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چکیده
از مؤثرترین عوامل مداخله شهروندان در مدیریت  اجتماعی محالت  تشکیل شورای 
مردان  و  زنان  برای  باید  مشارکت  فرصت  که  است  بدیهی  می باشد.  مشهد  شهری 
در  شورا  عضو  مردان  تعداد  بودن  نابرابر  اما  شود،  فراهم  عادالنه  و  یکسان  به صورت 
مقابل زنان، حاکی از عدم استفاده الزم از زنان می باشد که مهم ترین دلیل آن می تواند 
دو  پژوهش،  این  در  لذا  باشد.  بانوان  توانمندی  و  عملکرد  به  شهرداری  بی اعتمادی 
به  اعضاء  اعتماد  اعضاء،  به سایر  اعضای شورا  اعتماد  اجتماعی شامل  شاخص سرمایه 
اثربخشی شورا و هم چنین دو شاخص تمایل به مشارکت اعضای شورا و احساس تعلق 
به محله در بین اعضای 12 شورای اجتماعی منطقه 9 مشهد مورد بررسی قرار گرفت. 
روش های  از  اطالعات  گردآوری  برای  است.  تحلیلی  توصیفی-  حاضر،  پژوهش  روش 
اسنادی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه اعضای 
شوراهای اجتماعی محالت منطقه 9 شهرداری مشهد بوده و نمونه آماری این تحقیق 
نیز شامل تمامی اعضای شوراهای اجتماعی محالت فوق می باشد. برای تجزیه  و تحلیل 
داده ها و تولید اطالعات مورد نیاز از آماره های توصیفی و دستور فراوانی و برای مقایسه 
میانگین ها از آزمون من- ویتنی استفاده شده است. با تحلیل داده ها تفاوت معناداری 
این  نتایج  به  با توجه  لذا  در نگرش زنان و مردان به شاخص های منتخب دیده نشد. 
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تحقیق، چنین برداشت می شود که عدم اعتماد کافی به بانوان برای عضویت در شوراهای 
اجتماعی محالت، توجیه قابل قبولی ندارد و بدیهی است که به علت حضور بیشتر بانوان 
در محله  و شناخت بیشتر در کمبودهای محله توسط آنان، حضور بانوان نتایج مثبتی 

برای کارایی شورا به همراه خواهد داشت.
واژگان كلیدي: مطالعه تطبیقی زنان و مردان، سرمایه اجتماعی، شورای اجتماعی 

محالت، مشهد

1- مقدمه
نیروی کارآمد انسانی یکی از عوامل مهم و اساسی برنامه های توسعه به شمار می آید که 
بدون آن، امکان توسعه مشکل به نظر می آید. با توجه به این که زنان نیمی از جمعیت 
هر کشوری را به خود اختصاص می دهند، حضور یا عدم حضورشان در مؤسسات جامعه 
زاده،  )لهسائی  می گذارد  تأثیر  کشور  بالقوه  ظرفیت  تمامی  از  مؤثر  استفاده  امکان  بر 

 .)100 :1380
امروزه توجه به مشارکت زنان به  عنوان نیمی از منابع انسانی، نه  تنها از موضوعات 
بلکه  به شمار می رود،  هر کشور  در  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه ی  اساسی  اهداف   و 
یکی  این  رو،  از  می شود.  محسوب  نیز  پایدار  توسعه ی  اهداف  تحقق  در  مؤثر  ابزاری 
از شاخص های درجه ی توسعه  یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که 
زنان در آن کشور دارا هستند. با توجه به قابلیت های موجود در زنان و نیز توان بالقوه 
آنان  مشارکت  از  توسعه  برنامه های  و  اهداف  از  بخشی  انجام  در جهت  آنان می توان 
بهره جست )رحمانی و مجیدی، 1388: 16(. اما مشارکت اجتماعی زنان و مردان در 
طول تاریخ تحت تأثیر شرایط و عوامل ذهنی و عینی عدیده ای در سطوح خرد، میانی 
این تفاوت جنبه جنسیتی هم به خود  و کالن، کم و کیف متفاوتی پیدا کرده است. 
گرفته است، به طوری که زنان در اغلب دوره های تاریخی صرف  نظر از این که متعلق 
به چه قوم، طبقه، قشر و یا گروهی که بوده اند، در سلسله  مراتب ساختار اجتماعی در 
سایر  قالب  در  جنسیتی  نابرابری  این  داشته اند.  پایین تری  موقعیت  مردان  با  مقایسه 
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اشکال نابرابری های رابطه ای و رتبه ای موجود در هر جامعه، اثرات منفی مضاعفی بر 
حیات اجتماعی زنان باقی گذاشته است و نقش آنان را در فرایند تحوالت تاریخی چنان 
کمرنگ جلوه داده است که ابوالفضل بیهقی بزرگ ترین مورخ ایران، مردان را بزرگ ترین 
برای  از آن رو، تالش  تاریخ معرفی کرده است )عبداللهی، 1383: 64(.  عنصر سازنده 
افزایش فرصت های عمومی برای مشارکت اجتماعی زنان گامی بلند در جهت توسعه 

پایدار است )ستاره فروزان و بیگلریان، 1382: 36(.

2- بیان مسأله
فعالیت های اجتماعی زنان در جامعه پیشینه ای به قدمت حیات اجتماعی بشر دارد 
و  بی کفایتی ها  از  زنان  مشکالت  بنابراین،   .)103  :1389 ارجمند،  و  )صداقتی فرد 
کمبودهای شخصی ایشان ناشی نمی شود، بلکه آنان به وسیله یک نظام اجتماعی که در 
آن تبعیضات، صورت رسمی و قابل  قبول به خود گرفته است، عقب نگه داشته شده اند. 
داعیه داران توسعه انسانی پایدار، بر این اعتقادند که فرصت ها باید به شکلی عادالنه در 
اختیار افراد قرار گیرد، باید به همه مردم چه مرد و چه زن، به طور یکسان فرصت داده 
شود تا در جریان طرح و اجرای تصمیمات اساسی که زندگی آن ها را شکل می بخشد 
مشارکت داشته باشند )ملک محمدی و حسینی نیا، 1379: 40(. افزایش فرصت های 
عمومی برای نقش آفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در برنامه های توسعه پایدار ضروری 
احترام  و  افراد  انسانی  ارزش  بیگلریان، 1382: 36(.  و  )ستاره فروزان  شمرده می شود 
فراگیر  انسان ها، ضامن موفقیت  آنان به عنوان طبیعی ترین حقوق  اختیار  آزادی و  به 
و  اجتماعی  زندگی  به دالیل گوناگون در  یاد شده  اصول  مشارکت محسوب می شوند. 
فردی زنان محدود شده و نبود آزادی و فرصت های مشارکت، آنان را محدود و مختل 
می سازد. زنان قشری از جامعه اند که مورد کم توجهی قرار گرفته و از ظرفیت باالی 
)وثوقی و  کاملی نمی شود  و  استفاده صحیح  توسعه،  فرایند  آن ها جهت مشارکت در 

یوسفی آقابین، 1384: 196(.
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مشارکت  مشهد،  هم چون  کالن شهري  دغدغه های  و  مشکالت  گستردگي  به دلیل 
واقعي و معنادار مردم در فرایندهاي برنامه ریزی و توسعه آن مورد تأیید برنامه ریزان 
شهري بوده و ایجاد شوراهای اجتماعی محالت، یکی از راهکارهای این مسأله می باشد، 
اما آن چه که در ترکیب این شوراها مشهود است نسبت کم تعداد زنان نسبت به مردان 
دارد  حضور  بانوان  نماینده  به عنوان  نماینده ای  شوراها  در  این که  علی رغم  می باشد. 
از دالیل  ناشی  امر می تواند  این  اندک می باشد که  بسیار  زنان  تعداد  اما در مجموع، 
مختلف از جمله عدم اعتماد شهرداری به بانوان باشد. لذا در پژوهش حاضر، با مقایسه 
شاخص های منتخب در بین مردان و زنان عضو شوراهای اجتماعی محالت مشهد، به 
بررسی تفاوت نظرات آنان پرداخته شده است تا عملکرد زنان در برابر مردان عضو شورا 

سنجیده شود.

3- مبانی نظری
3-1- مشاركت زنان

مشارکت در زندگی تا بدان اندازه اهمیت دارد که ارسطو آن را محور زندگی سیاسی 
قرار داده است و شهروند را کسی می داند که از حق مشارکت در امور قضایی و شورایی 
برخوردار است )ملکی، 1384: 226(. در جهان امروز، مشارکت هر چه بیشتر مردم در 
تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده ی جامعه ی مدنی و توسعه  یافتگی یک 
مشارکت  به  وابسته  شهروندی،  و  اجتماعی  شخصیت  کسب  می شود.  شناخته  کشور 
که  این روست  از  و  است  خصوصی  و  شخصی  فعالیت های  دایره ی  از  شدن  خارج  و 
متوجه  پیش  بیش  از  کشوری  هر  جانبه   همه   توسعه ی  راستای  در  کوشش  امروزه 
مشارکت زنان شده است. جامعه  امروز ایران، دچار برخی بحران های فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی بوده و نیازمند مشارکت همه جانبه ی مردم از جمله حضور زنان به عنوان 
بر  این در حالی است که  از جمعیت کشور در عرصه ی عمومی جامعه است و  نیمی 
اساس آمارهای موجود، در حال حاضر نزدیک به 9 درصد مجموع شاغالن کشور، زن 
از  تبعیت  به  را  تحوالتی  اخیر،  دهه ی  چند  در  ایرانی  زنان  اجتماعی  پایگاه  هستند. 
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تحوالت زمان خود تجربه می کند و آن ها با آن که غالباً در حاشیه ی مناسبات اجتماعی 
به  عالی  آموزش  و گسترش  افزایش سطح سواد  با  است  دیرگاهی  بوده اند،  و سیاسی 
ارتقای توانمندی های خود دست یازیده و هم اکنون خواهان سهمی بیشتر از مدیریت 
و  )صداقتی فرد  دارند  باالتری  موقعیت های  و  پایگاه  انتظار  و  شده  جامعه  و  خانواده 

ارجمند، 1389: 98(.
مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه ی آنان اعم از همفکری، مشاوره، همکاری، 
تصمیم گیری و اجرای در امور اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی است که به آنان امکان 
می دهد تا در فرایند مدیریت جامعه مشارکت فعالی داشته باشند. جهان پیشرفته ی 
نمونه  این  از  یکی  زنان  مشارکت  را می طلبد.  انتظارات جدیدی  و  مقتضیات  امروزی 
انتظارات واقعی است. مشارکت زنان بیش از هر چیز، محتاج تحول جدی در ذهنیت و 
فرهنگ جاری جامعه نسبت به حضور و فعالیت آنان می باشد. مسأله ی مهم این است 
که در طول تاریخ و در سراسر جهان به نقش ها، نیازها و توان های بالقوه و بالفعل زنان 

آن چنان  که سزاوار است نگریسته نشده است )رحمانی و مجیدی، 1388: 16(.

3-2- نابرابری جنسیتی
نابرابري جنسیتی مؤلفه ی بارز حیات اجتماعی انسان ها در طی یک قرن گذشته بوده 
است. اجماع نظر گسترده، ولی نه جهان شمول در خصوص برتري مردان بر زنان، در 
همه ي جوامع وجود دارد. نابرابري جنسیتی در حوزه هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي 
حوزه ي  در  جنس  دو  مشارکت  متفاوت  نوع  دارد.  گوناگونی  صورت هاي  فرهنگی  و 
عمومی و زندگی اجتماعی، این گونه تمایزات را گسترش داده است و به نقش اجتماعی 
مردان، ارزش اجتماعی بیشتري عطا می کند )همتی و مکتوبیان، 1392: 116(. نه فقط 
نفس نابرابري جنسیتی، بلکه پیامدهاي آن در سطوح خرد، میانه و کالن، ضرورت توجه 

به این موضوع را آشکار می کند )همان: 117(.
ارتقاء  و  پیشرفته  کشوري  به  شدن  مبدل  الزامات  از  یکی  نیز  ما  کشور  مورد  در 
شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تبدیل شدن به الگوي توسعه ي 
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موفق، که در سند چشم انداز توسعه ي 20 ساله و سایر اسناد باالدستی تأکید شده است، 
توجه منطقی به جایگاه زنان در جامعه و تالش براي کاهش نابرابري و بی عدالتی هاي 

جنسیتی است )همانجا(.

3-3- سرمایه اجتماعی
پاتنام1 )1380: 136( سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه، به عنوان 
هنجارهای  شبکه ها،  از:  عبارتند  که  می نماید  تعریف  اجتماعی  سازمان  ویژگی های 
همیاری و اعتماد. این نوع سرمایه، مشارکت  کنندگان را قادر می سازد که با یکدیگر 
به گونه کارآمدتری در راه های رسیدن به هدف های مشترک عمل کنند )خواجه نوری 
و مقدس، 1386: 136(. به علت اهمیت اعتماد، برخی نظریه پردازان آن را مترادف با 

مفهوم سرمایه اجتماعی می دانند.
بین  اعتماد  بر  مشتمل  اعتماد  از  شکل  سه  دست  کم  جامعه شناختی،  دیدگاه  از   
قابل تشخیص است )رضوی و حجازی  نهادی  اعتماد  اعتماد تعمیم  یافته و  شخصی، 

جوشقانی، 1390: 2(:
بر اساس روابط مستقیم و چهره به  اعتماد بین شخصی  اعتماد بین شخصی:  الف(   

چهره شناخته می شود و مبتنی بر روابط فردی است.
 ب( اعتماد تعمیم  یافته: اعتماد تعمیم یافته را می توان داشتن حسن ظن نسبت به 

افراد جامعه، جدای از تعلق آن ها به گروه های قومی و قبیله ای تعریف کرد.
ج( اعتماد نهادی: اعتماد نهادی داللت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که 
مردم به نهادها دارند. انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی اعتمادی 
به افرادی است که عهده دار امور آن نهادها هستند )علی پور، زاهدی و شیبانی، 1388: 

.)16
اینگلهارت رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار می دهد. به نظر او اعتماد به 
یکدیگر، از عوامل مؤثر در مشارکت است، زیرا به واسطه اعتماد، رفتارها قابل پیش بینی 

1. Putnam
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می شود که نتیجه آن تقویت حوزه کنش و تصمیم گیری است )همان: 119(. همکاری مبتنی 
بر اعتماد عبارت است از توافق بین مجموعه ای از مشارکت کنندگان برای رسیدن به اهداف 
.(Holsapple  &  Joshi, 2000: 8) مشترک یا نتیجه خاص در یک فرایند مشترک
دوازده گانه  محالت  اجتماعی  شوراهای  اعضای  نظرات  تفاوت  پژوهش،  این  در  لذا 
به  تعلق  احساس  مورد شاخص های  در  برحسب جنسیت،  منطقه 9 شهرداری مشهد 
در  به مشارکت  تمایل  اثربخشی شورا،  به  اعتماد  اعضای شورا،  سایر  به  اعتماد  محله، 
امور محله مورد بررسی قرا گرفته تا تفاوت نظرات اعضاء با توجه به جنسیت آن ها مورد 

تبیین قرار گیرد.

4- معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر مشهد از نظر تقسیمات شهرداری به 13 منطقه تقسیم می شود. در این میان، 
منطقه 9 شهرداری با توجه به موقعیت و وجود عناصر و فضاهای مهم خدماتی، یکی 
از مناطق با اهمیت شهر مشهد به شمار می آید. این منطقه از سویی به دلیل دارا بودن 
فضاهایی مهمی که دارای عملکرد شهری، منطقه ای و فرامنطقه ای و از سوی دیگر، 
به دلیل افزایش جمعیت از جنبه های گوناگون حائز اهمیت است. بر اساس آمار موجود، 
جمعیت این منطقه در سال 1390 بالغ بر 329760 نفر برآورد شده است که %11/7 
از جمعیت شهر مشهد را شامل می شود. وسعت این منطقه 34980677.63 متر مربع 
است که تراکم جمعیت آن برابر 94/2 نفر در هکتار می باشد. از نظر جمعیت و تراکم 
آن، منطقه فوق به ترتیب در رده سوم و هفتم مناطق سیزده گانه شهر مشهد قرار دارد. 
منطقه 9 از حیث جغرافیای تاریخی و توسعه فضایی، قدمت زیادی ندارد. به گزارش 
طرح جامع سال 1350 )طرح خازنی(، این محدوده هنوز شکل نگرفته و لذا این منطقه 
از حیث تاریخی، حوزه ای جدید و رو به اعتالست و سرعت رشد آن شتابان می باشد. 
هم چنین این محدوده جزء محدوده توسعه پس از سال 1365 در شهر است و به نوعی 

جزء جدیدترین محدوده های ساخته  شده ي شهر به شمار می آید.
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شکل 1( مناطق شهرداری مشهد )سایت شهرداری مشهد، ترسیم: نگارندگان(

4-1- نواحی منطقه 9 شهرداری
بر اساس آخرین تقسیمات شهری، منطقه 9 دارای سه ناحیه با مشخصات زیر است:

ناحیه یک: با وسعت تقریبی 12694911 متر مربع )36/3% از وسعت منطقه( در 
مرکز منطقه واقع گردیده است. جمعیت این ناحیه در سال 1385 بالغ  بر 53724 نفر 
تراکم  به وسعت منطقه،  با توجه  را شامل می شود.  است که 21/2% جمعیت منطقه 

جمعیت آن نیز 42/3 نفر در هکتار است.
ناحیه دو: وسعت تقریبی این ناحیه بالغ  بر 14691508.02 متر مربع است. در سال 
شامل  را  منطقه  از جمعیت   %33/1 که  بوده  نفر  ناحیه 84089  این  1385 جمعیت 

می شود. هم چنین تراکم جمعیت در این ناحیه، 57/2 نفر در هکتار است.
از   %21/7( مربع  متر   7594258.67 با  برابر  ناحیه  این  تقریبی  وسعت  ناحیه سه: 
 %45/7 که   1385 سال  در  نفر   115898 ناحیه  جمعیت  می باشد.  منطقه(  وسعت 

جمعیت منطقه است. تراکم جمعیت آن نیز بالغ بر 152/6 نفر در هکتار است.
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4-2-  محالت منطقه
منطقه 9 دارای 12 محله است. جدول 1 مشخصات کلی این محالت را بیان می کند.

جدول 1( ویژگی های محالت منطقه 9 شهرداری مشهد

 تعداد واحدزنمردجمعیتمحله
وسعتمسکونی

تراکم جمعیت

)نفر در هکتار(

39765191222064397311065364737/3رضا شهر1

21770105461122461662019418107/8کوثر2

3349317014164798606366838891/3سرافرازان3

16002813378694007289073255/4چهارچشمه4

21754108751087962691912718113/7هنرستان5

2031710200101175494365496755/6شهرآرا6

32685165451614084613258893100/3آب و برق7

16856847583814715462025736/5نیروی هوایی8

9163493542282233428790521/4بهارستان9

173468660868649361452885119/4حافظ10

166828400828244601585271105/2اقبال11

368018481832987368319110نوفل لوشاتو12

249513124753124760660654368827471/2جمع13

  منبع: )زرقانی و حجازی جوشقانی، 1392: 60(

موقعیت این محالت در منطقه 9 شهرداری مشهد در شکل زیر نشان داده شده است.
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شکل2( محالت منطقه 9 مشهد )سایت شهرداری مشهد، ترسیم: نگارندگان(

5- معرفی شوراهای اجتماعی محالت مشهد
5-1- اعضای شورای اجتماعی محله

رئیس شورا: رئیس ناحیه شهرداری که محله در آن واقع شده است.
دبیر شورا: کارشناس فرهنگی و اجتماعی ناحیه که محله در آن واقع شده است.

نماینده ائمه ی جماعت مساجد محله: ائمه ی جماعت مساجد محله، یک نفر را برای 
عضویت در شورای اجتماعی محله انتخاب می نمایند.

نماینده مدارس: مدیران مدارس محله،  یک نفر را برای عضویت در شورای اجتماعی 
محله انتخاب می نمایند.

برای  را  نفر  یک  محله،  مردمی  تشکل های  مسؤوالن  مردمی:  تشکل های  نماینده 
عضویت در شورای اجتماعی محله انتخاب می نمایند.

نماینده تام االختیار کالنتری: نماینده ای به تقاضای رئیس شورای اجتماعی محله از 
کالنتری، برای عضویت در شورای اجتماعی محله دعوت می شود.

اجتماعی  شورای  رئیس  تقاضای  به  نماینده ای  بهداشت:  پایگاه  تام االختیار  نماینده 
محله از پایگاه یا مرکز بهداشت محله، برای عضویت در شورای اجتماعی محله دعوت 

می شود.
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بانوی خانه دار محله: یکی از بانوان خانه دار محله که در عرصه های اجتماعی و دینی 
در محله شناخته  شده یا فعال باشد.

کاسب معتمد محله: یکی از کسبه محله یا یکی از مدیران مجتمع های تجاری محله 
که از حسن شهرت در محله برخوردار باشد.

از اعضای ذیل با توجه به ضرورت ها و نیازهای محله، به عنوان عضو شورای اجتماعی 
محله انتخاب می شود:

دانشگاه، صاحب نظر  اساتید  از  شناخته  شده ای  شامل شخصیت  محله:  فرهیخته ی 
در مسائل فرهنگی و اجتماعی، مؤلف، مخترع یا چهره علمی شناخته  شده در محله 

می باشد که برای عضویت شورای اجتماعی محله دعوت می گردد.
فرهنگی،  علمی،  عرصه های  در  که  محله  فعال  جوانان  از  یکی  شامل  محله:  جوان 

اجتماعی و اقتصادی فعالیت می نماید.
)آپارتمانی(: مدیران مجتمع های مسکونی محله، یک  نماینده مجتمع های مسکونی 

نفر را برای عضویت در شورای اجتماعی محله انتخاب می نمایند.
پیشکسوت محله: یکی از بازنشستگان یا پیشکسوتان محله که در عرصه های علمی، 

فرهنگی، اجتماعی یا اقتصادی صاحب  تجربه و نظر باشد.
رابط سالمت: رابطین سالمت با هماهنگی پایگاه بهداشتی محله معرفی می شوند.

معاونت  هماهنگی  با  پیشگیری  رابطین  اجتماعی:  آسیب های  از  پیشگیری  رابط 
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی معرفی می شوند.

برای  را  نفر  یک  محله،  خیریه های  مسؤوالن  و  مدیران  محله:  خیریه های  نماینده 
عضویت در شورای اجتماعی محله انتخاب می نمایند.

یکی از اقشار غالب ساکن در محله، می تواند با رأی اکثریت اعضای شورای اجتماعی 
به عنوان عضو ناظر )مانند کسبه، جاروبافان، کارمندان یا مجتمع مسکونی اقشار خاص 
در محله، جانبازان، معلوالن، دانشجو و ...( در جلسات شورا حسب موضوع دستور کار 
و نوع مقتضیات نیازها و مسائل محله شرکت  نماید )شوراهای اجتماعی محالت مشهد 

مقدس، 1391:  16(.
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5-2- نحوه انتخاب اعضای شورای اجتماعی محله
نماینده های ائمه جماعات، مدیران مدرسه، تشکل های مردمی، خیریه ها و مجتمع های 
مسکونی: طی جلسه ای که با حضور کلیه ی اعضای هر کدام از اقشار مذکور به  صورت 
شورای  در  عضویت  برای  علنی  انتخاب  شیوه ی  به  نفر  یک  می شود،  برگزار  جداگانه 

اجتماعی محله انتخاب می گردد.
نماینده های کالنتری، بهداشت، رابط سالمت و رابط پیشگیری از آسیب های اجتماعی: 
رئیس شورای اجتماعی محله با کالنتری، مرکز بهداشت محله و معاونت پیشگیری از 

وقوع جرم دادگستری مکاتبه و تقاضای معرفی نماینده ایشان را اعالم می نماید.
این نهادها می بایست حائز شرایط عمومی و اختصاصی آئین نامه  تبصره: نمایندگان 
باشند  و در صورت ضعف عملکرد، رئیس شورا به نهاد یا سازمان مذکور مکاتبه و تقاضای 

جایگزین می نماید.
بانوی خانه دار، جوان محله، فرهیخته محله، پیشکسوت محله، کاسب معتمد محله: 
جلسه  در  را  نفر  سه  شده،  ذکر  افراد  شناسایی  از  پس  محله  اجتماعی  شورای  دبیر 
شورای اجتماعی محله مطرح و از بین افراد مذکور، یک نفر با رأی اکثریت اعضا انتخاب 

می شوند.
تبصره یک: برای اعضای فعلی شورای اجتماعی محله که دارای شرایط تمدید عضویت 

می باشند، نیازی به انتخاب مجدد نمی باشد.
تبصره دو: اولین جلسه شورای اجتماعی محله با حضور رئیس، دبیر شورا، نماینده های 
بهداشت، کالنتری، مدیران مدارس، ائمه جماعات و تشکل های مردمی تشکیل و نسبت 
عضو  انتخاب  و  معرفی  تصمیم گیری،  می شود.  تصمیم گیری  اعضاء  سایر  عضویت  به 
اقشار غالب ساکن در محله با  نظر اکثریت شورای اجتماعی محله می باشد )همان: 18(.

5-3- اهداف شورای اجتماعی محله
افزایش مشارکت های اجتماعی در مدیریت شهری؛( 1
تقویت هویت محالت و فرهنگ محله محوری؛( 2
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کمک به افزایش اعتماد اجتماعی بین مردم و مدیریت شهری؛( 3
شناسایی و بهره گیری هدفمند از فرصت های اجتماعی محالت؛( 4
نهادینه سازی نظارت همگانی در نحوه ارائه خدمات به مردم؛( 5
فراهم شدن زمینه مشارکت نهادها و سازمان های مردم نهاد محلی؛( 6
هم  افزایی امکانات و فرصت های خدمت رسانی سازمان ها و نهادهای محلی در ارائه ( 7

خدمات مناسب تر به مردم )همان: 14(.

6- روش شناسی تحقیق
1-6- روش تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه

روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است. بدین صورت که از آمارهای 
کمی توصیفی هم به صورت خام استفاده گردیده و هم برای تبیین وضعیت شاخص های 

مورد نظر، این آمارها تحلیل شده اند.
جامعه آماری این تحقیق، کلیه اعضای شوراهای اجتماعی محالت منطقه 9 شهرداری 
اجتماعی  شوراهای  اعضای  تمامی  شامل  نیز  تحقیق  این  آماری  نمونه  و  بوده  مشهد 
منطقه 9  در  محله  اجتماعی  اعضای 12 شورای  تعداد  فوق می باشد.  منطقه  محالت 
شهرداری مشهد، 117 نفر می باشد. برای تکمیل پرسش نامه، محقق به صورت حضوری 
در برخی جلسات شوراها حاضر شده و در مواردی که امکان حضور در شورا فراهم نبود، 
به محل کار یا منزل اعضاء مراجعه گردیده و اقدام به تکمیل پرسش نامه از اعضا نموده 
است. لذا با توجه به عواملی از قبیل عدم تمایل اعضاء به پر کردن پرسش نامه، اشتباه 
بودن نشانی منزل و محل کار برخی اعضاء و برنگرداندن پرسش نامه به محقق، تعداد 

69 پرسش نامه تکمیل شده برای این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت.

2-6- ابزار گردآوری داده ها
برای گردآوری اطالعات از روش های اسنادی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است، به 
این صورت که برای بعضی از اطالعات مانند اطالعات مربوط به متغیرهای فردی از قبیل 
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میزان تحصیالت و سن اعضای شوراها، از اسناد معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مشهد استفاده شد و سایر داده های مورد استفاده، از تکمیل پرسش نامه به دست آمده 

است.
 3-6- پایایی و روایی پژوهش

پرسش نامه محقق ساخته این پژوهش مبتنی بر اعتبار محتواست و چند بار توسط 
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسان مربوطه در شهرداری مشهد، مورد 
بازبینی قرار گرفت و اصالحاتی در آن انجام شد. برای بررسی پایایی پرسش نامه ها نیز 
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 844/0 محاسبه گردید، لذا 

آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

جدول 2( نتیجه آزمون پایایی سؤاالت پرسش نامه برای شاخص ها

آلفای کرونباخ تعداد پاسخ های قابل قبول تعداد پاسخ ها تعداد گویه شاخص

791/ 61 69 7 اعتماد به سایر اعضاء

759/ 60 69 7 اعتماد به کارایی شورا

783/ 69 69 3 تمایل به مشارکت

799/ 63 69 7 احساس تعلق به محله

/844 - - 24 مجموع شاخص ها

6-4- روش تجزیه  و تحلیل داده ها
برای تجزیه  و تحلیل داده ها و تولید اطالعات مورد نیاز از آماره های توصیفی و دستور 
فراوانی و برای مقایسه میانگین ها از آزمون من- ویتنی استفاده شده است و برای انجام 

محاسبات از نرم افزار SPSS استفاده شد.
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7- یافته های تحقیق
7-1- كلیات

از مجموع مشارکت  کنندگان در این طرح، حدود 60% را مردان و 40% را نیز زنان 
تشکیل داده اند که در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3( تعداد پاسخگویان به تفکیک مرد و زن

درصدتعداد

4159/4مرد

2840/6زن

69100مجموع

منبع: یافته های تحقیق

7-2- وضعیت سنی اعضاء
از  میانگین سنی پاسخگویان 43/4 سال بوده که میانگین سنی زنان، 4 سال کمتر 

مردان است.

جدول4( وضعیت سنی پاسخگویان

تعداد 
معتبر

میانگین1 
سنی کل

میانگین 
سنی زنان

میانگین سنی 
مردان

میانه2 
سنی کل

جوان ترین 
عضو

مسن ترین 
عضو

6743/441/1145/05442270

منبع: یافته های تحقیق
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7-3- وضعیت تحصیالت1
همان گونه که از جدول پیداست خوشبختانه تمامی اعضاء باسواد بوده و 78% اعضا 
باالتر( هستند. در گروه تحصیالت در سطح  و  نیز دارای تحصیالت عالیه )فوق دیپلم 
دیپلم و پایین تر، علی رغم این که به لحاظ درصدی، تعداد زنان دارای تحصیالت در این 
سطح دوبرابر درصد مردان در همین گروه تحصیالت است، اما به لحاظ عددی، اختالف 
چندانی ندارند چرا که تعداد مردان این گروه 6 نفر و تعداد زنان نیز 8 نفر می باشد که 
این امر، هم به دلیل تعداد مطلق مردان در مجموع که بیشتر از تعداد مطلق زنان است 
قابل توجیه می باشد و می توان گفت اختالف چندانی در این سطح تحصیالت بین زنان 
و مردان عضو شوراهای اجتماعی محالت منطقه 9 مشهد وجود ندارد. همین ویژگی در 
گروه تحصیالت فوق دیپلم و لیسانس نیز تا حدودی وجود دارد، اما اختالف عمده به 
گروه تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( برمی گردد که تعداد مردان ناظر بر 
این رده 12 نفر و تعداد زنان، فقط 4 نفر می باشد که میزان پایین مشارکت زنان دارای 

تحصیالت تکمیلی، تأمل برانگیز می نماید.

جدول 5( وضعیت تحصیالت پاسخگویان

کل اعضاء 
)تعداد(

کل اعضاء 
)درصد(

مردان 
)تعداد(

مردان 
)درصد(

زنان 
)تعداد(

زنان 
)درصد(

000000بی سواد

1420/3614/6828/6تا دیپلم و دیپلم

3855/12253/71657/1فوق دیپلم و لیسانس

1623/21229/3414/3تحصیالت تکمیلی

11/412/400نامعتبر )بدون پاسخ(

691004110028100مجموع

منبع: یافته های تحقیق

1. آن دسته از اعضا که دارای مدرک حوزوی بوده اند، مدرک شان با مدرک معادل دانشگاهی تطبیق داده شده است.
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7-4- یافته های تحلیلی
7-4-1- شاخص اعتماد اعضای شورا به سایر اعضاء

اولین شاخص مورد بررسی، اعتماد اعضای شورا به سایر اعضا می باشد. برای سنجش 
این مؤلفه از هفت شاخص استفاده شده که نتایج تفصیلی آن در جدول 6 ارائه گردیده 
است. در شاخص "مناسب دانستن اعضاء برای عضویت در شورا"، میانگین وزنی کل 
پاسخگویان 3/8 )از 5( می باشد که این عدد برای زنان 3/9 و برای مردان 3/7 است که 
تفاوت چندانی را نشان نمی دهد. در شاخص "کافی  دانستن سطح تحصیالت اعضاء"، 
میانگین وزنی کل 3/9 بوده که این عدد برای زنان 4 و برای مردان 3/8 می باشد. در 
شاخص های مسؤولیت پذیری اعضاء، همدلی اعضاء، آشنایی اعضای شورا با امور محله، 
آگاهی از اختیارات و وظائف شورا و هم چنین میزان تالش اعضای شورا برای شناخت 
هم چنین  و  پاسخگویان  نظرات  مجموع  وزنی  میانگین  مقایسه  نیز  محله  کمبودهای 
میانگین وزنی پاسخ های مردان و زنان به تفکیک، تفاوت معناداری را در پاسخ های این 

دو گروه نشان نمی دهد.
جدول 6( نتایج گویه های اعتماد به سایر اعضای شورا )درصد(

میانگین وزنیخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

شماره 
انکلگویهگویه

زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
مر

1
مناسب دانستن 

اعضاء برای عضویت 
در شورا

1/501/54/42/91/523
/5

7/416
/25020
/6

29
/4

20
/6

10
/3

10
/3

3/83/93/7

2

کافی دانستن 
تحصیالت اعضاء 
برای شناخت و 
تصمیم گیری در 
مورد امور محله

00031/51/519
/4613
/4

58
/2

25
/4

32
/8

19
/4910
/4

3/943/8

مسؤولیت پذیری 3
1/51/507/534/526اعضاء

/9620
/9

49
/3

23
/9

25
/4

14
/9

7/57/53/6
9

3/73/6
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4
وحدت و همدلی 
اعضاء برای اخذ 

مصوبات

1/51/504/41/52/92510
/3

14
/75019
/1

30
/9

19
/1

8/810
/3

3/83/73/8

آشنایی الزم با امور 5
محله

0006/11/54/537
/9.1918
/23624
/2

12
/1

19
/7

9/13/73/63/7

آگاهی از اختیارت و 6
1/501/510وظائف شورا

/6

4/56/145
/5

19
/7

25
/8

33
/3

12
/1

21
/2

9/14/54/53/33/43/3

7
تالش اعضاء برای 

شناخت کمبودهای 
محله

00011
/96623
/9

10
/4

13
/4

46
/3

16
/4

29
/9

17
/9993/73/63/7

سپس برای سنجش معناداری پاسخ های دو گروه زنان و مردان نسبت به پاسخ های 
آنان در مورد شاخص های این متغیر، از آزمون من - ویتنی استفاده گردید که نتایج آن 
در جدول 7 ارائه شده است. همان گونه که در این جدول مشخص است ضریب sig در 
تمام گویه ها بیشتر از 0/05 می باشد، لذا تفاوت معناداری در پاسخ های دو گروه در هر 

گویه )شاخص( وجود ندارد.

جدول 7( نتایج آزمون من- ویتنی برای شاخص  اعتماد اعضای شورای اجتماعی به سایر اعضاء

گویه7گویه6گویه5گویه4گویه3گویه2گویه1

000.502500.499500,458500.558500.509000.524500.536نتیجه آزمون من- ویتنی

434/506/230/984/757/972/898/معني داري آزمون

7-4-2- شاخص اعتماد اعضاء به كارایی شوراهای اجتماعی محالت
متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است ارزیابی اعتماد اعضاء 
به کارایی شوراهای اجتماعی محالت می باشد. برای سنجش این متغیر، هفت شاخص 
"اعتماد به کارآمدی شورا در توسعه  ارائه گردیده است. در گویه  به پرسش شوندگان 
و پیشرفت محالت"، میانگین وزنی مجموع پاسخ گویان 4/5 می باشد که همین عدد 
به طور یکسانی برای هر دو گروه زنان و مردان به تفکیک نیز تکرار شده است. در گویه 
دوم در مورد "اطمینان اعضای شورای اجتماعی محالت نسبت به توانمندی این شورا 
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در واگذاری مدیریت امور محله به شهروندان" سؤال شده است که میانگین وزنی کل 
برابر با 3/1 بوده و همین شاخص برای زنان و مردان نیز به ترتیب 3/2 و 3/1 می باشد 
که تفاوت چندانی نشان نمی دهد. در گویه سوم، »ارتقای عملکرد مدیریت شهری در 
سطح محالت از طریق شوراهای اجتماعی محالت«، مورد پرسش قرار گرفته است که با 
مقایسه میانگین وزنی کل، پاسخ های زنان و مردان به تفکیک که به ترتیب 3/8، 3/9 و 
3/7 می باشد به همسانی نظارت اعضاء در مجموع و به تفکیک زنان و مردان پی می بریم. 
شاخص چهارم به "بررسی تأثیر مصوبات شوراها بر بهبود اوضاع محله" پرداخته است. 
اما همین عدد برای زنان و مردان  میانگین وزنی کل برای این شاخص3/2 می باشد، 
به ترتیب 3/4 و 3/1 می باشد که حاکی از رضایتمندی نسبی زنان نسبت به مردان در 
مورد مصوبات شوراها دارد. در شاخص "داشتن ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا"، 
نه تنها میانگین وزنی کل که برابر با 2/6 می باشد وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد، 
بلکه تفاوت بین نظرات زنان و مردان که میانگین وزنی پاسخ های این دو گروه را به 
ترتیب برابر با 2/1 و 2/8 قرار می دهد نشان از سطح بی اعتمادی باالتری در زنان نسبت 
به مردان در این شاخص دارد. شاخص "پذیرش مصوبات شوراهای اجتماعی در سایر 
نهادهای رسمی و شهری" را از نظر اعضاء را مورد بررسی قرار داده است که با میانگین 
وزنی 3/2 برای مجموع پاسخگویان و میانگین وزنی 3/3 و 3/1 به ترتیب برای زنان و 
مردان، تفاوت بارزی را در میان پاسخ های این دو گروه نشان نمی دهد. در گویه آخر 
نیز که پرسیده شده بود که "شورای محله را تا چه حد مکان مناسبی برای پیگیری 
مشکالت ساکنین محل می دانند" میانگین وزنی 4/4 برای مجموع، 4/7 برای زنان و 
زیادی در  بسیار  امکان در حد  این  اعضاء  نظر  از  برای مردان، نشان می دهد که   4/5

شوراهای اجتماعی محالت فراهم شده است.



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 10/ ش 4/ تابستان 95   84

جدول 8( نتایج گویه های اعتماد به كارایی شورا )درصد(

میانگین وزنیخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

 شماره
گویهگویه

انکل
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
مر

1

شوراهای محالت 
می توانند به توسعه 
و پیشرفت محالت 

کمک کنند.

1/501/50007/45/91/523
/5

5/917
/6

67
/6

29
/4

38
/2

4/54/54/5

2

شورای اجتماعی 
محالت می توانند در 
واگذاری امور محله 
به شهروندان، موفق 

عمل کنند.

5/91/54/413
/2

1/511
/8

45
/62520
/6

26
/5

11
/8

14
/7

8/81/57/43/13/23/1

3

تشکیل شورا باعث 
تسهیل و تسریع 

نظام تصمیم گیری 
به منظور بهبود 
مدیریت شهری 

در سطح محالت 
گردیده است.

1/501/54/42/91/529
/4

11
/8

17
/6

41
/2

10
/3

30
/9

23
/5

14
/7

8/83/83/93/7

4

مصوبات شورا تأثیر 
محسوسی بر بهبود 

وضعیت محله داشته 
است.

31/51/517
/9

4/513
/4

40
/3

17
/9

22
/4

28
/4919
/4

10
/491/53/23/43/1

5
مصوبات شورا دارای 

ضمانت اجرایی کافی 
هستند.

6/106/119
/77/612
/1

43
/9

16
/7

27
/3

25
/8

12
/1

13
/6

4/531/52/62/12/8

6

بیشتر مصوبات 
شوراها مورد پذیرش 

متصدیان قرار 
می گیرد.

3/103/112
/5

4/77/848
/4

20
/3

28
/1

31
/3

14
/1

17
/2

4/73/11/63/23/33/1

7

شورای محله را 
محل مناسبی برای 

پیگیری مسائل و 
مشکالت ساکنین 

محل می دانم.

0002/91/41/44/32/91/433
/31320
/3

59
/4

23
/ 2

36
/24/44/74/5

به  محالت  اجتماعی  شوراهای  اعضای  اعتماد  متغیر  برای  ویتنی  من-  آزمون  نتایج 
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کارایی شورا به تفکیک دو گروه زنان و مردان نیز نشان می دهد که با توجه به باالتر 
بودن میزان sig در همه ی سؤاالت از 0/05، تفاوتی در نگرش و متعاقباً پاسخ های این 

دو گروه نسبت به شاخص های این متغیر وجود ندارد.
جدول 9( نتایج آزمون من- ویتنی برای شاخص  اعتماد اعضای شورای اجتماعی محالت به كارایی شورا

گویه7گویه6گویه5گویه4گویه3گویه2گویه1

نتیجه آزمون من- 
542.000528.000488.500445.000414.000430.000540.500ویتنی

0/7850/671/3880/1770/14000/307/6370معنی داری آزمون

7-4-3- شاخص احساس تعلق به محله
متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به تفکیک زنان 
و مردان ارائه گردیده است، شاخص احساس تعلق به محله می باشد. برای سنجش این 
متغیر هفت شاخص در قالب هفت گویه ارائه گردیده است که نتایج آن به  تفصیل در 
جدول 10 ارائه شده است. نکته جالب  توجه در گویه های این شاخص این است که 
میانگین وزنی پاسخ های  احترام کافی در محله که  از  برخورداری  به جز شاخص های 
هم چنین  و  است  مردان  پاسخ های  وزنی  میانگین  از  بیشتر  زنان،  توسط  ارائه  شده 
شاخص رضایت از هم محله ای ها که میانگین نظرات زنان و مردان کاماًل مشابه است 

در پنج گویه ی دیگر، میانگین نظرات زنان کمتر از میانگین وزنی نظرات مردان است.
جدول10( نتایج گویه های احساس تعلق به محله )درصد(

میانگین وزنیخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

شماره 
انکلگویهگویه

زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
مر

رضایت از زندگی در 1
محله

0001/501/57/45/91/542
/6

16
/2/2648
/5

17
/6

30
/9

4/34/24/4
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رضایت از سکونت در 2
1/501/51/501/517محله

/9

11
/9635
/8

14
/9

20
/9

43
/3

11
/9

31
/3

4/144/2

1/501/563311رضایت از نام محله3
/9

4/57/541
/8

19
/4

22
/4

38
/8

11
/9

26
/94/144/1

برخورداری از احترام 4
کافی در محله

0001/501/513
/4

4/5935
/8

11
/9

23
/9

49
/3

22
/4

26
/94/34/44/2

1/41/4000020رضایت از هم محله ای ها5
/3

5/814
/5

40
/6

17
/4

23
/2

37
/7

15
/9

21
/7

4/14/14/1

1/51/5031/51/526اعتماد به هم محله ای ها6
/9

11
/9

14
/9

35
/8

11
/9

23
/9

32
/8

14
/9

17
/9

3/93/84

خودی دانستن 7
1/41/402/91/41/434همسایه ها
/8

17
/4

17
/4

31
/9

8/723
/22911
/6

17
/4

3/83/63/9

در شاخص های متغیر تعلق به محله نیز میزان sig برای همه گویه ها، باالتر از 0/05 
بوده و چنین نتیجه گیری می شود که در این متغیر نیز تفاوت معناداری میان نظارت 
زنان و مردان عضو شوراهای اجتماعی محالت وجود ندارد. نتایج آزمون من- ویتنی در 

مورد این شاخص ها در جدول 11 ارائه شده است.
جدول 11( نتایج آزمون من- ویتنی برای شاخص های احساس تعلق به محله

گویه7گویه6گویه5گویه4گویه3گویه 2گویه 1

 نتیجه آزمون من-
ویتنی

493.000406.000478.000454.000543.500530.500490.500

0/3990/0790/4470/2650/6900/8350/282معنی داری آزمون

7-4-4- شاخص تمایل به مشاركت اعضای شورای اجتماعی محالت
مهم ترین متغیری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است، تمایل به مشارکت 
اعضای شورای اجتماعی محالت است که در قالب سه شاخص )گویه( بررسی شده است. 
در هر سه شاخص مورد بررسی که نتایج آن به  تفصیل در جدول 12 ارائه شده است، 
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پاسخ های زنان و مردان تفاوت بارزی ندارد.
جدول 12( نتایج گویه های تمایل به مشاركت )درصد(

میانگین وزنیخیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

شماره 
انکلگویهگویه

زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
انکلمر
زن

دان
مر

مشارکت در برنامه های 1
مدیریت محله

0002/902/910
/1

4/35/844
/9

20
/3

24
/64215
/9

26
/14/24/24/2

2

تمایل به حضور مجدد 
در شورای محله در 

صورت انتخاب شدن 
دوباره توسط شهرداری

0001/401/410
/1

2/97/246
/4

18
/8

27
/54218
/8

23
/2

4/24/24/3

تمایل به تالش برای 3
پیشرفت محله

00000000033
/3

11
/6

21
/7

66
/72937
/74/64/74/6

نتایج آزمون من- ویتنی برای شاخص های متغیر تمایل به مشارکت زنان و مردان عضو 
شورای اجتماعی محالت نیز نشان می دهد که تفاوت معناداری در میان نظرات این دو 

گروه در مورد شاخص های این متغیر وجود ندارد.
جدول13( نتایج آزمون من- ویتنی برای شاخص تمایل به مشاركت

گویه3گویه 2گویه 1

567.000510.500528.000نتیجه آزمون من- ویتنی

0/9250/3930/491معنی داری آزمون
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نتیجه گیری 
شوراهای اجتماعی محالت گامی مهم در تحقق اهداف مدیریت شهری و رسیدن به 
توسعه پایدار با در نظر داشتن رویکرد محله محور هستند. تشکیل این شوراها در مشهد 
به  عنوان دومین کالن شهر ایران و دومین کالن شهر مذهبی جهان اسالم، باعث ارتقای 
هر چه بیشتر احساس شهروندی و حرکت این شهر به سمت توسعه انسان محور خواهد 

بود.
از مواردی که در  تائید می شوند. یکی  یا  انتخاب  این شورا توسط شهرداری  اعضای 
ترکیب این شوراها مشهود است کمتر بودن تعداد زنان عضو شورا نسبت به مردان است. 
اگر چه در ترکیب شورا، عضوی با عنوان نماینده بانوان محله گنجانده شده است اما اکثر 
حضور بانوان در شورا، مربوط به همین جایگاه بوده و کمتر در قالب سایر اعضای شورا از 
بانوان استفاده شده است. دالیل متعددی می توان برای این موضوع برشمرد، اما با توجه 
به این که زنان در کالن شهرها و در مشهد در تمامی جایگاه های اجتماعی و اقتصادی 
حضور دارند نمی توان توجیهی برای این عدم حضور زنان پیدا کرد، مگر بی اعتمادی 
شهرداری به عملکرد بانوان. لذا در این پژوهش، شاخص های سرمایه اجتماعی شامل 
اعتماد اعضای شورا به سایر اعضاء و اعتماد )اطمینان( اعضاء به کارایی شورا و هم چنین 
دو شاخص احساس تعلق به محله و تمایل به مشارکت اعضای شورا مورد بررسی قرار 
هیچ  نهایتاً  و  زنان و مردان عضو شورا مقایسه گردید  بین  بررسی  این  نتایج  و  گرفت 
تفاوت معناداری در بین پاسخ های مردان و زنان عضو شورا مشاهده نشد. لذا با توجه به 
نتایج این تحقیق، چنین برداشت می شود که عدم اعتماد کافی به بانوان برای عضویت 
در شوراهای اجتماعی محالت، توجیه قابل قبولی ندارد و بدیهی است که به علت حضور 
بیشتر بانوان در محله و شناخت بیشتر در کمبودهای محله توسط آنان، حضور بانوان 

نتایج مثبتی برای کارایی شورا به همراه خواهد داشت.
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پیشنهادات
هستند 	  بانوان  تقریبی،  به صورت  محله  هر  جمعیت  از  نیمی  این که  به  توجه  با 

پیشنهاد می گردد که در آئین نامه شورای اجتماعی محالت ذکر شود که نیمی از 
اعضای شورا از بانوان محله انتخاب گردند.

تفکرات 	  بر  حاکم  فضای  بیانگر  شوراها  جنسیتی  ترکیب  این که  به  توجه  با 
تصمیم گیران این موضوع است، پیشنهاد می گردد نیمی از شورای سیاست گذاری 

شوراهای اجتماعی محالت، از بانوان باشند.
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