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 چکیده

های ساماندهی  های اجتماعی و به طور اخص مشارکت شهروندان در طرح رویکرد بازآفرینی شهری در پاسخ به عدم توجه به جنبه  

ها بوده مطرح شده است. توجه به  های اقتصادی و کالبدی که منجر به شکست این طرح بافت فرسوده و تأکید صرف بر جنبه

نظر پژوهشگران را به سمت عوامل موثر در ارتقای مشارکت جلب کرده ، ینی شهریمشارکت به عنوان یک رکن اصلی در بازآفر

های بهسازی نوسازی  است. طبق مطالعات عامل سرمایه اجتماعی به عنوان یک مولفه موثر در میزان مشارکت شهروندان در طرح

رده است. هدف مقاله حاضر تحلیل نقش مطرح است و این مولفه را به یک مولفه دارای اهمیت در رویکرد بازآفرینی تبدیل ک

باشد. روش مورد استفاده  های ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری می پذیری در طرح سرمایه اجتماعی در مشارکت

وش ها از ر شهر تهران بوده و به منظور آزمون فرضیه 21پیمایشی و جامعه آماری شامل ساکنین منطقه –در این مقاله توصیفی

های سرمایه  دهد که بین شاخص یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میهمبستگی پیرسون و مدل

پذیری در  درصد از واریانس تغییرات مشارکت 76پذیری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و سرمایه اجتماعی  اجتماعی و مشارکت

های نیز از برازش مناسبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با داده کند. مدل پژوهش ها را تبیین می طرح

 تجربی فراهم گردیده است.
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 مقدمه

دهند که به دلیل دارا بودن  بخش قابل توجهی از پهنه شهرهای کشور ایران را تشکیل می، های فرسوده امروزه بافت

، اند)امیراحمدی و دیگران دار شهرها تبدیل شده های مسئله معضالت خاص از گستره حیات شهری خارج و بخش

های  که با ارائه طرح (Carley,1995,p.107)ها شده  ها به این بافت توجه ویژه دولت(. این امر باعث 911: 9091

سازی  بافت فرسوده شهری در عصر جهانی های ساماندهی اند. طرح بهسازی و نوسازی در پی حل این معضالت شده

های  عد اجتماعی و شبکهتوجه به ب بر بازساخت کالبدی و رشد اقتصادی در راستای انباشت سرمایه تأکید داشته و بی

. این عدم توجه به بعد اجتماعی مانع مشارکت (Zhai & Kam Ng,2013,p.14)ها بوده است  اجتماعی در این بافت

( که این خود Maginn,2007,p.26; Yong et al, 2017: 135; Hong, 2018: 197) ها شده شهروندان در این طرح

های  رو شدن با مشکالت زیاد و توقف و نوسازی و همچنین روبههای بهسازی  منجر به سرانجام نرسیدن طرح

مطرح شد  رویکرد بازآفرینی شهری، ه این مسئلهدر پاسخ ب(. 1: 9091، است )نقدی وکولیوند ها شده طوالنی پروژه

، نگر های یکپارچه و کل حل گذاری و اعمال تمرکز بر روی راه تری از سیاست به سوی شکل جامع با حرکت که

مورد توجه قرار گرفته هـای مشارکتی  بـر پـایـه دیـدگـاه، های جـوامـع محلی چنین توجه به خواستهم

هایی است که در دو دهه آخر قرن  یکی از رهیافت 9شهری ینیبازآفر رویکرد (.3: 9030، ایـزدی، است)صحی زاده

گیران و  مورد توجه تصمیم ای جهت برون رفت از افت شهری نواحی قدیمی شهرها بیستم به عنوان گزینه

 از استفاده، گیرد قرار می تأکید مورد بسیار بازآفرینی های برنامه در آنچه قرار گرفته است. ریریزان شه برنامه

مشارکت اجتماعی تحت تأثیر عوامل زیادی است که  (.91: 9099، آریانا، نوریان)است مردم مشارکت های ظرفیت

شود  ده و در واقع سرمایه اجتماعی منجر به مشارکت باالتر افراد یک جامعه مییکی از آنها سرمایه اجتماعی بو

(Bouse & Wellman, 2005,p. 5)  که همین امر منجر به توجه ویژه به مقوله سرمایه اجتماعی در رویکرد

 ,.Zhai & Kam Ng,2013, Blessi, et al., 2012, Kearns, 2004, Hibbitt, et al)بازآزفرینی شهری شده است 

های پنهان در  . در واقع اهمیت سرمایه اجتماعی در فرایند نوسازی شهری به عنوان ظرفیت درونی و ثروت(2001

 نوع از حاضر پژوهش (. روش91: 9091، لطیفی، پور یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال است)امان، محالت

 پیمایشی و اسنادی صورت به ها داده گردآوری روش .باشد می کاربردی هدف لحاظ از و بوده پیمایشی -توصیفی

 کوکران روش از گیری بهره با نمونه حجم و بوده تهران شهر 91 منطقه ساکنین شامل آماری جامعه. است بوده

 ساده تصادفی روش با که آمده بدست نفر 031 با برابر نمونه حجم کوکران روش نتیجه طبق. است گردیده مشخص

 بر که است شده استفاده صوری روایی روش از تحقیق ابزار روایی تحلیل راستای در. است شده عتوزی ها پرسشنامه

 از تحقیق ابزار پایایی سنجش منظور به و است گردیده تأیید تحقیق های گویه و ها شاخص متخصصین نظر اساس

 نشان که بوده 7/3 از بیشتر ها شاخص از کدام هر برای آمده بدست اعداد که است شده استفاده کرونباخ آلفای روش

 .است تحقیق ابزار مناسب پایایی دهنده

 آزمون از ها داده بودن پارامتریک لحاظ از تحقیق های فرضیه آزمون جهت آماری های آزمون تعیین منظور به
                                                                                                                                                               
1. Urban Regeneration 
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 متغیرها بین همبستگی تحلیل جهت. دارد ها داده نرمال توزیع از نشان نتیجه که شده استفاده اسمیرنف کولموگروف

 Lisrel افزار نرم در ساختاری معادالت الگویابی روش از متغیرها بین علی روابط بررسی برای و Spss 24 افزار نرم از

های ساماندهی  سازی موفق طرح با توجه به نقش مشارکت در پیاده-هدف مقاله حاضر  .است گردیده استفاده 9.2

تحلیل تأثیر  -رکت و اهمیت این دو مقوله در رویکرد بازآفرینی شهریبافت فرسوده و تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشا

 91های ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری در منطقه  پذیری در طرح سرمایه اجتماعی بر مشارکت

 شد. با می

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 سرمایه اجتماعی 

یک  و (Coleman, 1988, p.67)ده از طریق روابط میان مردم اشاره دارد سرمایه اجتماعی عموماً به منابع انباشت ش  

های مختلف دارد که هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول  مفهوم االستیک است که یک تنوعی از تعریف در رشته

ی از های ( سرمایه اجتماعی را ویژگی1393. شون و دیگران )(Adler & Kwon, 2002, p.311) شود شناخته می

توانند اجتماع را بهبود بخشیده و حاصل روابط و  هایی که می هنجارها و شبکه، سازمان اجتماعی چون اعتماد

. بنابراین سرمایه اجتماعی از دورن روابط (Shon, et al., 2010, P.639)کنند  های بین افراد بوده؛ تعریف می تعامل

 . (Chang & Chuang, 2011, p.10)گیرد  مع شکل میبین افراد یک جامعه و ارتباطات آنها با دیگر جوا

( به سرمایه اجتماعی مورد 9999دیدگاه بولن )، ای با توجه به تأکید این پژوهش بر سرمایه اجتماعی در سطح محله

ای را در سه سطح الف: سرمایه  استفاده قرار گرفته است. بولن به صورت کلی سرمایه اجتماعی در سطح محله

ب: سرمایه اجتماعی محله به عنوان شکل متفاوت در استفاده از ، ه به عنوان یک ساخت چند سطحیاجتماعی محل

، ای)فنی و دیگران های مناسب محله های محلی و ج: سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری برای تقویت سیاست ظرفیت

ای شناخته  یاست مناسب محلهکند. با توجه به این که بازآفرینی شهری به عنوان یک س ( مطرح می939: 9091

ای با استفاده از مشارکت  های محله سرمایه اجتماعی از دیدگاه ما به عنوان ابزاری برای تقویت سیاست، شود می

آید.  ریزی مشارکتی توسط ساکنان محله به اجرا در می ها در سطح محلی با نگاه برنامه مدنظر است. در واقع سیاست

های مشارکتی و اهداف و مقاصد عمومی به  فعالیت، مشارکت، در قالب توانمندسازیتواند  سرمایه اجتماعی می

اعتماد به عنوان عنصر اساسی سرمایه اجتماعی و تعلق و ، ها و هنجارهای جامعه توجه به ارزش، ها حمایت از شبکه

(. با این رویکرد 939: 9091، ای را تقویت و حفاظت نماید)فنی و دیگران های مناسب محله سیاست، ایمنی محیطی

شود که شامل آگاهی و هویت  های سرمایه اجتماعی در چهار بعد نشان داده می به سرمایه اجتماعی ابعاد و شاخص

شود. کاهش سرمایه اجتماعی  های اجتماعی می احساس تعلق و اعتماد به گروه، مشارکت در اجتماع محلی، ای محله

طور بالقوه موجب کاهش اعتماد اجتماعی در  های مدنی و به ت در فعالیتکاهش مشارک، منجر به اختالالت اجتماعی

ای یا هویت مکانی به جنبۀ ذهنی رابطۀ  . آگاهی و هویت محله(Ellison, et al., 2007, p.9)گردد  سطح جامعه می

هویت  (Payton, 2003,p. 8).کند  که چگونه مکان به هویت خود فرد کمک می میان انسان و مکان اشاره دارد و این

ای( طبق  و تعلق مکانی )محله (Foth, 2004, p. 8)کنند  ای را احساس تعلق به یک محله مسکونی تعریف می محله
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  .(Mihaylov, 2014, p. 4)کند  بینی  تواند به طور معناداری سرمایه اجتماعی را پیش دیدگاه پژوهشگران می

ها و  نگرش، ها شهر خود یکی بداند؛ همچنین مجموعه طرز تلقیاحساس تعلق یعنی این که فرد خود را با محله و 

باشد که در حفظ و صیانت از آن از  می، های فرد در تعلق به محیط و محل زندگی خود و احساس تعهد به آن کنش

ای پایدار و قدرتمند  (. اجتماع محلی گروهی است که خود را دسته31: 9039، کند )نعیمی هیچ کوششی دریغ نمی

مشارکت منظم ، خصوص زمانی که دارای یک منطقه جغرافیایی مشترک باشند. یک معیار اجتماع محلی داند؛ به می

و توان ، صداقت، باوری قوی به اعتبار، (. اعتماد910: 9091، یگانه واحدی، های آن است )سجادی افراد در فعالیت

. اعتماد در (Lyon,2002, p. 664)ن آزمون کردن است بدو، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهار نظر، یک فرد

معطوف به آینده دارند و آن نوعی  گیری ها که جهت به ویژه در آن دسته از کنش، یابد های انسان نمود می متن کنش

 (.901: 9091، وند و دیگران کند )نورعلی رابطه کیفی است که به تعبیر کلمن قدرت عمل کردن را تسهیل می
 های سرمایه اجتماعی محلی ها و گویه : شاخص1ره جدول شما

 9033، . خاکپور و دیگران9091، فنی و دیگران، 9091، منبع: محمدی و دیگران

 پذیری نقش سرمایه اجتماعی بر مشارکت

شوند. دسته اول شامل پژوهشگرانی  پژوهشگران در زمینۀ مشارکت اجتماعی به صورت کلی به دو دسته تقسیم می  

، دورکیم، توان به مارکس شوند که در بررسی مشارکت اجتماعی به عوامل کالن توجه داشته که از جمله آنها می می

کلمن به عوامل میانی و خرد در ، بوردیو، توکویل، اینگلهارت، د. اما نظریه پردازانی مانند پانتامکاستلز اشاره کر

اند؛ به طور مثال پانتام مشارکت  اند. این پژوهشگران به عامل سرمایه اجتماعی تأکید ویژه داشته مشارکت توجه کرده

(. 91: 9031، همیاری و اعتماد دانسته است )توسلی ،ها افراد را حاصل سرمایه اجتماعی دانسته و آن را شامل شبکه

: 9091، بابایی کارنامی، توکویل نیز به تأثیر متقابل مشارکت و سرمایه اجتماعی صحه گذاشته است)گرجی کرسامی

(. کلمن نیز سرمایه اجتماعی را منجر به تسهیل در روابط اجتماعی و در نهایت منجر به مشارکت افراد در جامعه 11

نیز بر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان پشتیبان مشارکت تأکید ، (1339(. دیلون )111: 9037، فر اند)خوشد می

سطح باالی اعتماد و ، ها شبکه، کند. وی نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت را از طریق تقویت تشریک مساعی می

( نیز بر 1331. اردیج و گریر )(Dhillon, 2009,p.687)داند  ها در میان افراد جامعه می هنجارهای مشترک و ارزش

 ,Erridge& Greer, 2002)گردد  کنند که روابط مشارکت محور منجر به ایجاد سرمایه اجتماعی می این امر تأکید می

p.503)های ساماندهی بافت فرسوده با چهار شاخص مشارکت مالی پذیری در طرح . در این پژوهش متغیر مشارکت ،

 نسانی سنجیده شده است. اجرایی و ا، فکری
 

 

 ها گویه ها شاخص

معنادار بودن نام محله در ، های معنادار و هویت بخش در محله نمادها و نشانه، میزان اطالعات از محله، قدمت و تاریخ محله، وقوع رویداد خاص در محله ای آگاهی و هویت محله

 ذهن ساکنان

شرکت در مراسم جشن یا عزاداری ، میزان مشارکت و فعالیت داوطلبانه در محله، همکاری با شورایاری و مدیریت محله، های جمعی محله حضور در فعالیت مشارکت در اجتماع محلی

 مذهبی در محله

 رضایت از زندگی در این محله، حلهمناسب بودن شرایط زندگی در این م، مدت سکونت در محله، تمایل به ترک محله، داشتن خاطرات جمعی از محله احساس تعلق

های  اعتماد به گروه

 اجتماعی

 احساس مسئولیت نسبت به محله و آینده محله، چهره و رابطه با همسایگان به شناخت چهره، دوستی و همدردی با اهالی محله، اعتماد به همسایگان
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 های ساماندهی بافت فرسوده پذیری در طرح های مشارکت ها و گویه : شاخص2جدول شماره 

 سرمایه اجتماعی و بازآفرینی شهری

از نو رشد ، احیا شدن، جان دوباره بخشیدن، به معنای احیا کردن Regenerate از ریشه فعل Regeneration واژه

بخشی از یک تمامیت زنده ، شود که به معنای بازتولید طبیعی دن بوده و همچنین در تعریف این عبارت گفته میکر

عبارت است از دید جامع و ، (. بازآفرینی شهری79: 9091، باشد که در معرض نابودی قرارگرفته است)لطفی می

به طوری که بهبود دائمی در شرایط ، دیکپارچه و مجموعه اقـدامـاتـی کـه بـه حـل مسائل شـهـری بینجام

 ,Roberts, 2000)محیطی بافتی کـه دستخوش تغییر شـده را بـه وجـود آورد  اجتماعی و زیست، کالبدی، اقتصادی

p.31).  

 ارتقاء و بهبود، نهایی . هدفتوسعه محیط زندگی دچار افت برای انسان هاست، بازآفرینی شهریهدف اساسی 

 بکارگیری. بود آن مردم و مکان یک فرد به منحصر های ویژگی توسعۀ و بهبود طریق زا شهری زندگی کیفیت

 مناطق بازآفرینی برای مؤثر ابزاری عنوان به هم آموزش و ورزش، هنر نظیر شهری فرهنگ از گوناگونی یها هجنب

 غربی کشورهای در تهگذش دهۀ طی بازآفرینی های پروژه در ای گسترده شکل به، ذاتی اهداف مقام در هم و راکد

 در گذاری سرمایه این مسیر، شهری های پروژه در اقتصادی و مالی منافع به توجه ضمن واقع در اند. بوده مطرح

 بازگشت بر عالوه طریق این از که شود می تعیین فراغت اوقات گذران و هنری و فرهنگی مراکز ایجاد راستای

 قرار تأثیر تحت کامال نیز عمل مورد مناطق مردم حضور یبرا خاص های جذابیت ایجاد دلیل به، سرمایه

 تشکیل را بازآفرینی شهری اصلی رکن سه پایداری و راهبرد، مشارکت (.99: 9030، صحی زاده و ایزدی)یرندگ می

 رهیافت در را ای ویژه نقش هریک و نماید می ارائه تفصیلی و جـامع اقـدام برای را ای پایه، سه این. دهند می

شامل مشارکت )مشارکت ، به عبارت دیگر .(Roberts & Sykes, 2003, p.141)کنند  می ایفاء شهری آفرینیباز

شامل مقابله )ریزی راهبردی  برنامه، (ها و مردم و سایر ذینفعان مشارکت بین سازمان، مشارکت بین سازمانی، مردمی

شامل پایداری ) و توجه به اهداف پایداری (انمشکل گشایی و درگیر ساختن تمام ذینفع، با فرسودگی و افت شهری

 عناصر اصلی رهیافت بازآفرینی شهری را تشکیل می (ریزی هاجتماعی و محیطی و پایداری عمل برنام، اقتصادی

 .(Batey, 2000, p.1) دهند

مر بهسازی و مالکـان و افـراد عالقمند و ذینفع در ا، توسعه کار مشترک و جلب مشارکت همه جانبـه آحـاد سـاکنان

فارغ از مباحث  .یابـد مطمئن و مملـو از اعتمـاد متقابـل تحقـق مـی، صرفاً در یک بستر شفاف، نوسازی شهری

م جریان و مدیران طرحهای بهسازی و نوسازی اعم از ، آحاد مزبور باید به متولیان، قانونی و قراردادی، حقوقی

 گویه شاخص

 مشارکت اجرایی
 ، صورت مشارکتی نوسازی ملک خود با همسایگان به، فردی صورت به خود نوسازی ملک

 نکردن در اجرای طرح نوسازی مشارکت، های نوسازی برای مجری شدن برخی پروژهآمادگی  ،ها پروژه مجریان طرح نوسازی در اجرای همکاری با

 مشارکت فکری
شرکت در جلسات ، آمادگی برای تشکیل کارگروه نوسازی منطقه، مشاوره به مدیریت طرح نوسازی منطقه ارائه، محله نوسازی طرح آینده انداز چشم کمک به ترسیم

 عدم مشارکت فکری، ینوساز گیری سازمان مجری طرح تصمیم

 مشارکت مالی
عدم ، گذاری مشترک انجام سرمایه، خرید سهام پروژه، ارزش ریالی ملک نوسازی معادل پروژه شراکت در، کلی طرح با متناسب شخصی هزینه با نوسازی ملک

 مشارکت و فروش ملک

مشارکت نیروی 

 انسانی

نگذاشتن ، عضویت در هیات نظارت بر اجرای طرح، همکاری تخصصی در اجرای طرح، زی محلهمدیریت هماهنگی طرح نوسا، محله نوسازی گری طرح تسهیل

 مشارکت در طرح نوسازی منطقه وقت و توان برای
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تـر رابطـه عـاطفی و صمیمی  تـی اعتمـاد نمـوده و بـه بیـان سـادهشـهرداریهـا و یـا مجریـان بخـش غیردول، دولت

اســت.  شهری بازآفرینی در مردم مشارکت اصلی رمز یا طالیی کلید –لــذا اعتماد سازی  .برقـرار نماینـد

ای باقی خواهند ماند که به هر دلیل حاضر به همراهی و مشارکت در امر بهسازی و نوسازی  درهرصورت عده

 (.19: 9033، )آیینی و اردستانیای جز استفاده از ابزار قانونی وجود ندارد ـستند. بـرای رفـع این مانع چارهنی

های  ای در چند دهۀ به عنوان اهداف سیاست معتقدند که مشارکت عمومی به طور فزانیده، (1331برانان و دیگران )

( 1390جی ) . ژای و کام ان(Brannan, et al., 2006, p.223)ریزی شهری و بازآفرنی شهری تبدیل شده است  برنامه

 Zhai)کند  بر نقش مهم سرمایه اجتماعی در مشارکت اعضای توانمندسازی شده جامعه در بازآفرینی شهری تأکید می

& Kam Ng,2013,p.15)( 1339. جونز و میگان) ،سازی  بر نقش سرمایه اجتماعی در مفهوم عالوه بر تأکید

های بازآفرینی شهری با انواع مختلف سرمایه اجتماعی درون واحدهای همسایگی  معتقدند که طرح، ریبازآفرینی شه

شود. عالوه بر این موارد آنها به اعتماد و ایجاد  و ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین اعضای جوامع محلی تقویت می

های  پذیری و موفقیت در طرح میزان مشارکت گران به عنوان یک عامل اصلی در روابط بین ساکنین محالت و تسهیل

 .(Hibbitt, et al., 2001, p. 159)کنند  بازآفرینی شهری تأکید می

 مدل مفهومی پژوهش

 منبع: نگارندگان

 قلمرو جغرافيایی تحقيق

 9133معادل  منطقه دارای وسعتی نیاست. ا  دهیشهر تهران واقع گرددر مرکز  ی ومیاز مناطق قد یکی 91منطقه   

، در ارتباط با روال توسعه کالبدی تهران در طول بیش از یک قرن. باشد یمحله م 90و  هیناح 1شامل  هکتار بوده و

به عنوان مرکز کشور پا به پای رشد آن افزایش تصاعدی داشته است. بر اساس سرشماری ، توسعه جمعیتی این شهر

نفر  3.311.391به  9091نفر رسید و در سال  7.797.113جمعیت شهر تهران به 9031عمومی نفوس ومسکن 

نفر  113.713برابر  9093شهر تهران براساس آمار سرشماری سال  91جمعیت منطقه  .(9091، رسید)مرکز آمار ایران

 113.313برابر  9031 بوده که نسبت به دهه گذشته با کاهش جمعیت روبرو بوده است. تعداد جمعیت در سرشماری
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 9091این مقدار تنزل یافته است و در ادامه این روند در سال  9093است که در سرشماری سال بوده این در حالی 

مشکالت ترافیکی و آلودگی هوا از دالیل گریز ساکنان اصیل منطقه ، نفر رسید. بافت فرسوده منطقه 109.199به 

قرار  91منطقه  یها یژگیو نیتر ماز مهشند. تنوع قومی در منطقه به دلیل مهاجرت پذیر بودن آن زیاد است. با می

این منطقه  است. محدوده آنها در  ها و سفارتخانه وزارتخانه، یدولت یاز مراکز و نهادها یاریبازار تهران و بس فتنگر

 91از جنوب به مناطق ، شهریور( 97)خیابان  91و  90از شرق به مناطق ، )خیابان انقالب( 7و  1از شمال به مناطق 

درصد  33شود. بیش از  )خیابان حافظ و وحدت اسالمی( محدود می99شوش( و از غرب به منطقه  )خیابان 91و 

مذهبی و پذیرایی  -درصد کارکردهای فرهنگی 13کارگاهی و انبار و باالتر از ، حکومتی -اداری، کارکردهای تجاری

 ،ها هدرصد کارگا 1/11، شی(درصد واحدهای تجاری )عمده و خرده فرو 11آن ها نقش شهری و فرا شهری دارند. 

درصد از  17قرار دارند.  91حکومتی تهران بزرگ در منطقه  -درصد فضاها و بناهای اداری 3/1درصد انبارها و  93

 01سال قدمت دارد. بیش از  133درصد از بافت بیش از  70سال و  133سطح منطقه)داخل باروی اول( بیش از 

ی شاخص و ارزشمند تشکیل شده است. محل اسقرار شهر تهران به مانند ها ههنو پ ها هدرصد محدوده منطقه از گستر

شمال شرق و شرق و تا حدودی جنوب شرق توسط ، شمال، ای است که از اطراف مخصوصاً شمال غربچاله

ثر ارتفاعاتی احاطه شده است. این ارتفاعات به مثابه دیواری بر روی جریانات اتمسفری و اقلیم محلی این شهر مو

متر  9933ترین نقطه در نواحی جنوبی شهر حدود پایین، های توپوگرافی شهر تهرانواقع شده است. با توجه به نقشه

رسد. بنابراین متر از سطح می 9333از سطح دریا ارتفاع داشته و در قسمت شمالی در پایه دامنه توچال این ارتفاع به 

عبارتی دیگر متر اختالف ارتفاع وجود دارد. به 733اصله دارند حدود متر از هم ف 11333بین این دو نقطه که حدود 

 (. 97: 9033، باشد)نوری کرمانیدرصد می 3/1شیب این دو نقطه حدود 

 منبع: نگارندگان   : موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه1نقشه شماره 
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جنوب قرار گرفته است. این شیب در  درصد در جهت شمال به 1در حد کمتر از  91این مقدار شیب در منطقه 

هایی است. شهر تهران دارای های سطحی دارای مزیتآوری آبهای شهری و جمعمسائل مربوط به زیرساخت

های سرد ای است که در ماههای شهر ناشی از توده هوایی مدیترانهاقلیمی گرم و خشک می باشد. بیشترین بارندگی

 دهد.رار میسال این منطقه را تحت تاثیر ق

 
 شهر تهران 12: نقشه کاربری اراضی منطقه 2نقشه شماره 

 منبع: نگارندگان

 روش تحقيق 

ها به  باشد. روش گردآوری داده روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی می

تهران بوده و حجم نمونه با  شهر 91صورت اسنادی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل ساکنین منطقه 

نفر بدست  031گیری از روش کوکران مشخص گردیده است. طبق نتیجه روش کوکران حجم نمونه برابر با  بهره

ها توزیع شده است. در راستای تحلیل روایی ابزار تحقیق از روش روایی  آمده که با روش تصادفی ساده پرسشنامه

های تحقیق تأیید گردیده است و به منظور  ها و گویه ر متخصصین شاخصصوری استفاده شده است که بر اساس نظ

سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که اعداد بدست آمده برای هر کدام از 

اری های آم بوده که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار تحقیق است. به منظور تعیین آزمون 7/3ها بیشتر از  شاخص

ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شده که  های تحقیق از لحاظ پارامتریک بودن داده جهت آزمون فرضیه

و برای بررسی  Spss 24ها دارد. جهت تحلیل همبستگی بین متغیرها از نرم افزار  نتیجه نشان از توزیع نرمال داده

 استفاده گردیده است. Lisrel 9.2افزار  تاری در نرمروابط علی بین متغیرها از روش الگویابی معادالت ساخ
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 نتایج تحقيق

 شناختی  های جمعيت ویژگی

نفر  111افراد متأهل ، نفر 79بوده است. افراد مجرد  17تا  10و دامنه سنی آنها از  07.1میانگین سنی نمونۀ تحقیق   

نفر تحصیالت  17، تر حصیالت دیپلم و پاییننفر ت 911اند. از نظر تحصیلی  نفر بوده 09و افراد بدون همسر نیز 

 اند. نفر تحصیالت بیشتر از کارشناسی بوده 17نفر دارای تحصیالت کارشناسی و  931، کاردانی
 های پژوهش : وضعيت شاخص3جدول شماره 

 

 

 

 

 
 

 

 

 های تحقیقمنبع: یافته

لذا ، ی نمونۀ آماری مشخص گردیده استپذیر وضعیت سرمایه اجتماعی و مشارکت، ها بعد از بررسی توصیفی داده

پذیری به عنوان یک مولفه اصلی در بازآفرینی  برای سنجش ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و مشارکت

بهره گرفته شده است. همچنین همبستگی بین ، باشد های با توزیع نرمال می که مناسب داده، شهری از آزمون پیرسون

 های ساماندهی بافت فرسوده سنجیده شده است. پذیری در طرح ا میزان مشارکتهای سرمایه اجتماعی ب شاخص
 : رابطه همبستگی بين سرمایه اجتماعی و مشارکت4جدول شماره 

 

 

 

 
 های تحقیقمنبع: یافته

های  سرمایه اجتماعی با مشارکت همبستگی مثبت و معناداری دارد. رابطۀ بین شاخص، 1با توجه به جدول شماره 

 سرمایه اجتماعی و مشارکت نیز مثبت و معنادار است.

 اری پژوهشمدل معادالت ساخت

افزار لیزرل استفاده شده است. طبق مدل ارائه  به منظور آزمون مدل پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری با نرم

ضریب مسیر ، های ساماندهی بافت فرسوده های آن با مشارکت در طرح میزان رابطه سرمایه اجتماعی و مولفه، شده

های ساماندهی در  میزان مشارکت در طرح، سرمایه اجتماعی شهروندان با افزایش، است؛ به عبارتی 179/3بتا برابر با 

بوده و از  1.01برابر با  tیابد. معناداری رابطه بین دو متغیر تحقیق با توجه به این که آماره  بافت فرسوده افزایش می

اجتماعی بر مشارکت  تأثیر معناداری سرمایه، است 31/3کمتر از ، (p)بیشتر است و همچنین سطح معناداری  0عدد 

 انحراف معیار میانگین شاخص

 3.91 1/0 ای آگاهی و هویت محله

 19/3 11/0 مشارکت اجتماعی محلی

 3.79 10/0 ای علق محلهاحساس ت

های  اعتماد به گروه

 اجتماعی
93/1 99/3 

 37/3 71/1 مشارکت مالی

 91/3 19/0 مشارکت فکری

 31/3 70/1 مشارکت اجرایی

 3.71 11/1 مشارکت نیروی انسانی

 سطح معناداری ضریب همبستگی رابطه همبستگی

 333/3 13/3 مشارکت -سرمایه اجتماعی

 333/3 11/3 آگاهی و هویت

 333/3 11/3 مشارکت در اجتماع محلی

 333/3 19/3 احساس تعلق

 333/3 19/3 های اجتماعی اعتماد بین گروه
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 گردد. های ساماندهی بافت فرسوده تأیید می شهروندان در طرح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل ساختاری رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در ساماندهی بافت فرسوده1نمودار شماره 
 های تحقیقمنبع: یافته

یت الزم برای تبیین مشارکت شهروندان دهد که مدل از کیف نشان می، ارائه شده 1نتایج برازش که در جدول شماره 

با توجه به ، ها گردد اکثر شاخص های ساماندهی در بافت فرسوده برخوردار است. همانطور که مشاهده می در طرح

 دهند. برازش مدل را مورد تأیید قرار می، حد قابل قبول آن
 های برازش مدل پژوهش : شاخص5جدول شماره 

 

 

 

 

 
 

 های تحقیقمنبع: یافته

سوی های تجربی از توان به برازش مدل تدوین شده از یکسو و دادههای نیکویی برازش میبا تأکید بر شاخص

های تجربی تأکید داشت. بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده و یا مدل ساختاری شده با داده، دیگر

توان الگوی مناسب را برای ساختار مرتبط با رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان در فراهم گردیده و می

 ی شهری عنوان نمود.های ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرین طرح

 12تحليل سياستهای نوسازی در بافت فرسوده منطقه 

از آزمون همبستگی  91های نوسازی در بهبود وضعیت بافت فرسوده منطقه جهت تببین وضعیت معناداری سیاست

، مندینظامهای نوسازی شهر تهران در قالب متغییر مستقل با زیرمعیارهای )شاخص سیاست، پیرسون استفاده گردید

سازی و تعیین که پس از نرمال (عدالت مکانی و فضایی، یکپاچه نگر بودن، حقوقی، سرعت و سهولت، هدف گرایی

به عنوان متغییر وابسته در قالب  91با شاخص وضعیت بافت فرسوده منطقه ، های هر کدام از متغییرهاگویه

نتایج آزمون ( مورد آزمون قرار گرفت. لوژیکیاکو -محیطی ، فیزیکی –کالبدی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

داری های متغییر مستقل تعریف شده با بهبود وضعیت بافت کالبدی رابطه مثبت و معنیبین مؤلفهدهد که نشان می

 شاخص دامنه قابل قبول مقدار پذیرش

 خی دو هر چه کمتر برازش بهتر 01.39 قابل قبول

 نسبت خی دو به درجه آزادی 0کمتر از  1.01 قابل قبول

 (RMSE)شاخص نیکویی برازش 3.33کمتر از  3.399 قابل قبول

 (RMR)شاخص برازندگی  3.33کمتر از  3.379 قابل قبول

 (NFI)شاخص نرم شده برازندگی  3.9نزدیک به یک باالتر از  3.319 تا حدودی قابل قبول

 CFIشاخص  3.9نزدیک به یک باالتر از  3.999 قابل قبول

 GFIشاخص  3.9نزدیک به یک باالتر از  3.930 قابل قبول
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و اقتصادی در  119/3 اکولوژیکی -محیطی ، بیشترین همبستگی 31/3فیزیکی با  -وجود دارد. وضعیت کالبدی 

 درصد به ترتیب بیشترین همبستگی را با متغییر مستقل دارد.  117/3های شهری با طرح
 12های نوسازی و وضعيت بافت فرسوده منطقه : آزمون همبستگی پيرسون بين سياست6جدول شماره 

 های تحقیقمنبع: یافته

در منطقه  های کارکردی()ویژگیفیزیکی  -وضعیت کالبدی دهد بین همانطور که نتایج آزمون همبستگی نشان می

های توان گفت سیاست. از این رو میمعناداری وجود داردو رابطه مثبت های نوسازی سیاستو شهر تهران  91

اند و وضعیت بافت کالبدی در قالب ساخت و سازهای شهری اتخاذ شده بیشتر عملکردهای کالبدی و فیزیکی داشته

های نوسازی در راستای دهد که سیاستو تخریب بافت فرسوده بهبود یافته است و این وضعیت بافت نیز نشان می

ساخت و سازها گرایش به سمت الگوهای طراحی و معماری ساخت و سازها داشته است تا الگوهای شهرسازی و 

افزایش ، 91های نوسازی در سطح منطقه تتری؛ بازتاب سیاسدر مقیاس پاییناز این رو نگر و چندبعدی. یکپارچه

ترویج فرهنگ ، میزان درآمد، های شهریالگوی فعالیت، افزایش سطح عملکردهای شهری، دسترسی به خدمات

. با توجه به میزان همبستگی بهبود یافته استافزایش و نیز  ..... و بهداشت محیطو  کیفیت فضاهای زندگی شهری

بینی و تبیین میزان تآثیر متغییرهای مستقل بر وابسته از رگرسیون چند جهت پیش، هبین متغیرهای مستقل و وابست

دهد با توجه به میزان بتا به ترتیب ساختارهای )کالبدی همانگونه که نتایج رگرسیونی نشان می، متغیره استفاده گردید

های فضایی سیاست –مکانی  بازتاب اجتماعی و فرهنگی( بیشترین نمود و، زیست محیطی، اقتصادی، فیزیکی –

 اند.نوسازی بافت فرسوده شهر تهران را داشته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیقمنبع: یافته

فیزیکی و  -سه مؤلفه کالبدی ، 91های نوسازی بافت فرسوده شهر تهران در سطح منطقه سیاستسی در برر

اند. این به این معنی است که میانگین رتبه را به خود اختصاص داده 90/9و  39/1، 31/3پذیری به ترتیب با انعطاف

 شاخص متغییر مقدار ضریب همبستگی پیرسون سطح معناداری شاخص متغیر

 وابسته

 فیزیکی -کالبدی 

وضعیت بافت 

 فرسوده 

333/3 117/3 

 مستقل

 حقوقی

 های سیاست

نوسازی بافت 

 فرسوده

 119/3 333/3 اکولوژیکی -محیطی 
 هدف گرایی

 اقتصادی
 سرعت و سهولت 

 اجتماعی و فرهنگی اعدالت مکانی و فضایی 31/3 333/3

 91های نوسازی و وضعیت بافت فرسوده منطقه : خروجی رگرسیون چند متغیره بین سیاست7جدول 

 

 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

 سطح معناداری 

B Std. Error بتا 

 

 000. 17.927  1.451 26.016 عدد ثابت

 298. 1.042 054. 122. 127. فیزیکی -کالبدی 

 128. 1.526 079. 097. 148. اقتصادی

 000. 9.654 499. 122. 1.182 زیست محیطی

 128. 1.528 076. 063. 096. اجتماعی و فرهنگی

 

a. Dependent Variable: payvandR     
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قرار دارد. از این رو با دسترسی به  دسترسی به خدمات شهری نسبت به دو شاخص دیگر در سطح باالتریفراوانی 

های میدانی نشان داد که برای بسیاری از مردم منطقه خدمات شهری کیفیت فضایی نیز بهبود یافته است. بررسی

های پذیری در طرحدوم اولویت و انعطاف گامفیزیکی در  -کالبدی ، دسترسی به خدمات در اولویت قرار دارد

های نوسازی در بهبود وضعیت بافت سیاست رسدیماز این رو به نظر  دهد.ا نشان میشهری میانگین رتبه کمتری ر

فیزیکی در گام دوم  –بهبود وضعیت کالبدی ، تر به خدمات شهریساز دسترسی بهتر و آسانزمینه 91فرسوده منطقه 

 ها در گام سوم درجه اهمیت هستند.ها و پروژهپذیری در طرحو انعطاف

 دستاورد علمی و پژوهشی گيری و  نتيجه

، های ساماندهی بافت فرسوده مالکان و طراحان و مجریان طرح، دهد که مشارکت ساکنان بررسی مطالعات نشان می

ها حاصل  های فرسوده بوده است. عدم توجه به امر مشارکت در این طرح های ساماندهی بافت معیار موفقیت طرح

های بهسازی نوسازی در  ها بوده که منجر به شکست طرح ن طرحیک دیدگاه کالبدی و اقتصادی صرف به ای

های فرسوده شده است. تغییر رویکرد در امر بهسازی و نوسازی شهری از رویکردهای عمران محور به  بافت

رویکردهای جامعه محور موجب اعتالی رویکردهایی همچون بازآفرینی شهری شده است که مشارکت در آن جز 

گردد. واقعیت امر این است که میزان و کیفیت مشارکت شهروندان تابع  رویکرد محسوب میسه رکن اصلی این 

باشد. طبق بررسی مطالعات در این  ترین این عوامل سرمایه اجتماعی می عوامل مختلفی است که یکی از اصلی

های فرسوده موثر  های ساماندهی بافت میزان سرمایه اجتماعی شهروندان در تمایل به مشارکت در طرح، پژوهش

پذیری  تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت، باشد. هدفی که این پژوهش در پی دستیابی به آن بوده می

رابطه معنادار بین ، باشد. طبق نتایج پژوهش های ساماندهی بافت فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری می درطرح

دارد و به صورت کلی  های ساماندهی بافت فرسوده وجود پذیری در طرح های سرمایه اجتماعی و مشارکت شاخص

سرمایه اجتماعی عامل ، توجه به این نتایج گردد. با درصد از واریانس مشارکت توسط سرمایه اجتماعی تبیین می 17

امیراحمدی و  های باشد. نتایج این تحقیق با پژوهش مهمی در مشارکت به عنوان یک رکن اصلی بازآفرینی می

خوانی  ( هم1390جی) ژای و ان، (1391بلسی و دیگران)، (1331کیرنز )، (1339هیببیت و دیگران)، (9091دیگران)

( معتقدند در مطالعه این مسئله عالوه بر سرمایه اجتماعی باید 1331( و بال و جونز )9091پور و لطیفی) دارد. اما امان

د. به صورت کلی این مطالعات نقش سرمایه پذیری در نظر گرفته شو حکمروایی محلی نیز در میزان مشارکت

گیری از رویکرد بازآفرینی پایدار شهری  کنند. بهره اجتماعی را در مشارکت در رویکرد بازآفرینی شهری را تأیید می

گردد. ارتقای  های ساماندهی بافت فرسوده می و تأکید بر رکن مشارکت در این رویکرد منجر به موفقیت طرح

های  تواند نقش موثری در افزایش مشارکت داشته و در نهایت منجر به موفقیت در طرح یز میسرمایه اجتماعی ن

 بوده مواجه متعددی شهری مسائل و مشکالت با همواره تهران شهر 91 گردد. منطقه ساماندهی بافت فرسوده می

 رو این از. است داده ادامه خود گسترش به بلکه است نیافته کاهش مشکالت این تنها نه زمان گذر در که است

، است شده شامل هم را منطقه این که...(  و جامع طرح، تفصیلی طرح چون) شهر سطح در سابق های ریزی هبرنام

، تراکم دادن، محور چند کردن تعریض یا احداث شامل بیشتر که داشته مشکالت و مسائل به فیزیکی صرفاً نگاه

 دالیل به هم آن که، است رفتهگ می بر در را...  و گذاری جدول و آسفالت خیابان ها، پیاده رو کردن فرش سنگ
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 نیازهای بلکه نبوده کالبدی نیاز صرفاً شهری فرسوده بافت نیازهای که است حالی در این. است نبوده کافی مختلف

 صادیاقت ضعف، بیکاری، بهداشتی و اجتماعی مسائل، سواد، فرهنگی مسائل چون مواردی که اقتصادی و اجتماعی

....  و محیطی زیست، اجتماعی، اقتصادی خاص شرایط دلیل به بافت ها بنابراین. یردگ می بر در نیز را...  و ساکنین

 .بخشید بهبود را وضعیت، مردم کردن درگیر و مشارکت با بتواند تا است یکپارچه ای و منسجم ریزی هبرنام نیازمند

از ، ای در این منطقه دهد که سرمایه اجتماعی محله نشان می 91 بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در محالت منطقه

گیری از این سرمایه اجتماعی در راستای افزایش مشارکت شهروندان  شرایط به نسبت مناسبی برخوردار بوده و بهره

د سال تواند به حد قابل توجهی تأثیرگذار باشد. در چن در راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این منطقه می

ولی واقعیت امر ، های ساماندهی بافت فرسوده نمایان شده است اخیر در کشور تأکید بر رویکرد بازآفرینی در طرح

این است که تأکید صرف به مشارکت و سعی در جلب مشارکت ساکنان بدون توجه به عواملی همچون سرمایه 

 محلی اجتماع توسعه مقاله این ر نخواهد داشت. دراجتماعی که تأثیر فراوانی در سطح مشارکت دارند موفقیتی در ب

 91 منطقه نوسازی روند در تسریع جهت مؤثر رهیافتی عنوان به آنان تشویق و شهروندان پتانسیل از استفاده و

 نیز ای همحل درون و جمعی دسته مشارکت های یها هزمین تقویت، مشارکت روحیه برانگیختن. رددگ می پیشنهاد

 یکپارچه و هماهنگ اجرایی رویکرد با ای هعالمان تفکرات و کارشناسی های ریزی هبرنام با که. هستند آن تحقق مبانی

 .است حصول قابل مردم طرح اصلی ذینفعان و اجرایی عوامل، سازمان ها و نهادها بین

 منابع 
های فرسوده شهری )مطالعه  بود کیفیت بافت(. اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در به9091امید )، لطیفی، سعید، پور امان

 .90-19، (13) 3، فصلنامه مطالعات شهری، تهران( 91موردی: منطقه 

 در شهروندان مشارکت بر اجتماعی – فرهنگی سرمایه نقش بررسی .(9091اله ) حبیب، زنجانی، مهرداد، نوابخش، اله رحمت، امیراحمدی

 .910-910، (3) 1، شناسی معاصر های جامعه دوفصلنامه پژوهش، )مشهد شهر: دیمور )مطالعه شهری فرسوده بافتهای نوسازی

نشریه هویت ، ی توسعه درون زای شهریها همعیار ارزیابی برنام، هرم بازآفرینی و مشارکت مردم(. 9033زهرا )، اردستانی، محمد، آیینی

 .13-17، (1) 0، شهر

 .9-01، (99) 1، مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید. ناامه علوم اجتماعی، (9031غالمعباس )، توسلی

ای )نمونه: کوی سجادیه  نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله (.9033علیرضا )، پوری باوان، اله عزت، مافی، براتعلی، خاکپور

 .39-11، (1) 91، ای جغرافیا و توسعه ناحیه، مشهد(

، دانشکده علوم اجتماعی، شناسی ته جامعهرش، رساله دکتری، (. تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی9037غالمعلی )، فر خوش

 تهران.، دانشگاه عالمه طباطبایی

 ی همحل: مطالعه مورد) شهرها اجتماعی پایدار ی هتوسع در محلی اجتماعات مشارکت (. نقش9091فرید )، یگانه واحدی، ژیال، سجادی

 .919-911، (13) 7، ای همنطق ریزی هبرنام، (سنندج شهر – سرتپوله

 .91-19، (10) 91، نشریه آبادی، (. حفاظت و توسعه: دو رویکرد مکمل یا مغایر9039محمدسعید )، ایزدی، مهشید ،زاده صحی

)مورد  اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشیۀ بررسی نقش سرمای(. 9091حمید )، قاسمی، مهربان، پارسامهر، امیر، ملکی، علی، وند نورعلی

 .919-917، (0) 1، فرهنگی-اجتماعی ی هتوسعمطالعات ، مطالعه: زنان استان ایالم(

های  ای )مورد مطالعه: محله (. نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت و مشارکت محله9091منصور )، سلیمانی، ژیال، سجادی، زهره، فنی
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