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چکیده
سرمایه اجتماعی امروزه یکی از عوامل مؤثر بر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و م وسحم نازیر همانرب دیکأت درو ببببب ببببب
ب
میگردد .چرا که تجربه ثابت کرده است که سودمندی از سرمایه اجتماعی و مؤلفهههه مانرب رد نآ یا هههههری ژورپ یارجا و یز ههه ههههه یا
شهری امری انکارناپذیر است .با توجه به اهمیت این مو وژپ زا فده ،عوض ه رب رضاح ش ر ذگرثا یس ا امرس یر ی رب یعامتجا ه          
بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری محله فهادان شهر یزد میباشد .روش تحقیق در این بررسییی از نو ععع تو فیص ییی -تحلیلییی
بوده که آمار و اطالعات آن از طریق روشهای پیمایشی به دست آمده است .جامعه آماری این پژوهش را شهروندان محله ف ناداه
شهر یزد تشکیل میدهند که با استفاده از فرمول کوکران ،نمونهای به حجم  563نفر با روش نمونهگیری تص فدا ییی طبقهههای انتخاببب
گردیده است .براي تحليل دادهها از آمار استنباطي و مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده گردیده است .نت جیا

یطابنتسا   

پژوهش نشان میدهد که مطلوبیت شاخصهای سرمایه اجتماعی در بین جامعه شهر هب ثعاب ،نادنو ب دنور دو      نوس یزاسهب و یزا   
بافت قدیم محله فهادان شهر یزد شده است .نتایج معادالت ساختاری نیز معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت
ینماید.
قدیم محله فهادان را اثبات م 

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،بهسازی و نوسازی ،بافت فرسوده ،فهادان ،لیزرل

( -1نویسنده مسئول) jalilianl@yahoo.com
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مقدمه
لپذیر است (فرجی مالئی ،قرخلو،) 1389 ،
شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد جغرافیایی و اجتماعی تکام 
که با گس نرهش هلئسم و یدبلاک دعب شرت ش یجیردت شیازفا نینچمه ،ینی

تعد رد اهرهش دا

و ناهج موادت    

     

بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بر بستر آنها لزوم توجه بیشتر به آنها ضروری اس ،رایویز( ت     .) 1389در واقع
شهر به عنوان یک منبع توسعه (شیعه ،) 1382 ،نیازمند مدیریتی پویا در تمامی ابعاد آن میباشد .یک یتاعوضوم زا ی   
یباش اب طابترا رد .د    
که امروزه بیشتر شهرهای تاریخی جهان با آن دست به گریبانند؛ موضوع بافتهای فرسوده می ی
تعریف این نوع بافت میتوان گفت :بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشود که
به دلیل فرسودگی کالبدی ،برخورداری نامناسب از دسترسی سواره ،تأسیسات ،خ خاسریز و تامد تت تتته یرهش یا   
آسیبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردار است (حبیبی و همکاران .) 66 : 1386 ،اگرچه
موضوع فرسودگی شهری در دهههای گذشته در حوزه سیاستگذاریهای شهری در اولویت نبوده ه و ج ب ید هه ههه آن
نگریسته نمیشده ولی از یک دهه گذشته به عنوان یکی از سرفصلهای مهم برنامهریزی ملی و اسناد توسعههه کشوررر
در تمامی ابعاد مورد توجه قرار گرفته است .این موضوع در کنار تبدیل شدن زمین به یک منبع کمی با

و یعامتجا

ی -اقتص ،یدا
شه عامتجا یا یی یی
همچنین مزایای بافتهای فرسوده به علت برخورداری از سابقه حی زرا ،یرهش تا شش شش
احساس تعلق ،حداقلهای زیرساختی و خدماتی و  ...در دههههه تسا هدش ثعاب ریخا یا زا هنیهب هدافتسا هک         
بافتهای فرسوده که یکی از منابع اصلی تأمین زمین درونشهری است ،اهمیت ویژههای بیاب و یدمحا( د

،یباهش    

 387 1؛ آینی و همکاران 387 1 ،؛ امین زاده و رضا بیگی .)1931 ،با این حال نکتهای که در حوزه مداخله در بافتهای
تها و قبول این که دولت
فرسوده شهری بسیار حائز اهمیت است ،این امر میباشد که با عنایت به سطوح وسیع باف 
و شهرداری به تنهایی توان تصدی و اجرای عملیات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده را ندارن مزال ،د اب تسا    
اتخاذ تمهیداتی عوامل مؤثر بر بهسازی و نوسازی همچون مشارکت شهروندی ،شناسایی و در راستای استفاده م رثؤ
از این عوامل برنامهریزی گردد .یکی از مؤثرترین این عوامل که امروز مورد تأکی یرهش ناریدم و نازیر همانرب د      
تهای فرسوده است ،بلکه
میباشد؛ سرمایه اجتماعی است که نه تنها مطلوبیت آن مؤثر بر بهسازی و نوسازی در باف 
فقدان آن نیز باعث ابتر ماندن دیگر سرمایهها و مشارکت مردمی میگردد .س و یزاسهب دنیآرف رد یعامتجا هیامر   
نوسازی شهری از آن جهت حائز اهمیت است که مداخله در بافتهای فرسو رد دراوم رتشیب رد هد ظر یناکم ف      
محله انجام شده و لذا مؤلفههای سرمایه اجتماعی میتوان هلحم موهفم هب هجوت اب ،لوا هجرد رد د

لیلد هب و          

مشترکات ،عالیق و روابط چهره به چهره ساکنان آن ،در این مکان نمود بیشتری داشته باشند و در عین حال با شامل
شدن ارزشهایی چون اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی به عنوان ظرفیته و ینورد یا
ثروتهای پنهان در محالت ،یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال را نویدبخش باشد؛ در نتیجه مردم خود را نه تنها
شرکای طرحها و پروژهها دانسته بلکه خود را موظف به مشارکت در اینگونه طرحها و پروژهها میدانند .نکت مهم ه   
دیگر در جهت دخیل نمودن مردم در روند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده توجه نمو لماعت و دامتعا هب ند     
متقابل بین ساکنان و همچنین بین آنها و مدیریت شهری است ،مقولهای ک  هیامرس ناونع تحت نآ زا ه ا متج ا یع      
جامعه یاد میشود .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر این سرمایهب و یزاسهب ر
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یترین محله
نوسازی بافت فرسوده محله فهادان شهر یزد گردآوری گردیده است .چرا که محله فهادان به عنوان قدیم 
یزد ،از جمله محالتی است که از نظر آثار ارزشمند تاریخی در بافت قدیم آن در سطح کشور و جهانی زبانزد بوده و
همواره مورد توجه مدیران و برنامهریزان ملی و منطقهای میباشد (اصالنی .)17 : 1383 ،با این حال محله فه اب نادا   
اعمال طرح بهسازی و نوسازی همچنان با دارا بودن مشکالتی چون فرسودگی ،ع  مک ضر م  ،رباع ر حلاصم شزی      
ساختمانها و ..کاهش سطح کیفی زندگی شهروندان ساکن را در پی داشته و مسئله بهسازی و نوسازی را به صورت
کاربردی و همگام با مشارکت شهروندی امری بسیاری حیاتی برای این بافت جلوه داده است.
پیشینه
در ارتباط با پیشینه تجربی موضوع پژوهش حاضر مطالعات متعددی صورت گرفته است که در ادامه به اختص هب را   
شها که بیشترین قرابت معنایی و مفهومی را با پژوهش حاضر داشتهاند؛ اشاره میگردد:
برخی از این پژوه 
مری گریسز کوییت و رابرت دابلیو کویی  ت ( (  ) 2007در مطالعهههای تح  ،تکراشم ناونع ت ت و تکراشم زا روص    
حمایت شهروندان به بررسی تأثیر مشارکت بر ارزیابی شهروندان از موفقیت تالشهای معطوف به بازسازی ش و ره
سطح اعتماد آنان نسبت به مدیریت شهری از مؤلفههای س گ رهش ود رد یعامتجا هیامر ر ف دن و د سکر ر یاتوکا        
ته یسایس یا   
یباشد که مشارکت در فعالیت ت
شمالی و گرند فورکس شرقی پرداختند .یافتههای تحقیق حاکی از آن م 
(مانند شرکت در جلسات شورای شهر یا جلسات محله) ،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی (مانند ش کی رد تکر   
کلوب) و مشارکت در فعالیتهای معطوف به بازسازی یا تأثیر اندکی بر ارزیابی شهروندان از سیاستهای بازس یزا
دارد یا اص ًالًال تأثیری ندارد .به عبارت دیگر مشارکت واقعی تأثیری بر رضایت و مشروعیت ندارد و یا اثر آن کم است
(کویت.) 2007 ،
ته رد هدوسرف یا   
موسوی و همکاران ( )1931در مقاله به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی باف 
شهر سردشت پرداخته و نتیجهگیری نمودهاند که مشاركت اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،تعاون و همياري داراي رابطههه
معنادار با نوسازي و بهسازي بافت فرسوده شهری میباشند که با افزایش ای فلؤم ن هه هههه یزاسهب و یزاسون دنور ا     
بافتهای فرسوده تسهیل میگ در د و یوسوم( 

،ناراکمه      .)1931ش مه و الوجنابع کک کککاران ( )0931در مقالهههای به

بررسی سرمایه اجتماعی در جهت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده در محله آخوند ش زق ره و تخادرپ نی ههه ههههان .د
نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر پایینتر از حد متوسط بودن میزان سرمایه اجتماعی در محله آخوند میباشد که
یباشد
این امر با توجه به قدمت و هویت باالی این محل حم رد هلئسم نیا هب رتشیب هجوت زاین رگنایب ،ه له م یییییییییی یییییییییی
(شعبانجوال و همکاران .)0931 ،زنگنه و همکاران ( )3931در مقالهای با توجه به نقش حائز اهمیت مشارکت در امر
بهسازی به بررسی تأثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محله سرده سبزوار پرداخته و دریافتند
که از آنجایی که این دو متغیر تأثیر معنادار بر سطح مشارکت س مانرب رد نانکا هه هههه راد هلحم یزاسهب یا د انب  ب نیار     
ضروری است که در برنامهریزیهای مرتبط با این محله سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی مورد توجه جدی قرار گیرد
(زنگنه و همکاران .)3931 ،محمدی و محمدی ( )6931در مقالهای به بررسی میزان سرمایه اجتماعی جهت نوسازی
بافت فرسوده شهر زنجان پرداخته و دریافتهاند که ساکنان بافت فرسوده شهر زنجان دارای می یعامتجا هیامرس ناز    
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باالتر از حد متوسط ،تقریبًاًا در همه مؤلفهها بودهاند .همچنین نتایج این پژوهش معناداری باالی رابطه میان متغیرهای
یدهد.
سرمایه اجتماعی با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری را در شهر زنجان نشان م 
مفاهیم نظری
بافت فرسوده شهری به عرصههایی از محدوده قانونی شهرها اطالق میشود ک ریز هصخشم هس زا یکی ه

اد ار را     

باشد:
کهایی که بیش از  50درصد ابنیه آن ناپایدار و فرسوده باشد؛
بل و 
کهایی که بیش از  50درصد معابر آن کمتر از  6متر باشد؛
بل و 
کهایی که بیش از  50درصد ابنیه آن کمتر از  200متر مربع باشد (حبیبی و همکاران.) 67 : 1386 ،
بل و 
بافت فرسوده شهری به دلیل فقر ساکنان و مالکان آنها ،امکان نوسازی خود به خودی ندارند (م راکمه و ینمؤ ا ،ن   
 .) 1389در یک بیان کلی میتوان بافت فرسوده و مسئلهدار را بافتی برشمرد که جری و تایح نا

رد یگدنز

نآ هب    

مخاطره افتاده باشد و روند طبیعی زندگی در آن وجود نداشته باشد .با توجه به تعبیر حیات شهری به کالبد مناسب
توأم با فعالیت ساکنان بروز مسئله در بافت میتواند ناشی از نقصان در کالبد و ی  دشاب تیلاعف ا و ای  هلئسم زورب       
میتواند ناشی از قدمت بافت و یا کمبود طرحهای توسعه شهری و یا ناکارآمدی بافت در ارائه تسهیالت و خ تامد
شهری مناسب باشد وجود این مسائل در بافت شهري منجر به تنزل ارزش مکانی ،محیطی و اقتصادي بافت گردیدهه
یتوان گفت بافت فرسوده ه
و انگیزه براي نوسازي و یا سرمایهگذاری از بین برده است (موسوی .) 1385 ،در نتیجه م 
ث ک رکرا دد آن
ت و هممم از حیث ث
ث س خا ت ت
شهري ،کل و یا آن بخش از فضاي شهري است که نظام زیستی آن هم از حیث ث
ینظمیشده است.
دچار اختالل و ب 
ی
در حال حاضر الگوهای مداخله در بافتهای فرسوده شهري در قالب سههه رو ركي دد بهس زاسون ،يزا ييييي و بازس زا ی ی
مطرح است كه الگوي رايج مداخله در كشور ايران نيز میباشد در ارتباط با تعاریف این سه رویکرد میتو تفگ نا   
که.:

الف) بهسازی :1در این نوع مداخله اصل بر وفاداری به گذشته و حفظ آثار هوی آ رد شخب ت نن نننه تیلاعف .تسا ا    
بهسازی با هدف استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل موجود و تقویت جنبههای مثبت و تضعیف جنبهههه زا یفنم یا   

طریق حمایت ،مراقبت ،نگهداری ،حفاظت ،احیا ،استحکامبخشی و تعمیر صورت میپذیرد (نور ببب  .)1 : 2002 ،2در
اقدامات مربوط به بهسازی ،مداخله چشمگیری در کالبد صورت نمیگیرد .زیرا کالبد در شرایط مناسبی به سر میبرد
و تنها با جایگزینی عملکرد مناسب فعالیت ،از فرسایش فضای شهر جلوگیری میشود .بنابراین با ایجاد تغییرات رد ی

ی :3در این
فعالیتهای شهری ،میتوان شاهد فضای شهری مطلوب بود (فرجی مالئی و قرخلو  .) 1389ب) نوس زا ی ی

نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطافپذیری بیشتری برخوردار اس اب یزاسون تیلاعف .ت

فده شیازفا       
1

. Improvement
. Norbe
3
. Renovation
2
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کارایی و بهرهوری ،بازگرداندن حیات شهری به بافت میباشد و از طریق نو اوت ،ندرک  ننن ننننبخش ،تایح دیدجت ،ی    
یگیرد (باقریان.) 1384 ،
انطباق و دگرگونی صورت م 

ج) بازسازی :1در این نوع مداخله نه تنها هیچ الزامی برای حفظ گذشته وجود ندارد بلک جیا فده اب ه ا طیارش د      
جدید زیستی و کالبد -فضایی و از طریق تخریب ،پاکسازی و دوبارهسازی صورت میپذیرد .دگرگونی کامل پیشینه

ی جديددد دنباللل
و ايجاد شرا يطي جديد در بافت و يا عناصر آن را با بر يچ دن آثار گذشته و بنا نهادن ساختوس اهزا ی ی
میکند .مجموعه اقداماتي كه منجر به شرايط كام ًالًال دگرگون شده نسبت به شرايط و محتوای پیشین میگردد (حبیبی
و مقصودی.) 11 : 1381 ،
به کارگیری این سه رویکرد با توجه به گستردگی بافتهای فرسوده و همچن ع نی دد دددم تو و تلود نا

مزاس ا ننن ننننه یا

ذیربط برنامه ریزان و مدیران شهری را بر آن داشته تا از تمامی عوامل مؤثر بر بهس .دنیامن هدافتسا یزاسون و یزا     
یگردد که امروز توجه برنامه ری فوطعم دوخ هب ار ناز     
لها محسوب م 
سرمایه اجتماعی یکی از مؤثرترین این عام 
یباشد که منشأ آن به نیمه دوم قرن بیس مت
ساخته است .سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم برجسته در علوم اجتماعی م 

بر میگردد .اصالح سرمایه اجتماعی قبل از سال  1916و برای نخستین بار در مقالهای توسط هانی فاننن 2از دانش هاگ
ویریجینیای غربی مطرح شد (الوانی .) 1384 ،اما اصطالح سرمایه اجتماعی ب وط ه رر ررر ج نیج کیسالک رثا رد ید     
جاکوب" 3مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی" در سال  0 96 1به کاربرده شده است ،که بر اهمیت ش کب هههه یا

مردم در شهرها تأکید میکند (فوکویاما .)01- 12 : 1379 ،اما مفهوم سرمایه اجتماعی تنها در دهه  0 98 1بو هب هک د    
شدت مورد توجه قرار گرفت و توانست با گسترش نظری و تجربی جایگ دش فیرعت ها ههه ههههای در می یرظن نا هه هههه یا
شهای زیادي به رابطه میان
جامعهشناسی به خود اختصاص دهد (موسوی و توسلی .) 1384 ،از این دهه به بعد پژوه 
ی و رف ها ییی توجههه
ح گون وگا ننن اقتص يدا  ،،سیاسی ،،اجتم عا ی ی
سرمایه اجتماعی و پیامدهاي مثبت در حوزهها و س وط ح ح
کردهاند (کویت.) 2007 ،4

تا به حال تعاريف متعددي از مفهوم سرمايه اجتماعي توسط صاحبنظران در حوزههای مختلف علوم انس نا ييي ارائههه
شده است .اما با این وجود فوكوياما نشان داد كه بسياري از تعاريف تنها به آشكارسازي سرمايه اجتم عا ييي بههه جا ييي
مفهوم سرمايه اجتماعي پرداختهاند .از نظر وي سرمايه اجتماعي به هم گنها ييي و تع دا للل داخل ييي و فرهنگ ييي جامعه،،
هنجارها ،ارزشها و نيز تعامالت دولت با مردم و سازمانها كه در درون جامعه جاي گرفتهاند ،اشاره دارد .در واقع
چ گونههه رش داصتقا د ييييي
سرمايه اجتماعي زنجيري است كه جامعه را به كي ديگر متصل نگه میدارد و ب ود ننن آن هيچ چ
نخواهد داشت و جامعه به طور وحشتنا يك از هم فرو خواهد پاشيد (فوکویاما.)7- 21 : 2001 ،
یدانددد كههه
فوكوياما در تعريف ديگري سرمايه اجتماعي را مجموعه معيني از هنجارها ياا ارزشها ييي غيررس م يم یی یی
اعضاي گروهي كه تعاون و همكاري ميانشان مجاز است در آن سهيم و ذينفع هستند (فوکویاما .) 33 : 1384 ،از نظر
پکستون (  ) 1999سرمایه اجتماعی دارای دو مؤلفه است -1 .ساختار شبکهای عینی که افراد را به هم پیوند میزن و د
1

. Reconstruction
. Hanifan
3
. Jean jacobs
4
. Kweit
2
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 -2یک نوع پیوند ذهنی مثبت و ناشی از اعتماد بین افراد (پایتون .) 11 - 14 : 2003 ،1با توجه به مؤلفه نخست ،مفهوم
سرمایه اجتماعی به گستره و تأثیربخشی شبکههای انسانی رسمی و غیررسمی مرتبط است .شبکههای رسمی ش لما
سازمانهای اجتماع محلی و پیوندهای بین آنها است .در حالی که شبکههای غیررسمی معمو ًالًال به ارتباط اجتماعی و

اعتماد متقابل اشاره دارد (پرکینز 2و همکاران .) 2002 ،مؤلفه مهم دیگر سرمایه اجتماعی وجود اعتماد بین افراد است
که نه تنها بین شبکهها بلکه بین افراد و یا گروهها وجود دارد .از آنجا که اعتم هب یدایز کمک دا

کبش ههههه ههههههای ش ند

یشود (پایتون.) 11 - 14 : 2003 ،
یکند ،یک شاخص بسیار مهم محسوب م 
م

پوتنام 3یکی از اندیشمندان تأثیرگذار در این زمینه ،سرمایه اجتماعی را به عنوان اعتماد ،هنجارها و شبکهه دنویپ یا   
تعریف میکند که همکاری در جهت کسب منافع متقابل را تسهیل نموده و نتیجه آن ،انواع متفاوتی از کنش جمعی
است (والترز.) 2002 ،4

با توجه به وجود تعاریف متعدد از سرمایه اجتماعی ،نظریهپردازان بر مؤلفههای سرمایه اجتماعی اشتراک نظر داش هت
و تمامی نظریهپردازان بر این مؤلفهها در سرمایه اجتماعی تأکید نمودهاند .این مؤلفهها ب دا رد راصتخا ا ا فیرعت هم     
گردیدهاند.

اعتماد اجتماعی :5اعتماد به عنوان یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهن زا ،یعامتجا هیامرس هد ارش یییی یییییط و الزام تا
کلیدی موجودیت هر جامعه محسوب شده و برای حل مسائل اجتماعی ضروری به نظر میرسد؛ به طوری که باعث

پیدایش آرامش و امنیت روانی میگردد .اعتماد ،احساس روابط اجتم و تسا یعا

زیم اب میقتسم هطبار ا ر ن و طبا

      

جبخش.) 210 : 1384 ،
اجتماعی دارد (تا 
مشارکت اجتماعی :مشارکت اجتماعی به سادهت یقتسم و نیر مم مممت د دارفا هنالاعف تکرش نآ یانعم نیر ر نز  دگ یییییی یییییی
ی
اجتماعی است .مشارکت نوعی کنش هدفمند و با قصد و نیت است که در فراین عبانم و تردق میسقت هناهاگآ د      
کمیاب و فراهمسازی فرصت برای ردههای کنش متقابل بین انسانها و محیط اجتماعی او در جهت نیل ب فادها ه   
یکند (زیاری و همکاران.)3931 ،
معین نمود پیدا م 

انسجام و همبستگی اجتماعی :6انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر

وحدتبخش تطابق و همنوایی داشته باشد .همبستگی و انسجام ،احساس مسئولیت بین چند نفر یا چند گروه اس سست
که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخالقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیف  ای ه ا مازل   
متقابل است (محسنی و آقا محسنی.) 1389 ،
آگاهی اجتماعی :آگاهی اجتماعی شامل مجموعهای از افکار ،عقاید و حساسیت نسبت به زن ره هب هجوت و یگد

   

آنچه که در وسیعترین معنا به امور عمومی اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط میشود ،میباشد (زیاری و همکاران،
.)3931
1

. Payton
. Perkins
3
. Putnam
4
. Walters
5
. Social Trust
6
. Social Cohesion
2
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منطقه مورد مطالعه

محله فهادان ،یکی از قدیمیترین محالت شهر یزد میباشد که بافت دوره ساسانی را در خود دارد" .فهددد" در لغتتت

به معناي دانایان و سرشناسان میباشد؛ زیرا این محله در گذشته محل س نوک تتت اعی نا  ،،بزرگاننن و سرشناساننن بو هد
است؛ و نیز به محله یوزداران نیز شهرت یافته ،زیرا که یکی از اتابکان یزد به نگهداري یوز عالقه داشتههه و در منزللل
خود یوزپلنگ نگهداري میکرده است .این محله در شمال بافت تاریخی شهر یزد قرار داشته و توسط گذذذرهایی با
مجموعه مرکزی شهر قدیمی شامل بازار و مسجد جامع شهر یزد مرتبط میشود .این محله از شمال با محله آبشوره،
از شرق با محله بازار نو ،از غرب با محله کوشکنو و از جنوب با محالت وقت و س طبترم مساقلاوبا هاش و تعا     
است (توسلی .) 12 : 1376 ،مساحت این محله نسبت به دیگر محالت در بافت تاریخی شهر یزد نسبتًاًا وسیعتر است
(سازمان شهرداری شهر یزد.)5931 ،

شکل  .1محدوده تاریخی یزد و محله فهادان

ی آن ب ور ا ششش
ی و دادههای ی
ی -تحلیلی ی
ق آن توص فی ی ی
یباشددد .روش تحقیق ق
ی می ی
ت ک دربرا ی ی
پژوهش حاضر از نظررر ماهیت ت
کتابخانهای و میدانی فراهم گردیده است .جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان س دزی رهش ناداهف هلحم رد نکا     
میباشد .بر اساس فرمول اصالح شده کوکران تعداد نمونه الزم برای شهروندان در محله فهادان شهر یزد با جمعیتی
بیش از  7143نفر در سال 5931؛  365نمونه برآورد گردید .در ادامه پژوهش ابتدا به منظور مشخص س نتخا

می ناز

سرمایه اجتماعی شهروندان مورد مطالعه از آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردیده است .آزمون تی تک نمونهههای به
بررسی این موضوع میپردازد که میانگین یک جامعه به چه میزان از یک مقدار ثابت بیشتر و یا کمتر است .در این
آزمون چنانچه حد باال و حد پایین هر دو مثبت باشند ،بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیشتررر
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ن
ی باشد ،،می یگنا ن ن
از مقدار مورد آزمون و در سطح مطلوبی قرار دارد .چنانچه یکی از حدها (حد باال یا پ یا ین)) منفی ی
ی است کههه می یگنا ننن متغیررر مورد د
ن معن 
جامعه تقریبًاًا برابر مقدار آزمون است .همچنین منفی بودن این دو مقدار ،بدی 
ی ق ار ررر دارد
ح پ یا ی بولطمان و ن یی یی
نظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون و این متغیرها در جامعهی مورد بررسی در سطح ح
(صیدایی و همکاران ،2931 ،ص  .) 96 - 97سپس به منظور مشخص ساختن میزان اثرگ رب یعامتجا هیامرس یراذ

   

بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و همچنین به منظور بیان معناداری رابطه مؤلفههای سرمایه اجتماعی ب هیوگ ر   
های بهسازی و نوسازی از مدلسازی معادالت ساختاری در محیط  LISRELو در نهایت ض هدافتسا نوسریپ بیر    
گردیده است.
یافتهها
در این مرحله از پژوهش به منظور تحلیل دادههای تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون  Tتک نمونهای به بررس حطس ی   
برخورداری مؤلفههای سرمایه اجتماعی در محله پرداخته شده است .سپس با استفاده از معادالت ساختاری در محیط
 LISRELبه تحلیل معناداری اثرات هر یک از مؤلفهها بر گویه های بهسازی و نوسازی پرداخته شده است.
-1ویژگیهای فردی جامعه آماری
نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای افراد جامعه آماری نشان میدهد ،بیشترین رده سنی افراد پاسخگو  35 - 45بو هد
ن اف ار د د  3/4نفررر
است .از کل نمونه پاسخدهنده  92 /4درصد مرد و  7/6درصد زن و بودهاند .متوسط بعد خانوار این ن
میباشد .وضعیت سواد پاسخدهندگان نیز نشان میدهد که  96 / 09از جامعه آماری باسواد و  3/ 91درص هعماج زا د   
یسواد بودهاند (جدول .)1
ب
جدول  .1میزان تحصیالت جامعه آماری
سطح تحصیالت
یسواد
ب

تعداد

درصد

11

3/10

38 1

37 /18

111

30 / 41

دیپلم

83

22 / 74

لیسانس و باالتر

22

6/ 03

جمع

365

ابتدایی
راهنمایی

001

منبع :یافتههای تحقیق.6931 ،

-2سنجش مطلوبیت سرمایه اجتماعی در محله فهادان
به منظور سنجش میزان مطلوبیت سرمایه اجتماعی در محله فهادان  27گویه در قالب چهار شاخص اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،انسجام و شبکه اجتماعی و آگاهی اجتماعی طراحی و مورد ارزیابی توصیفی ق .تفرگ رار
به ذکر است انتخاب شاخصهای سرمایه اجتماعی بر اساس م و یدانسا رور

پس س رب 

لناپ ساسا

   الزم

نیصصختم        

صها و گویه های سرمایه اجتماعی ،از  7نف صختم زا ر ص نی   
صورت گرفته است .بدین منظور پس از استخراج شاخ 
صه  هیوگ و ا ه هدافتسا ا     
استانی در زمینه برنامهریزی شهری و بهسازی و نوسازی به منظور سنجش روایی ش خا ص ص
گردیده است .بر اساس نتایج توصیفی گویه های مورد مطالعه میتوان گفت جامعه آماری از  8گویه اعتماد اجتماعی
تنها  3گویه میزان اعتماد مردم به شهرداری منطقه با میانگین 2/ 89؛ میزان اعتماد مردم به شورای ش  ره ووو تص امیم تتت
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آنان با میانگین  2/65و میزان اعتماد مردم نسبت به توزیع عادالنه منافع طرحها با میانگین  2/ 86را پایینت حطس زا ر   
متوسط ارزیابی نمودهاند .این ارزیابی برای شاخص مشارکت اجتماعی برابر با ی رد تکرش هیوگ ک

حتا ا ید هههه هههههه و ا

نشستهای محلهای با میانگین 2/ 91؛ برای شاخص انسجام و شبکه اجتماعی برابر ب اسحا هیوگ ود ا س م  س تیلوئ     
برای کمک به جامعه و مسائل محلهای با میانگین  2.94و داوطلب بودن فرد جهت مداخله در حل نزاع درون محله
با میانگین  2/ 98و برای شاخص آگاهی برابر با دو گویه میزان اطالع از نحوه انتخابات اعض رایاروش فیاظو و ا ی    
محله با میانگین  2/ 74و آگاهی از مسائل و مشکالت محلهای و ارائه این اطالعات به سازمان ذیربط با میانگین 2/ 92
بوده است .به طور کلی از  27گویه مورد بررسی جامعه آماری میانگین  8گویه را پایینتر از سطح متوسط و میانگین
 19گویه را باالتر از سطح متوسط ارزیابی کردهاند (جدول .)2
جدول  .2تحلیل توصیفی گویه های سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه

میزان اعتماد مردم به شورای شهر و تصمیمات آنان

95

114

44

32

74

6

2/ 65

1/ 47

میزان اعتماد مردم نسبت به کاربست پیشنهادات و اطالعاتشان

98

132

50

93

93

7

2/ 41

1/ 29

حها و پروژهها
میزان اعتماد نسبت به اهداف طر 

42

01

13

109

183

8

4/ 06

1/ 31

حها
میزان اعتماد مردم نسبت به توزیع عادالنه منافع طر 

76

111

42

44

86

6

2/ 86

1/ 49

یها و ارائه اطالعات و دانستهها به سازمانها
شرکت در تصمیمگیر 

54

4

14

011

77 1

6

3/ 98

1/93

4

5

136

141

73

6

3/ 76

0/ 82

73

011

40

93

39

01

2/ 91

1/ 51

4

34

121

88

113

5

3/ 75

1/ 03

حها در راستای اهداف طرح
نظارت بر روند اجرایی طر 

12

49

89

96

18 1

1

3/17

1/ 15

حها و مسئولین به منظور بهبود عملکرد
انتقاد از عملکرد اجرایی طر 

24

4

17

111

151

4

4/ 00

1/ 12

میزان مشارکت در انتخابات محلی و حمایت از افراد منتخب محلی

93

5

15

103

195

8

4/ 14

1/ 26

عدم درگیری و نزاع بین اهالی محله

69

43

45

111

39

4

3/ 94

1/ 49

برقراری روابط صمیمانه با برنامه ریزان و مسئولین

69

92

44

45

111

4

4.01

1/ 48

همکاری نهادها و سازمانها با مردم

47

36

52

48

78 1

4

3/ 68

1/25

احساس مسئولیت برای کمک به جامعه و مسائل محلهای

69

111

48

40

39

4

2/ 94

1/ 49

رضایت به چشمپوشی از پول و وقت خود برای بهبود وضع محله

47

85

34

30

164

5

3/ 49

1/ 55

تالش شهروندان در حفظ و نگهداری از اموال محله

28

29

17

134

103

0

3/ 69

1/81

داوطلب بودن فرد جهت مداخله در حل نزاع درون محله

68

011

44

45

92

6

2/ 98

1/ 48

احساس مفید واقع شدن فرد برای محله

19

52

83

155

82

1

3/ 70

1/ 05

میزان اطالع از نحوه انتخابات اعضا و وظایف شورایاری محله

155

4

62

66

77

1

2/ 74

1/36

میزان آگاهی از پروژههای عمرانی شهرداری درون محله

21

0

61

166

116

1

3/ 97

1/ 00

میزان اطالع از مناقصههای موجود از فضاهای عمومی و تاریخی محله

75

81

68

17

129

4

3/44

1/25

آگاهی از مسائل و مشکالت محلهای و ارائه این اطالعات

162

5

9

77

112

0

2/ 92

1/ 79

گویه

شاخص

میزان اعتماد شهروندان به عملکرد گروهی و اصناف

42

14

011

184

8

4/ 08

1/ 29

خیلی کم

میزان اعتماد مردم به شهرداری منطقه

74

111

42

42

90

6

2/ 89

1/ 49

اعتماد اجتماعی
مشارکت اجتماعی

مشارکت در بهسازی و نوسازی محالت
تهای محلهای
شرکت در اتحادیهها و نشس 
مشارکت در درامد و دارایی سیستم مدیریتی شهری

کم

میزان اعتماد شهروندان نسبت به توانایی خود در حل مشکالت محله

75

42

111

93

88

01

3/ 07

1/ 49

7

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

اظهار نشده

میانگین

انحراف

میزان اعتماد مردم به یکدیگر

37

5

14

011

88 1

11

4/ 14

1/ 24

انسجام و شبکه اجتماعی
آگاهی اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق.6931 ،

در ادامه به منظور سنجش مطلوبیت سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردیده
است .نتایج آزمون آماری  Tتک نمونهای در سطح  99درصد اطمینان و با احتساب دامنه طیفی لیکرات و مطلوبیت
عددی  3مورد آزمون نشان میدهد که میزان برخو ف هلحم نادنورهش یرادر ه حطس رد یعامتجا هیامرس زا نادا   

    

مطلوبی قرار دارد چرا که آمارههای آزمون باالتر از سطح متوسط و حد باال و پایین به صورت مثبت ارزیابی گردی هد
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است .از میان چهار مؤلفه مورد بررسی مشارکت اجتماعی با آماره  9/ 278در باالترین س اب یعامتجا یهاگآ و حط

   

آماره  4/ 273در پایینترین سطح قرار داشته است .بعد از مؤلفه مشارکت شهروندی مؤلفه انسجام و شبکه اجتم یعا
با آماره  6/ 165و اعتماد اجتماعی با اماره  5/ 916قرار داشته است (جدول .)3
جدول  .3سطح برخورداری شهروندان از سرمایه اجتماعی
مطلوبت عددی مورد آزمون 3
شاخص

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

سطح میانگین

فاصله اطمینان % 99
حد پایین

ارزیابی شاخص

حد باال

اعتماد اجتماعی

5/ 916

364

0/ 000

0/70515

0/9 43 3

0/3 686

مطلوب

مشارکت اجتماعی

9/ 278

364

0/ 000

0/ 70959

0/2 59 5

0/ 8600

مطلوب

انسجام و شبکه اجتماعی

6/ 165

364

0/ 000

0/ 781 15

0/7253

0/ 6830

مطلوب

آگاهی اجتماعی

4/ 273

364

0/ 000

0/ 34795

0/ 878 1

0/ 5081

مطلوب
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-3تحلیل عاملی گویه های شاخص بهسازی و نوسازی
در این مرحله به منظور تحلیل روایی  71گویه مورد بررسی یا به عبارتی دیگر به منظور سنجش این سؤال که آیا 71
گویه طراحی شده برای شاخص بهسازی و نوسازی ،توانایی و قابلیت الزم جهت سنجش این شاخص را دارند یا نه

از تحلیل عاملی تائیدی 1در قالب مدل لیزرل استفاده گردیده است .الزم به ذکر است انتخاب گوی  طبترم یاه ه با    

شاخص بهسازی و نوسازی در ابتدا بر اساس مطالعه اسنادی و سپس بر اساس پانل متخصصین صورت گرفته است.
بدین منظور از  7متخصص استانی در زمینه برنامهریزی شهری و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده خواسته شد
ضمن اصالح گویه های استخراج شده از مطالعه اسنادی ،گوی  طبترم یاه ه با ب ببب بببببهس هیامرس هک یزاسون و یزا     
عآوری گوی و اه ه یلحت ل تارظن      
اجتماعی میتواند بر آن تأثیر گذارد را لیست نمایند .پ مج زا س عع عع

 7متخصص

شاخصهای نهایی شده در قالب جدول ( )4گردآوری شده است .خروجی این م ع راب تروص ود هب لد ا و یلم    
اعداد معناداری میباشد و مالک تائید هر یک از گویه ها قرار نگرفتن اعداد معناداری آنها در ب هزا

 1/ 96تا -1/ 96

میباشد .به عبارتی دیگر اگر اعداد معناداری هر یک از این گویه ها در این بازه تعریف شده باش دروم هیوگ نآ ،د    
تائید نبوده و از قابلیت الزم برای سنجش شاخص بهسازی و نوسازی برخوردار نمیباشد .عالوه بر این ب یلماع را   
سنجیده شده مابین  0تا  1در نوسان است که هر چه بار عاملی به دست آمده برای گویه ها به ی ،دشاب رتکیدزن ک    
نشان از اهمیت باالی آن گویه دارد .در جدول ( )4اعداد معناداری  71گویه مورد بررسی و همچنین بار عاملی گویه
یده زا د  71گوی و یزاسهب صخاش ه
ها آورده شده است .همانگونه که جدول شماره ( )4و شکل ( )2نش م نا یی یی
حه و یزاسهب یا
نوسازی تنها عدد معناداری گویه  15با آماره  0/ 79تحت عنوان صرفهجویی نیزه رد  هه هههه رط یا حح حح
 .1در تحلیل عاملی تائیدی برخالف تحلیل عاملی اکتشافی گامهای چرخش وجود ندارد .مدلهای تحلیل عاملی تأییدی و مدلهای تحلیل عاملی اکتشافی دو رویکرد
یکنند
متفاوت در مدلهای اندازهگیری هستند .در مدل هلی تحلیل عاملی تأییدی ،مشخص است که کدام متغیرهای مشاهدهپذیر ،کدام متغیرهای پنهان را اندازهگیری م 
یداند که چه متغیرهای مشاهدهپذیری
یکند .این در حالی است که در مدلهای تحلیلی عاملی اکتشافی ،محقق از پیش نم 
و محقق وجود این رابطه را تائید و یا رد م 
یکنند .بنابراین در مدل تحلیل عاملی
یکنند و درصدد است تا کشف کند که متغیرهای مشاهدهپذیر ،چه سازهی پنهانی را اندازهگیری م 
کدام سازه پنهان را اندازهگیری م 
تائیدی محقق با هدف تائید یا رد فرض است و نیازی به ارائه چرخش مراحل تحلیل عاملی اکتشافی را ندارد .به منظور کسب اطالعات بیشتر از تحلیل عاملی تائیدی و
تفاوت آن با تحلیل عاملی اکتشافی رجوع شود به آدرس الکترونیکی:

http://tahlil95.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C/
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نوسازی و کاهش صرف انرژی در سطح معناداری قرار نگرفته است و  16گویه دیگر در سطح معناداری قرار گرفته
یدهد
و توانایی الزم جهت سنجش شاخص بهسازی و نوسازی را دارا میباشند .بارهای عاملی گویه ها نیز نشان می ی
که از میان گویه های مورد بررسی ،گویه کاهش تعارض بین منافع مردم و اهداف پروژه احیای بافتهای فرسوده با
ی در
ی و نوس فرص هیوگ و یزا ههه ههههجویی ی
بار عاملی  1/ 00در باالترین سطح اهمی  هیوگ زا ت ه زاسهب صخاش یا ییییی ییییی
هزینههای طرحهای بهسازی و نوسازی و کاهش صرف انرژی با بار عاملی  0/ 04در پایینترین س رارق تیمها حط    
داشته است .همچنین نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) این مدل نشان از مناسب بودن نسبی گویه ها دارد .با توجه
به خروجی لیزرل مقدار نسبت  X2محاسبه شده (  )X2= 275.90به درجه آزادی (  )df= 119برابر با  2.31ب تسد ه   
میآید که کمتر از عدد قراردادی لیزرل ( )3میباشد .همچنین مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/ 078به دست آمده است
که کمتر از حد مجاز  0/ 08است .تمامی این موارد حاکی از این است که این گویه ها برای سنجش شاخص بهسازی
یشوند
و نوسازی در محله فهادان ،گویه های مناسبی محسوب م 
جدول  .4بار عاملی و اعداد معناداری گویه های شاخص بهسازی و نوسازی
بار عاملی

معناداری

ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان و برنامه ریزان در خصوص مسائل و مشکالت

وضعیت

گویه
0/17

15 / 62

تائید

0/52

4/ 91

تائید

0/ 16

2/ 99

تائید

کاهش تعارض بین منافع مردم و اهداف پروژه احیای بافت

1/ 00

26 / 73

تائید

حها و سهولت در بازنگری آنها
بیان مسائل و مشکالت اجرایی طر 

0/ 99

26 / 24

تائید

حهای بهسازی و نوسازی
تأمین منابع مالی مورد نیاز طر 

0/ 78

71/ 96

تائید

0/52

4/ 83

تائید

0/ 35

6/ 90

تائید

قخاطر به مسائل کالبدی شهر
افزایش حس مسئولیتپذیری و تعل 

0/ 98

52/18

تائید

افزایش اعتماد به نفس و رشد شخصیتی برنامه ریزان و شهروندان

0/ 55

11 / 33

تائید

بازآموزی متخصصان و برنامه ریزان

0/ 21

4/01

تائید

حریزی و اجرای طرح
تأمین اطالعات و دانستههای مورد نیاز به منظور طر 

0/ 91

22 / 75

تائید

گهای محلهای و کاهش تعارض در قبال نوسازی
ایجاد وحدت مابین خردهفرهن 

0/ 91

22 / 75

تائید

حها و پروژهها از سوی مردم
رضایتمندی هر چه بیشتر از دستاوردهای طر 

0/ 89

21 / 92

تائید

صرفهجویی در هزینههای طرح و کاهش صرف انرژی

0/ 04

0/ 79

رد

ترغیب برنامه ریزان و مدیران شهری در خصوص برنامهریزی بافت فرسوده محله

0/ 22

4/ 15

تائید

حهای بهسازی و نوسازی
تسریع در روند اجرای طر 

0/ 08

1/ 46

تائید

حها بهسازی
افزایش عدالت اجتماعی در توزیع منابع اولیه و منافع حاصل طر 
افزایش هماهنگی و تطبیق برنامههای بهسازی و نوسازی با نیازها اولویتهای مردم

حها
تأمین منابع انسانی و فنی به منظور اجرای طر 
حها و اثربخشی برنامههای بهسازی و نوسازی در محله
بهبود کیفیت طر 
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شکل  .2بار عاملی و اعداد معناداری گویه های شاخص بهسازی و نوسازی

در ادامه به منظور بهبود مدل و سنجش بهتر اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی؛ گویه صرفهجویی در هزینههههای ی
ی
طرحهای بهسازی و نوسازی و کاهش صرف انرژی که در سطح معناداری قرار نگرفته است از مدل ح لدم و فذ   
دوباره ترسیم میگردد .نتیجه اصالح شده مدل گویه های ش و یزاسهب صخا

رد یزاسون

 لکش (((( ((((( )3آورده ش هد

است.

شکل  .3بار عاملی و اعداد معناداری اصالح شده گویه های شاخص بهسازی و نوسازی

همانگونه که شکل شماره ( )3نشان میدهد با حذف گویه صرفهجویی در هزینههای طرحهای بهسازی و نوسازی و
کاهش صرف انرژی از مدل ،ضرایب برازش مدل نیز نسبت به مدل اولیه بهبود یافته است .به نحوی که با توج هب ه   
خروجی لیزرل مقدار نسبت  X2محاسبه شده (  )= 204 / 14به درجه آزادی (  )= 104برابر با  1/ 96به دست میآی هک د   

تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی143 ...

در مدل قبلی برابر با  2/ 31به دست آمده است .همچنین مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/0 66به دست آمده اس هک ت   
کمتر از حد مجاز  0/ 08است .لذا از آنجا که هر چه این دو عدد در سطح پایینتری برآورد گردن شزارب زا لدم ،د    
بهتری برخوردار است .بنابراین میتوان گفت با اصالح مدل اولیه گویه ها بهبود و مدل از برازش بهت رادروخرب یر   
شده است.
-4تبیین اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر شاخص بهسازی و نوسازی
در این مرحله به منظور سنجش معناداری اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر شاخص بهس هب یزاسون و یزا    
تفکیک گویه ها از بارهای عاملی و اعداد معناداری مدل لیزرل اس رب .تسا هدیدرگ هدافت دادعا یجورخ ساسا
معناداری لیزرل میتوان کفت او ًالًال اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر ش و یزاسهب صخا

رد یزاسون

      
حطس     

معناداری قرار داشته است و این بدین معنا میباشد که مطلوبیت سرمایه اجتماعی در محله فهادان مؤثر بر گویه های
شاخص بهسازی و نوسازی بوده؛ ثانیًاًا نتایج بارهای عاملی نشان میدهد که از میان مؤلفههای مورد بررس هیامرس ی   
اجتماعی ،مشارکت شهروندی بیشترین تأثیر را بر گویه های شاخص بهسازی و نوسازی داشته است و ای اب رما ن    
خروجی آزمون  Tتک نمونهای نیز همخوانی دارد .چرا که خروجی آزمون تی نیز نشان داد ک فلؤم نایم زا ه ههه ههههه یا
سرمایه اجتماعی ،مشارکت شهروندی با بار عاملی  0/ 94در باالترین سطح مطلوبیت قرار داشته است .در مرتب مود ه
اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،مؤلفه شبکه و انسجام اجتماعی با بار عاملی 0/39؛ در مرتبه سوم مؤلفه اعتماد
اجتماعی با بار عاملی  0/ 89و در نهایت مؤلفه آگاهی اجتماعی با بار عاملی  0/ 88قرار داشته است (شکل  4و .)5

شکل  .4معناداری رابطه و اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر شاخص بهسازی و نوسازی
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شکل  .5بار عاملی اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر شاخص بهسازی و نوسازی

نتایج تخمین مدل نهایی اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر گویه ه و یزاسهب یا
مناسب مدل و مناسب بودن نسبی گوی رخ هب هجوت اب .دراد اه ه و لرزیل یج

اشن یزاسون ن شزارب زا       

ادقم ر تبسن           

 X2محاس هدش هب   

یباش .د
( )X2= 219 /39به درجه آزادی (  )df= 169برابر با  1/3به دست میآید که کمتر از عدد قراردادی لیزرل ( )3م 
همچنین مقدار  RMSEAنیز برابر با  0/ 069به دست آمده است که کمتر از حد مجاز  0/ 08است .تمامی ای دراوم ن   
حاکی از این است که گویه ها و ابعاد برای سنجش رابطه و اثرگذاری مؤلفهه رب یعامتجا هیامرس یا ب  یزاسه و    
نوسازی در محله فهادان ،از مطلوبیت مناسبی برخوردار میباشند .در نهایت با توجه به خروجی مدل لیزرل میتو نا
گفت که مطلوب بودن سرمایه اجتماعی مابین شهروندان محله فهادان مؤثر بر بهسازی و نوسازی در این محله بو هد
است .در جدول ( )5بار عاملی و اعداد معناداری مؤلفههای سرمایه اجتماعی و ش و یزاسهب صخا

هدروآ یزاسون    

شده است.
جدول  .5اعداد معناداری و بارهای عاملی مؤلفهها و متغیر سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی
بار عاملی

رابطه و اثرگذاری
اعتماد -سرمایه اجتماعی

معناداری

و ض عی ت

0/ 89

21 / 61

ت ائ ی د

0/ 94

23 / 85

ت ائ ی د

0/39

23 / 15

ت ائ ی د

آگاهی -سرمایه اجتماعی

0/ 88

21 / 02

ت ائ ی د

سرمایه اجتماعی -بهسازی و نوسازی

0/ 74

11 /39

ت ائ ی د

مشارکت -سرمایه اجتماعی
انسجام و شبکه -سرمایه اجتماعی

منبع :یافتههای تحقیق.6931 ،

-5تبیین رابطه مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شاخص بهسازی و نوسازی
در نهایت به منظور بیان آماری میزان رابطه بین مؤلفههای چهارگانه سرمایه اجتماعی با یکدیگر و شاخص بهسازی و
نوسازی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است .نتایج این ضریب در سطح  99درصد اطمین زا ناشن نا   

تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی45 1 ...

رابطه معنادار ،مثبت و مستقیم مابین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شاخص بهسازی و نوسازی در محله فهادان ش ره
یزد دارد .نتایج این آزمون در چهار سطح در جدول ( )6آورده شده است.
جدول  .6ضریب همبستگی مؤلفههای چهارگانه سرمایه اجتماعی و شاخص بهسازی و نوسازی
اعتماد

مشخصات ضریب
ضریب پیرسون
اعتماد اجتماعی

مشارکت اجتماعی

انسجام اجتماعی

آگاهی اجتماعی

بهسازی و نوسازی

مشارکت

1

**

شبکه

0/ 836

یداری
معن 
ت ع داد

365

ضریب پیرسون

0/ 836

یداری
معن 

0/ 000

ت ع داد

365

**

**

0/1 81

0/ 737

0/ 822

0/ 000

0/ 000

0/ 000

365

365

365

365

1

**

0/ 873
365

**

ضریب پیرسون

0/1 81

یداری
معن 

0/ 000

ت ع داد

365

365

0/ 873

**

0/ 815

0/ 000
365

365

365

1

**

0/1 81
365

**

ضریب پیرسون

0/ 822

یداری
معن 

0/ 000

ت ع داد

365

365

365

ضریب پیرسون

0/ 737

0/448

0/ 815

0/448

0/ 000

0/ 000
**

**

**

0/ 000

0/ 000

**

**

0/ 000

0/ 000

**

**

آگاهی

**

بهسازی و نوسازی

0/1 81

**

0/ 836

**

0/ 836

0/ 000

0/ 000

365

365

1

**

0/ 699
0/ 000
365

**

0/ 699

یداری
معن 

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ت ع داد

365

365

365

365

365
1
365

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

منبع :یافتههای تحقیق.6931 ،

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به تبیین رابطه و اثرات سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی در محله فهادان ی .تسا هتخادرپ دز    
بدین منظور در این پژوهش ابتدا به منظور سنجش میزان سرمایه اجتماعی  27گویه در غالب چه قیرط زا هفلؤم را    
مرور اسنادی شناسایی و توسط جامعه آماری شهروندان در قالب پرسشنامهای محقق ساخته مو رارق یجنسرظن در    
گرفت .نتایج این ارزیابی نشان داد که میزان برخورداری شهروندان محله فهادان از مؤلفهه رد یعامتجا هیامرس یا

  

سطح مناسبی قرار داشته است .به عبارتی بر اساس نظرسنجی صورت گرفته مش رد هک دیدرگ صخ م هقطنم و در      
مطالعه سطح اعتماد مابین شهروندان و کارکنان دولتی ،عالقه مشارکتی شهروندان به انج ما لحم روما ههه ههههای ،انس ماج
اجتماعی و آگاهی شهروندان نسبت به مسائل و امور محلهای که از شاخصهای سرمایه اجتماعی محسوب میگردد
در سطح مناسب و باالتر از سطح متوسط قرار دارد .از میان شاخصهای سرمایه اجتم تکراشم هلحم نیا رد یعا     
اجتماعی در باالترین سطح و مؤلفه آگاهی اجتماعی در پایینترین سطح قرار داشته است .سپس به منظو  ر ممش صخ
نمودن میزان معناداری رابطه و اثرات مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوس  نمض هلحم رد یزا م صخش     
نمودن  71گویه از طریق مطالعه اسنادی و نظرخواهی از  8متخصص آگاه به مس و یرهش لئا
استانی ،از معادالت ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده گردیده است .نتایج ب و یلماع را

ن و یزاسهب و یزاس     

خ یرادانعم دادعا ر یجو      

لیزرل نشان میدهد که از میان گویه های مورد بررسی تنها گویه صرفهجویی در هزینهه و حرط یا

فرص شهاک     

انرژی در سطح معناداری قرار نداشته و توانایی الزم جهت برآورد شاخص بهسازی و نوسازی را نداش اب .تسا هت    
مشخص شدن این امر و اصالح مدل از طریق حذف این گویه در خروجی نهایی لیزرل مشخص گردی هطبار هک د    
مابین مؤلفههای سرمایه اجتماعی و شاخص بهسازی و نوسازی در محله فهادان معنادار بوده است .از میان مؤلفههای
سرمایه اجتماعی ،مؤلفه مشارکت اجتماعی بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بهسازی و نوس سسازی و آگ یعامتجا یها   
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کمترین تأثیر را داشته است .بار عاملی مابین سرمایه اجتماعی و شاخص بهسازی و نوس اب ربارب زین یزا      0/ 74به
دست آمده است که این امر نشان از شدت اثرگذاری مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر شاخص بهسازی و نوس رد یزا
محله فهادان دارد .در نهایت به منظور بیان شدت رابطه می فلؤم نا هه هههه  یزاسهب صخاش و یعامتجا هیامرس یا و    
یده نیبام هک د    
نوسازی از ضریب پیرسون استفاده گردید .نتایج این ضریب در سطح  99درصد اطمینان نش م نا یی یی
مؤلفههای سرمایه اجتماعی از یکسو و سرمایه اجتماعی و شاخص بهس د یوس زا یزاسون و یزا ی حطس رد رگ

    

باالیی رابطه معنادار ،مستقیم و مثبتی وجود دارد.
پیشنهادات
در نهایت با توجه به مشخص شدن نقش حائز اهمیت سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسو رد هد
این پژوهش؛ پیشنهادات زیر به منظور ارتقای این سرمایهها ارائه میگردد:
حهای شهری و محلهای به خصوص
 ایجاد اعتماد و اعتمادسازی به منظور جلب مشارکت مردم در پروژهها و طر 
بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده به عنوان مهمترین عامل مشارکتی مردم از طریق :ارائه خ نودب مدرم هب تامد     
تبعیض ،تسهیل در روند صدور پروانههای ساختمانی ،شفافیت در اخذ عوارضها ،اجرای عدالت در آزادسازیه و ا
شفافیت در تأمین درآمدهای شهرداری؛
 تشکیل دفترهای مشارکتهای مردمی در حوزه عملکردهای بهسازی و نوسازی مساکن فرسوده محل داهف ه ا و ن
حها و پروژههایی توسط این دفترها؛
ارائه آموزشهای مرتبط با مشارکت مردمی در چنین طر 
 برگزاری دورههای آموزشی ویژه پرسنل امور مدیریتی بهسازی و نوسازی شهر یزد در زمینه چگو اب راتفر یگن    
ارباب رجوع و پذیرش انتقادهای سازنده شهروندان و در نظر گرفتن تشویقهایی برای پرسنلی که بیشترین رض تیا
را از نظر شهروندان کسب نمودهاند؛
 افزایش مداخالت کالبدی در سطح محله فهادان در جهت ارتقای کیفی محیط ب فده ا   

اف نکاس هزیگنا شیاز ان    

برای تداوم سکونت و تقویت وجوه بالقوه سرمایه اجتماعی در سطح محله؛
 در نظر گرفتن مؤلفههای فرا کالبدی مانند ساختار اجتماعی بافت (به مفهوم کمیت و کیفی و طباور ت

تکراشم    

حها و برنامهها به عنوان ابزار و محرکی در جهت نوسازی محالت؛
کنندگان) در طر 
ن معناا کههه برنام نازیر ه   
 استفاده از شهروندان محله فهادان به منظور مشارکت در تصمیمگیری و مديريت؛ به اين ن
مردم را در سطح تصميم سازي براي تع يي ن نحوه برخورد با پروژه شرکت دهند .چرا که در این صو نادنورهش تر   
یدانند نه فقط مصرف کننده.
خود را شریک و مسئول طرح م 
 تشویق شهروندان به منظور عضویت در انجمنهای محلهای به منظور آگاهسازی و همچنین ایج دامتعا سح دا    
نها برای شهروندان محله فهادان؛
مابین شهروندان و مسئولین از طریق قرار دادن مزایای عضویت در انجم 
 آگاهسازی شهروندان در ارتباط با پروژهها قبل از اجرا در مورد مواردی همچون قانونی بودن پ نیمز ،هژور هه هههه یا
مشارکت ،اهداف پروژه ،سودآوری پروژه ،سازمانهای دخیل در پروژه ،مزایای مشارکت در پروژه و ...؛
منابع

تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی741 ...
احمدی ،حسن ،شهابی ،منیرالسادات (" ،) 387 1مشارکت محلی ضامن بهسازی پایدار بافتهای فرسوده (مطالعه مو ریس هلحم :یدر وس    
شها.
شها و چال 
تهای فرسوده شهری ،چشمانداز توسعه پایدار ،ارز 
تهران)" ،اولین همایش باف 

یها ،سال ششم ،شماره  ، 70صص . 69 - 72
یبدیل و تکرارناپذیر" ،مجله شهردار 
اصالنی ،اسکندر ( " ،) 1383بافت قدیم ب 

امین زاده ،بهناز ،رضابیگی ثانی ،راضیه (" ،)1931ارزیابی جایگاه مشارکت در طرحهاای منظ بسانم دنیارف هئارا روظنم هب یرهش ر

      

بازآفرینی بافتهای آسیب دیده" ،نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،دوره  ،71شماره  ،3صص . 29 -93

الوانی ،مهدی ،سید تقوی ،میرعلی ( " ،) 1384سرمایه اجتماعی ،مفاهیم و نظریهها" ،فصلنامه مدیریت ،تهران ،شماره  ، 33 - 34صص .4- 26
آئینی ،محمد ،جمشیدزاده ،ابراهیم ،مهماندوست ،محمدرضا ،گودرزی ،حسین (" ،) 387 1جلب مشارکت مردم و یزاسهب رد ی

یزاسون    

تهای فرسوده شهری ،مشهد مقدس.
بافتهای فرسوده شهری" ،اولین همایش بهسازی و نوسازی باف 

یهای فضاا" ،مجله
شهای اجتماع ویژگ 
باقریان ،محمد صابر ( " ،) 1384بازشناسی قابلیتهای نوسازی در بافت فرسوده میانی بر پایه نگر 
شهای جغرافیایی ،شماره .141- 156 ، 73
پژوه 

جبخش ،کیان ( " ،) 1384سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه" ،تهران ،انتشارات شیرازه.
تا 

توسلی ،محمود ( " ،) 1376اصول و روشهای طراحی ش هاضف و یره ا  ینوکسم ی ددد ددددر ای ار ننن" ،جل اطم زکرم ،لوا د ل تاقیقحت و تاع     
شهرسازی و معماری ایران ،تهران.

حبیبی ،کیومرث ،پوراحمد ،احمد ،مشکینی ،ابوالفضل ( " ،) 1386بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،نشر انتخاب" ،چاپ اول.
حبیبی ،محسن ،مقصودی ،ملیحه (  ،) 1381مرمت شهری ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.

زنگنه ،یعقوب ،حسینآبادی ،سعید ،روشندل ،تکتم ،نبی پور ،رضا (" ،)3931تأثیر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی ب یتکراشم یزاسهب ر    
محالت قدیمی (مطالعه موردی :محله سرده سبزوار)" ،مجله پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال پنجم ،شماره نو ص ،مهدز ص   
. 111 - 28 1

زنگیآبادی ،علی ،مویدفر ،سعیده ،غفورزاده ،مجتبی (" ،)4931ارزیابی بازنده سازی بافتهای قدیم شهر ی دیاپ هعسوت یاتسار رد دز ار     
شهر یزد" ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،سال سوم ،شماره نهم ،صص . 131 - 159

زنگیآبادی ،علی ،مویدفر ،سعیده ،غفورزاده ،مجتبی (" ،)4931ارزیابی بازنده سازی بافتهای قدیم شهری در راستای توسعه پایدار ش ره
یزد" ،فصلنامه مطالعات برنامهریزی شهری ،سال سوم ،شماره نهم ،صص . 131 - 159
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