمارهمطالعات اسنادی، شامل مطالعۀ نشريۀ شور( 1ها و  محله

شوراياری  های انجمن تشكیل) نظر ستاد هماهنگی شوراياری، مصوبات شورای اسالمی شهر

شهری شورای اسالمی  ؛ الزام کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زيست833 شهر تهران، مصوب 

   منشور اخالقیدستورالعمل انتخاب شوراياران، ) ها دستورالعمل ،( 83 شهر تهران، مصوب 

نامۀ تشكیل  انضباطی، داخلی و آيین) ها نامه اساسنامۀ شوراياری و آيین ،(ای شوراياران حرفه

 (.ها های تخصصی شوراياری کارگروه

های تحلیلی و تعبیر و تفسیری است که برای  بخش دوم شامل روش: ها يافته تحلیل( ب

پردازی از  های مفهوم ها شامل شیوه ين روشا. رود کار می ها به ها يا نظريه رسیدن به يافته

موسوم است و چگونگی آن برحسب نوع آموزش، « کدگذاری»هاست و اين مرحله به  داده

. در اين مرحله سه نوع کدگذاری وجود دارد (.1 : همان) کند تجربه و هدف محقق تغییر می

مورد مطالعه بادقت های مربوط به پديدۀ  ، بخشی از تحلیل که در آن داده کدگذاری باز

های جدا تقسیم و برای  ها به بخش در اين کدگذاری داده. شود بندی می گذاری و عنوان نام

ها  هايی که داده هايی دربارۀ پديده اند و پرسش ها بررسی شده ها و تفاوت دست آوردن مشابهت به

قدم در کدگذاری باز ها اولین  پردازی داده گذاری و مفهوم نام. حاکی از آنند، مطرح شده است

شمار  ای به هستند و عناصر سازندۀ نظريۀ زمینه« مفاهیم»گذاری  که محصول نام( 18: همان) است

تر  های اصلی های فرعی به موضوع فرآيند مرتبط کردن موضوع  کدگذاری محوری. آيند می

ها  ه موضوعها متمرکزتر است و تالش شد البته در کدگذاری محوری استفاده از اين روش. است

درواقع با تعیین مفاهیم  (.889: 833 فلیک، ) ايجاد و کشف شوند 8«الگوی پارادايمی»براساس 

طور که در مباحث نظری گفته شد، در  همان. رسد ها، مرحلۀ کدگذاری باز به پايان می و موضوع

ار دهد و آمده از کدگذاری باز را در نظمی منطقی قر دست به« مقوالت»اين مرحله محقق بايد 

ها در  شده به مفاهیم و موضوع های تجزيه عبارتی داده به. ارتباط آنها را با هم مشخص کند

کاربردن يک  اين کار با به. بايست با شیوۀ جديدی به يكديگر مرتبط شوند کدگذاری محوری می

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Open Coding 

2. Axial Coding 
3. Paradaigm Model 
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دهای راهبر»،  «گر شرايط مداخله»، «زمینه»، «پديده»، «شرايط علّی»الگوی پارادايمی شامل 

، کدگذاری محوری را در  «کدگذاری گزينشی». انجام شده است« پیامدها»و « کنش متقابل/کنش

بندی با ساير  گیری و پیوند هر دسته در اين مرحله شكل. دهد تر ادامه می سطحی باالتر و انتزاعی

 8«ای تههس پديدۀ»در مرحلۀ کدگذاری گزينشی يا انتخابی،  (.883: همان) شود ها تشريح می گروه

 (.559 چامبرلین، ) شوند مند با آن مرتبط می صورت نظام ها به و ساير موضوع  شناسايی

وجود آمده  ای، ماهیت و معنای تئوری به بزرگترين آشفتگی در تئوری زمینه: سازی تئوری( ج

های تحقیق با ارائۀ  تئوری از منظر گلسر و استراس نوعی استراتژی مديريت داده. است

گلسر و استراس بر اين باورند . سازی برای توصیف و تبیین آنهاست ی مفهومها شیوه

 1شوند، تئوری بزرگ و کالن مدنظر مرتون و گیدنز ای تولید می هايی که در تئوری زمینه تئوری

ضمن آنكه در . کنند های بزرگ و کالن تولید نمی گاه روايت ها هیچ درواقع اين تئوری. نیست

های عملیاتی و اجرايی کوچكی هم نیستند که بتوانیم در زندگی  ا، فرضیهه مقابل، اين تئوری

ای، مهمترين روش ساخت  در تئوری زمینه (.553 گلسر و استراس، ) .کار ببريم روزمره به

های مختلف  گروه ها و خرده صورت که در اين روش، گروه بدين. ای است تئوری، تحلیل مقايسه

 .آيد صورت تئوری درمی های موجود میان آنها به تفاوتشوند و  با يكديگر مقايسه می

 كنندگان چارچوب آماري و مشاركت

نامند بلكه به آنها  کننده در تحقیق را فرد يا نمونه نمی در پژوهش کیفی افراد شرکت

در پژوهش کیفی معیار دقیقی برای تعیین حجم . گويند می 9«رسان اطالع»يا « کننده مشارکت»

با اين وجود عواملی مانند هدف از . کننده وجود ندارد افراد مطلع و مشارکت نمونه يا تعداد

 جاجرمی، ايمانی) گیری و روش مطالعه در تعیین حجم نمونه مؤثر است گیری، نوع نمونه نمونه

آوری اطالعات از افراد باتجربه در  گیری، جمع در اين پژوهش هدف از نمونه (.1 : 831 

با . ها، نظرات و رفتارهای مؤثر بر عملكردشان در اين سازمان است شوراياری شهر و انگیزه

شود به  دار برمبنای تئوری، تعداد افراد نمونه محدود می گیری هدف توجه به انتخاب نمونه

بر افراد، به منابع  اين پژوهش عالوه. اعضای شوراياری و کسانی که با شوراياری همكاری دارند

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Intervening Conditions 
2. Selective Coding 

3. Core Category 

4. Giddens 
5. Informants 
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های مربوط به پديده در آنها، توجه دارد؛ درنتیجه بخش ديگری  دهموجود نیز به سبب وجود دا

بنابراين چارچوب آماری موارد . يابد از چارچوب آماری به اين اسناد ومنابع اختصاص می

کنندگان شامل مطالعات اسنادی و تحقیق میدانی در زمینۀ شوراياری  شده و مشارکت بررسی

های، مسئوالن و شهروندان شهر تهران  راياران محلهدر تحقیق میدانی چارچوب آماری شو. است

بر  عالوه. اند و با آنها همكاری دارند های شوراياری آگاه گیرد که از وجود و فعالیت را دربرمی

نظر به انتخاب روش . های کیفی نیز توجه داشت های مختلف نمونه برای روش اين بايد به حجم

مصاحبه يا مشاهده بسنده « 81-91»الً اين روش به حدود ای برای اين مطالعه، معمو تئوری زمینه

 حال هالووی و ايمی با اين (.831  جاجرمی، ايمانی از نقل به 559  سندلوسكی،) شده است
بر  

 (.19  :839  ايمی، و هالووی) کننده برای مطالعات کافی است مشارکت« 1–11»اين باورند که 

مصاحبه با  1 گانۀ شهر تهران و   ياری مناطق مصاحبه با اعضای شورا   در اين پژوهش 

و « تاکسیرانی»و « مختاری -ی تخت»های  گروه متمرکز با شوراياران محله 8شهروندان تهرانی، 

های منطقۀ  مشاهدۀ مشارکتی شامل نشست دبیران شوراياری محله 1، 3 دبیر شوراياران منطقۀ 

ران، نشست مسئوالن، شورای شهر و منطقۀ ته   های  ، نشست دبیران شوراياری محله1 

واحد   های پراکنده با مسئوالن ستاد شوراياری و  ها و مصاحبه و نشست 9 شوراياران منطقۀ 

شود که با توجه به بیان  واحد مشاهداتی می  1اطالعاتی اسنادی انجام شده است که درمجموع 

 .سندلوفسكی، هالووی و ايمی کافی است

 ها تحليل يافته
 .شده است کنندگان دو پرسش اصلی مطرح صاحبه با مشارکتهنگام م

مشكالت و موانع پیش روی شوراياری چیست؟ اين پرسش بیشتر موانع، مشكالت و  . 

 .های کار شوراياری بادقت بررسی کرد سختی

تعامل و همكاری شوراياری چگونه است؟ اين پرسش به تعامل شوراياری با شوراياری  . 

شهرداری، شورای شهر، نهادهای دولتی و غیردولتی و شهروندان های ديگر، مسئوالن  محله

 .پردازد می

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Holloway & Immy 
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 گلسر) گیری نظری است های بیشتر و نمونه آوری داده ای، راهنمايی برای جمع موضوع هسته

برای . ای درواقع همان پديدۀ اصلی است که بررسی شد موضوع هسته (.553  استراس، و

ها و نحوۀ آرايش  کردن يادداشت های کدگذاری، خالصه شناسايی اين موضوع توجه به فهرست

ای  ای تغییر کرده و پديده ای پديدۀ هسته البته گاهی در تئوری زمینه. کند ها کمک مهمی می شبكه

موضوع . کند متفاوت از آنچه در ابتدا مفروض بود نقش محوری نسبت به مسئلۀ اصلی پیدا می

شده و موقعیت محوری  های محوری مهم، مشخص وعای براساس روابط خود با ساير موض هسته

پس از اين مراحل يعنی  (.831  جاجرمی، ايمانی از نقل به 38  -1: 111  باهم،) در شبكه دارد

اين فرآيند در مراحل زير انجام شده . ای تولید شد های محوری، تئوری زمینه موضوع درآمیختن

 .است

 .بیان و شرح طرح داستان -

 .ای با استفاده از مدل پارادايمی های فرعی با موضوع هسته موضوع ارتباط دادن -

ها، شناسايی  در اين مرحله طیف مقادير موضوع. ها در يک سطح ارتباط دادن موضوع -

 .شود می

 .ها اعتبارِ بخشی از روابط براساس داده -

 (.همان) بیشتر طرح داستان وتعديل اصالح و جرح -

کنیم و آن را برحسب  ی اصلی را يک پديده تعريف میا برهمین اساس موضوع هسته

های ديگر براساس الگو، به اين موضوع مرتبط  سپس موضوع. دهیم هايش توسعه می ويژگی

محقق بار ديگر به شرح . شوند ها برحسب روابط پارادايمی مرتب می سپس موضوع. شوند می

با . شود وصیفی اندکی بیشتر میتنها در اين شرايط است که جزئیات ت. گردد بازمی  داستان

تواند شروع به تنظیم کند و تنظیم مجدد موضوع  گر می استفاده از داستان در نقش راهنما، تحلیل

روايتی تحلیلی از . برحسب پارادايم را تا زمانی ادامه دهد که به نظر برسد داستان تناسب دارد

صورت فهرستی از عناوين باقی  هها فقط ب در غیر اين صورت موضوع. شود داستان فراهم می

 (.39 : 831  جاجرمی،  ايمانی) مانند می

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــ
1. Story Line 
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 پردازي خط اصلي داستان انتقال از توصيف به مفهوم

ها، مفاهیم و  در داده« فقدان نهادينگی شوراياری»در اين پژوهش با توجه به تكرار مفهوم 

البته . انتخاب شده است« ای هسته»ها و الگوهای پارادايمی اين مفهوم در نقش پديدۀ  موضوع

ها و توانايی جذب  داليل ديگری مانند قدرت جذب بیشتر اين موضوع نسبت به ساير موضوع

های پیرامون آن و برتری نظری آن نسبت به  ها در خود، يكپارچگی ساير موضوع ساير موضوع

موضوع پس از تعیین . ای مؤثر بود ها، در انتخاب آن درنقش موضوع هسته ساير موضوع

در تدوين الگوی . ای تشريح شد ای، الگوی پارادايمی آن ترسیم شد و عناصر نظريه هسته

در مطالعۀ عوامل ( 831 ) جاجرمی  ای آن از الگوی ايمانی پارادايمی و تشريح عناصر نظريه

کارايی شوراهای اسالمی شهرها، استفاده شد و سعی شده است تا با بسط آن، الگوی مطلوب و 

 .محور ارائه شود ها در فرآيند مديريت محله ی در مطالعۀ فقدان نهادينگی شوراياریکارامد

 «فقدان نهادينگي شوراياري»مدل پارادايمي پديدۀ . 1نمودار
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 «فقدان نهادينگي شوراياري»شرايط علّي مربوط به پديدۀ 
شوند، شامل  ها می در شوراياری محله« فقدان نهادينگی»عواملی که موجب پیدايش پديدۀ 

ابهام در »، «فقدان نظارت»، «محدوديت شوراياری»، «فقدان نهادينگی شورای اسالمی شهر»

يكی از عوامل مهم، فقدان نهادينگی شورای . است« گروهی فقدان تعامل متقابل برون»و « قوانین

وضعیت ساختاری اداری کشور و قوانین مربوط به شوراها موجب شده . اسالمی شهر است

 که اعضای آنها، شورای شهر را نهادهايی فاقد حدود اختیارات و قدرت مشخص بداننداست 

با وجود آنكه آنها در قانون اساسی رکنی از ارکان ادارۀ کشور و  (. 9: 831  جاجرمی، ايمانی)

اند، اما در سطح شهرها قدرت و منابع، در  گذاری شهر معرفی شده نظام مديريتی و سیاست

. گیرند های مختلف دولتی است که هر يک، از وزارتخانۀ مربوط دستور می اختیار سازمان

های دولتی شهر به مسئوالن باالتر خود در مراکز استان يا مرکز  پاسخگوبودن مديران سازمان

درواقع . های اعضای شوراهای شهر را مهم تلقی نكنند کشور موجب شد تا آنها درخواست

نیز نهادينه ( شهر شورای زيرمجموعۀ) ها شوراياری محله نهادينه نشدن شورای شهر موجب شد

که در ... وپرورش و های دولتی مانند سازمان آب، سازمان برق، آموزش درنتیجه سازمان. نشود

ها را در نقش يک نهاد مديريتی در  های شهر تهران مستقر هستند، شوراياری محله مناطق و محله

ها در  نامه و اساسنامۀ شوراياری محله ابهامات در آيین .سطح محله و منطقه به رسمیت نشناسند

ها، برگزاری انتخابات، چگونگی مواجهه با  زمینۀ روند انتخابات، گزينش معتمدين محله

های مدوّن در تعامل متقابل  سو، و فقدان روش های ابطالی و درحالت تعلیق از يک شوراياری

های غیردولتی و  های دولتی، سازمان سازمان شوراياری با شهرداری ناحیه، شهرداری منطقه،

های  گیری تفاسیر مختلف و گوناگون از کارويژه نهادهای خیريه از سوی ديگر موجب شكل

شود؛ که درنهايت  شوراياری و سردرگمی اعضای شوراياری، مسئوالن محلی و شهروندان می

يكی ديگر از « شوراياری محدوديت نهادی». فقدان نهادينگی قانونی شوراياری را درپی دارد

محدوديت نهادی شوراياری اشاره به . آن در نظام حكومت محلی است« فقدان نهادينگی»داليل 

باتوجه . است... فشارهای دولتی و فقدان بهاء در سطح فرمانداری، استانداری، رسانۀ عمومی و

حدوديت شوراياری های بسیاری از شوراياران، سیاست کلی کشور در راستای حذف يا م به گفته

 سیاسی عینک با شوراياری به دولت») مشاهداتی مانند. های محلی است ها يا حكومت محله

 راستای در جامعه کل سیاست» ،«است محلی مديريت محدوديت درصدد دولت» ،«نگرد می
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 رسانی اطالع لحاظ به هايی محدوديت شوراياری، انتخابات در» ،«است شهر شورای محدوديت

 اجازه کشور وزارت» ،«نكرد پخش را شوراياری تبلیغاتی تیزر صداوسیما» ،«داريم سیماصداو از

بیانگر اين موضوع ( ...و«شناسند می محل معتمد را ما و شود استفاده ما برای شوراياری لفظ نداد

فقدان . هاست شوراياری محله« فقدان نهادينگی»از داليل « فقدان نظارت»شرط علّی . است

های شوراياری موجب  جانب شورای شهر و ستاد شوراياری بر عملكرد و فعالیتنظارت از 

 .شود نبودن و رهاشدگی بین شوراياران می گیری احساس رسمی شكل

 پديدۀ ناشي از شرايط علّي

های منفی  حاکم بر شورای اسالمی شهر و فقدان نهادينگی آن، وجود نگرش وضعیت

ها در شوراياری و  نامه، اساسنامه و دستورالعمل م در آيینهای دولتی به شوراياری، ابها سازمان

های محلی و  فقدان نظارت شورای اسالمی شهر بر شوراياری موجب شده است که سازمان

ها، شوراياری را فاقد قدرت نظارتی و اجرايی بدانند وتمايلی به تعامل با آن  تاحدودی شهرداری

اياری در نظام مديريتی محله و منطقه قائل نیستند و درنتیجه جايگاهی برای شور. نداشته باشند

مراتب اداری  محلی فقط متناسب با سلسله-ی های دولت همین موضوع منجربه فعالیت سازمان

درصورت پاسخگونبودن و . شناسند شود؛ درنهايت شوراياری را به رسمیت نمی خود می

گونه ضمانت اجرايی  وراياری، هیچها به نهاد جديد ش های دولتی و شهرداری توجهی سازمان بی

نقش « مديريت محله»رو شوراياران بر اين باورند که در  از اين. برای فشار به آنها وجود ندارد

کند؛ درنتیجه احساس سرگردانی و  ای دارند و هیچ سازمان رسمی از آنها حمايت نمی حاشیه

 .کنند توجهی می بی

 دينگيهاي مربوط به بسط پديدۀ فقدان نها زمينه
در شوراياری بستگی به زمینۀ « فقدان نهادينگی»کارگیری و توسعۀ راهبردهای مربوط به پديده  به

تقريباً . با سطوح متفاوت میان اعضای شوراياری وجود دارد« فقدان نهادينگی»پديدۀ . آن دارد

های  توجهی و پاسخگونبودن سازمان اکثر شوراياران از فقدان قدرت نظارتی و اجرايی و بی

بین زنان « فقدان نهادينگی». ها و نظرات آنان شكايت داشتند ها به درخواست محلی و شهرداری

در میان . خورد و به موجب آن شكايت زنان نسبت به مردان کمتر بوده است چشم می کمتر به

 بین افراد با سابقۀ. بیشتر بود« فقدان نهادينگی»افراد با مدرك تحصیلی باالتر، شدت احساس 
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های شوراياری و سوابق  ها و دستورالعمل چند دوره شوراياری محله و آشنايی با فعالیت

 .بیشتر ديده شد« فقدان نهادينگی»رسانی آنها، میزان و شدت  های خدمت فعالیت

 گر بر راهبردها شرايط مداخله
. بوط بودکارگیری راهبردهای اعضای شوراياری مر اين شرايط دربرگیرندۀ عواملی است که بر به

وضعیت مالی »، «گروهی فقدان تعامل برون»، «گروهی تعامل درون»برخی از عوامل عبارتند از 

گروهی  هرچه تعامل درون. «نگرش سیاسی»و « کارايی و اثربخشی»، «تعلق محلی»، «شهرداری

رسانی و  بر خدمت ها و دبیر شوراياران، ماهیتی مبتنی اعضای شوراياری، شوراياری محله

« فقدان نهادينگی»گروهی بین آنها کم باشد، راهبردی که در مقابل  نگی داشته و تنش درونهماه

گروهی بین اعضای شوراياری،  اما اگر روابط و تعامل درون. است« نهادخواهی»کنند،  انتخاب می

فقدان »طلبی باشد، در مقابل  بر تنش و منفعت ها و دبیران شوراياری مبتنی شوراياران محله

گروهی شوراياری با  هرچه تعامل برون. کنند خواهی استفاده می ، از راهبرد حمايت«ينگینهاد

تر باشد، شوراياران  های غیردولتی دوسويه و دوستانه ها و سازمان های دولتی، شهرداری سازمان

درصورت فقدان تعامل . کنند از راهبرد نهادخواهی استفاده می« فقدان نهادينگی»در مقابل 

فقدان »طلبی برای رفع  بودن آن، شوراياران از راهبرد حمايت سويه و ابزاری وهی يا يکگر برون

منابع مالی و انسانی شهرداری هم بر شیوۀ گزينش نوع راهبرد . کنند استفاده می« نهادينگی

شهرداری مناطق و نواحی با درآمدهای کافی و نیروی انسانی مناسب، . شوراياران، مؤثر است

کارگیری  سوی به دهد و آنها را به مناسبی را در اختیار اعضای شوراياری قرار می قدرت اجرايی

تعلق محلی شوراياران و کارايی و اثربخشی شوراياران در . کند راهبرد نهادخواهی تشويق می

شوراياران . گذارد محله، عامل ديگری است که بر چگونگی انتخاب راهبرد شوراياران تأثیر می

« فقدان نهادينگی»و کارايی بیشتر در محله، اصوالً راهبرد نهادخواهی را در مقابل با تعلق محلی 

. درنهايت نگرش سیاسی شوراياران بر انتخاب نوع راهبرد آنان نقش دارد. کنند انتخاب می

فقدان »خواهی را در مقابل  شدن شوراياری هستند راهبرد حمايت شورايارانی که درپی سیاسی

 .زينندگ برمی« نهادينگی

 «فقدان نهادينگي»راهبردهاي مربوط به پديدۀ 
« نهادخواهی»و « خواهی حمايت»از دو راهبرد « فقدان نهادينگی»اعضای شوراياری برای غلبه بر 
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شود که تعامل و  زمانی از سوی شوراياران استفاده می« خواهی حمايت»راهبرد . کنند استفاده می

زايی داشته باشند؛ در اين شرايط، خواهان دخالت  گروهی تنش گروهی و برون روابط درون

برخی از مشكالت ابهام . شورای شهر و ستاد مديريت محله برای حل مشكالت و مسائل هستند

موجب شده است که شوراياران از راهبرد ... قوانین انتخابات، گزينش معتمدين محل و

تعامل سازنده با شورای  درصورت فقدان. برای حل مشكالت استفاده کنند« خواهی حمايت»

همچنین برای . کنند استفاده می« نهادخواهی»شهر و ستاد شوراياری، شوراياران از راهبرد 

« نهادخواهی»، راهبرد «فقدان نهادينگی»بر  رسانیِ شوراياری برای غلبه تبلیغات و اطالع

ارت، محدوديت توان گفت در مشكالت و مسائل مربوط به فقدان نظ درمجموع می. رود کارمی به

نهادی شوراياری و تعامل با شورای شهر و ستاد شوراياری، شوراياران از راهبرد 

زمانی که شوراياری در شیوۀ تعامل خود با شورای شهر و . کنند استفاده می« خواهی حمايت»

دنبال استقالل عمل و قدرت اجرايی و نظارتی و درپی  ستاد شوراياری مشكل نداشته باشد و به

کنندۀ  نقش برطرف« نهادخواهی»های دولتی باشد، راهبرد  يش و تغییر تعامل خود با سازمانافزا

 .کند را ايفا می« فقدان نهادينگی»

 پيامدهاي راهبردها
برند، خواسته  کار می به« فقدان نهادينگی»راهبردهايی که اعضای شوراياری در مواجهه با پديدۀ 

. بوده است« تصور ناکامی»و « امیدواری»اين پیامدها . ی دارديا ناخواسته پیامدهايی برای آنها درپ

تصور ناکامی اشاره به وضعیتی دارد که عضو شورايار با وجود انتخاب راهبردهای نهادخواهی و 

وی . کند خواهی، از اتفاقاتی که در آينده خواهد افتاد احساس شكست و ناکامی می حمايت

بین  های دولتی خوش ده از سوی شورای شهر و سازمانريزی آين ها و برنامه نسبت به سیاست

وی بر اين باور است که با قدرت اجرايی و نظارتی کم، . نیست و تمايلی به ادامۀ فعالیت ندارد

مرور نسبت به مسائل  ها و نیازهای شهروندان نیستند؛ درنتیجه به قادر به برآورده کردن خواسته

کارگیری راهبردها  البته بین برخی از افراد نیز درپی به. ندشو تفاوت می شوراياری و شهروندان بی

بین بودند که حوزۀ اختیارات و  آنها امیدوار و خوش. ويژه نهادخواهی، امیدواری وجود داشت ،به

های بعد افزايش يابد و انتقال مشكالت شهروندان به  قدرت اجرايی و نظارتی آنها در دوره

تر انجام شود و مشكالت زيربنايی شهر و مشكالت فرهنگی  انتر و آس های دولتی سريع دستگاه

 .و اجتماعی شهروندان را حل کنند
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 گيري بحث و نتيجه
در ساختار مديريتی و اداری « فقدان نهادينگی»های محلی ايران،  سیر حكومت  براساس پژوهش

له دربارۀ های میدانی، همین مسئ با توجه به تحقیق. کشور يكی از مسائل اصلی و مهم است

دلیل تمرکزگرا بودن ساختار اداری و مديريتی ايران، شرايط  به. ها نیز وجود دارد شوراياری محله

ها، عواملی که موجب  با توجه به تحقیق. های محلی وجود ندارد ظهور يا قدرتمند شدن حكومت

ادينگی شورای فقدان نه»شوند، شامل  ها می در شوراياری محله« فقدان نهادينگی»پیدايش پديدۀ 

فقدان تعامل متقابل »و « ابهام در قوانین»، «فقدان نظارت»، «محدوديت شوراياری»، «اسالمی شهر

حاکم بر شورای اسالمی شهر و فقدان نهادينگی آن، وجود  وضعیت. است« گروهی برون

ها  لعملنامه، اساسنامه و دستورا های دولتی به شوراياری، ابهام در آيین های منفی سازمان نگرش

در شوراياری و فقدان نظارت شورای اسالمی شهر بر شوراياری موجب شده است که 

ها را فاقد قدرت نظارتی و اجرايی  ها، شوراياری محله های محلی و تاحدودی شهرداری سازمان

درنتیجه جايگاهی برای آنها در نظام مديريتی محله و منطقه . بدانند و با آنان تعامل نداشته باشند

های دولتی محلی صرفاً متناسب با  شود سازمان همین موضوع موجب می. ائل نیستندق

مراتب اداری خود فعالیت کنند و شوراياری را به رسمیت نشناسند؛ حتی در مواردی آنها  سلسله

درصورت پاسخگونبودن و . را زيرمجموعۀ خود دانسته و نقش مستقلی برای آنها قائل نیستند

گونه ضمانت  هیچ ،(شوراياری) ها به اين سازمان جديد ای دولتی و شهرداریه توجهی سازمان بی

کنند که در دستگاه  رو شوراياران احساس می از اين. اجرايی برای فشار به آنها وجود ندارد

کند؛  ای دارند و هیچ سازمان يا نهاد رسمی از آنها حمايت نمی مديريتی محله نقشی حاشیه

های مهم سرمايۀ  يكی از شاخصه« شدن نهادينه». آشفته هستند درنتیجه احساس سردرگم و

 های سرمايۀ اجتماعی از آن غفلت شده است ها و تحلیل اجتماعی است که در پژوهش

، «فقدان مشارکت»ها،  از ديگر مسائل اصلی در شوراياری محله (.831  جاجرمی، ايمانی)

 در) .وندان از شوراياران محلۀ خود استناآگاهی شهروندان از شوراياری محله و ناآشنايی شهر

 فقط اما داشتند آگاهی شوراياری نهاد وجود از شهروندان سوميک تقريباً شهروندان، با گفتگو

فقدان »گیری پديدۀ  شرايط علّی که بر شكل (.بودند آشنا شوراياری هایفعالیت با آنها از نیمی

و « تعامل با شهروندان»، «رسانی خدمت» شهروندان نقش دارد عبارتند از« مشارکت اجتماعی

میزان و شدت اين پديده، ارتباط مستقیم با . «پاسخگويی به نیازهای عمومی شهروندان»
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هايی با تعامل بیشتر بین شوراياران و شهروندان،  در محله. مشارکت اجتماعی شهروندان دارد

هايی که نیازهای شهروندان  همچنین در محله. رسانی بین شوراياران بیشتر است روحیۀ خدمت

درواقع يكی از . تأمین شده است مشارکت اجتماعی شهروندان به نسبت باالتر است

های گذار از رويكردهای سنتی توسعۀ محلی به رويكردهای انسانی و پديدارشناختی  شاخصه

 (. 9:  83  موسوی،) توسعۀ محلی، توجه به مشارکت شهروندان در امور عمومی محلی است

ها بیشتر  ريزی شوراياری محله گذاری و برنامه شواهد، اين ديدگاه در سیاست و توجه به قراين با

 .شده است

در دو سطح ( اجتماعی سرمايۀ های شاخصه از يكی) ها تعامالت و پیوندهای شوراياری محله

همچنین تعامالت و . بررسی شده است« گروهی تعامالت برون»و « گروهی تعامالت درون»

. گروهی عینی و ذهنی بررسی شد گروهی در دو وجه تعامالت و پیوندهای درون دهای درونپیون

گروهی عینی  ها بیانگر اين موضوع است که بین شوراياران محله تعامالت و پیوندهای درون يافته

شود وجود سرمايۀ  و ذهنی وجود دارد؛ که برمبنای الگوی پاکستون، اين موضوع موجب می

با . وجود نیايد گروهی بین شوراياران محله به های درون نها تسهیل شود و تنشاجتماعی بین آ

گروهی عینی بین شوراياران  حال شواهد تحقیقات میدانی بیانگر تعامالت و پیوندهای درون اين

گروهی  است، ولی تعامالت و پیوندهای درون( ها محله شوراياری دبیران های نشست) منطقه

های شوراياری منطقه نگران و  تأثیربودن نشست  و شوراياران از بی ذهنی شكل نگرفته است

صورت شوراياری منطقه نیازمند رابطی برای  با توجه به الگوی پاکستون، در اين. ناراحت هستند

گروهی در دو  تعامالت و پیوندهای برون (.58: 555  پاکستون،) برقراری تعامل بین آنهاست

گروهی با شهرداری و مسئوالن؛ و تعامالت و پیوندهای  نسطح تعامالت و پیوندهای برو

 های شاخصه از آنها بین روابط کشف برای) گروهی نهادهای دولتی محلی بررسی شد برون

با توجه  (.است شده استفاده نارايان و ولكاك و نجام الگوی از تحلیل برای و خوب حكمرانی

 «ارتباط تكمیلی»ها و شهرداری  اياری محلهبین شور( 831  سعیدی، از نقل به) به الگوی نجام

يعنی هر دو طرف اهدافی يكسان دارند اما از ابزار متفاوتی برای رسیدن به آن . وجود دارد

بايد توجه داشت که تعامل شوراياری محله با شهرداری ناحیه و منطقه . کنند اهداف استفاده می

بارۀ تأمین خدماتی است که از نظر شهرداری، ويژه در اين نوع ارتباط، به. سويه نیست ساده و يک

بايست شوراياری محله در تأمین آن بكوشد؛ خدماتی که شهرداری به هر دلیلی آنها را فراهم  می
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کند که در آن بین دولت و  نجام موقعیت پنجمی غیر از الگوی نامبرده ترسیم می. نكرده است

، علت نبود تعامل بین شوراياری و نهادهای های غیردولتی تعاملی وجود ندارد و درواقع سازمان

همیاری ولكاك و  طور کلی برمبنای ديدگاه به. دولتی، فقدان نهادينگی شوراياری محله است

در شوراياری  ،(831  نارايان، و ولكاك) نارايان و الگوی سرمايۀ اجتماعی و حكمرانی خوب

خوب ( دولتی نهادهای و شهرداری) هايی که سرمايۀ اجتماعی بااليی دارند و حكمرانی محله

 جمله از تهران های مانند بعضی از محله. دهد سرعت بیشتری رخ می  است، توسعۀ محلی با

هايی که سرمايۀ اجتماعی باال و حكمرانی در سطح پايین  در شوراياری محله. جنوبی آباد جنت

نوب تهران از جمله محلۀ های ج مانند بعضی از محله. اند است، شوراياران دلسرد و ناامید شده

هايی که سرمايۀ اجتماعی پايین و حكمرانی خوب نیست عموماً  در شوراياری محله. استاد معین

برای نمونه، محلۀ کوهسار به . ها شده است شدن شوراياری محله ريختگی و برچیده دچار برهم

اجتماعی کم و ها با سرمايۀ  درنهايت در شوراياری محله. ای دچار شده است چنین پديده

اند و در اين حالت شوراياری  ريختگی و درگیری مواجه شده ها با برهم حكمرانی نامناسب، محله

 .ها نقش ابزاری برای شهرداری يا نهادهای دولتی دارد محله
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