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 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

 3131سال چهارم/ شماره مسلسل سیزدهم/ پاییز 

 

 

 .های فرسودهدهی بافتاجتماعی محالت شهری در سامان واکاوی ظرفیت سرمایه

 تهران شهرداری 9 منطقهموردی:  مطالعه
 

 3یوضلوداوود ع*، 2، احمد پوراحمد1نژادحسین حاتمی
 جغرافیای دانشگاه تهران استاد دانشکده2، جغرافیای دانشگاه تهران استادیار دانشکده1

 ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتیدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه3

 22/5/23 ؛ تاریخ پذیرش: 12/11/22 تاریخ دریافت:

 3چکیده
زیادی اصیل فرهنگی  هاید که ارزشهای شهری هستنارزشمندترین بافت ،های قدیمی شهرهابافت

های قدیمی در طول زمان با فرسودگی مواجه شده و شادابی و سالمت خود را برای شهرها دارند. اکثر بافت
ل اخیر مورد توجه مسئوالن و اندیشمندان مسای یلی که در چند دههترین مسادهند. یکی از مهماز دست می
 ههای سرمایموضوع استفاده از ظرفیت ،شهری قرار گرفته است یهای فرسودهبافت ویژههشهری و ب
شهری است. سطح اعتماد، مشارکت،  یهای فرسودهو نوسازی بافت بهسازیتسهیل در روند برای اجتماعی 

ترین از مهم ،های فرسودهاجتماعی افراد ساکن در بافت یهای سرمایهانسجام اجتماعی و سایر مؤلفه
میزان تأثیر رو در این تحقیق به بررسی از این. استهای شهری ضعیت این بافتد وبهبو رایها بظرفیت

 ههای فرسودان بافتـهای آن در مشارکت ساکناجتماعی و تأثیر میزان هر یک از شاخص یهی سرمایمؤلفه
رسی بر یبراتحلیلی بوده و  -توصیفی ،شود. روش تحقیق این مقالهشهرداری تهران پرداخته می 2 یمنطقه

 ابزار از ،های فرسودهمشارکت در بافتبه  هامچنین میزان تمایل آناجتماعی افراد و ه یهسطح سرمای
های و تحلیل SPSSافزار ق از نرمـآزمون فرضیات تحقی برای همچنینشده است. بهره گرفته نامه پرسش

متغیره استفاده لیل رگرسیون چندتح ، تحلیل واریانس یک طرفه وT آزمون تفاوت میانگین آماری پیرسون،
نقش زیادی در تبیین  ،اجتماعی یههای سرمایاین است که مؤلفه یهدهندشده است. نتایج آزمون نشان

 یهسرمایظرفیت تر بر بیشکید تأ با و نوسازی دارد و بهسازیمیزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده در 
 ههای فرسودبافت بهسازیتسریع در روند نوسازی و  برایعامل توان از این میها اجتماعی ساکنان این بافت

 .کرد شهری استفاده
 

 .تهران شهرداری 2 همنطقاجتماعی، اعتماد، مشارکت،  هشهری، سرمای یههای فرسودبافت :واژگان کلیدي

 

                                                             
 ارشد استمقطع کارشناسی نامهاین مقاله مستخرج از پایان                  yvazlu@yahoo.come.d نویسنده مسئول:*
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 لهمسأ طرحمقدمه و 

ترین مشکالت شهرهای میکی از مه ،های اخیرشهرها در دهه رویه و بدون برنامهبی رشد و گسترش

ای هستند که در طول زمان اگـر مـدیریت و عوامـل بـرهم . شهرها نیز مانند موجودات زندهاستکشور 

ریـزی شوند. در ادبیات برنامـهمی تدریجی دچار زوال و مرگ ،دها کنترل نشوتعادل زیستی آن ینندهز

شـود. بهبـود دار و... یاد مـیهای مسألهتهای ناکارآمد، بافبافته شهری ب یهای فرسودهشهری از بافت

های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایـن ها مستلزم شناخت دقیق و کامل تمامی جنبهوضعیت این بافت

ل بـرای بهبـود مسـایهـای فرسـوده بافـت یکارهایی کـه در زمینـهترین راهیکی از اصلی مناطق است.

سـازی اسـت، بحـت تجمیـع و انبـوهری در حال اجرا های فرسوده شهکالبدی، اقتصادی و زیستی بافت

نیل بـه  رایها ب. یکی از بهترین روشاستها مستلزم مشارکت مردم یابی به اهداف این طرح. دستاست

که میـزان اعتمـاد  طوری هب ؛اجتماعی است یهای سرمایهاستفاده از ظرفیت ،بهسازیاهداف نوسازی و 

شهری از جمله شهرداری، سـازمان  یهای فرسودهدر ارتباط با بافتو مشارکت مردم به نهادهای دولتی 

ارتبـاط  ،شـهری هـای فرسـودهگری نوسازی بافتهای تسهیلو... و همچنین شرکت بهسازینوسازی و 

 .  دارداجتماعی افراد  یبا میزان سرمایه یمستقیم

نند اعتماد، مشارکت، مضامینی ما .اخالق به جامعه است یبازگشت دوباره ،اجتماعی سرمایه

. با ایجاد ارتباط با همدیگر استاخالق در جامعه  به همه بیانگر توجه دوباره ،پیوند اجتماعی و همکاری

د که اگر ـی دست یابنـرده و به اهدافـر کار کـدیگیکبا  توانندمیو تالش برای حفظ و تداوم آن، مردم 

 معنی که هر رسیدند. بدینا به سختی به موفقیت میشدند و یکردند یا موفق نمیی کار میـبه تنهای

اجتماعی  یدر سرمایه ،تری را بشناسیم و با آنان در بینش و نگاه مشترك باشیمچه مردم بیش

 (.1: 1335 فیلد،) ثروتمندتر هستیم

شناسی، اخیر مورد توجه اندیشمندان و محققان جامعه یهمفهوم سرمایه اجتماعی که در چند ده

تانسیل ای است که این پرشته میان یموضوع ،های علمی قرار گرفته استسایر رشته اد، جغرافیا واقتص

ترین کارکردهای سرمایه کار رود. یکی از مهمه مختلف اجتماعی و اقتصادی ب عوامل را دارد تا در زمینه

 یسرمایههای فرسوده شهری است. و نوسازی بافت بهسازینقش آن در مشارکت در  ،اجتماعی

اقتصادی و  -بستگی به مقوالتی از جمله ناهمگونی )ناهمگونی اجتماعی ،اجتماعی و میزان آن در جامعه

ه داری و... دارد. ب)مدت اقامت در محله و وضعیت مالکیت منزل(، دین سطح تعلق به محیط ،فرهنگی(

اجتماعی نیز تأثیر زیادی بر  یو این سرمایه دهندرا شکل میاجتماعی  یسرمایه ،که این عوامل طوری

 گذارد.شهری می یهای فرسودهبهبود وضعیت محالت بافت یمیزان مشارکت مردم در زمینه

 ل اجتماعی از جمله سالمت، جرم و امنیتاجتماعی بر مسایی با توجه به تأثیرات گوناگون سرمایه

اجتماعی  های مختلف سرمایهجنبه به تا در این تحقیق سعی بر آن است ،...اجتماعی، مدیریت شهری و
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 های فرسودهو نوسازی بافت بهسازیها در ارتباط با مشارکت ساکنان در و تأثیر هر کدام از این جنبه

سرمایه اجتماعی بر  که آیا است بررسی این موضوع ،هدف اصلی این تحقیق شهری پرداخته شود.

 ؟ است مؤثر شهری یهای فرسودهبافت بهسازیمیزان تمایل به مشارکت ساکنان در نوسازی و 

به  :د کهشوطور مطرح میتحقیق این فرضیه ،مطالعات گذشته و مبانی نظری موضوعبا توجه به 

های ساکنان بافت رابطه معناداری با میزان مشارکت و عالقه ،اجتماعی افراد رسد میزان سرمایهنظر می

ای شامل در این تحقیق به نقش متغیرهای زمینههمچنین  دارد. بهسازیفرسوده به نوسازی و 

 شودان پرداخته میگویاجتماعی پاسخ هگویان نیز بر میزان سرمایجنسیت، سن و وضعیت شغلی پاسخ

 ای دارند یا خیر ؟رابطه ،اعی افراداجتم یهد که آیا این متغیرها با سرمایشوتا مشخص 

 

 اهمیت تحقیق

اهمیت زیادی برای  ،های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیارزشیل دلهشهری ب یهای فرسودهبافت

دلیل تراکم زیاد هاز لحاظ کالبدی ب ،هایی که این مناطق دارندرغم تمام ارزش. علیدارندشهرها 

موانع زیادی پیش  ،محیطیجمعیت و مشکالتی از قبیل فرسودگی، مشکالت دسترسی، مشکالت زیست

والن شهری وجود دارد. یافتن کارآمدترین ریزان و مسئین برنامهناطق و همچنروی ساکنان این م

ه خصوص های متولیان امور شهری و بترین دغدغهها از مهمبهبود وضعیت این بافت رایها بروش

 . وزارت راه و شهرسازی است

ترکیبـی از عناصـر گونـاگون اسـت کـه انتظـام ایـن عناصـر و  ،شهری یهای فرسودهرو بافتاز این

 ،ایجنبـهرو برخـورد تـکآورد. از ایـنوجود مـیه ها بای را برای این بافتنظم و ساخت ویژه ،ارکردهاک

جانبـه بـه سامان بخشیدن به آن نیازمند توجه همـهبنابراین  .سازدامکان تغییر ساخت را غیر ممکن می

هـای مشـکل بافـت ،دیای کالبـجنبـهکلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن است. یعنی نگاه تک

عبـارتی ه ل اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت زیـادی دارد. بـکند، بلکه توجه به مسایرا حل نمیفرسوده 

از جمله مالکیت زمین، درآمـد،  ،اقتصادی ساکنان آن -ی بافت را باید در شرایط اجتماعی علل فرسودگ

شـهری مثـل بازارهـا جسـتجو کـرد  های جدیـدها به بخشاشتغال و همچنین انتقال بخشی از فعالیت

(Boskoff, 1970 ، 2: 1331اسعدی، به نقل از.) 

های استفاده از ظرفیت ،است شدهغفلت از آن ها این بافت یدربارهترین موضوعاتی که یکی از مهم

 مشارکت در یاجتماعی در ارتباط با ایجاد روحیه ی. اهمیت سرمایهاستاجتماعی ساکنان  یسرمایه

شناسایی محالت با سطح  باکه طوریهب ؛انکارناپذیر است ،شهری یهای فرسودهاکنان بافتس میان

شهری  یهای فرسودههای نوسازی و بهسازی بافتبندی پروژهتوان به اولویتاجتماعی باال می سرمایه

 ای سرمایههترین مؤلفهاز مهم ،پذیری افراد، انسجام اجتماعیپرداخت. سطح اعتماد، میزان مشارکت
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ع در روند نوسازی و ـت و تسریـمشارک رایعنوان بهترین ابزار بها بهتوان از آناجتماعی هستند که می

 شهری استفاده کرد. یهای فرسودهبهسازی بافت

 در مفهوم شود. اینمی محسوب توسعه تحقق برای الزم شروط اساساً از امروزه اجتماعیسرمایه

 یسرمایه برای جدید . اقتصادزیادی دارد . اهمیتو.. مدیریتی سیاسی، ،اقتصادی مختلفهای حوزه

 کافی یهذخیر ،تقاضا این برآوردن برای آیا کهاست. این آورده وجود به را مداومی تقاضای، اجتماعی

 ایجاد هاتعاونی و آموزش مهارت، را آن از بخشی که دارد بستگی گوناگونی عوامل به یا نه، دارد وجود

 و کارشناسان مردم، میان روابط در متغیر ثیرگذارترینتأ عنوان به اعتماد میان این . درکنندمی

 به توجه ضرورت ،شده مطرح موارد. دارد فراوانی اهمیت اجتماعی سرمایه مینتأ در ،ولینمسئ

 منافع و عمناب بهبود و توانمندسازی فرآیند در را اجتماعی سرمایهافزایش  هبرانگیزانندـرهای متغی

 (.2: 1321زاده و گوهری، )عباسکند می مشخص هاگاهسکونت اقتصادی

بهسازی های دخیل در موضوع ترین مؤلفهترین و مهمیکی از اصلی ،اجتماعی در حالت کلی سرمایه

معنای کنار گذاشتن یک ه به آن ب یتوجهبید که شوشهری محسوب می یهای فرسودهو نوسازی بافت

های که بافتبه این توجه. همچنین با استشهری  یهای فرسودهدهی بافتدی در امر سامانعنصر کلی

اجتماعی  یسطح سرمایهپس  ،شهری از لحاظ بافت اجتماعی و اقتصادی همگون نیستند یفرسوده

افراد با سطح اجتماعی  ،عبارتی ممکن است در محلهه متفاوتی را در این مناطق شاهد هستیم. ب

تواند مانعی در امر ی در مجاورت و همسایگی هم سکونت داشته باشند که این تفاوت میمتفاوت

ها اجتماعی افراد ساکن در این بافت یرو بررسی تأثیر سرمایهفرسوده باشد. از این هایدهی بافتسامان

 یابد.بیش از پیش اهمیت می ،های فرسوده شهریو نوسازی بهینه و سریع بافت بهسازی رایب

 

 تحقیق پیشینه

از قبیل جرم و  ،اقتصادی –اجتماعی بر عوامل مختلف اجتماعی  موضوع تأثیر سرمایه بارهدر

تحقیقات زیادی انجام شده است که در برخی موارد  ،...داری واقتصادی، دین یجنایت، توسعه

و نوسازی  بهسازیاعی و اجتم یاشتراکاتی با موضوع این تحقیق دارند. اما در مورد ارتباط بین سرمایه

مطالعات زیادی انجام نشده و تحقیقات حاضر تنها به یک جنبه آن  ،شهری یهای فرسودهدر بافت

د. همچنین در قسمت شوتحقیق اشاره می اند که به این تحقیقات نیز در قسمت پیشینهپرداخته

تحقیقات مرتبط که اکثراً در از  ،اجتماعی یهای سرمایهتبیین و تعیین شاخص ایتحقیق بر پیشینه

هایی از این گردد به نمونهشده است که سعی میعلوم اجتماعی انجام شده است نیز استفاده  یرشته

 د.شوتحقیقات نیز اشاره 
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 به های فرسودهتباف ساکنان تمایل بر ثرؤم اجتماعی عوامل»ای با عنوان در مطالعه (1321)مروتی 

سه شاخص مشارکت، اعتماد و انسجام را  ،«شهرداری تهران 2 عبداله منطقه زادهامام نوسازی در محله

که  بیانگر آن است. نتایج تحقیق کندمیاجتماعی بررسی  یهای سرمایهترین مؤلفهاصلیبه عنوان 

 اهداف مسیر در اساسی مانعی و است ممکن ترین سطحپایین در محله سطح در اجتماعی یسرمایه

 صورت سختی به محله ساکنینمیان  اجتماعی در هایگروه و هاشبکه نین تشکیلاست. همچنوسازی 

 ناموفق بودناجتماعی را یکی از علل  یپایین بودن سطح سرمایه ،عبارتی نویسندههگرفت. ب خواهد

 داند.و نوسازی می بهسازیهای طرح

 رسی رابطه بین سرمایهبر»عنوان  باارشد خود مقطع کارشناسی نامه( در پایان1333مبارکی )

زندانیان پرداخته است. وی در این  میانبه بررسی این موضوع در شهر تهران و در  ،«اجتماعی و جرم

اجتماعی و جرم  یبین سرمایه ،رسد که هم در سطح کالن و هم در سطح خردتحقیق به این نتیجه می

اجتماعی جامعه و فرد  ر میزان سرمایهچقد عبارتی دیگر هره منفی و معناداری وجود دارد. ب یرابطه

زند. همچنین در سطح خرد نیز تری از افراد سر میم کم، از میزان جرم کاسته شده و جرایافزایش یابد

روابط منفی  ،م غیر مختوم به زندان، با شاخص جرایمورد بررسی در این تحقیق یگانهبین ابعاد شش

فرد به جامعه، اعتماد اجتماعی، خودباوری در فرد، احساس  یمعناداری وجود دارد. یعنی هر چه عالقه

میزان ارتکاب به  ،ها و همچنین روابط اجتماعی فرد باالتر باشدمثبت به دیگران، احساس ایثار به غریبه

 یاجتماعی باال باشد و توسعه یچقدر سرمایه تر خواهد شد. همچنین در سطح کالن نیز هرجرم او کم

 شود.تر میم کمزان جرایتر باشد، میصورت گرفته و نابرابری درآمد کماقتصادی در آن 

اجتماعی و  یبررسی سرمایه» ارشد خود با عنوانمقطع کارشناسی نامه( در پایان1333رو )خنده

اجتماعی  به بررسی سرمایه ،«شهر مشهد 2  یگیری آن در سطح محله در منطقهثر بر شکلؤعوامل م

گیری رداخته است. در این تحقیق نگارنده ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بر شکلدر سطح محالت پ

در  )درآمد، تحصیالت و بعد خانوار( اجتماعی در سطح محله پرداخته است که میزان همگونی یسرمایه

ر بر ـعوامل مؤث، های بافت محلهمحله، ثبات مسکونی، شرکت در مراسم مذهبی محله و ویژگی

شرکت در مراسم  میانانگر ارتباط بی. نتایج تحقیق استاجتماعی در این تحقیق  مایهگیری سرشکل

سطح  میان ،. همچنین طبق نتایج این تحقیقاستاجتماعی  یمذهبی و ثبات مسکونی با سرمایه

 ،اجتماعی یتعداد افراد خانواده و سرمایه میانمعنادار منفی و  هرابط ،اجتماعی تحصیالت و سرمایه

 مثبت معنادار وجود دارد. یهرابط

 «اجتماعی های سرمایهیکی از مؤلفه ،اجتماعی مشارکت»با عنوان  در تحقیق خود( 1335)موسوی 

اجتماعی )روابط انجمنی، هنجارها و اعتماد، پیوند و  یرسد که بدون تحقق سرمایهبه این نتیجه می

در  ،احساس برخورداری از حمایت اجتماعی( اعتماد بین فردی، روابط بین گروهی، روابط با نهادها و
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عبارتی مشارکت اجتماعی تحقق ه جامعه شاهد تعامالت اجتماعی بین افراد جامعه نخواهیم بود. ب

یابد مگر با تجلی اجتماعی تحقق نمی یاجتماعی و سرمایه یهای سرمایهیابد مگر با وجود مؤلفهنمی

افراد و همچنین افراد با نهادهای رسمی و غیررسمی.  هایی همچون اعتماد و پیوندهای میانشاخص

علت نامناسب بودن وضعیت سطوح کالن اجتماعی یعنی دولت و ه همچنین از نظر آن محقق ب

ها و طبقات مستقل از قدرت دولت، ضعف گروه نگرفتن حکومت، تمرکز قدرت در دست حکومت، شکل

 .استناچیز و کم گرایی، مشارکت در بعد عینی بسیار عقالنی و سنت
 

 نظري مبانیها و مفاهیم، دیدگاه
جانی نیستند که درون آن، ی محیط و اشیای بیمثابهبه اعتقاد دیوید هاروی، اشکال فضایی به

گونه که اند، همانفرایندهای اجتماعی رخ دهد بلکه این اشکال، خود سرشار از فرایندهای اجتماعی

فضای  اند. برای فهم مطلوب شکل فضایی شهر به یک فلسفهاییفرایندهای اجتماعی، به یک معنا فض

شدنی است. سیمای های اجتماعی دركاجتماعی نیازمندیم؛ فضای اجتماعی که تنها با ارجاع به فعالیت

ی ی روابط اجتماعی است. به زعم هاروی، فهم فضا با همهکنندهفضایی یک مکان، در واقع منعکس

ه درك فرایندهای اجتماعی است و فهم فرایندهای اجتماعی نیز وابسته به هایش، وابسته بپیچیدگی

 (.11: 1333درکی از شکل فضایی است )افروغ، 

 ارتقای موجب که است اجتماعی هاینظام در موجود هنجارهای اجتماعی، مجموعه بنابراین سرمایه

 ارتباطات و تبادالت هایهزینه سطح آمدن پایین موجب و شده جامعه آن همکاری اعضای سطح

 هایگروه اجتماعی، تعامل متقابل، اعتماد هایپدیده توان حاصلمی را اجتماعی گردد. سرمایهمی

 یک در گروهی کار آینده، از مشترك وجود تصویری احساس گروهی، و جمعی هویت اجتماعی، احساس

 پایین موجب باشد، ی باالترشهر مدیریت نظام یک در ی اجتماعیسرمایه دانست. هر چه نظام اجتماعی

 که مفاهیمی است ترینمهم از یکی اجتماعی شود. اعتمادمی رسمی تعامالت به مربوط هایآمدن هزینه

 و مردم میان اعتماد جلب با توانستمی که بود عامل همین وی، زعم دارد. به ایویژه تأکید بر آن پاتنام

 سرمایه از ارزشی با منبع اعتماد، شود. بنابراین سیاسی توسعه موجب سیاسی و نخبگان مرداندولت

 اجتماعی مشارکت و تعامل صورت به که کنشگران متقابل و عمل کنش همراه به شود کهمی محسوب

 باالتر جامعه در همبستگی شود. هر چقدر میزان اجتماع تربیش انسجام تواند موجبمی یابد،می بروز

 اجتماع و در موجود هایارزش دیگر، سوی بود. از خواهد باالتر نیز ی اجتماعیسرمایه میزان باشد،

مقدم، پور و بیابانیاست )عالی مؤثر اجتماعی سرمایه وضعیت در نیز افراد جامعه زندگی سبک همچنین

1321 :3.) 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



 67                                                     های فرسوده...دهی بافتاجتماعی محالت شهری در سامان واکاوی ظرفیت سرمایه

 اجتماعی هسرمای

اجتماعی و ترین مفاهیم علوم ترین و جنجالیاجتماعی در حال حاضر به یکی از بحت انگیز سرمایه

ت در های توسعه تبدیل شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به سرعپژوهش

های جدید اجتماعی به سرعت به ابزار تحلیلی اصلی پژوهش یسرمایه حال افزایش است. در عین حال

سطح  ترینشود. در کلیاقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می یتوسعه

دهی جمعی و هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازمانویژگی ،اجتماعی یسرمایه

(. 11: 1335، )تاجبخش دهدعمومی را افزایش میل نه برای حل مشکالت متقابل یا مسایداوطلبا

 جتماعیا روابط طریق از که است کنشگران برای دسترس قابل منابع مفید شامل اجتماعی یسرمایه

 نهادینه بیش و کم روابط از پایداریی شبکه تا دهدمی اجازه یا گروه فرد یک به و دشومی حاصل هاآن

 (. 113: 1333نیا، علیوردی) باشند اختیار داشته در را متقابل شناخت و آشنایی یهشد

رکت مردم در هایی دانست که امکان مشاتوان به معنای هنجارها و شبکهاجتماعی را می سرمایه

تر با سطح اعتماد اجتماعی کند. این مفهوم را بیشکسب سود متقابل فراهم می برایاقدامات جمعی را 

اجتماعی، مفهومی ترکیبی  سنجند. سرمایهرسمی می های رسمی و غیرو میزان عضویت در انجمن

کند. هنجارها و میها را در یک جامعه تشریح یا میزان این هنجارها و شبکه «موجودی»است که 

ها، نتایجی چون کار بردن آنه آورند که با باجتماعی به حساب می یها را جزء منابع سرمایهشبکه

اجتماعی  هشود. از این منظر، سرمایعاید جامعه می ،خودخواهانه و اعتماد متقابل، رفتار غیر یهرابط

 (.151: 1333مکاران، )تاجبخش و ه است «مدنی هجامع»یکی از عناصر مهم قدرتِ 

اجتماعی به  یهسرمای اجتماعی است، یهپردازان بنام سرمایکه از نظریه همچنین از نظر پاتنام

 موجبها اشاره دارد که های سازمان اجتماعی همانند اعتماد، هنجارها، و شبکهای از ویژگیمجموعه

ها را تسهیل نتیجه منافع متقابل آن ده و درشایجاد ارتباط و مشارکت بهینه میان اعضای یک اجتماع 

اجتماعی و انواع  یسرمایه میانتمایز  ،پیران به نقل از انگستروم(. 25: 1331)پاتنام،  خواهد کرد

سازد و تمایزی کند: آنچه سرمایه اجتماعی را از انواع سرمایه متمایز میسرمایه را بدین صورت بیان می

اجتماعی در خود کنشگران مستقر نیست و در فردیت  سرمایه آن است که ،آیدبنیادین به حساب می

سرمایه رو از اینشود. کنشگران با سایرین معنا می یبلکه جایگاه آن در رابطه ،گیردآنان شکل نمی

ملک شخصی افرادی که از آن سود  ،اجتماعیقتصاد، کاالیی عمومی است. سرمایه اجتماعی به زبان ا

پرستی، عطوفت و کرامت سایرین نوع دوستی و نوع ،ید زیرا به خیرخواهیآساب نمیبه ح ،برندمی

  (.31: 1335، و همکاران )پیران بستگی دارد

اجتماعی را تسهیل همکاری و مشارکت گروهی برای تحقق اهداف و منابع  هفوکویاما کارکرد سرمای

کویاما هم نظیر برخی دیگر داند. فوسیاسی و فرهنگی می-ی اقتصادیهفردی و جمعی و کمک به توسع
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گروهی قائل است که برخورداری اعضای گروهی و بیناجتماعی انواع درون هنظران برای سرمایاز صاحب

 یهممکن است مانع برخورداری آنان از سرمای ،در آن گروه اجتماعی محدود یهیک گروه از سرمای

 (.213: 1331)عبداللهی و موسوی،  دشوها اجتماعی سایر گروه

رابرت پاتنام، جین از نظر  اجتماعی در مطالعات علمی یهی مطرح شدن سرمایتاریخچه یبارهدر

گونه که ما اجتماعی را همان یگر اجتماعی بود که اصطالح سرمایهاولین تحلیل ،طراح شهری ،جاکوب

لیدا  باراولین را  اجتماعی یاصطالح سرمایهولی  (.Milani, 2005: 14) به کار برد ،فهمیمامروزه می

اجتماعی را گروهی از عناصر ملموس که در زندگی  ی. او سرمایهبه کار گرفت 1211در سال  هانیفان

های اجتماعی اعتماد، همدلی و ارتباط مانند: حسن تفاهم، دوستی و ،مردم اغلب مهم هستند یروزانه

ارزش اقتصادی  ،های اجتماعیه شبکهد. هانیفان معتقد بود ککرهایشان تعریف و خانواده بین افراد

گلن  ،1211ناپدید شد. ولی در سال اجتماعی تا چند دهه  یسرمایه یدارند. بعد از هانیفان، اندیشه

اجتماعی  یسرمایه ،شهری سود جسته است. لوریلوری از این واژه برای توضیح مشکالت اقتصاد درون

نیرویی است که  ،اجتماعی یبرد. به نظر او سرمایهکار میرا برای تشریح روابط اجتماعی میان افراد به 

زندگی و »جین جاکوب در اثر خود با نام  1211در ذات و سرشت روابط اجتماعی وجود دارد. در سال

اجتماعی را در ارتباط با حفظ نظافت، برخورد با جرم  ینقش سرمایه ،« 1ای بزرگ آمریکاـمرگ شهره

 (.35: 1335 )غفاری، های حومه و قدیمی شهری مطرح کردو جنایت خیابانی در محدوده

 

 هاي سرمایه اجتماعیشاخص
کند که ادبیات تجربی سرمایه اجتماعی، مملو از تعاریف اشاره می 3به نقل از دورالف 2ساباتینی

ادعاهای  پذیری و اطالعات الزم برای پذیرش صحتها، فقدان شرایط مقایسهمبهم، سنجش ضعیف داده

بطور مثال در مطالعات لی و دیگران برای سنجش سرمایه (. Sabatini, 2005 :5) شده است مطرح

ها(، )روابط با غریبه اجتماعی سه مؤلفه در نظر گرفته شده است که عبارت بودند از، مشارکت مدنی

 ای قوی با آشنایان و افراد نزدیک( و تعلق به همسایگی)پیوندهایشبکه اجتماعی)پیوندهای شبکه

اجتماعی که  ههای سرمایی شاخصدامنه تعبا توجه به وس(. Lie et al., 2003) (ضعیف با همسایگان

برند، در کار میه اجتماعی ب یههای متفاوتی برای سنجش سرمایشاخص ،پردازان و محققاناکثر نظریه

اجتماعی  هایبررسی و سنجش سطح سرم رایهای مورد استفاده در این تحقیق باینجا فقط به شاخص

                                                             
1. The Death and Life of Great American 

 منتشر کرده است. 1331دانشگاه تهران در سال این کتاب را دکتر حمیدرضا پارسی و آرزو افالطونی به فارسی ترجمه و انتشارات 

2. Sabatini 
3. Durlauf 
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سنجش  رایشاخص ب هفتو یا حداکثر  پنج مطالعات از تردر بیششود. همچنین گویان اشاره میپاسخ

توجه  د به تمامی ابعاد این موضوعشعی ولی در این تحقیق س .شوداجتماعی استفاده می یهسرمای

دو بخش اعتماد شخصی و  البته در این تحقیق شاخص اعتماد در .شدشاخص انتخاب  هنُرو از این ود.ش

رای شاخص در این تحقیق ب دهاعتماد انتزاعی جداگانه بررسی شده است که با احتساب آن در مجموع 

 اجتماعی انتخاب شده است. هسنجش سرمای
 

 مشارکت اجتماعی

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن 

باید بین مشارکت به  شناسین همکاری داشتن است. به همین جهت، از دیدگاه جامعها آو بنابراین ب

ز قائل ی)عمل مشارکت( تمی )امر شرکت کردن( و مشارکت به عنوان عمل و تعهد عنوان حالت یا وضع

دهد و در از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می ،شد. مشارکت در معنای اول

 رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر داردداشتن شرکتی فعاالنه در گروه را می ،دوممعنای 

احتمال  ،تر باشندهای ارتباط اجتماعی متراکمقدر شبکه (. از نظر پاتنام هر123: 1333)مبارکی، 

 تری وجود دارد که شهروندان بتوانند در جهت منافع متقابل همکاری کنند؛ زیرا مشارکتبیش

آمیز و غیر شفاف، تقویت عهدشکنی، کاهش فضای ابهام یای بالقوهـهافزایش هزینه بااجتماعی 

الگوی  یمتقابل، ایجاد حس اعتماد به دیگران از طریق تسهیل ارتباطات و ارائه یههنجارهای معامل

 دهدیش میهمکاری و اعتماد به یکدیگر را در میان کنشگران افزا ههمکاری نسبت به آینده، زمین

 (.31: 1331)فصیحی، 

 

 اعتماد اجتماعی

اعتماد به معنی اعتقاد یا اطمینان راسخ به صداقت، درستی، وثوق و عدالت یک شخص، گروه یا 

همبستگی مثبت  ،(. از نظر پاتنام بین اعتماد و همکاری متقابل33: 1331)صفدری، است کلیت جامعه 

فزایش میزان اعتماد در میان کنشگران اجتماعی، همکاری و عبارتی به میزان اه مستقیم وجود دارد. ب

عنصر غیراختیاری و ناآگاهانه نیست، بلکه مستلزم  ،یابد. اعتمادسهولت در کنش نیز افزایش می

بر اعتماد صمیمانه و در  بینی در اجتماعات،بینی رفتار یک بازیگر مستقل است که این پیشپیش

رو از نظر پاتنام (. از این313: 1332)پاتنام،  یر مستقیم استوار استشخصی و غ بر اعتماد غیر ،جوامع

، اعتماد شود. در این تحقیقنیاز مشارکت در بین کنشگران محسوب میعنوان پایه و پیشه اعتماد ب

 )انتزاعی( بررسی شده است. شخصی اعتماد شخصی و اعتماد غیر یمجموعهاجتماعی در دو زیر

 :است.ص مربوط به اعتماد فرد در روابط بین شخصی این شاخ اعتماد شخصی 
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 میزان تمایل به اعتماد نسبت به حسن نیت و  ،این شاخص )انتزاعی(: شخصی اعتماد غیر

)مبارکی،  کندگیری میتلف جامعه را اندازههای مخنظام)عملکرد( خرده حسن انجام کار

1333 :122.) 

 

 آگاهی و احساس تعلق به جامعه

مـاعی معرفـی اجت یههـای سـرمای، آگاهی را یکی از شـاخص1222ل در سا 2اتریکپو کیل 1فالک

آگـاهی یکـی از عناصـر  ،کلمـن و پاتنـام (. به عقیده22: 1335ی و همکاران، کردند )احمدی فیروزجای

هـای عمـل شان در این است که بنیانو این دو مالزم یکدیگرند و اهمیت استاجتماعی  یهم سرمایـمه

(. همچنین میزان احسـاس تعلـق فـرد بـه جامعـه نیـز یکـی از 35: 1331)فصیحی،  سازندمیرا فراهم 

از نظر آدلر نیز احساس تعلق »ی از یک جامعه بداند است که فرد خود را جزیترین نیازهای بشری اصلی

 (.333: 1333)پورافکاری، « استی از یک گروه بودن امعه به معنای میل به تعلق و جزیبه ج

 

 همسایگی روابط

میزان روابط و پیوندهایی است که هر فرد در زندگی روزمره خود با افراد  ،منظور از روابط همسایگی

اجتمـاعی مفیـد و مـؤثر  یها را در تقویت سـرمایهاین نوع شبکه ،های خود دارد. پاتناممحله و همسایه

ایی که افراد حداقل در یـک سـال هدر مورد تعداد انواع شبکه را اطالعات مناسبی ،داند. این شاخصمی

: 1333)مبـارکی،  دهـدنشـان مـی ،وجود آمدهه ها بگذشته عضو آن بوده و تغییراتی که در تعهدات آن

131.) 

 

 روابط خانوادگی و روابط با دوستان

خود و همچنین دوستان  یخانواده ابطی است که هر فرد با اعضایمیزان صمیمیت و رو ،منظور

های اجتماعی و روابط شامل هنجارها، شبکهی اجتماعی در درون خانواده، سرمایهنزدیک خود دارد. 

بها است. بسیار گران ،پذیریبین والدین و فرزندانشان است که برای فرزندان خصوصاً در دوران جامعه

گذاری در کنش متقابل بین افراد خانواده و با ایجاد فرصت اجتماعی از طریق سرمایه یاین سرمایه

 (.131: 1333)مبارکی،  شودهای بین شخصی و فراوانی و مدت زمان کنش ظاهر میبرای کنش

 

 

                                                             
1- Falk 
2- Kilpatrick 
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 گرایش نسبت به دیگران

خودگذشتگی، بردباری، رضایت از سواری مجانی و  منظور از این متغیر عبارت از: گرایش فرد به از

ارزش قائل شدن فرد به معنای میزان ه ( و ب133: 1333مبارکی، )است  بینی نسبت به دیگرانخوش

 های دیگران است.ها و عقیدهزندگی دیگران و ارزش

 

 کمک یا ایثار نسبت به دیگران

خون و...( نسبت به دیگران،  ی)از قبیل اهدا فرد یهر نوع بخشش و کمک داوطلبانه ،منظور

 (.131: 1333مبارکی، است )مخصوصاً افراد غریبه 

 

 انسجام اجتماعی

یک جامعه دارد و حاصل پذیرش و درونی  یداللت بر توافق جمعی میان اعضا ،انسجام اجتماعی

نمودن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی )احساس ما کردن( و نیز وجود تراکمی 

 (. 21: 1333پور، )خیراله از تعامل در میان افراد آن جامعه است

 

 کنترل اجتماعی

اعضای خود را به  ،یک گروه یا یک واحد ،هاکه با استفاده از آن هایی استمجموعه وسایل و شیوه

مطلوب آداب و رسومی منطبق با آنچه گروه، پذیرش هنجارها، رفتارها، قواعدی در سلوك و حتی 

دهد. کنترل اجتماعی یکی از اشکال فشار اجتماعی است و به دو وجه متفاوت کند، سوق میی میـتلق

های اساس آن افراد را به پذیرش شیوه طریق اعمال اجبار اجتماعی که بر از (پذیر است: الفصورت

و تنبیـه به جهت های قانونی ی نظیر مجازاتـهای رفتاری محیط با کاربرد وسایل گوناگونزندگی و مدل

 ام رفتارهایی یکسان مجبوراز طریق اقناع که بر اساس آن افراد را به انج (دارد. بمیارتکاب جرایمـی وا

د. وسایل مختلف اقناع کنمی دارها واد و آنان را به پذیرش هنجارهای رفتاری و رعایت آنسازمی

 های اخالقیاز: تبلیغ، اعطای پاداش و اعتبار و مناصب و مقامات، تمجید و استعانت از ارزش عبارتند

کنترل اجتماعی  (. در این تحقیق منظور از کنترل اجتماعی، نوع دوم آن یعنی131: 1333)مبارکی، 

 .استرسمی  غیر

 

 شهري يهاي فرسودهبافت
ی و  بـر هـم اگر در بستر زمان، عوامل عارضو ممات دارند  حیات و ،شهرها نیز مانند موجودات زنده

هـای فرسـودگی»آیـد ن پدیـد مـیشانیستی های زوال وها کنترل نشود، زمینهزننده تعادل زیستی آن
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 بـه در صورت عـدم نوسـازی بـه موقـع در مراتبـی از اثـرات تشـدید، عناصر و  اجزای شهری «طبیعی

ای ـاز مرزهـشـهری را  یرهـروزمـ عـادی ومدیریت  د وشوهای شهری منجر میالل زندگی بافتاضمح

ای فراگیر، منجـر بـه افـزایش هحاکمیت اراد برد. عدم اتخاذ تدابیری مناسب ور میـمدیریت بحران فرات

رنگ مـدنیت  و شده و  مفاهیم مختلف شهروندی و  شعارهای خوش آب« ریفرسودگی شه»انگیز هول

 (.  2:  1335و  مفاهیم اخالق جمعی را با چالشی جدی مواجه ساخته است )عندلیب، 

گرفته  وجه خاص قراراین روزها کاربرد بسیاری یافته و مورد ت «شهری یبافت فرسوده»اصطالح 

است که به دالیلی  بافت قدیمی شهر ،آیدجود میشهری به و دهبافت فرسو تصوری که از . عموماًاست

-که بیشبافت فرسوده ) ن تصور از. ایاندکهنه و پوسیده شده ،های آنرفته ساختماننوسازی نشده و رفته

طور طبیعی به ،های شهری شدهفتانواع با مانع تعریفی جامع از ،کند(ذهن تداعی می در هنگی راک تر

 هدف از رو اگراین از .اندرو به فرسودگی یا میرندگی نهاده ها کم شده و در نتیجهی در آنمیل به نوساز

کیفیت بافت  یاقارت و تغییر حل به منظوریابی و شناخت مشکل برای یافتن راهلهأمس، طرح موضوع

نیز تعیین  «یدار شهرلهأهای ناکارآمد یا مسبافت»ان به تومی های فرسوده راعنوان بافت ،باشدشهری 

های ها طرحبمنظور بهبود وضعیت این بافت .(13 :1332، )جهانشاهیکرد بحت در مورد آن و  کرد 

 مختلفی اعم از نوسازی، ساماندهی و و بهسازی صورت گرفته است که اهداف اصلی این طرح ها بهبود

 (. Diamond & et al., 2009: 160) باشدآنها می فیزیکی و طبیعی فضایی، اجتماعی، اقتصادی، محیط

 

 هاي فرسودهمشارکت در بافت
اوره با متخصصان ریزی با مشارکت مردم و مشد در فرآیند نوسازی شهری، برنامهبای لینچ، به اعتقاد

 طور کلی هره (. ب213: 1335احمد، و هماهنگی با مسئوالن و مردم شهر صورت گیرد )کالنتری و پور

نقش  ،های فرسوده به سمت اقدامات مرمتی و حفاظتی گرایش یابدافتتر راهبرد مواجهه با بچه بیش

و نوسازی ضرورت  بهسازیچه اقدامات  تر و هرکم ،گذاریگیری، مدیریت و سرمایهمردم در تصمیم

 دیدگاه از (.111: 1333)رهنما،  شودتر میبرجسته ،نقش و مشارکت مردم در دگرگونی ،تری یابدبیش

 :دکر بندیتقسیم دسته سه به را مذکور الگوهای توانمی جهان، در مشارکت ایالگوه به استقرایی

 مدیریت و گیریتصمیم در الف: مشارکت

 هاطرح انجام هزینه مالی مینتأ در ب: مشارکت

 .(1: 1335)موسوی،  انسانی نیروی مینتأ در ج: مشارکت
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 روش تحقیق

اجتمـاعی و  بررسـی سـطح سـرمایه رایچنین ب. هماستتحلیلی  -توصیفی ،روش تحقیق این مقاله

نامـه اسـتفاده شـده اسـت. بـا از روش پرسـش ،مورد مطالعه یمیزان تمایل به مشارکت ساکنان منطقه

شهیددسـتغیب و دکتـر  یسرپرستان خانوار سـاکن در دو محلـه ،مورد مطالعه یکه جامعهتوجه به این

 311 ، عـددحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران رواست، از اینشهرداری تهران  2 یهار منطقـهوشی

آوری شد. بـا نامه توزیع و جمعپرسش 331 ،هانامهافزایش دقت و صحت پرسشبرای محاسبه شد. ولی 

 بهسـازیاالت مربوط به متغیر وابسته یعنی میزان تمایل به مشـارکت در نوسـازی و که سؤتوجه به این

 یهسرپرسـتان خـانوار دو محلـ ،آماری ایـن تحقیـق یجامعه بنابراین، تاسمرتبط با سرپرستان خانوار 

اسـتفاده شـد.  SPSSافـزار آمـاری . برای سنجش و آزمـون فرضـیات تحقیـق از نـرماستمورد بررسی 

، آزمـون همبسـتگی پیرسـون، تحلیـل Tهای آماری استفاده شده در این تحقیق شـامل آزمـون تحلیل

 .استمتغیره رسیون چندو تحلیل رگ 1واریانس یک طرفه

د. بـا شـبه مطالعات پیشین داخلی و خارجی مراجعـه  ،اجتماعی یهای سرمایهتعیین شاخصبرای 

د شـسـعی  ،آن در اکثر تحقیقات انجام گرفتـه اجتماعی و تفاوت یهای سرمایهتوجه به کثرت شاخص

. در شـوددر این تحقیق اسـتفاده کار گرفته شده، ه های اصلی و مشترك که در تمام تحقیقات بشاخص

 :کـه شــامل آمـاری اسـتفاده شـد اجتمـاعی جامعـه یسـنجش سـرمایه رایشـاخص بـ هنُـمجمـوع از 

 ،شخصـی یـا انتزاعـی( )شامل اعتماد شخصی و اعتماد غیـر اعتماد اجتماعی -2 ،مشارکت اجتماعی -1

 ،ی و روابـط بـا دوسـتانوابـط خـانوادگر-5 ،روابـط همسـایگی-1 ،آگاهی و احساس تعلق به جامعه -3

کنتـرل  -2 ،انسـجام اجتمـاعی -3 ،ایثـار نسـبت بـه دیگـرانکمک یا  -3 ،سبت به دیگرانگرایش ن -1

در  بهسـازیگویـان در نوسـازی و سنجش میزان تمایل به مشارکت پاسخ رای. همچنین باستاجتماعی 

 ال استفاده شده است.ؤس دوازدههای فرسوده از بافت

 نامهقضاوت و داوری متخصصان استوار است. پرسش ر اعتبار محتوا است که براین پژوهش مبتنی ب

و پس از  کردندبینی گری بافت فرسوده بازشرکت تسهیل استادان دانشگاه و کارشناسان را تهیه شده

 جامعه میاننهایی در  ینامهآزمون اولیه نیز مجددًا در آن اصالحاتی صورت گرفت و در نهایت پرسش

)پایایی( تحقیق از  قابلیت اعتماد د. همچنین در این تحقیق برای محاسبهشآوری توزیع و جمع نمونه

 د.شروش ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

)متغیر وابسته( که  بهسازیهای مربوط به شاخص مشارکت در نوسازی و میزان قابلیت اعتماد گویه

سطح باالی قابلیت اعتماد است. آلفای  بیانگر است، 323/1آلفای کرونباخ برای این شاخص برابر با 

 .استکه در سطح قابل قبولی  است 335/1اجتماعی(  ههای سرمای)شاخص کرونباخ برای متغیر مستقل

                                                             
1- One Way Anova  
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 محدوده و قلمروي پژوهش 

محله  13ناحیه و  2شامل  ،شودشهر تهران محسوب می یگانه 22که یکی از مناطق  2 منطقه

شمال به خیابان آزادی، از جنوب به خیابان دستغیب، از شرق به بزرگراه یادگار  که از 1 یناحیه .است

را  1و  5، 1، 3، 2حالت م ،ودـشدی محدود میـاهلل سعیامام و خیابان شهیدان و از غرب به خیابان آیت

 گیرد.در بـر می

، 2، 3، 3 ،1 محالتگیری گیرد، با در بردر بر میرا  که فرودگاه مهرآباد بخش اعظم آن 2 ناحیه

متری  15ابان بزرگراه مخصوص کرج، از جنوب به خیاز شمال به خیابان دستغیب و  ،13 و12، 11،11

یـدی واز غرب به مسیل کن اهلل سعام و خیابان آیتـزرند و بزرگراه فتح، از شرق به بزرگراه یادگار ام

تهران، مهندسان مشاور آمود، شهرداری  2 گزارش طرح تفصیلی منطقه شود )خالصهمحـدود می

1331.) 

 
 شهرداري تهران 3ي موقعیت محالت مورد بررسی در منطقه -3شکل 

 (1331مهندسان مشاور آمود، )مأخذ 

 

 سال در نفر 211313 از منطقه این جمعیت .است تهران مهاجرفرست مناطق جمله از 2 یمنطقه

 رسیده 1331 سال در نفر 133311 و 1335 لسا در نفر 133132 ،1315 سال در نفر 132315 به 52

 و مهاجرفرستی برآیند) است مانده ثابت آن جمعیتاً تقریب 1331 تا 1335 هایسالی فاصله در است؛
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 که است آن بیانگر مهندسان مشاور اینمونه آمارگیری (. نتایجاست بوده صفر حد در مهاجرپذیری

در  سازتازه مسکونی واحدهای پذیریجمعیت و ازهاوسساخت نسبی افزایش دلیلبه جمعیتی تثبیت

به طوری که در سال  ،دوباره روند کاهشی جمعیت آغاز شده ،به بعد 1331از سال  .است اخیر هایسال

 (.1331، آمود مشاور )مهندسان نفر رسید 115213جمعیت منطقه به  ،35

 
  3185 -3165 هايسال در 3و منطقه  تهران شهر در جمعیت رشد مقایسه -3جدول 

 1335 1315 1352  سال
21- 

1335 

 نرخ رشد 
15- 52 35- 15 35- 35 

 منطقه
 132113 133132 132315 5311335 )نفر( جمعیت

1925- 192 - 191 - 
 2921 2953 3911 3935 )درصد( سهم

 تهران
 3323521 1353315 1112531 5311335 )نفر( جمعیت

2911 1913 1911 
 111 111 111 111 )درصد( سهم

  (1335و مرکز آمار ایران،  1331، آمود مشاور مهندسان) :مأخذ
 

 فرسوده پالك 252 ،هکتار 3 مساحت به جی پادگان شرق شمال محدوده در دستغیب شهید محله

دارد که خصوص در قسمت جنوبی آن ه دکتر هوشیار نیز پالك فرسوده زیادی ب همچنین محلهدارد. 

 .است بهسازیحال نوسازی و  در

 

 بحث اصلی 

 )متغیر وابسته( بهسازيهاي توصیفی میزان تمایل به مشارکت در نوسازي یا یافته
 از اینرو ،ال در قالب طیف لیکرت طراحی شده استدوازده سؤ ،که برای متغیر وابستهبا توجه به این

طیف خیلی پنج االت در قالب ؤشود. سال نیز پرداخته میؤگویان برای هر سمیانگین جواب پاسخبه 

ارزش یک در نظر گرفته  ،ارزش پنج و برای خیلی کم ،زیاد تا خیلی کم بوده و برای جواب خیلی زیاد

 پنجبین یک تا پنج متغیر بوده و هرچه به عدد  ،الؤها برای هر سمیانگین پاسخ بنابراینشده است. 

 ،مشخص است 2که از جدول  . همچناناستتر رزش بیشتر و ابه معنای مشارکت بیش ،تر باشدنزدیک

 ،و پس از آن است 52/3ترین میانگین مربوط به تمایل کلی شخص به مشارکت بوده که میزان آن بیش

موافقت با دریافت وام و نوسازی ملک »و « مشارکت در واگذاری ملک در قبال دریافت ساختمان نوساز»

تمایل به » ترین میانگین نیز مربوط به گیرند. کمدوم قرار می رتبهدر  2/3که با میانگین است « موجود

 .است «محله در امور نوسازی مشارکت به عنوان نماینده
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 بهسازيهاي شاخص مشارکت در نوسازي و گویان به گویهفراوانی و درصد پاسخ پاسخ -2جدول 

  -های شاخص متغیر وابستهگویه
 مشارکت در نوسازی

خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 

 کم
 میانگین جمع

تمایل کلی به مشارکت در 

 بهسازی

 فراوانی

 درصد

23 

2593% 

131 

3593% 

12 

1392% 

15 

1193% 

32 

391% 

331 

111% 

3952 

مشارکت در واگذاری ملک در 
 قبال دریافت ساختمان نوساز

 فراوانی
 درصد

113 
3193% 

51 
1192% 

13 
1193% 

121 
3191% 

11 
1291% 

331 
111% 

392 

مشارکت در واگذاری ملک در 
 قبال دریافت زمین

 فراوانی
 درصد

13 
1291% 

32 
1392% 

33 
23% 

111 
2392% 

13 
1391% 

331 
111% 

2931 

مشارکت در واگذاری ملک در 

 قبال دریافت بهای آن

 فراوانی

 درصد

31 

392% 

51 

1393% 

121 

3193% 

21 

2193% 

31 

22% 

331 

111% 

2911 

سازی مشارکت فکری و فرهنگ

 جهت نوسازی محله

 فراوانی

 درصد

35 

2291% 

51 

1391% 

113 

2391% 

31 

2291% 

55 

1195% 

331 

111% 

3913 

مشارکت در تجمیع با پالك 

 مجاور

 فراوانی

 درصد

55 

1195% 

32 

1392% 

121 

3291% 

31 

1295% 

55 

1195% 

331 

111% 

2922 

مشارکت در بازسازی ملک 

 شخصی به صورت جدا

 فراوانی

 درصد

11 

1391% 

53 

1593% 

112 

2295% 

33 

2193% 

11 

11% 

331 

111% 

2921 

مشارکت در احداث مجتمع 
 آپارتمانی

 فراوانی
 درصد

12 
1193% 

33 
2195% 

21 
21% 

25 
25% 

51 
1192% 

331 
111% 

3 

موافقت با دریافت وام و 

 نوسازی ملک موجود

 فراوانی

 درصد

111 

2193% 

53 

1593% 

21 

2193% 

33 

1292% 

55 

1195% 

331 

111% 

392 

تمایـل بـه شرکـت در جلسـات 
 اندیشی نوسازی محالتهم

 فراوانی
 درصد

11 
1191% 

113 
2391% 

15 
1391% 

13 
1392% 

111 
2193% 

331 
111% 

293 

تمایل به مشارکت به عنوان 

 محله در امور نوسازی نماینده

 فراوانی

 درصد

13 

195% 

31 

2291% 

35 

1293% 

33 

2292% 

113 

3193% 

331 

111% 

2913 

تمایل به اقامت در مکانی دیگر 

 در مدت نوسازی ملک

 فراوانی

 درصد

31 

392% 

21 

2392% 

132 

13% 

31 

392% 

13 

1193% 

331 

111% 

3911 

 

 اجتماعی يهاي سرمایههاي توصیفی شاخصیافته
در  ،اجتماعی از متغیرهای زیادی استفاده شده است یهکه در سنجش شاخص سرمایبا توجه به این

ی ـصورت کله ر بـی هر متغیـهای توصیفیافته ،های مربوط به هر متغیرقسمت پس از ترکیب گویهاین 

 د.شوذکر می
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 اجتماعی يهگویان به متغیرهاي شاخص سرمایمیانگین پاسخ -1جدول 

 واریانس میانگین اجتماعی همتغیرهاي سرمای ردیف

 1911 2931 مشارکت عمومی 1

 33/1 3911 اعتماد شخصی 2

 1921 3951 اعتماد انتزاعی 3

 33/1 3912 روابط همسایگی 1

 1921 3911 آگاهی و احساس تعلق به جامعه 5

 33/1 3911 کنترل اجتماعی 1

 21/1 3913 روابط با خانواده و دوستان 3

 31/1 1913 گرایش نسبت به دیگران 3

 31/1 1911 ایثار و کمک به دیگران 2

 1911 3951 انسجام اجتماعی 11

 

 هاي تحلیلییافته

 ی اجتماعی پرداخته،های تحقیق از لحاظ سرمایدر این قسمت ابتدا به بررسی متغیرهای زمینه

 شود.سپس به بررسی سطح همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته پرداخته می

 

 گویانسرمایه اجتماعی به تفکیک جنسیت پاسخ
تفاوت  ،گویان به تفکیک جنسیتاجتماعی پاسخ میان سرمایه ،دست آمدههبر اساس نتایج ب

ها تأثیر معناداری اجتماعی آن گویان بر سرمایهتر، جنسیت پاسخمعناداری وجود دارد. به عبارت دقیق

، اجتماعی زنان و میانگین سرمایه 2/3 ،مرداناجتماعی  یهکه میانگین سرمایطوریهب ؛گذاشته است

استفاده شد. با توجه  Tاز آزمون  ،دو گروه زنان و مردان میاناوت بررسی تف برای . همچنیناست 3/3

ای صورت متغیر فاصلهه ب 1اجتماعی در این تحقیق پس از ترکیب شدن که متغیرهای سرمایهبه این

این »استفاده شد  Tاز آزمون رو ی مستقل هستند، از اینهستند و دو گروه زنان و مردان نیز دو جامعه

دیگر متفاوت یکدو گروه از افراد را که از  میانکه بخواهیم میانگین  شودمیاستفاده آزمون زمانی 

 میان تفاوت ،مشخص است 1که در جدول  همچنان (.122: 1333)کالنتری، « مقایسه کنیم ،هستند

 .استدرصد معنادار  22در سطح اطمینان  ،اجتماعی یهزنان و مردان از لحاظ سرمای
 

 

 

                                                             
1. Compute 
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 مستقل Tگویان بر اساس جنس با آزمون اجتماعی پاسخ ایهسنجش سرم -4جدول 

 سطح معناداری آزادی یدرجه میانگین تعداد جنس

 111/1 333 3932 225 مرد

 3933 151 زن
 

 گویانسرمایه اجتماعی بر اساس سن پاسخ

یعنـی بـا اجتماعی افراد با سن آنان رابطه مستقیمی دارد.  یدهد که سرمایهنتایج تحقیق نشان می

از  ،گیـری رابطـهشود. برای انـدازهها افزوده میاجتماعی آن یهبر میزان سرمای ،گویانافزایش سن پاسخ

 هـای سـرمایهای بوده و شـاخصد، زیرا متغیر سن در سطح فاصلهشضریب همبستگی پیرسون استفاده 

ایـن »ای دارنـد. فاصـلهای هستند. یعنی هـر دو متغیـر حالـت اجتماعی پس از ترکیب در حالت فاصله

: 1333)کالنتـری، « شـودمـی ای یـا نسـبی اسـتفادهدو متغیر فاصله میان یهبررسی رابط برایضریب 

 یهشدت همبسـتگی بـین متغیـر سـن و متغیـر سـرمای ،(. طبق جدول آزمون همبستگی پیرسون113

مبسـتگی در سـطح این اسـت کـه ه هدهندکه نشان است 111/1 ،داریو سطح معنی 121/1 ،اجتماعی

 باشد.معنادار می ،درصد 25اطمینان 
 

 اجتماعی با متغیر سن با آزمون همبستگی پیرسون يسرمایه سنجش رابطه -5جدول 

 داریسطح معنا (Nتعداد ) ضریب همبستگی پیرسون

121/1 * 331 111/1 
 *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

 ان بر اساس وضعیت شغلیگویاجتماعی پاسخ سرمایه
آموز و دار، دانشجو یا دانششاغل، بیکار، خانه گویان بر اساس وضعیت شغلی به پنج دستهپاسخ

حالت اسمی بیش از  ،گویانکه متغیر وضعیت شغلی پاسخبا توجه به این .اندشدهبندی بازنشسته تقسیم

ون آماری تحلیـل از آزم بنابرایندارد،  ایای دارد و متغیر سرمایۀ اجتماعی حالت فاصلهدو گزینه

 هگویان از لحاظ وضعیت شغلی و میزان سرمایبرای سنجش تفاوت بین پاسخطرفه واریانـس یک

اجتماعی افراد برحسب شغل نیز میانگین  یهبررسی سرمای رایاجتماعی استفاده شده است. همچنین ب

 اگانه مشخص شده است. اجتماعی برای هر وضعیت شغلی در جدولی جد یهسرمای
 

 گویان بر حسب وضعیت شغلیاجتماعی پاسخ يمیانگین سرمایه -6 جدول

 جمع بازنشسته آموزدانشجو یا دانش دارخانه بیکار شاغل وضعیت شغلی

 331 11 25 21 31 213 تعداد افراد

 3955 2923 3952 3933 3912 3953 اجتماعی میانگین سرمایه
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توان گفت که ی میلحسب وضعیت شغگویان برگین سرمایه اجتماعی پاسخبا توجه به جدول میان

اجتماعی  یهترین میزان سرمایدار و کماجتماعی مربوط به افراد خانه یهترین میانگین سرمایبیش

این است که تفاوت بین  یهدهند. همچنین آزمون واریانس نشاناستگویان بازنشسته متعلق به پاسخ

. این معناداری در سطح اطمینان استگویان براساس وضعیت شغلی معنادار عی پاسخاجتما یهسرمای

 درصد وجود دارد. 25

 
 گویان بر حسب وضعیت شغلیاجتماعی پاسخ يآزمون تفاوت میانگین سرمایه -7 جدول

 Fسطح معنا داری Fکمیت  میانگین مربعات مجموع مربعات آزادی یدرجه منبع تغییرات

 بین گروهی

 ون گروهیدر
 کل

1 

335 
332 

59231 

1319321 
1339123 

19313 

135./ 
 

 

121/2 
 

 

*131/1 

 *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

 اجتماعی )متغیر مستقل(  هسرمای میان رابطه

 )متغیر وابسته( بهسازيبا مشارکت در نوسازي و 
اجتماعی با متغیر وابسته )میزان  هایتمامی ابعاد سرم میانبه آزمون همبستگی  3در جدول 

 یهکه برای تمامی ابعاد سرمایبا توجه به این شده است.( پرداخته بهسازیمشارکت در نوسازی و 

 یهپس از ترکیب و جمع شدن و محاسب اههای زیادی طراحی شده است، این گویهگویه ،اجتماعی

دو متغیر مستقل  میانرو برای بررسی همبستگی اینای تبدیل شدند. از متغیر فاصلهه ب ،هامیانگین آن

بین  ،دهدنشان می 3که جدول  طورشود. هماناز آزمون همبستگی پیرسون استفاده می ،و وابسته

جز دو متغیر کنترل اجتماعی و کمک یا ه ب)متغیر مستقل(،  اجتماعی یههای سرمایشاخص یـههم

)متغیر  محله یو نوسازی بافت فرسوده بهسازیان به گویایثار نسبت به دیگران و مشارکت پاسخ

باالترین ضریب همبستگی مربوط  ،همبستگی معناداری وجود دارد. از بین ابعاد مورد بررسی ،وابسته(

 .استترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر کنترل اجتماعی به مشارکت عمومی و کم
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 )متغیر مستقل(  اجتماعی يهمبستگی ابعاد سرمایه -آزمون پیرسون -8 جدول

 )متغیر وابسته( و نوسازي بهسازيبا مشارکت در 

 داریسطح معنا (Nتعداد ) ضریب همبستگی پیرسون اجتماعی هابعاد سرمای

 111/1 331 313/1** مشارکت عمومی

 111/1 331 121/1** اعتماد شخصی

 111/1 331 522/1** اعتماد انتزاعی

 111/1 331 512/1** روابط همسایگی

 111/1 331 121/1** آگاهی و احساس تعلق به جامعه

 133/1 331 131/1 کنترل اجتماعی

 111/1 331 115/1** دوستان روابط خانوداگی و

 111/1 331 335/1** گرایش به دیگران

 121/1 331 112/1 کمک یا ایثار به دیگران

 111/1 331 133/1* انسجام اجتماعی
 ** Correlation is significant at the 0.01 level 

 *Correlation is significant at the 0.05 level 

 

 تحلیل رگرسیون چند متغیره
اجتماعی بر میزان مشارکت  هبررسی تأثیر ابعاد مختلف سرمای ،که هدف اصلی تحقیقبا توجه به این

بررسی دقیق رای ب رواست، از این 2 محالت دستغیب و دکتر هوشیار در منطقه یهای فرسودهساکنان بافت

 ،اجتماعی بر متغیر وابسته و تعیین سهم هر کدام از این ابعاد بر متغیر وابسته یهاز ابعاد سرمای یک تأثیر هر

 یی برای مطالعهـون چندگانه، روشـتحلیل رگرسی»شود. متغیره استفــاده میون چندــیاز تحلیل رگرس

بین و متغیرهای مستقل را متغیرهای پیش بینی متغیر وابسته است.در پیشسهم یک یا چند متغیر مستقل 

 (. 223: 1331 )سرمد و دیگران،« گویندمتغیر وابسته را متغیر مالك نیز می

ای از متغیرهای خطی موجود بین مجموعه تواند رابطهبا استفاده از رگرسیون چند متغیره، محقق می

د که در آن، روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقل کنای مطالعه به شیوهمستقل با یک متغیر وابسته را 

. وظیفه رگرسیون این است که به تبیین واریانس متغیر وابسته کمک کند و این وظیفه تا شودنیز مالحظه 

شود. تحلیل حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر مستقل( در این واریانس انجام می

تأثیرات چند متغیر مستقل )از جمله متغیرهای آزمایشی( در متغیر  یمتغیره برای مطالعهرگرسیون چند

هدف اصلی از کاربرد رگرسیون  (. در مجموع12و  11: 1333)کرلینجر،  وابسته کاماًل مناسب است

را اکثر همبستگی ای ایجاد کند که حدمتغیره آن است که ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل را به گونهچند
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بینی مقادیر متغیر وابسته استفاده پیش برایتوان ب خطی میـاز ترکی متغیر وابسته نشان دهد. در نتیجهبا 

 (. 331 :)همان بینی مورد نظر ارزیابی نمودو اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل را در پیشکرد 

همزمان  ،متغیرهای مستقل هکلی ،شاستفاده شده است. در این رو 1در این تحقیق از روش همزمان

 ،)منصورفر دشومهم بر متغیر وابسته مشخص  متغیرهای مهم و غیر یشوند تا تأثیر کلیهوارد مدل می

ترتیب  روش تمامی متغیرها در یک مرحله به(. در این 131: 1333پور و صفری، به نقل از حبیب

رهای مستقل با وابسته متغی میانمتغیره چند ابطهر )همان(. شوندحداقل مقدار تولرانس وارد تحلیل می

 آورده شده است. 2در جدول 

 
 دهیو سامان بهسازيمشارکت در  يمتغیرهتحلیل رگرسیون چند -3جدول 

 ضریب همبستگی 

 R چندگانه

 ضریب تبیین

 (R Square) 

 ضریب تبیین تعدیل شده 

(Adjusted R Square) 

321/1 521/1 511/1 
 

دهد بین که نشان می است 321/1( بین متغیرها R) باال، مقدار ضریب همبستگیجدول با توجه به 

و  بهسازیتحقیق )مشارکت در  یاجتماعی( و متغیر وابسته مجموعه متغیرهای مستقل )سرمایه

 511/1ر با ـ( که برابadj 2R) 2دهـشهمبستگی قوی وجود دارد. مقدار ضریب تبیین تعدیل ،نوسازی(

 ،و نوسازی بهسازیدرصد از کل تغییرات میزان مشارکت مردم در  1/51دهد که ن میاـ، نشاست

عبارت دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل، ه . باستاجتماعی(  یهمتغیر مستقل )سرمای دهوابسته به 

 کنند.بینی میدرصد از واریانس متغیر وابسته را پیش پنجاهنزدیک به 
 

 و نوسازي بهسازيمشارکت در  متغیرهن چندتحلیل واریانس رگرسیو -31جدول 

 Fسطح معناداری Fکمیت  میانگین مربعات مجموع مربعات آزادی یدرجه منبع تغییرات

 اثر رگرسیونی

 باقیمانده
 کل

11 

312 
332 

112/215 

132/33 
313/223 

513/21 

225/1 
 

 

**333/25 

 

111/1 

 

توان نتیجه گرفت ، می11/1تر از ی کوچکدر سطح خطا )F (333/25داری آزمون با توجه به معنی

مدل خوبی بوده و مجموعه  ،متغیر مستقل و یک متغیر وابسته دهکه مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 

 ( را تبیین کنند.بهسازیمتغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته )مشارکت در نوسازی و 

                                                             
1. Enter Method  
2. Adjusted R-Square 
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 ر وابستهداري متغیرهاي مستقل بر متغیسطح معنی -33دول ج

 Beta T sig. Partial Part متغیر مستقل

513/1 مشارکت عمومی  159233 111/1  121/1  113/1  

131/1 اعتماد شخصی  39231 111/1  113/1  121/1  

121/1 اعتماد انتزاعی  29113 111/1  125/1  111/1  

151/1 روابط همسایگی  39333 111/1  133/1  123/1  

521/1 آگاهی و احساس تعلق به جامعه  59531 111/1  232/  153/1  

131/1 کنترل اجتماعی  29231 131/1  111/1  125/1  

113/1 روابط خانوادگی و روابط با دوستان  39113 112/1  113/1  133/1  

322/1 گرایش به دیگران  19151 111/1  323/1  133/1  

121/1 ایثار و کمک به دیگران  59135 133/1  133/1  112/1  

113/1 انسجام اجتماعی  19121 233/1  153/1  131/1  

 

های و نوسازی بافت بهسازیمتغیره برای تبیین میزان مشارکت مردم در نتایج تحلیل رگرسیونی چند

جز متغیرهای کنترل اجتماعی، ایثار و کمک به دیگران و انسجام ه دهد که بفرسوده نشان می

اساس  اند. برر متغیر وابسته گذاشتهتأثیر معناداری ب ،اجتماعی یهدیگر متغیرهای سرمای ،اجتماعی

توان سهم نسبی هر متغیر مستقل را در مدل ( میBetaضریب رگرسیونی استاندارد شده )ضریب 

متغیر مشارکت  ،متغیرهای مستقل میانگردد که از مشخص کرد. با توجه به ضریب بتا مشخص می

، روی متغیر وابسته دارد. پس از آن ترین تأثیر رگرسیونی رابیش ،513/1عمومی با ضریب رگرسیونی 

و  215/1، 322/1با ضریب رگرسیونی ، آگاهی و روابط همسایگی  به دیگرانمتغیر گرایش به ترتیب 

 اند.باالترین تأثیر رگرسیونی را بر متغیر وابسته داشته، 151/1
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 تقل و وابستهمدل رگرسیونی چندمتغیره بین متغیر مس -2شکل 

 

 گیري نتیجهبندي و جمع
های فرسوده شهری پرداخته دهی بافتاجتماعی در سامان یدر این تحقیق به بررسی نقش سرمایه

نمونه  برایشهرداری تهران  2 یی دکتر هوشیار و شهید دستغیب از منطقهشد. بدین منظور دو محله

 که در قسمت اول به بررسی رابطه شدبررسی نتایج تحقیق در دو قسمت د. شمورد بررسی انتخاب 

اجتماعی پرداخته شد. نتایج آزمون نشان داد که بین  یههای سرمایشاخصای و ن متغیرهای زمینهمیا

 ایثار و کمک به دیگران

 انسجام اجتماعی

 مشارکت عمومی

 اعتماد شخصی

 اعتماد انتزاعی

 روابط همسایگی

آگاهی و احساس تعلق به 

 جامعه

 کنترل اجتماعی

روابط با  روابط خانوادگی و
 دوستان

 گرایش به دیگران

 
 و سازيبه در مشارکت

 ينوساز

513/1  

131/1  

121/1  

151/1  

235/1  

131/1  

113/1  

322/1  

121/1  

113/1  
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که این میزان در  طوریهب ،داری وجود داردتفاوت معنی ،هااجتماعی آن هگویان و سرمایجنسیت پاسخ

اجتماعی مشاهده  همعنادار با شاخص سرمای هلحاظ سن نیز رابط. از استتر از مردان بین زنان بیش

اجتماعی آنان  یهگویان بر میزان سرمایو با افزایش سن پاسخ استمستقیم  ه،شود که این رابطمی

های شغلی مورد بررسی مشاهده معنادار بین گروه یهد. از لحاظ وضعیت شغلی نیز رابطشوافزوده می

-کم ،تگانـو گروه بازنشسرا دارند اجتماعی  هترین سطح سرمایبیش ،دارگروه خانهکه طوریهب ؛شودمی

 .هستنداجتماعی  یههای سرمایزان در شاخصـترین می

اجتماعی( و متغیر وابسته )میزان  همتغیر مستقل )سرمای میان هدر بخش دوم به بررسی رابط

داخته شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون های فرسوده( پردر بافت بهسازیمشارکت در نوسازی و 

نشان داد که  بهسازیگویان در نوسازی و اجتماعی و میزان مشارکت پاسخ یهبین متغیرهای سرمای

جز دو متغیر کنترل اجتماعی و کمک یا ایثار نسبت به ه ب اجتماعی یهبین تمام متغیرهای سرمای

متغیره به بررسی ندرد. سپس با روش رگرسیون چوجود دا متغیر وابسته همبستگی معنادارو  دیگران

ه )ب اجتماعی یههای سرمایاین همبستگی پرداخته شد که این آزمون نیز نشان داد بین اکثر شاخص

و میزان مشارکت  (جز سه متغیر کنترل اجتماعی، کمک یا ایثار نسبت به دیگران و کنترل اجتماعی

معنادار وجود دارد که از بین این متغیرها، متغیر همبستگی  بهسازیوسازی و ـگویان به نپاسخ

 ترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است. بیش ،مشارکت عمومی

ی معنادار بین توان گفت که فرضیه این تحقیق که مبنی بر وجود رابطهبا توجه به نتایج تحقیق می

شهرداری تهران تأیید  2منطقه  اجتماعی و میزان تمایل به مشارکت ساکنان بافت فرسوده یهسرمای

 بهسازیاجتماعی در تسریع در روند نوسازی و  یهتوان به نقش کلیدی سرمایرو میاز این د.شومی

کنان اجتماعی سا یهافزایش میزان سرمای برایتالش  بدین منظور شهری پی برد. یهای فرسودهبافت

های دهی بافتور کار نهادها و ادارات مرتبط با سامانکار مؤثر در دستک راهعنوان یه ب دها بایاین بافت

  شهری قرار بگیرد. یفرسوده

 

 پیشنهادها

 هـروی متغیر وابست ،یـاجتماع های سرمایـترین میزان تأثیر در بین متغیرهکه بیشبا توجه به این

ر امور شهری و باید بر رفع موانع موجود پیش روی مشارکت مردم د رواست، از این «مشارکت عمومی»

اجتماعی  یهتواند در زمین افزایش سطح سرمایکارهای زیر میبدین منظور راهد. کرمحلی خود اقدام 

 د:شوهای فرسوده مؤثر واقع ساکنان بافت
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روی ساکنان هایی برای پیادهها، امکانات تفریحی و مکانفضاهای سبز مانند پارك اختصاص کاربری -

اجتماعی  یهشود و در نتیجه سرمایهای متقابل بین اعضای محله میکنشگیری و افزایش باعت شکل

 دهد.در سطح محله را افزایش می

م و مشکالت در قبال جرایسطح امنیت محالت از طریق باال بردن احساس مسئولیت مردم  یارتقا -

 امنیتی محالت و همچنین از طریق اعمال کنترل غیر رسمی.

 یههای اقتصادی بر میزان سرمایی اقتصادی با توجه به تأثیر ویژگیهاکاهش نابرابری برایتالش  -

 .های فرسودهاجتماعی ساکنان بافت

افزایش مدت سکونت  برایافزایش جذابیت محیطی محالت و همچنین باال بردن سطح خدمات  -

 .های فرسودهساکنان در بافت

مراسم مذهبی هم بر میزان افزایش دسترسی به مساجد در محالت با توجه به تأثیر شرکت در  -

 آگاهی شهروندان و هم تأثیرگذاری بر میزان مشارکت افراد در امور داوطلبانه.

 ها در سطح محالت.ها در مساجد و حسینیهاجرای مستمر مراسم مذهبی در اعیاد و عزاداری -

نیز ل شهری و همچنین مشکالت محالت در مساجد ها و کتب مرتبط با مسایکتابخانه دسترسی به -

 . گذارد تواند بر میزان آگاهی شهروندان تأثیرمی

تر ساکنان و همسایگان با آشنایی بیش برایاحداث مراکز ورزشی و تفریحی در سطح محالت  -

 یکدیگر و برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محالت توسط شهرداری.

 عی در روزهای خاصجمهای دستهایجاد نشاط و شادابی در ساکنان محله از طریق اعالم برنامه -

 گاهی(. پیمایی یا ورزش صبح)مثالً کوه

 ای برای هر یک از محالت از طریق انتخابات شورا یاری یا رابطین شورا. ایجاد مدیریت محله -

 ای.های گفتگوی محلهایجاد انگیزه و احساس اهمیت در ساکنان از طریق ایجاد خانه -

امور  های یا بروشورهای مختلف در زمینمحله یهریسطح آگاهی ساکنان از طریق ایجاد نش یارتقا -

 شهری. یههای فرسوددهی بافتگری سامانها یا دفاتر تسهیلمحله توسط معاونت فرهنگی شهرداری

ق ـی و همچنین از طریـهای ملگیری از رسانهفرهنگ شهروندی از طریق آموزش با بهره یارتقا -

 رسانی در سطح محالت.اطالع

 تر و مؤثرتر مردم با سطوح باالتر مدیریت شهری.ارتباط بیشبرای شهردار محله، اجرای طرح  -

  .والنئایجاد اعتماد به مسرای بترتیب جلسات گفتگوی عمومی در بین ساکنان محله  -

های انسانی های ساکنین محله به عنوان سرمایهها و مهارتای از تخصصایجاد بانک اطالعات محله -

 نگام نیاز.ها به هز این تخصصگیری اله و بهرهمح
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د اولویت اصلی در ارتباط با موضوع ـرسق به نظر میـهای آماری تحقیدر مجموع با توجه به یافته

ساکنین از طریق  میانمشارکت در  یروحیه یتمرکز بر ارتقا ،های فرسوده شهریدهی بافتسامان

ی احساس تعلق به همسایگی و ارتقابهبود روابط خصوص ه اجتماعی ب یهای سرمایهدیگر مؤلفه

 . محالت است

 

 منابع 
اجتماعی  یههای سرمایمؤلفه مقایسه .1335 .محمدیعلیمحمد  و صدیقیحسن  .،ی، علیاحمدی فیروزجای -1

 .23 هرفاه اجتماعی، سال ششم، شمار هنامهای تولید روستایی، فصلکشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی

های نوسازی با تأکید بر طرح نوسازی مرکز بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرح .1331 .اسعدی، عبدالرضا -2

دانشگاه شهید  نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی،پایان .شهر مشهد

 علوم اداری. هبهشتی، دانشکد

 .دانشگاه تربیت مدرسانتشارات  . تهران،های اجتماعیفضا و نابرابری .1333 .افروغ، عماد -3

دفتر مطالعات و  . تهران،محمدتقی دلفروز هترجم .های مدنیدموکراسی و سنت .1332 .اتنام، رابرتپ -1

 .تحقیقات سیاسی وزارت کشور

اجتماعی، اعتماد،  هسرمای :در .اجتماعی و زندگی عمومی یجامعه برخوردار، سرمایه .1331 .----------- -5

 .نشر شیرازه ،تهران .افشین پاکباز و حسین پویان یری کیان تاجبخش، ترجمهدموکراسی و توسعه، گردآو

 .. چاپ دوم، تهران، نشر فرهنگ معاصریپزشکروان -یشناسروان جامع فرهنگ .1333 .لهاپورافکاری، نصرت -1
)با  یاجتماع سازی سرمایهکارپایه مفهومی و مفهوم .1335 .شیانیملیحه  و موسویمیرطاهر  ؛پیران، پرویز -3

 .23 شماره ،سال ششم ،رفاه نامهتأکید بر شرایط ایران(، فصل

های اجتماعی، تـاجتماعی و سیاس هـسرمای .1333 .نژادکوهستانیمسعود  و ثقفی مراد .،تاجبخش، کیان -3

 .11 رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره نامهفصل

های آن، جستارهای ساز شهری و راهبردهای فرسوده و مشکلتحلیل بافت .1332 .جهانشاهی، محمدحسین -2

 شهرسازی.

تهران، نشر  .در تحقیقات پیمایشی SPSSراهنمای جامع کاربرد  .1333 .صفری و رضا پور، کرمحبیب -11

 متفکران.

 گیری آن در سطح محله )مطالعهثر بر شکلؤاجتماعی و عوامل م بررسی سرمایه .1333 .رو، مهدیخنده -11

ی علوم اجتماعـی گرایش هـارشد رشتیـنامه کارشناسپایان .شهر مشهد( 2 های منطقهمحله :موردی

 ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی. یشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکدهجامعه

اجتماعی  یهـبررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روانی با تأکید بر سرمای .1333 .پور، اکبرخیراله -12

ده ادبیات و علوم انسانی، (، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدانشجویان دانشگاه شهید بهشتی :مطالعه موردی)

 شناسی.گروه جامعه
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ها، تجربیات و ریزی مناطق مرکزی شهرها )اصول، مبانی، تئوریبرنامه .1333 .رهنما، محمدرحیم -13

 .. چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدها(تکنیک
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اجتماعی در ایران؛ وضعیت موجود، دورنمای آینده  یهسرمای .1331 .موسوی و میر طاهر عبداللهی، محمد -13

 .25 رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره ینامهار، فصلشناسی گذو امکان

 کاری، پژوهشبزه و خانواده اجتماعی یسرمایه .1333 .ورمزیار و مهدی پورشارع محمود نیا، اکبر؛علیوردی -13

 تابستان. ،2 شماره ،1 هدور زنان،
ساز در وقاالت ساختمجموعه م .شهر تهران یهای فرسودهنوسازی بافت توسعه .1335 .عندلیب، علیرضا -12

 دانشگاه تهران. ،پایتخت

 .123 معرفت، سال شانزدهم، شماره یاجتماعی، مجله یدین و سرمایه .1331 له.افصیحی، امان -21

 عالی پژوهش تأمین اجتماعی. یسسهؤتهران، م .جالل متقی یترجمه. اجتماعی سرمایه .1335. فیلد، جان -21

 .حسن پاشا شریفی و حسین نجفی زند یترجمه .در علوم رفتاری مبانی پژوهش .1333 .کرینجر، فرد ان -22

 جلد اول، چاپ دوم، تهران، نشر آوای نور.

تهران،  .ریزی مرمت بافت تاریخی شهرهافنون و تجارب برنامه .1335 .احمدپوراحمد  و ی، حسینکالنتر -23

 انتشارات جهاد دانشگاهی. 

افزار اقتصادی )با استفاده از نرم –در تحقیقات اجتماعی  هاپردازش و تحلیل داده .1333 .کالنتری، خلیل -21
SPSS) ،فرهنگ صبا.. تهران 

مقطع کارشناسی ارشد  ینامهپایان .اجتماعی و جرم یبین سرمایه یبررسی رابطه .1333 .مبارکی، محمد -25

ادبیات و  یدانشگاه شهید بهشتی، دانشکده استاد راهنما؟ شناسی، گرایش پژوهش اجتماعی،جامعه یرشته

 علوم انسانی.

 (.http://amar.org.ir) 1335سال  مسکن و نفوس عمومی سرشماری .1335 .ایران آمار مرکز -21
 ی)مطالعه نوسازی به های فرسودهبافت ساکنان تمایل بر ثرؤم اجتماعی عوامل بررسی .1321 .مروتی، نادر -23

 ، بهار.11 شماره ،اجتماعی توسعه و رفاه ریزیبرنامه ینامهتهران(، فصل عبداله دهزاامام محله: موردی

در  مردم مشارکت بر تمرکز با شهری طراحی فرآیند الگوی کارگیریه ب ضرورت .1335 .موسوی، حمیدرضا -23

 ت، پردیسپایتخ در وسازساخت سمینار دومین .شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت طراحی و ریزیبرنامه

 تهران، خرداد. دانشگاه فنی هایدانشکده
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