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Abstract 
Due to the role and importance of local governments in the administration of social affairs, 

this study set out to examine the capacities of local governments (i.e., city councils and 

municipalities) to develop social capital in Iran. The study at hand was applied in terms of 

purpose and descriptive in terms of research method. The data was collected using 

document analysis and interviews. In order to analyze the obtained data, thematic analysis 

technique was applied. This qualitative study was carried out in two phases. In the first 

phase – i.e., library research– the texts about the legal duties of city and village Islamic 

councils and municipalities were probed. Then, in the second phase – i.e., field study – 

interviews were made with 18 experts, including Qom City Council and Municipality 

experts up to the point that saturation was achieved. The second phase provided 58 

subthemes, which were classified into 12 organizing themes and 5 overarching ones. The 

overarching themes were organizational trust, political trust, the creation of sympathy, the 

enhancement of social trust feeling, and the organization of social issues. At the end, four 

approaches were used to validate the identified capacities.  
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 سرمایة اجتماعیتوسعة در  محلی های حکومت شناسایی ظرفیت

 2فاطمه نجفی ،1محمدحسین رحمتی

 ایران ،قم ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،مدیریت و حسابداریدانشکدة استادیار  .1
 پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران ،دولتیمدیریت  کارشناس ارشد. 2

 (11/11/1399تاریخ پذیرش:  ـ 22/10/1396 )تاریخ دریافت:

 چکیده
 (ها شوراها و شهرداری) حکومت محلیهای  ظرفیت تحقیقدر این  ،امور اجتماعیادارة های محلی در  با توجه به نقش و اهمیت حکومت

ردآوری گة شیواست.  ف کاربردی و به لحاظ روش توصیفیهد از نظر. پژوهش حاضر بررسی شد در ایران اجتماعی توسعة سرمایةبرای 

. این شدها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده  وتحلیل داده به منظور تجزیه .بودرسی اسناد و مدارک و مصاحبه بردر این تحقیق  ها داده

متون ای(  )مطالعات کتابخانهاین پژوهش  در فاز اول .فاز کلی انجام شددر دو  ،شود می بندی تحقیقات کیفی دستهزمرة که در  ،تحقیق
شامل  ، خبرگان ( بامطالعات میدانی)فاز دوم در و  شدها بررسی  ه شرح وظایف شوراهای اسالمی شهر و روستا و شهرداریناظر ب

اشباع نظری حاصل شد.  مصاحبه دتعدا در اینکه مصاحبه به عمل آمد  ،نفر 18تعداد به  ،و شهرداری قم شورای شهرنظران  صاحب
مضامین فراگیر  .بندی شدند طبقهمضمون فراگیر  5و دهنده  مضمون سازمان 12در  که ودبمضمون پایه  58 حاصل مطالعات دو فاز

. اجتماعیمسائل ساماندهی ، تقویت حس اعتماد اجتماعی، ایجاد حس همدلی، اعتماد سیاسی، اعتماد سازمانیند از:  شده عبارت شناسایی

 شد.اعتبارسنجی  شده های شناسایی با استفاده از چهار رویکرد، ظرفیت ،در نهایت

 گانکلیدواژ
 .رفیتظ، شهرداری، ی اسالمی شهر و روستاشورا سرمایة اجتماعی، حکومت محلی،
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 مقدمه
تحت  ،منتخب ملت ینهادها راو روستایی  یفرهنگی و خدماتی مناطق شهر و یامور اقتصاد ادارة

 و غیردولتی میعمو هاییهرچند نهاد ،محلی یها حکومت .بر عهده دارند ،عنوان حکومت محلی

 ملی اساس قوانین بر زیرا این نهادها. در طول دولت قرار دارند نه در عرض آن شوند، می محسوب

امور  محلی در ادارة یها حکومت .دنشو می شناخته به رسمیت یحکومت مرکز یو از سو تشکیل

 قوانین و سایر اساسی د قوانیننکه بتوان یکامل به حد یاما خودمختار ؛دارند استقالل نسبی محلی

 (.124:  1392)امیدی  ندارند کننداالتباع کشور را نقض  الزم

پیشبرد  یبرا»اساسی مقرر شده است قانون  100اصل  انقالب اسالمی، در یبعد از پیروز

و سایر امور رفاهی از طریق  ،، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشییاجتماعی، اقتصاد یها برنامه

استان با  ایامور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان  ةاداره به مقتضیات محلی مردم با توج یهمکار

آن را  یگیرد که اعضا می یا استان صورت ،ده، بخش شهر، شهرستان ینظارت شورایی به نام شورا
ها  مراتب آن مذکور و سلسله یشرایط انتخاب و نظارت شوراها .کنند می مردم همان محل انتخاب

اسالمی و تابعیت  یعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهورکه باید با ر ،را

سیاسی پس از انقالب و مشکالت  لئمسادلیل  به اما،.« کند می قانون معین باشد، یحکومت مرکز

بیست و چهار  مردم با حضور 1377 اسفند 7میسر نشد تا اینکه در یادشده اصل  ی، اجرایساختار

اسالمی شهر و روستا مقدمات تشکیل  یانتخابات شوراها رةمیلیونی خود در اولین دو

 که داردن آاین نهاد حکایت از  ةسالدوازدهعمر  .دندکرمحلی را در ایران فراهم  یها حکومت

 هستة یافته توسعه یکشورها مانند محدود است و به بسیار ایران در محلی ادارة ها در استقالل آن

 (.125:  1392)امیدی  دهند نمی تشکیل را و روستایی یشهر مدیریت یمرکز

و این همزیستی در د شو میباال احساس  ینیاز بشر به همزیستی در سطح امروز ةجامعدر 

توان مدیریت  از دیدگاه دیگر، می (.182:  1386نیا و موسوی  )حکمت یابد قالب شهرها تحقق می

از این جهت  ضوعمواین  ر داد.قانونمند و پایدار مورد توجه قرا ای شهری را در مسیر توسعه

های انسانی و  تواند در بهبود سکونتگاه اهمیت دارد که مدیریت جریان مطلوب زندگی شهری می

 (.37:  1382ایفا کند )شیعه  مهم یشهری نقش ةتوسعپایداری 
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 ةهست منزلةنقش شهرداری به  شهر است و ةعرصبازیگران  ةهممدیریت شهری مترادف با 

و جلب مشارکت سایران بازیگران است )کیانی  ،شهر هدایت، نظارت، راهبریمرکزی مدیریت 

 و ریزی بوده برنامه ةحوزدار در  دامنه یموضوع 1950مشارکت شهروندی از سال  (. 1387

های شهری از نظرات شهروندان مطلع شوند و با  گیری در تصمیم اند کردهریزان شهری تالش  برنامه

شود  که مشارکت باعث می اند بر آنریزان شهری  برنامه خود را عملی سازند.های  همکاری آنان برنامه

های  گیری ؛ یعنی حمایت عمومی از تصمیمپایبند شونددر شهر  شده گرفتههای  شهروندان به تصمیم

 (.72:  1387 زاده )عباس کنندهای خود را عملی  راحتی برنامه شود متولیان امر به مسئوالن باعث می

توان به نقش مستقیم شوراهای شهری، شهرداری، نمایندگان  مدیریت شهری می مباحثدر  بنابراین

و نقش غیرمستقیم نهاد شوراهای حل اختالف شهری در  ،استانی منتخب در مجلس شورای اسالمی

 (.21:  1394)رضویان  کرداشاره  مشارکتکشاندن شهروندان به سوی 

هر کشور توسعة اصلی پایة مایه و  سرمایة اجتماعیکه امروزه کارشناسان توسعه بر این باورند 

 کندی سرعت یابد، به می تدریج تکوین ماهیتی ظریف و حساس دارد، به سرمایة اجتماعیاست. 

جامعه را  سرمایة اجتماعیشود.  می سرعت کاسته ادراک و احیا نشود بهدرستی  بهو اگر  ،گیرد می

 را دوبرابر سرمایة اجتماعیکند. آنچه اهمیت  می همبستگی و اهداف مشترک رهنمونو  به بقا

متین و  دهند )زارعی می اثربخشی خود را از دستها  کند این است که در غیاب آن سایر سرمایه می

 (.63:  1394همکاران 

های  نظر وجود دارد، پژوهش اتفاق سرمایة اجتماعیمنافع و مزایای دربارة رغم اینکه به

؛ پژوهشگاه 1386؛ عبداللهی و موسوی 1385ترکمانی   ی )دینیچه در سطح داخل ،مختلف

 Bartolini & Sarracino 2015; Clarkالمللی ) ( چه در سطح بین1394فرهنگ، هنر و ارتباطات 

2015; Olken 2016; Domenichini 2018; Paxton 2019; Putnam 2018)، دهند کشورهای  می نشان

 .اند ن سرمایه مواجهاز جمله ایران، با افول ای ،مختلف

های محلی و  های حکومت تالشرغم بهاست این است که در حال حاضر، رؤیت قابل آنچه 

تقویت و و  خود را در ایجادویژة مدیریت شهری، این نهادها جایگاه حوزة های فعال در  سازمان

های  ردها و ظرفیتکارکد شبررسی تحقیق در این آنچه بنابراین، اند.  نیافته اجتماعی توسعة سرمایة
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ها  متعدد است که یکی از آننهاد اجتماعی این کارکردهای . خروجی بودمحلی  های حکومت

گیری  های محلی در شکل بر این اساس و با توجه به اهمیت حکومت است. سرمایة اجتماعی

پرتو  در سرمایة اجتماعیارتقای های  راه شناساییدرصدد تحقیق این در  محققان ،سرمایة اجتماعی

توان  می با این مقدمه .بودند در ایران (ها شوراها و شهرداری) محلی های های حکومت ظرفیت

 برشمرد:را چنین این تحقیق اهداف 

  ؛در ایران اجتماعی توسعة سرمایةمنظور ه ب های محلی حکومت ظرفیتشناسایی 

  حلی.مهای  توسط حکومتدر جامعه  سرمایة اجتماعیارتقای شناسایی راهکارهای 

 ند از: شود عبارت می ها پاسخ داده که در این تحقیق به آن یاالتؤس

 وجود سرمایة اجتماعیارتقای جهت  هایی ظرفیتچه ها  شوراها و شهرداریوظایف در . 1

 د؟دار

 د؟داتوان پیشنهاد  می حکومت محلیی برای یهاراهکارچه  سرمایة اجتماعیارتقای هدف  با. 2

 پژوهش مبانی نظری
 حلیم های حکومت

 تعریف شده است:به چند شکل حکومت محلی 

  حکومت محلی سازمانی است عمومی که به موجب قوانین عمومی یا خاص یا سایر

 است،سیاسی یا شبه آن  ةعالیکه قدرت  ،از خاک یک کشور یوسایل قانونی در قسمت
خاصی برای مردم آن ة های الزم را در محدود سرویس تا خدمات ود شو میتشکیل 

 .(100:  1389 بدریو  رضوانی، آستانه دربان) کندده تأمین محدو

 و از استقالل  داردهای حکومتی  یافته است که مشخصه حکومت محلی موجودیتی سازمان

 ةارائهدف از ایجاد آن  و استای برخوردار  اداری و مالی )و نه سیاسی( قابل مالحظه

 .(41:  1390خشی است )مقیمی خدمات عمومی به مردم محل با حداکثر کارایی و اثرب

 بر اساس  عمدتاً ،از استان تا دولت ،ای از کشور حکومت محلی واحدی است که در حوزه

امور ة به ادار ،آورد به موجب اختیاراتی که از طرف مردم به دست می ،تقسیمات کشوری

 .(91 :1389پردازد )فتحی و همکاران  محل می
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نوع و کثرت تعاریف، مفاهیم مشترک زیادی وجود دارد که بر ترغم  بهشده،  تعاریف ارائهة همدر 

حکومت محلی نوعی » :دکرشرح ارائه  دینبجامع از حکومت محلی  یتوان تعریف اساس آن می

جغرافیایی مشخص، از سوی مردم محل، با ة قانون در یک محدودة است که به واسط یسازمان عموم

و ضمن برخورداری از آزادی و استقالل نسبی در  ودش میانواع خدمات عمومی انتخاب ة هدف ارائ

 .«دکن میامور اداری و مالی، تحت نظارت حکومت مرکزی، امور اساسی همان منطقه )محل( را اداره 

مباحث در  های محلی )که بعضاً مراد از حکومت باید گفتمحلی  ادیق حکومتمصبیان در 

ها در یشهرداروراهای اسالمی شهر و روستا و شود( ش می علمی از آن به سازمان محلی نیز تعبیر

 .تأکید استنیز همین مصداق مورد تحقیق ایران است. در این 

ها برای  شهرداریـ  شهروندان ةرابطدن کرقانونمند و عقالنی  و از پیامدهای مثبت تقویت

 اشاره کرد یتوان به موارد ها می ویژه شهرداریهطرفین رابطه و نیز مدیریت شهری و ب

 (:40:  1394حسینی  )نجاتی

 های شهروندان؛ بسط توانایی ـ

 تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و زندگی شهری؛ ـ

 تقویت حس اعتماد اجتماعی شهروندان به نظام مدیریت شهری و شهرداری؛ ـ

 مدیران شهری؛ تقویت حس همکاری میان شهروندان و شهرداری و ـ

 حقوق شهروندی و شهرداری.ـ  طریق تحقق وظایفتقویت دموکراسی شهری از  ـ

که به ایجاد را، ها  آنحقوق و وظایف متقابل  و شهروندی و شهرداری ةرابطسازوکار  1شکل 

 دهد. نشان می انجامد، می سرمایة اجتماعیو تقویت 

 سرمایة اجتماعی

 یجمع منابع بالقوه و بالفعل حاصل سرمایة اجتماعی ، (2002-1930)1یوبورد یرپ یفاساس تعر بر

 ویتتر عض افراد و به عبارت ساده ینشده ب ینهبادوام از روابط نهاد ای شبکه یتمالک یجةنتاست که 

 ةشبکاز وجود صرف  یشمراتب ب به یطیمستلزم شرا سرمایة اجتماعیگروه است. البته  یکدر 

                                                                                                                            
1. Pierre Bourdieu 
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 ،بر اعتماد یمثبت و مبتن یعنی ،خاص یاز نوع باید یا شبکه یوندهایپ ،. در واقعیوندهاستپ

بلکه  یست،ن عیاجتما یا یعیطب ای یعهاز روابط ود یا شبکه سرمایة اجتماعی یو،باشند. از نظر بورد

 .(Wasserman & Faust 2014: 75-77تالش کرد ) یدکسب آن با یدر طول زمان برا

 
 (42:  1394حسینی  )نجاتیها  آنحقوق و وظایف متقابل  و شهروندی و شهرداری ةسازوکار رابط. 1شکل 

را با جمع و جامعه  سرمایة اجتماعی ةمقول ،نظران شاخص در این موضوع ، از صاحبپوتنام
کنندگان  شرکتْ  هنجارها و اعتماد و ها : شبکهکند یم یفتعر گونه ینمفهوم را ا ینو ا داند یممرتبط 

 ،ینبنابرا د.نساز یر ممشترک قاد یها به هدف یابیدست یو کارآمدتر برا تر یجدّ یرا به همکار

 :؛ شاملداند یم ییها یژگیو یدارا و یاجتماع محل همبستگیرا  سرمایة اجتماعیپوتنام 

 ؛یاجتماع محل یها ها و شبکه متراکم از سازمان یا وجود مجموعه .1

 حس تعلق اجتماعی و اعتماد شهری؛ ـ

 ها و عوارض شهری؛پرداخت مالیات ـ

 بازتولید مستمر الگوهای فرهنگی شهری و شهروندی؛ ـ

 مدنی از قانون شهرداری؛ ـتمکین حقوقی ـ
 پذیری شهروندی.ـ مسئولیت

 برخورداری از حقوق شهروندی؛ ـ

 مندی برابر از کاالها و خدمات شهری؛بهره ـ

 های شهری؛گیریتأثیرگذاری در تصمیم ـ

 دخالت مؤثر در انتخابات مقامات محلی و شهری؛ ـ

 برخورداری از ایمنی شهری؛ ـ
 عات شهری.دسترسی به اطال

 پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری؛ ـ
 ها و عوارض شهرداری؛دریافت مالیات ـ

 قوانین شهرداری؛از تمکین  ـ
 شراکت و همکاری با شهرداری؛ ـ

 پذیری شهری؛مسئولیت ـ
 .قانونمندانه از منابع و امکانات شهروندان ةاستفاد ـ

 مدیریت شهری؛مشارکتی به زندگی و  ـداشتن نگرش شهروندی ـ
 شهروندسازی؛ ـ
 آموزش فرهنگ شهری؛ ـ
 تأمین کاال و خدمات مورد نیاز شهروندی؛ ـ
 پذیری؛پاسخگویی و مسئولیت ـ
 سازی زندگی شهری؛ایمن ـ
 رسانی شهری.اطالع ـ

 شهروندی

 شهرداری

 وظایف

 حقوق

 حقوق

 وظایف
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 ؛یمحل یاجتماع یها مشارکت در شبکه یا یتعهد مدن یسطوح باال .2

 ؛یاجتماع محل یبا اعضا یاس تجانس و برابراحس یزو مثبت و ن یقو یمحل یتهو .3

و  یاجتماع محل یاعضا ینمربوط به اعتماد و کمک متقابل ب یمحل ةیافت یمتعم یهنجارها .4

 .(154ـ  153 : 1384 تاجبخش،ی )به لحاظ شخص دیگر ها از یک شناخت آننحوة 

 :دنیت بیشتری دارعموم بعددو  سرمایة اجتماعیو ابعاد ها،  مؤلفهها،  یف، شاخصراتع بین

 ی،اعتماد نهاد عمومی، اعتماد از اند عبارت یشناخت ـ یبعد ذهنهای  معرف: شناختی ـ ذهنی. 1

 ؛یاجتماع یا یاسیس یا یعموم و توجه به امور یآگاه

 ای، یریهمشارکت خ ند ازا عبارت یمشارکت ـ یرفتاربعد  های معرف :یمشارکت ـ یرفتار. 2

 .(64 ـ 62 : 1384 یآبادفیروز) ارانهیمشارکت هم ،یمشارکت مذهب

مستخرج  سرمایة اجتماعیبندی مضامین مرتبط با  در حقیقت در این مقاله جهت تحلیل و دسته

 شود. می شناسی فوق استفاده از نوعها  اسناد و مصاحبهمطالعة از 

 سرمایة اجتماعیو  های محلی حکومت

اخیر دهة ز مدیریت محلی طی چند جدیدی اهای  گیری مقیاس ابعاد مدیریت محلی و شکل

. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر شودنوینی مواجه های  موجب شده مدیریت محلی با چالش

به منظور  ،مسئلهمختلف های  نگری و توجه به ابعاد و جنبه جامع مسائل محلی،ماهیت و پیچیدگی 

یکی از منزلة به  اعیسرمایة اجتماست. از طرفی شده ناپذیر  اجتناب ،ها حل پایدار آن

شهری و محلی دارای عناصری چون اعتماد اجتماعی، مشارکت توسعة الزم برای های  شرط پیش

داری است؛ که میزان هر یک از این  دیندرجة و  ،اجتماعی، انسجام اجتماعی، آگاهی اجتماعی

از نوع  ،و اقتصادیمالی و  انسانیسرمایة در کنار  ،در جوامع مختلف متفاوت است. امروزهها  مؤلفه

 (.598:  1399شود )درویشی و همکاران  می نام برده ،سرمایة اجتماعیبه نام  ،دیگری از سرمایه

بسیار در آن  عمومیهای  مشارکتهای  لفهؤمجامعه و  یکدر  سرمایة اجتماعی یانارتباط م

مردم احساس  یواقع وقت . درکند می یدتأکاجتماعی بر آن  ةتوسع دحائز اهمیت است که رویکر

و  یزندگ یفیتک شوند، یدر جامعه مشارکت دارند و در آن جامعه ارزشمند محسوب م کنند یم
مشترک  یها که در آن اعتماد و ارزش یوسته،پ هم به جتماع. ایابد یم یشها افزا احساس رفاه آن
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ار است برخورد یشتریب یشغل یها و آموزش بهتر، جرائم کمتر، و فرصت یوجود دارد، از سالمت

(Sherraden 2006: 178). 

 یریاست که درگ بر آنکرده و  یانب سرمایة اجتماعیرا با همان مفهوم  یتوضع ینا پوتنام

 یزندگ یتر و حت امن های یابانخ و مدارس بهتر یالزم برا یطشرا یاجتماع یستگیوپ همهو ب یمدن

دادن به  شکل یندمردم در فرا های یتالدر فع سرمایة اجتماعی. کند یرا فراهم م تر یتر و طوالن سالم

 یشهرکنش  یرفتار متقابل و هنجارها و بر اصول اعتماد یمبتن یها و شبکه یاجتماع یوندهایپ

 .(Putnam 2005: 78-81) ددار

 یواحدها یفراتر از طراح یی،روستا یا یشهر ةتوسع های یزیر در قالب برنامه توان می ،بنابراین

 سرمایة اجتماعیاز  یبرخوردار یلکرد که به دل یجادا یصیتشخ قابل یواحدها یگی،همسا

از  یریگ د. از آنجا که محله با بهرهنباش یشخاص خو یمنطق درون یدارا یگروه و برون یگروه درون

 یریگ با کمک به شکل تواند یمشترک را دارد، م یدرون یدارروابط پا یجادا یتباال ظرف سرمایة اجتماعی

 یمناسب را برا ینةزمو  شودبه رفاه و توسعه  یابیموجب دست یاجتماع محل یها ها و انجمن گروه

 (.Bandura 2016: 191) فراهم آورد یزندگ یفیتک یافراد به منظور ارتقا ةفعاالنمشارکت 

 تحقیقپیشینة 
. است گرفته صورت مختلف یکشورها در یمتعدد مطالعات، حاضر پژوهش موضوع با ارتباط در

توسعة  ندیفرا در یمحل نفعان یذ مشارکت بر را یاجتماع سرمایة اثرها  پژوهش نیا اکثر کنیل

بهبود  و یاجتماع سرمایة یارتقا در یمحل تیریمد نقش آنکه حال؛ اند کرده یبررس ییروستا اقتصاد

 آن بر حاکم کردیرو بر دیتأک با ییروستا اقتصاد توسعة فراگرد در یمحل نفعان یذ مشارکت

 به سو کی ازها  پژوهش نیا یبررس . بنابرایناست شده پرداخته بدان کمتر هک است یموضوع

 یبرا را نهیزم گرید یسو از و کند می کمک حاضر پژوهش یمتدولوژ و یابی مسئله و یشناس مسئله

 یله به بررسقامبخش از  ینا در .سازد می فراهم حاضر با پژوهش نیشیپ یها پژوهش جینتا مقایسة

 .شود می مدیریت شهری پرداخته و یاجتماع یةسرمامرتبط با  تحقیقاتپیشینة 

 متقابل احساسات و یجمع یها ارزش و هنجارها ه واسطةب یتعامل تیریمد هلند، کشور در

 سرمایة ساخت با و کند فراهم را یعموم و یخصوص گرانیباز جیبس یبرا تعهد و اعتماد توانسته
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 .Horlings et al) ای ارائه دهد منطقهتوسعة  یبرا یدیجد یراهکارها یمحل جوامع یاجتماع

 یاجتماع سرمایة یساختار شکل تیتقو با توانسته یمحل تیریمد ،یاسلواک یجمهور در (.2013

 با و آورد وجوده ب یمحل جوامع در رامشترک،  یهنجارها و اعتماد مانند ،یشناختـ  یفرهنگ یها جنبه

ـ  یفرهنگ یها جنبه یریگ میتصم فرایندهای و یزیر امهبرن در شهروندان مشارکت قیتشو و تیشفاف

 & Svihlovaمستقیم تقویت شده است )به طور  یاقتصاد توسعة جهت زین یاجتماع سرمایة یشناخت

Kubisova 2014.)  است که در آن ای عنوان مقاله «سرمایة اجتماعیبازاندیشی افول »عالوه بر این، 

کالن شرایط اقتصادی را سطح و در  یفردعوامل  درخ که در سطح ،قبلیهای  برخالف پژوهش

 ،همچنین (.Clark 2015است ) شده شناختهافول تغییرات نسلی ریشة ، اند معرفی کرده عامل افول

در شهر  یا اجتماعات محله ییبرپا یبرا سرمایة اجتماعیهای  یتظرف» نامی با پژوهشهای  یافته

مشارکت، هنجار،  )اعم از سرمایة اجتماعیهای  لفهؤم یتعوضدهد  نشان می «دار کودک در بم دوست

و  یمارتباط مستق نیز است. نظر در مجموع متوسط مورد ةمحدودانسجام( در  ،یتاعتماد، احساس امن

با  یقدرت یدار احساس بامعنو  یرمستقیمو ارتباط غ یاعتماد با مشارکت اجتماع و دار ابعاد هنجارامعن

و  نوابخش . در پژوهشی که(104ـ  81: 1388ی و همکاران زند رضو)د ش تأیید یمشارکت اجتماع

 ومیـمفه رـعنص تـهفو  اعیـجتما یةرماـسبین  روشن شد انجام دادند( 48ـ  25: 1387) یفدو

 ی،ا خیریه سمیرغیر کترمشا ،سمیر کترمشا دی،نها داـعتم، اعمومی داـعتم، اگاهیآ املـش ـ آن

 انتهردر  یشهر 5 منطقة حیانو سعةتو باـ  مذهبی سمیرغیر کترشام ،نهراهمیا سمیرغیر کترمشا

  کترمشاو  ،سمیر کترمشا، گاهی، آعمومی دعتماا از تر یافته توسعه منطقةدارد و وجود  مثبت بطةرا

 یکمتر مذهبی سمیرغیر کترمشا دارمعنا یا گونه هـبو  است رداربرخوی بیشتر رانةهمیا سمیرغیر

 وتتفاو  است نیکسا منطقه همة ای درهـخیری میـسررـغی یاـه کتراـمشو  دینها دعتماو ا نددار
 .نداردداری معنا

بر سالمت شهروندان  سرمایة اجتماعی یرتأث ةمطالعهدف  با ،خود یقساردو در تحق یرم

نواده و دوستان و مشارکت خا یشده از سو کسب یاجتماع یتحماهای  نشان داد مؤلفه ،یگرمسار

 یحاکها  یافته ین،ا . عالوه بردارند یسالمت افراد مورد بررس یزاندر م یدارامعنتفاوت  یاجتماع

سرمایة  یشحال فقر موجب افزا ینع وجود دارد و در یقو ای و سالمت رابطه فقر ینند که با از آن
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 یزیتبر یمحسنهمچنین . (96ـ  87 :1393 ساردو یرم) شود میدرآمد  کم یخانوارها ینب اجتماعی

شهر  یشهر ةتوسعدر  یاجتماع یةثیر سرماأت یبه بررس پژوهشیدر  (125: 1389) یآقامحسن و

، یاجتماع ةسرمایمستقل  یرهاین متغیب دادج نشان ی. نتاندپرداخت ،آن یها لفهؤمبر حسب  ،محالت

ر وابسته، یمتغ منزلةبه  ،یشهر ةتوسعبا  یدار نید ةدرجو  ،ی، مشارکت اجتماعیاجتماع عتمادا

ن انسجام ین بیشیقات پیج تحقیکه برخالف نتا یدرحال ؛م و معنادار وجود داردیمستق ةرابط

ر ین متغیب یا چ رابطهیه ،نی. همچندشمعکوس و معنادار مشاهده  ةرابط یشهر ةتوسعو  یاجتماع

 ده نشد.ید یشهر ةتوسع ةوابستر یو متغ یاجتماع یآگاه لمستق

سرمایة  ینب ةرابط یبررسی به پژوهشدر  (125: 1393) یبتول رستم و یمحمد قاسمیار

اعتماد  یزانم یانپاسخگو میان دادنشان  ها یافته پرداختند. یالممناطق شهر ا ةتوسعو سطح  اجتماعی

 یزانآنان باال و م یانم  یررسمیمشارکت غ یزانم و است یو نهاد  یباالتر از اعتماد عموم یفرد ینب

با سطح  یاسیمشارکت س یزانو م یاعتماد نهاد و یاریهم یزانم ینب است. یینپا  یمشارکت رسم

 .شتندارابطه وجود هم  رمناطق شه ةتوسع

 تحقیقشناسی  روش
گردآوری ة شیواست.  1کیفیـ  و به لحاظ روش توصیفی کاربردیپژوهش حاضر بر اساس نوع هدف 

با توجه به اینکه این . بودرویکرد استقرایی  باساختاریافته مصاحبة ها بررسی اسناد و مدارک و  داده

 و مصاحبه بود. یا مطالعات کتابخانهها  گردآوری دادهن روش یتر مهمپژوهش از نوع کیفی است، 

 :تحقیق در دو فاز کلی انجام شد

 اسناد و مدارکمطالعة ای:  کتابخانهمطالعات  .فاز اول

متون ناظر به ) محلی در ایرانهای  و مدارک مرتبط با حکومت با بررسی اسناد انفاز اول محقق در

ها( از طریق مطالعه و تحلیل مضمون  شهرداریوظایف و  ی اسالمی شهر و روستاوظایف شوراها

در اسناد و مدارک مرتبط با  سرمایة اجتماعی یارتقاهای  به استخراج کدهای مربوط به زمینه

 ،ها مثل مجموعه قوانین و مقررات شوراها و شهرداری ،اه و شهرداریشوراها مأموریت وظایف و 

                                                                                                                            
1. descriptive 
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؛ 1396زاده  ؛ عیسی1393؛ جهانگیر 1395 امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات)ند پرداخت

 (.1394؛ مشفق 1395زاده  عباس

 از طریق مصاحبهمطالعات میدانی: بررسی و تحلیل دیدگاه خبرگان  .فاز دوم

شناسایی به نظر خبرگان احصای هدف میدانی با های  طریق مصاحبه از در فاز دوم محققان

ضمن  ،در این مرحله. پرداختند اجتماعی توسعة سرمایة زمینة ی درمحلهای  حکومتهای  ظرفیت

 .شد یحاطربا خبرگان ساختاریافته سؤاالت مصاحبة ، سرمایة اجتماعیهای  مؤلفهتشریح ابعاد و 

ه شد. استفادنفر از خبرگان دانشگاهی چهار   حبه، از دیدگاهمصاسؤاالت جهت ارزیابی روایی 

مال نظرات ریت دولتی تخصص داشتند. پس از اعروش تحقیق و مدیزمینة این خبرگان در 

 و در اختیار خبرگان تحقیق قرار گرفت. شد اصالحی این خبرگان، ابزار مصاحبه آماده

، مناطق شهرداری رانیمدی، نظران مدیریت شهر صاحب همةشامل ن پژوهش یا خبرگان

بود که به قم  و اعضای شورای شهر ،اجتماعی و فرهنگی شهرداری ةحوززان و کارشناسان یر برنامه
ق و یتحق ةلئمسالزم جهت اظهار نظر در خصوص  ییشناخت و توانا یا نظری یلحاظ تجرب

 تخاب شدند.گیری قضاوتی ان از طریق نمونه ، افرادن پژوهشیموضوع آن را داشتند. در ا

 نفرِ 18شود از  طور که مالحظه می شده است. همانارائه  1شده در جدول  همشخصات افراد مصاحب

 شهرداری هستند.اعضای نفر  11شورای شهر و عضو  رنف 7شده  مصاحبه

 شده مشخصات افراد مصاحبه. 1جدول 

 پست سازمانی ردیف پست سازمانی ردیف

 برداری شهرداری و نقشه GISادارة یس رئ 10 شورای شهربودجة کارشناس  1
 شهرسازی منطقهادارة رئیس  11 شهردار منطقه 2
 کارشناس مسئول توسعه و تعریض 12 ریزی شورای شهر برنامهادارة رئیس  3
 کارشناس مسئول نوسازی منطقه 13 شهردار منطقه 4
 حقوقی شهرداری منطقهادارة رئیس  14 ریزی منطقه معاون برنامه 5
 مالیادارة رئیس  15 معاون پشتیبانی 6

 مسئول روابط عمومی شورای شهر 16 معاون شهرسازی 7
 عضو شورای شهر 17 عضو شورای شهر 8
 عضو شورای شهر 18 عضو شورای شهر 9
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نوعی اشباع نظری حاصل شد که این رخداد در ها  تا زمانی ادامه یافت که در پاسخها  مصاحبه

زمانی بازة  .یافتادامه  18مصاحبة تا ها  مصاحبهجهت حصول اطمینان  اما ؛رخ داد 15مصاحبة 

 .بود 1399ماه اول سال شش  گردآوری اطالعات

از تکنیک تحلیل  ،ها وتحلیل داده به منظور تجزیه، یادشدهپس از گردآوری اطالعات در دو فاز 

که در سراسر جو جهت یافتن مضمونی است و جست مضمون شامل تحلیلشد.  مضمون استفاده 

 لیتحل یبرا فرایندی (. این روشPonnam & Dawra 2013: 13ها تکرار شده است ) داده

 Braun) کند یم لیتبد یلیتفص و یغن ییها داده به را متنوع و پراکنده یها داده و است یمتن یها داده

& Clarke 2006: 6.) 

ها دست پیدا  آن بارةیک حس درها باید به  داده ةدر تحلیل مضمون محقق با دستکاری چندبار

 برو کند  میهای کیفی را مرور  پس از اینکه چندین بار داده ،(. محققAlhojailan 2012: 43) کند

د نکه بیشترین غنا را در موضوع پژوهش دار راهای کیفی  داده آن دسته از ،یابد میتسلط  ها آن

کدگذاری، مرحلة پس از اتمام  .(Strauss 1987: 3)کند  کدگذاری میرا  ها و سپس آنمشخص 

کند. پس از این مرحله مضامین فرعی به  انتخاب می 1برای هر یک از کدها یک برچسبمحقق 

پایانی تحلیل مضمون به دست مرحلة شده هستند.  های انتخاب د که همان برچسبنآی دست می

 ،یند. در حقیقتآ آوردن مضامین اصلی است. مضامین اصلی از ترکیب مضامین فرعی به دست می

 :کردکالن تقسیم مرحلة توان به سه  کامل تحلیل مضمون را میفرایند 

 وتحلیل متن؛ الف( تجزیه

 ب( تشریح و تفسیر متن؛

 ج( ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن.
 فرایندای و رایج تنها راه تحلیل مضمون نیست. همچنین، این  مرحله سهفرایند البته این 

ة رفت و برگشتی در کل مجموعفرایندی زیرا تحلیل مضمون مستلزم  .خطی نیستفرایندی 

 .(177: 1390و همکاران جعفری  )عابدی هاست داده

                                                                                                                            
1. Label 
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به متون ناظر به وظایف شوراهای اسالمی و  ،اولمرحلة در  ،جهت استخراج مضامین پایه

. در بودمدارک  مربوط به تحلیل مضمون این اسناد وها  این بخش از یافتهها مراجعه شد.  شهرداری

سرمایة های  مؤلفهکه ناظر به ابعاد و  ها بندهایی شده برای شوراها و شهردارییادمیان وظایف 

این وظایف ناظر به مشارکت عمومی مردم در عمدة است شناسایی و کدگذاری شد.  اجتماعی

 دهد. امور عمومی نشان میادارة را در  سرمایة اجتماعیو جایگاه است جریان مدیریت شهری 

ها به تشریح وظایف  قانون شهرداری 57و  56 و 55ة مادطور کلی ه بها  در خصوص شهرداری

بند و چندین تبصره  28به طور تفصیلی در  55ة ماد(. 7: 1393 )معینی خته استها پردا شهرداری

 ندترمختصر 57و  56مواد  کرده وها گذاشته روشن  شهرداری ةعهدوظایفی را که قانون به  همة

هر  .(66: 1395 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران)

مرتبط با امور  این وظایف بعضاًای که  به گونه ؛شود چند وظیفه را شامل مییادشده ی از بندها یک

 .هستند سرمایة اجتماعیساز  اجتماعی شهر و زمینه

 ةنام و آیینقانون  71ة ماد در طور کلیه ب خصوص شوراهای اسالمی باید گفت اما در

شده تشریح شوراهای اسالمی وظایف  ،تبصره 9ماده و  34در قالب  ،تشکیالت شوراهای اسالمی

این ای که  به گونه ؛شود چند وظیفه را شامل مینیز یادشده ی وظایف از بندها یک. هر است

شد، تعداد اشاره طور که  همان ،م نیزارتباط دارد. در خصوص فاز دو سرمایة اجتماعیوظایف با 

 مصاحبه انجام شد. 18

 تحقیقهای  یافته
 احل دوم و سوم تحقیق با، مرها سازی منابع و بررسی اسناد و مدارک و متن مصاحبه پس از آماده

توانست پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشد  و مطالب و بندهایی که به نوعی می هم انجام شد

خاص داده شد. بدین ترتیب مضامین پایه  یشده برچسب مت انتخاببه قس ،سپس. انتخاب شد

بررسی و از  مضمون پایه استخراج شد که بعد 73 حدوداًیادشده در جریان دو فاز  شکل گرفت.

ه گزاره شد که ب 58بازخوانی مجدد و حذف موارد تکراری و مشابه خروجی هر دو فاز تحقیق 

 گرفت. عنوان مضامین پایه مورد استفاده قرار



360     ،1400 اییزپ، 3، شمارة 8دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

هر یک از این مناسب برای پایه و مضامین ها  قول نقلچند نمونه از در این بخش از گزارش، 

هستند و ها  . به دلیل اینکه واحد تحلیل پژوهش اسناد و مصاحبهده استآم 2واحدها در جدول 

و که کوتاه کردن متن با حفظ معنا  ،ذکر واحدهای معنا به صورت کامل با اهداف تحلیل مضمون

 درجاز  کند، و حجم زیادی از گزارش تحقیق را اشغال می  سازگار نیست ،پیام اصلی متن است

 .شودمقاله ایجاد گزارش حجم مناسبی برای طریق این از خودداری شد تا ها  قول نقلسایر 

 و مضامین پایهها  قول نقل. 2جدول 

 مضامین پایه ها قول نقل

  شهر یاسالم یشورا راتیاو اخت وظایفدر ها  قول نقلنمونة 

، یمختلف اجتمـاع  یها نهیدر زم یمملکت یها و نهادها و سازمان ییاجران مسئوالبا  یهمکار .4

 بنا به درخواست آنان یو عمران ،ی، اقتصادی، آموزشیفرهنگ
 روابط سازمانیتوسعة 

، یعمران، ی، اقتصادیخدمات اجتماع دادن در خصوص مشارکت مردم در انجام یزیر برنامه .5

 ربط یذ یها با موافقت دستگاه یر امور رفاهیو سا ،ی، آموزشیفرهنگ
 مشارکت مردمیتوسعة 

 یبا هماهنگ یو فرهنگ ،ی، ورزشیحیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریق و ترغیتشو .6

 ربط یذ یها دستگاه
 مشارکت مردمیتوسعة 

 عمومی امور بهداشتادارة  شهر ةحوزنظارت بر امور بهداشت  .18

ل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و یوسا ةتهیو  ،خانه جاد گورستان، غسالینظارت بر ا .21

 شهر ةتوسع
 امور بهداشت عمومیادارة 

ر یدا یربط برا یذ یها با ادارات و بنگاه یشهردار یک مساعیوضع مقررات الزم در مورد تشر .29

 رهیو غ ،ی، بازرگانی، هنریکشاورز یها شگاهیکردن نما
 روابط سازمانیتوسعة 

  ها یشهردار در وظایفها  قول نقلنمونة 

 یکوب در آبله یبا مؤسسات وزارت بهدار یمساع یکشهر و تشر انساکنمراقبت در امور بهداشت . 4

 یهاز امراض سار یریجلوگ یبرا یرهواکسن و غ یحو تلق
 امور بهداشت عمومیادارة 

و  یو بهداشـت  یمؤسسات فرهنگـ  یساتو تأس یاجبار یماتون تعلقان 8 ةماد 1 ةتبصر یاجرا. 6

 ... و یرخوارگاهو ش یمارستانمادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و ب یتمانند بنگاه حما ،یتعاون
 امور بهداشت عمومیادارة 

 امور بهداشت عمومیادارة  ها حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنل یوسا یةتهخانه و گورستان و  غسال یجادا .13

رفع خطر از بناها  ینو همچن یقو حر یلحفظ شهر از خطر س یمؤثر و اقدام الزم برا یراتخاذ تداب .14

 شکسته و خطرناک یوارهایو د
 امنیت شهریتأمین 

 انساکن یاز انحا موجب بروز مزاحمت برا یاماکن که به نحو یةکل یسو تأس یجاداز ا یریجلوگ .20

 خالف اصول بهداشت در شهرهاست.م یا
 امنیت شهریتأمین 
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هم قرار  کنار داشتندهم  معنایی را با هایی که بیشترین قرابت و هم مضمونمرحلة بعد، در 

بندی در جدول  زنی و دسته ای از این برچسب . نمونهدهنده شکل گرفت و مضامین سازمانگرفتند 

شده و  شده در متون مطالعه های شناسایی ظرفیت اساس بر ،در آخرین مرحلهشده است. ارائه  3

بندی کلی از انواع ظرفیت شوراها و  دسته ،پاسخ به سؤال تحقیق به منظورو ها  مصاحبه

پس از بازنگری و اصالح،  ،دهنده های سازمان مضامین فراگیر از مضمون ها ارائه شد و شهرداری

اساس سؤال  در ادامه، بر ،وضیحبا این ت. قابل مشاهده است 4در جدول که شکل گرفت 

در  سرمایة اجتماعیهای  ظرفیتدربارة شده  انواع مباحث مطرحارائة به  مقاله،آغاز شده در  مطرح

 شود. می های محلی پرداخته حکومت

مضمون فراگیر  5دهنده و  مضمون سازمان 12مضامین پایه در قالب ، 3جدول  ةبر اساس نمون

ایجاد ، اعتماد سیاسی، اعتماد سازمانیند از: ا رتشده عبا مضامین فراگیر شناسایی بندی شد. دسته

مضمون سه دسته هر  .اجتماعیمسائل ساماندهی ، تقویت حس اعتماد اجتماعی، حس همدلی

 .اند نمایش داده شده 4در جدول یادشده 

 دهنده سازمانپایه و مضامین ای از  نمونه. 3جدول 

 دهنده مضامین سازمان مضامین پایه ردیف

 ساده های استفاده از فناوری 1

 اصالح امور داخلی سازمان

 اصالح فرایندها 2

 صمیمی سازمانی ایجاد جوّ 3

 دن اطالعاتکرروز  به 4

 امور شهری ةادارگرایی در  تخصص 5

 دهنده و فراگیر سازمانو  مضامین پایه. 4جدول 

 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 اصالح امور داخلی سازمان ازمانیاعتماد س

 های ساده استفاده از فناوری

 اصالح فرایندها

 صمیمی سازمانی ایجاد جوّ

 اطالعاتدن کرروز  به

 امور شهری ةادارگرایی در  تخصص
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 دهنده و فراگیر سازمانو  مضامین پایه. 4جدول ادامة 

 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 اعتماد سیاسی
 گرایی در امور قانون پاسخگویی سیاسی

 روابط سازمانی ةتوسع
 ربط یذ یها با ادارات و بنگاه یشهردار یک مساعیتشر .29 1بند

 یدر امور اجتماع یبا نهادهای مملکت یهمکار .4بند 

 مشارکت تقویت

 مشارکت مردمی ةتوسع

 ایجاد مرکز محله

 یمشارکت دادن مردم در خدمات اجتماع .5بند 

 یق مردم به گسترش مراکز فرهنگیتشو .6بند 
 پاسخگویی صادقانه

 ها تباطات با سایر سازمانار ةتوسع

 مشارکت در اجتماع محلی

 مردمی ةمشاوراخذ 

 دلسوزانه به مردم ةمشاور ئةارا
 اعمال نظرات مردمی

 ایجاد پاتوق شهری

 جلب مشارکت مردمی

 رجوع تکریم ارباب
 حسن خلق

 رجوع ارباب احترام به

 اعتماد اجتماعیحس تقویت 

 احساس اعتماد و امنیت

 موقع تعهدات شهرداری به مردم ادای به

 گزارش عمومی ئةارا

 رسانی عمومی اطالع
 خدمات عمومی ئةارامحوری در  عدالت

 محوری در توزیع بودجه عدالت

 های مردمی گرایی در مورد درخواست نتیجه

 امور بهداشت عمومی ةادار

 شهر ةحوزنظارت بر امور بهداشت  .18بند 

 شهر ةنظارت بر بهداشت و توسع .21 بند
 خانه و گورستان مثل ایجاد غسال ،اموات امور ةادار .13 2وظیفه

 ها مثل گرمابه ،اماکن عمومی شرایط بهداشتی درمین أت .23 ةوظیف

 بهداشت عمومی شهرمین أت. 4 ةوظیف

 تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی .6 ةوظیف

                                                                                                                            
و انتخابـات   ،قـانون تشـکیالت، وظـایف   . منظور از بند در این مقاله بنـد خـاص از وظـایف شـوراهای اسـالمی منـدرج در       1

 است. شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 .خاص از وظایف شهرداری مندرج در قانون شهرداری است ة. منظور از وظیفه در این مقاله وظیف2
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 دهنده و فراگیر سازمانو  مضامین پایه. 4جدول ادامة 

 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر

 

 پاسخگویی عمومی

 یشهردار ةهزینو انتشار صورت جامع درآمد و یید أت .10بند 
 یشهردار ةهزیننظارت بر حساب درآمد و  .8بند 

 یشهردار یها ییه و دارایسرما ةادارنظارت بر حسن  .8بند 

 سازی بودجه شفاف

 امنیت شهریمین أت

 شهرستانمین أتهمکاری با شورای  .33بند 

 ... ر سیل و حریق وحفظ شهر از خط .14 ةوظیف
 شهرن اساکنجلوگیری از تأسیس اماکن مزاحم  .20 ةوظیف

 یشهرساماندهی امور 

 ینظارت بر امور اماکن عموم .19بند 

 های اجتماعی ییشناخت و رفع نارسا .2بند 

 یرمحصور شهریامور اراضی غ ةادار .20بند 
 یاجتماع یها و نهادها ل انجمنیتشک .7بند 

 ارتباطات عمومی ةتوسع

 سازی امور شهرداری شفاف

 ها نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس. 11 ةوظیف
 آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات ةتهی. 12 ةوظیف

 بضاعت و سرراهی نگاهداری اطفال بی .23 ةوظیف

 اداره امور گدایان -5وظیفه 

 امور اماکن عمومی ةادار اعیاجتممسائل ساماندهی 

  یعموم یدانهایجاد و اداره میا -28بند 
 ایجاد و توسعه معابر عمومی -1وظیفه 

 تامین نظافت معابر عمومی -2وظیفه 

 احداث بناهای عمومی مثل مستراح عمومی و ورزشگاه  -21وظیفه 

 حفظ ابنیه وآثار باستانی شهر  -22وظیفه 

 و اسفالت کردن معابر عمومی ها  خیابان ت و تعمیرساخ-25وظیفه 
 نامگذاری، نصب لوحه نام و شماره گذاری معابر -27وظیفه 

 نظارت بر قیمت اجناس و مواد مورد احتیاج عمومی -3وظیفه 

 

 ترسیم شد. 2، شکل 4بر اساس مفاد جدول 
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 قیتحق یها افتهیمضامین  ةشبک .2شکل 

 پژوهشی ها اعتبارسنجی یافته
. شده و الگوی پژوهش است اعتبارسنجی فرایند طیو  روایی پژوهش تأییدپایانی نیاز به مرحلة در 

است  پژوهش فرایند بااهمیت بخش ها یافته و ها داده اعتبار و صحت های کیفی در پژوهش چون

(Creswell 2017). محقق  یافته هایف انجام شده، شکون پژوهش بصورت کیفی و با هدف چ

در سطحی معقول و قابل اعتناست تا جایی که امکان به دست آوردن نتایج یکسان  ،تأییدنیازمند 

 .(1398 های متفاوت و با پژوهشگران مختلف توصیف شود )هومن در موقعیت

 راهبرد استفاده شد:چند شده از  منظور کنترل اعتبار کدها و مدل استخراجه ب

ی بازبینی بند مقولهاقدامات و  یکدگذار ندیفراو  هادر این بخش، کد :محقق ینیخودبازب. 1

خصوص  و به کننددنبال  حیو صح قیبه طور دقرا مراحل پژوهش  نددکرتالش  ان. پژوهشگرشد

مطالعه و  قیبه طور دق را شده انجامهای  متن مصاحبه یی کدهاجو و شناساو در جست

پس از  انپژوهشگر ،میو استخراج مفاه لیوتحلهیتجز ةمرحلدر  ،عالوه . بهکردند لیوتحلهیتجز

و  یکدگذار ندایفر نددکر یبند مختلف دسته یها مرتبط را استخراج و در مقوله میمفاه نکهیا

 به حداقل برسد. یاحتمال یها یریتا اشکاالت و سوگند انجام داد بار دیگررا  میمفاه ییشناسا
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از خبرگانی  ،ها گزارهدر عملِ ثبت دقت نظر کافی  ضمن اعمال ،ها یافتهسنجش روایی  یراب. 2

شده تا به بررسی و اظهارنظر درباره  خواسته ،و قابلیت الزم را داشتند یکه توانمند

بار تحقیق  پیشینةیک فرد آگاه به  را ها یافتهنهایت،  در .زندپردابصورت گرفته،  یها یتکرارپذیر

 توافق بین دو کدگذار استفاده ةمحاسباز روش ها  یافته یپایای ةمحاسب. برای کردکدگذاری  دیگر

 دهد. میزان توافق و درصد پایایی را نشان می 5جدول  .شد

 بین دو کدگذاراز طریق توافق ها  پایایی مصاحبه ةمحاسب. 5جدول 

 درصد پایایی ها توافقتعداد عدم  ها تعداد توافق تعداد کل کدها مستندات

 %91 2 20 22 یشهردار

 %88 3 21 24 شورا

 %92 1 11 12 ها مصاحبه

 %90 6 52 58 کل

 

ها و مفاهیم تا رسیدن به اشباع  مقولهو  به منظور تطبیق عوامل ،پس از نهایی کردن کدگذاری. 3

با اعمال  ـ اولمصاحبة بعد از مرحلة در  ـ شونده نفر مصاحبه 18هر  تأیید ،ها نظری و کفایت داده

 .اصالحات ایشان اخذ شد

نفر از خبرگان  5الگوی برآمده از محتوای تحقیق در اختیار  ،منظور اعتبارسنجی بهدر پایان، . 4

استادان مدیریت شهری و دانشگاه )یک نفر از شورای شهر و دو نفر از شهرداری و دو نفر از 

، (نداشتندحضور مقاله و کتاب داشتند و در فرایند مصاحبه  سرمایة اجتماعیزمینة دانشگاه که در 

ها  شد. یافته تأییدقرار گرفت که با جرح و تعدیل روایی و اعتبار الگو  ،ظران بیرونینا در مقام

 .ندهای اصلی پژوهش از اعتبار الزم برخوردار شده در تبیین مقوله الگوی استخراج دادنشان 

 بحث و نتیجه
توسعة ( در ها شهرداریهای محلی )شوراها و  های حکومت موضوع کشف ظرفیتنوشتار در این 

اسناد ها محصول تحلیل مضمون  این بخش از یافته ،د. در حقیقتشبررسی  اجتماعی سرمایة

دهنده  مضمون سازمان 12شده ذیل  استخراجپایة شده است و مضامین  انجامهای  مصاحبهشده و  مطالعه
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 توسعة سرمایةاگر شده، باید گفت  حاصل منظور تشریح مضامینه ب .گرفتقرار  مضمون فراگیر 5و 

  مشارکت مردمی هم وسیلهاعتماد و در تحقق این توسعه،  ،شودچندبعدی قلمداد  ای پدیده جتماعیا

 سرمایة اجتماعیایجاد رود. بدیهی است  ناپذیر توسعه به شمار می هم هدف و بخش جدایی است

 .اند که در قالب مضامین فراگیر در این تحقیق شناسایی شده هایی است ظرفیتنیازمند 

شامل اعتماد سازمانی،  ؛مضمون فراگیر در این مطالعه استخراج شد 5شد اشاره ه که گون همان

در ادامه  .اجتماعیمسائل هی دنساما ،تقویت حس اعتماد عمومی ،مشارکت تقویتاعتماد سیاسی، 

 .شود می به تشریح هر یک از این مضامین پرداخته

شود که در خالل  می سازمان ناشیاین نوع اعتماد از اصالح امور داخلی  اعتماد سازمانی:

ساده، های  ای همچون استفاده از فناوری ها اشاره شد. مضامین پایه سازمانی به آنهای  مصاحبه

 این مطلب است.مؤید .. . و ،اطالعاتکردن روز  صمیمی سازمانی، به یحاد جوّاصالح فرایندها، ا

های  موقع و کارآمد حکومت هب و این نوع اعتماد محصول پاسخگویی صحیح اعتماد سیاسی:

وظایف  29و  4دهای موضوع بن ،روابط سازمانیتوسعة و  گرایی از طریق قانون ،محلی به مردم

 است. ،نهادهای حکومتیو  با سایر ادارات همکاریشوراهای اسالمی مبنی بر 

های مردمی از طرق  مشارکتتوسعة الزم است مشارکت  تقویتمنظور ه ب :مشارکت تقویت

پاسخگویی صادقانه از راهکارهایی است که در و  ف صورت بگیرد. ایجاد مرکز محلهمختل

این مؤید وظایف شورای اسالمی نیز  6و  5ها اشاره شده است. همچنین مفاد بند  بدانها  مصاحبه

تکریم  و ماع محلیباید به مشارکت در اجتمشارکت  تقویتدر جهت اینکه  مضافاً .موضوع است

ش ی و همکارانزند رضو پژوهشهای  این نتیجه با یافته .کرده و اهتمام ویژه رجوع توج ارباب

دار  در شهر دوست یا اجتماعات محله ییبرپا یبرا سرمایة اجتماعی های یتظرف» با عنوان ،(1388)
 انطباق دارد. ،«کودک در بم

ها به  داریرود در وظایف شوراها و شهر نمی در عین اینکه تصور ی:تقویت حس اعتماد اجتماع

 شده، العهو بندهای وظایف مطها  شده از مصاحبه ای استخراجبنا بر کده ،این نکته توجه شده باشد

و  ،امنیت شهریتأمین امور بهداشت عمومی، پاسخگویی عمومی، ادارة احساس اعتماد و امنیت، 

 رداد نوابخشمه قتحقی نتایجتواند موجب تقویت اعتماد اجتماعی شود.  می ساماندهی امور شهری
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شهری  منطقةهر اندازه ها  . طبق این یافتهکند می تأیید( این یافته را 1387) یفدو یلهجمو 

ردار برخو نهراهمیا کترمشاو گاهی آو  عمومی دعتمااز ا یبیشتر انمیز باشد ازتر  یافته توسعه

 کند. یتأیید مرا  ها ( این یافته1389) یآقامحسن و یزیتبر یمحسنهمچنین تحقیق  است.

ارائة موقع تعهدات شهرداری به مردم،  با رعایت نکاتی همچون ادای بهعبارت دیگر، ه ب

سازی  محالت، شفافبودجة محوری در توزیع  رسانی عمومی، عدالت گزارش عمومی و اطالع

مردم ایجاد در توان حس اعتماد اجتماعی را  ... می و ،ارتباطات عمومیتوسعة عمومی شهر، بودجة 

 .کردیت و تقو

های عمومی، معابر عمومی،  صحیح میدانادارة از طریق ایجاد و  اجتماعی:مسائل ساماندهی 

امور اماکن عمومی ادارة توان  می ... و ،رسانی به مردم نظافت، احداث اماکن عمومی خدمتتأمین 

شوراها و وظایف  28این موارد در بند به . کرداجتماعی را ساماندهی مسائل را میسر و در پی آن 

 یرستمو  یقاسمنتایج تحقیق ه است. شدها اشاره  شهرداری 27و  ،25، 22، 21، 3، 2، 1وظایف 

 کند. می تأییدها را  و آندارد این تحقیق انطباق های  ( نیز با یافته1393)

های  در چارچوب ضوابط و مقررات حکومت سرمایة اجتماعیارتقای منظور ه ب ،در حقیقت

( و عمل به نکات یادشده)بندهای  ها توان با رعایت وظایف شوراها و شهرداری می محلی در ایران

تحقیق در خصوص سؤال در پاسخ به بنابراین، به این مهم دست یافت. ها  مستخرج از مصاحبه

 کرد.توان مضامین فراگیر را پیشنهاد  می سرمایة اجتماعیارتقای  یها و راهکارها ظرفیت
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