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 چکیده
ای تسهیل های سرمایه اجتماعی بردهه اخیر، موضوع استفاده از ظرفیت ترین مسائل در چندیکی از مهم

سرمایه های رو در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر مؤلفههای فرسوده است. ازایندر روند نوسازی بافت

خته شده های فرسوده ناحیه سه منطقه ده شهرداری تهران پردااجتماعی در تمایل به نوسازی ساکنان بافت

 ه و نقشیین ناحیاترین دلیل انتخاب این ناحیه، فرسوده بودن بافت با وجود قدمت باالی ساکنان است؛ مهم

معه باشد.جااست، می اجتماعی داشته های سرمایهکه موضوع قدمت ساکنان در حفظ ساختار محله و مولفه

 با ابتدا ذالباشد. نفر می 86396سال این ناحیه به تعداد  18مورد بررسی در این تحقیق جمعیت باالی 

شد.  انتخاب تصادفی صورتبه ناحیه ساکنین از بین نفر 382 حجم با اینمونه کوکران، فرمول از استفاده

 آوری اطالعات اولیه،جمع باشد کههای اولیه میمبتنی بر داده تحلیلی و –روش پژوهش حاضر توصیفی 

شده با استفاده از آوریهای جمعگرفته است. دادهصورت اسنادی و پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجامبه

نین ها و همچاز مؤلفه بندی هر یکقرار گرفت. برای اولویت مورد پردازش Smart PLSو  SPSSافزارهای نرم

حلیل نگین، تها در تمایل به نوسازی محدوده مورد مطالعه از سه روش؛ تحلیل میاتعیین سهم و نقش آن

صلی های امؤلفهنتایج پژوهش،  استفاده شد. بر اساس( GWR، رگرسیون وزنی جغرافیایی )PLSمسیر 

 ی شدند کهبنداولویت گونهنیاتأثیرگذار بر تمایل نوسازی ناحیه سه منطقه ده تهران بر اساس درجه اهمیت 

  . باگرفتند های رضایتمندی، روابط همسایگی، مشارکت اجتماعی و اعتماد نهادی قراربه ترتیب، مؤلفه

یل به ضعیت تماتوان وها بر اساس درجه اهمیت میریزی در راستای ارتقاء و ساماندهی این مؤلفهبرنامه

 نوسازی محدوده مورد مطالعه را بهبود بخشید.

 هران.تقه ده سرمایه اجتماعی، تمایل به نوسازی، بافت فرسوده، مشارکت، ناحیه سه منط اژگان کلیدی:و
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 مقدمه -1

تبهع  بهه  تا قبل از جریان انقالب صنعتی، تغییرات جوامع شهری بسیار بطئی و نامحسوس بوده و

و  اقتصهادی، اجتمهاعی  توجهی مواجه نبود. همگام با تغییهرات  آن، کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل

ادی و های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجهه گردیدنهد )سهج   های جدید بافتفرهنگی و فناوری

ای توسهعه، در برههه  یافته یا درحال(. از طرفی نیز کشورهای جهان اعم از توسعه56: 1390محمدی، 

توسهعه کهه   کشورهای درحالاز زمان با پدیدۀ افزایش جمعیت شهرنشین مواجه بوده یا خواهند بود. 

تند رصه مواجه هسه اند، با مشکالت بیشتری در این عرو شدههای اخیر با این پدیده روبهغالباً در دهه

ایع، بنهابراین همگهام بها افهزایش جمعیهت، شهرنشهینی و تمرکهز صهن         (؛2: 1395)نقدی و کولیوند، 

ی کنهونی تبهدیل   شههرها کهالن ه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به سرمایه

(. 96: 1391کشهکولی،   موسوی و بهاقری ) یری برای بشر پدید آمده استناپذجبرانشده و مشکالت 

ری ههای مناسهب شهه   ترین پیامدهای چنین روند شهرنشینی در کنار عدم تهأمین زیرسهاخت  از مهم

ی و دۀ پیرامهون شههر  ههای نهامن م و فرسهو   برای ساکنین و مهاجرین شهرها، به وجود آمدن بافهت 

اشهت. ایهن   ی است که معضالت متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به دنبال خواهد دشهردرون

ه اسهت  های اخیر باعث شدمسئله در کنار تبدیل شدن زمین به یک منبع کمیاب اجتماعی، در دهه

ی است، اهمیت شهروندرهای فرسوده که یکی از منابع اصلی تأمین زمین که استفادۀ بهینه از بافت

 .(Peerapun, 2012: 25)ای بیابد ویژه

    و ناکارآمهد شههری بخهش اع مهی از سهطه شههرهای کشهور را تشهکیل          1در واقع بافت فرسوده

هها بهه دلیهل داشهتن مشهکالت متعهدد اقتصهادی، اجتمهاعی، کالبهدی،          این بافهت  اگرچه دهند.می

باشهند  و ن ام شهرسازی می های مدیریت شهریمحیطی از عمده چالشیستزو  عملکردی، ترافیکی

تهرین پتانسهیل شههرها    حال مههم ینبااآیند؛ و برای کل گسترۀ شهری یک تهدید جدی به شمار می

زیسهت  یطمحه برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تأمین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبهود  

نوسهازی بافهت فرسهوده     حاضرابطه در حال (. در همین ر110: 1393باشند )محمدی و دیگران، می

ههای قهدیمی کهه در    شهود. بافهت  های اصلی مدیریت شهری در کشور ما محسوب مییکی از دغدغه

ارگانیک در پیوند با منابع و محهیط طبیعهی، اجتمهاعی و اقتصهادی خهود و بها        صورتبهطول زمان، 

ههای  ای برقهراری و انطبهان نیازمنهدی   اند، اکنون نیز بهر مشارکت مردم شکل گرفته و تغییر پذیرفته

امروز و فردای آن بافت، حضور و مشارکت همان مردم جزء الینفک سهاماندهی و نوسهازی محسهوب    

امها متأسهفانه حهاکم شهدن     ؛ (1389ی عمران و بهسازی شهری ایران، مادر تخصص)شرکت  شودمی

« نوسهازی کالبهدی  »عد و آن رویکردهای مهندسی در توسعۀ شهری، ابعاد نوسازی شهری را با یک بُ

و  وسهاز سهاخت تغییر داد. حاکم شدن این دیدگاه که در ایران به دلیل سهولت وارد کهردن فنهاوری   

های تکنیکهی نوسهازی   سختی کار با اجتماعات محلی، شدتی بیشتر از جوامع غربی یافت، تنها جنبه
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در بافهت شههری    وسازساختی هاها، بازیگردان اصلی صحنههای فرسوده حاکم شده و تکنسینبافت

فرهنگهی، اقتصهادی و غیهره بهه فراموشهی       –شدند. بدیهی است در چنین شرایطی عوامل اجتماعی 

سپرده شده و نتایج ناگوار جدایی مردم از سازندگان و حامی آنان که معموالً دولت بوده، بهروز کهرده   

 (.25: 1387)عندلیب،  است

گسیختگی روابط اجتماعی در شهر، کاهش همکاری و ریزی باعث از هم این رویکرد برنامه

های عمران شهری، رکود و ضعف در ای در برنامهتعاون، ضعف در حمایت اجتماعی جامعه محله

امنیت اجتماعی و رسیدگی به امور انت امی و حفاظت و امنیت و خالصه عدم مشارکت شهروندان 

 شهرهاکالنیژه وبهبسیاری از شهرهای ایران، های توسعه اقتصادی و اجتماعی، در ریزیدر برنامه

 های شهری گردیده استهای مادی و معنوی و تشدید مشکالت و ناهنجاریموجب اتالف سرمایه

های در برخورد با پدیده انهیاقتدارگراو  سونگرک(. در نتیجه امروزه مدیریت ی1422: 1390)گرواند، 

جای خود را  ریزی جوهریهای برنامهداشته و تئوری اجتماعی و شهری، مقاومت مردم را به دنبال

ۀ ارتباطش با سایر واسطبه(. سرمایۀ اجتماعی 56: 1393)دویران،  اندریزی مشارکتی دادهبه برنامه

یر ن م اجتماعی، رضایت اجتماعی، روابط و تعامالت اجتماعی، ن های بنیادین جامعه پدیده

؛ ای برخوردار استتعلق شهروندان، در محله از اهمیت ویژهمشارکت اجتماعی و ارتقاء حس هویت و 

یک منبع یا مالکیت جمعی متعلق به محالت، شهرها و روستاها،  عنوانبهبنابراین سرمایۀ اجتماعی 

های تواند زمینۀ رفاه همگانی را فراهم آورد. در مورد نوسازی بافتها است که میمناطق و بخش

ها نیازمند مشارکت فعال و گونه بافتیناود که بدون شک ساماندهی فرسوده شهری باید اذعان نم

(. لذا در این تحقیق 67: 1394)بابایی اقدم و دیگران،  باشدها میمؤثر تمامی اقشار ساکن در بافت

ها در ارتباط سرمایه اجتماعی و تأثیر هر کدام از این جنبه مختلفهای سعی بر آن است تا به جنبه

های فرسوده شهری پرداخته شود. لذا هدف اصلی اکنان در بهسازی و نوسازی بافتبا مشارکت س

سرمایه اجتماعی چه میزان بر تمایل  هایمؤلفهتحقیق، بررسی این موضوع است که هر یک از 

 های فرسودۀ شهری مؤثر است؟ساکنان در نوسازی بافت

 

 مبانی نظری -2

شهود کهه بهه دلیهل     دودۀ قانونی شههر اطهالن مهی   هایی از محهای فرسوده شهری به عرصهبافت

اند و ارزش مکانی، محیطی و پذیر شدهیبآسفرسودگی کالبدی و برخوردار نبودن از خدمات شهری، 

خهودی  ها امکان نوسهازی خودبهه  ها به دلیل فقر ساکنان و مالکان آناقتصادی نازلی دارند. این بافت

ههای مصهوب در شهورای عهالی     واقهع براسهاس شهاخ     (. در67: 1386)حبیبی و همکهاران،   ندارند

 50شود که بهیش از  شهرسازی و معماری ایران، بافت فرسوده شهری به محدوده یا بلوکی اطالن می

 لذا (.224: 1390)رهنمایی،  درصد بناهای آن ناپایدار، معابر آن نفوذناپذیر و امالک آن ریزدانه باشد

ههای ریزدانگهی، نفوذناپهذیری،    باشد که با شاخ هایی مینهتوان گفت بافت فرسوده از جمله پهمی
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محیطهی،  یسهت زهای کالبدی، عملکردی، حرکتهی،  ای از سایر نارساییناپایداری و سرانجام مجموعه

(. بها توجهه بهه مهوارد     1385)طرح جهامع تههران،    شوداجتماعی ه اقتصادی و مدیریتی مشخ  می 

یی در حهال جریهان در   فرا نوگراتوجه به روندهای نوگرایی و  های فرسوده امروزه بامطرح شده، بافت

ریزی در شهرها بستر کالبدی و فرهنگی شهرها، بافت ناکارآمد و چالش آفرین برای مدیریت و برنامه

های فرسوده، جزئی از پیکره و بدنۀ شهرهاست و دارای بافت (Beak & Park, 2012)شوندقلمداد می

ها بها  . این بافت(Durgesh, 2004: 98)البدی، عملکردی و اقتصادی استارزش تاریخی و فرهنگی، ک

یهره امکهان   و غهای زیرسهاختی، خهدماتی   برخورداری از سابقۀ حیات شهری، احساس تعلق، حداقل

پهذیری کالبهدی ایهن    نمایند. نگرانی نسبت بهه آسهیب  مهمی را برای تجدید حیات شهری فراهم می

هها از سهوی دیگهر،    مطلوبیت مکان از دیدگاه اجتمهاع سهاکن در آن  سو و کاهش حس ها از یکپهنه

های متناسب و مطلوب را بهه امهری   ها و تالش در اعمال و راهبردها و سیاستگونه بافتیناتوجه به 

گونه کهه  (. به عیارت دیگر همان24-25: 1389یر مبدل نموده است)پوراحمد و شماعی، ناپذاجتناب

     ههای قهدیمی خهودش را نوسهازی    های جدید بهه جهای سهلول   زینی سلولبدن انسان از طریق جایگ

های جدید نیهاز بهه نوسهازی    های قدیمی با ساختمانکند، شهر نیز از طریق جایگزینی ساختمانمی

های فرسودۀ شهری را الزمۀ حیات توان احیاء و نوسازی بافتلذا می .(Lai & et al, 2018:241) دارد

 .(Dini Ketal, 2008: 127) شهری دانست

های اخیر بازسازی شهری نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی ایفا در سراسر جهان، در دهه

 ای نزدیک تغییرات قابل توجهی در مناطق شهری به وجود خواهد آوردو در آینده کرده است

(Zhuang & et al, 2019: 48). ی در توان گفت نوسازی شهری یکی از راهکارهای تدبیرلذا می

ایجاد شرایط زندگی بهتر و بهبود تشکیالت شهری در  باهدفهای فرسوده است که مواجه با بافت

(. اصطالح 20: 1381)حبیبی و مقصودی،  گیردریزان شهری قرار میدستور کار مدیران و برنامه

نوسازی شهری ترکیب دو واژه نوسازی و شهری است که فعل و عمل نوسازی را نسبت به شهر 

هایی که احتماالً در حوزۀ دانش و علوم دیگر مطرح رو، از سایر انواع نوسازیینارح نموده و از مط

شود که فضای شهری، . نوسازی زمانی انجام می(Durgesh, 2004: 97)  گردداست، متمایز می

ی مجموعه و یا بنا از کارکرد مناسب و معاصر برخوردار بوده ولی فرسودگی نسبی کالبدی ه فضای

شود که در سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده است. لذا نوسازی مجموعه اقداماتی را شامل می

عین حفاظت بنا، مجموعه یا فضای شهری کهن، سازمان فضایی مربوطه را معاصر سازی نموده و 

 (.127: 1393االسالمی و دیگران، یخش) کندامکان بازدهی بهینۀ آن را فراهم می

های فرسوده اصوالً امری است که بدون مشارکت ساکنین مناطق بافتموضوع نوسازی 

های مالی و اجرایی، یابد که دانسته شود محدودیتیر نیست. این امر از آن روی اهمیت میپذامکان

ای در راه تمرکز اجرای اقدامات توسط بخش دولتی و عمومی سازمانی، حقوقی و قانونی مانع عمده

فرهنگی نوسازی که با توجه به سالیق  –از ابعاد اجتماعی  ن رصرفراین، اساساً بناب؛ شودقلمداد می
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ها از عهدۀ شهرداری و حتی دولت خارج مردم نیازمند تکثیر و تنوع است. تمرکز اجرایی این طرح

یی در تمرکززدالزوم  دهندهنشانای نوسازی این مرحله از اقدامات توسعه دستاورداست. حاصل و 

آن  تبعبههای محلی و های نوسازی است و این امر مستلزم توسعه ظرفیتجرایی طرحمدیریت ا

مشارکت کامل تنها در  (.80: 1392)زالی و دیگران،  نقش مشارکت مردمی در فرایند نوسازی است

 های نوسازی بر عهده گیرندیابد که مردم بتوانند نقش فعال در فرایند تهیه طرحمی تحققجایی 

(Gans, 1984: IX)های فرسوده شهری . سرمایه اجتماعی یکی از ابزارهای مهم در امر نوسازی بافت

 یابد و پیمودن ها کاهش میی سایر سرمایهاثربخشطوری که در غیاب سرمایه اجتماعی، است. به

: 1389)نیازی و شیرازی،  شوندهای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار میراه

130.) 

دانشهگاه ایالهت ویرجینیهای     فهان در م توسط ههانی 1916سرمایه اجتماعی نخستین بار در سال 

هایی است که در زندگی روزانه فن سرمایه اجتماعی شامل داراییآمریکا به کار برده شد. از ن ر هانی

ین اجتمهاعی در به   و روابهط افراد وجود دارند، مانند حس تفاهم، رفاقت و دوستی، احساس همدردی 

. بعهد از  (Woolcock, 2003: 34) دهنهد هایی که یک واحد اجتمهاعی را تشهکیل مهی   افراد و خانواده

مفصهل مهورد توجهه قهرار      طوربهمیالدی  60فن سرمایه اجتماعی توسط جین جیکوبز در دهه هانی

گرفت اما در این میان اولین تعریف معاصر سیستماتیک در مورد سهرمایه اجتمهاعی توسهط بوردیهو     

های اقتصادی، فرهنگی و نمادین متمهایز سهاخت و   ارائه شد. وی سرمایه اجتماعی را از سایر سرمایه

. (Bourdieu, 1986: 248)گرفهت.   ن هر به ویژگی ساختاری آن اشاره کهرد و بهرای آن تعهامالتی در    

                هههای سههازمان اجتمههاعی از قبیههل  همچنههین پاتنههام سههرمایه اجتمههاعی را بههه برخههی ویژگههی    

هها عهواملی هسهتند کهه     دهد و معتقد است که اینهای اجتماعی، هنجارها و اعتماد نسبت میشبکه

 کنهد مهی یابی بهه منهافع مشهترک تسههیل     دست من وربههماهنگی، همکاری و مساعدت جمعی را 

(Putnam, 2000: 2-4)     از ن ر فوکویاما سرمایه اجتماعی مجموعهه هنجارههای موجهود در سیسهتم .

ماعی است که موجب ارتقای سطه همکاری اعضهای آن جامعهه گردیهده و پهایین آمهدن سهطه       اجت

. از ن ر کولمن سرمایه اجتماعی قدرت (Fukuyama, 2002: 23)شودهای تبادالت را شامل میهزینه

و توانایی مردم برای برقراری ارتباط با یکدیگر است. وی همچنهین معتقهد اسهت سهرمایه اجتمهاعی      

 ای دگرگون شهود کهه کهنش را تسههیل کنهد     آید که روابط میان افراد به شیوهوجود میهنگامی به 

(Coleman, 1990: 74). 

، و لذا برای (wang, 2019: 244)سرمایه اجتماعی یک مفهوم وسیع با ابعاد مختلف است

ی سرمایۀ اجتماعی از سه تئوری پیوندهای ضعیف، شکاف ساختاری و تئوری منابع سازمفهوم

شود؛ تئوری پیوند ضعیف و شکاف ساختاری بر شبکه ارتباطات تأکید دارند و اعی استفاده میاجتم

: 1381)الوانی و سیدنقوی،  باشدهای متمرکز میتئوری منابع اجتماعی بر محتوای روابط در شبکه

هایی توان به معنای هنجارها و شبکهخالصه می طوربه(. به همین خاطر سرمایه اجتماعی را 8
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 کندکسب سود متقابل فراهم می من وربهدانست که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را 

 از که شودامروزه سرمایه اجتماعی به عنوان منابعی تعریف می(. 238: 1390)محمدی و دیگران، 

 این ن ریه دارای ابعاد (Pattussi et al., 2016:2).است شده گرفته اجتماعی هایشبکه در عضویت

های مختلفی است که سنجش آن در مناطق شهری برای درک نحوه و چگونگی ارتباط بین بافت

باشد. چهار شاخ  اساسی این تئوری که ها بسیار مؤثر میشهری و همچنین شناخت ظرفیت آن

های مختلف شهری حائز اهمیت است شامل: اعتماد اجتماعی، مشارکت سنجش آن در بافت

اعی و آگاهی اجتماعی است که هر یک دارای رابطه متعامل با یکدیگر بوده و اجتماعی، انسجام اجتم

های ارتباط سرمایه اجتماعی با مسائل . ریشه(Cox, 2010: 2) کننده دیگر استیتتقوهر کدام 

یافت. « جین جیکوبز»نوشتۀ « مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»توان در کتاب شهری را می

های قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه های اجتماعی فشرده در حومهاز دیدگاه وی، شبکه

دهند که در ارتباط با حفظ ن افت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر اجتماعی را تشکیل می

تصمیمات دربارۀ بهبود کیفیت زندگی و در مقایسه با نهادهای رسمی مانند پلیس، مسئولیت 

 .(Jacobs, 1961: 91) دهندن میبیشتری را از خود نشا

ریزی با نمودی از میزان تحرک و بخشی از فرایند برنامه عنوانبهدر این راستا سرمایه اجتماعی 

  پویایی ن ام اجتماعی و تأثیرگذار بر ابعاد فضایی ه کالبدی شهر، شناخته شده و با قابلیت ایجاد

   لب محالت شهری توان افزایش کاراییافزایی در بین جامعه ساکن در فضای شهری در قاهم

     جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری در ابعاد مختلف را  هدفمندی اثرگذارریزی و برنامه

های سنتی مدیریت شهری، دیگر (. در این بین روش3: 1391)تقوایی و صفرآبادی،  داراست

   نیز متناسب با نیازها باید جوابگوی نیازهای شهروندان در عصر جدید نیست و مدیریت شهری 

        های فراوانی روبروست . مدیریت شهری در ایران با چالش(Gao, 2012: 174-184) مدرن شود

 باشدکه یکی از دالیل آن ضعیف بودن بعد مشارکتی مردم در زمینۀ مدیریت شهری می

(Zamani&Arefi, 2012: 8)هری از آن جهت . اهمیت سرمایه اجتماعی در فرایند نوسازی ش

های فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام تر خواهد بود که مداخله در بافتمحسوس

توانند در درجه اول، با توجه به مفهوم محله و به دلیل های اجتماعی میشده و لذا سرمایه

داشته باشند و در مشترکات، عالیق و روابط چهره به چهره ساکنان آن، در این مکان نمود بیشتری 

ی اجتماعی و یکپارچگی همبستگهایی چون اعتماد اجتماعی، عین حال با شامل شدن ارزش

های پنهان در محالت، یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین های درونی و ثروتظرفیت عنوانبهاجتماعی 

نی ن ری و یدبخش باشند. بطور کلی با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت مبانوبه باال را 

توان یمبراساس متغیرهای مستقل )سرمایه اجتماعی( و وابسته )نوسازی( مدل مفهومی پژوهش را 

 به شکل زیر ترسیم نمود:



 57..........هریهای فرسوده شی سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافتهامؤلفه ریتأثی بندتیاولو

 

 

 

 
      ی شهری هابافتمدل مفهومی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی  -1شکل 

 (.15: 1392منبع: )خواجه شاهکویی و دیگران،

 

 پیشینه پژوهش -3

(، در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در 1392یی و همکاران )خواجه شاهکو

که حاصل کار آنان به این  اندجویبار پرداخته های فرسوده شهری موردشناسی: شهرنوسازی بافت

های زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمایۀ اجتماعی نتایج رسیدند که مداخالت کالبدی در محیط

انگیزه تداوم سکونت نیز موجب افزایش سرمایۀ اجتماعی در بافت خواهد  ساکنان است. همچنین

 گردید.

های غیررسمی با تکیه بر زاده و گوهری در تحقیقی با موضوع توانمندسازی سکونتگاهعباس

سرمایه اجتماعی نمونه موردی: شهرک شهید باهنر مشهد به این نتایج رسیدند که تغییر نگرش 

ترین عوامل عنوان یکی از مهمتوان بهرا می ل در جلب اعتماد و اطمینان(ساکنین )که در سطه او

ترین پذیری مردم در توانمندسازی شهرک شهید باهنر برشمرد. در این راستا، اساسیدر مشارکت

توان متصور بود افزایش سطه کاری که درزمینۀ تأمین اعتماد و مشارکت در این سکونتگاه می

تواند باعث بهبود منابع و منافع های مطرح شده میکه با توجه به دیدگاهسرمایه اجتماعی است 

 اقتصادی افراد و در نتیجه افزایش رفاه و پایداری اقتصاد شهری شهروندان و ساکنین شود.

 در آن نقش و اجتماعی سرمایه ابعاد بررسی عنوان با پژوهشی در ،(1387) همکار و نوابخش

 نواحی تحلیل سطه در شهری توسعه در آن نقش و اجتماعی سرمایه ابعاد بررسی به شهری توسعه

 سرمایه مفهومی عنصر هفت و است؛ پرداخته تهران شهر 5 منطقه نواحی یافتگیتوسعه میزان و

 غیررسمی مشارکت رسمی، مشارکت نهادی، اعتماد عمومی، اعتماد آگاهی، شامل اجتماعی

 .اندشدهبررسی مذهبی غیررسمی رکتمشا و همیارانه غیررسمی مشارکت ای،خیریه

 بر مؤثر عوامل و اجتماعی سرمایه بررسی عنوان با پژوهشی در ،(1388) همکاران و ربانی

 سطه در اجتماعی سرمایه گیریشکل بر مؤثر عوامل شناسایی باهدف محله سطه در آن گیریشکل

 پیوند هایشاخ  و دانپرداخته محله در اجتماعی سرمایه مفهوم اهمیت بررسی به محله؛
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 احساس و غیررسمی اجتماعی کنترل محله، امور در مشارکت محله، سطه در اعتماد همسایگی،

 .انددانسته ارتباط این در هاشاخ  ترینمهم را محله به تعلق

 از رضایت بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی در ،(1389) همکاران و نوغانی

 این در. اندپرداخته زندگی اجتماعی، مشارکت از رضایت بر اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی به زندگی؛

 رابطه شبکه و اجتماعی اعتماد اجتماعی، مشارکت) هایمعرف با اجتماعی سرمایه پژوهش

 رضایت میزان با اجتماعی سرمایه بین که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است شدهبررسی( اجتماعی

 و اجتماعی اعتماد اجتماعی، مشارکت متغیرهای بین همچنین. دارد وجود نادارمع رابطه زندگی از

 .د دار وجود معنادار رابطه نیز زندگی از رضایت با اجتماعی روابط شبکه

 

 محدوده مورد مطالعه -4

ترین منطقه شهرداری تهران کوچک 17هکتار مساحت، بعد از منطقه  817با  10منطقه 

ه ناحیه و ده محله است. این منطقه از شمال به خیابان آزادی، از جنوب شود و شامل سمحسوب می

شود. به خیابان قزوین، از شرن به بزرگراه شهید نواب صفوی و از غرب به خیابان شهیدان منتهی می

درصد( از سطه منطقه را کاربری مسکونی  57هکتار )معادل  461هکتاری منطقه،  817از مساحت 

براین، در این منطقه، شاهد غلبۀ کاربری مسکونی بر سایر کارکردهای شهری دهد؛ بناتشکیل می

درصد  57هستیم؛ چرا که در مقایسه با متوسط این میزان در شهر تهران یا شهرهای بزرگ دیگر، 

های دیگر در رقم بسیار باالیی است. عالوه بر این، تراکم باالی جمعیتی و کمبود شدید کاربری

ارد که بیشترین میزان این کمبود در منطقه، مربوط به فضای سبز است و سایر سطه منطقه وجود د

 (.164: 1392پور و دیگران، )ساسان کمبودها به فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی تعلق دارد

نفر در هر هکتار  420هزار نفر و با تراکم ناخال  جمعیتی حدود  320جمعیت منطقه در حدود 

گانه محسوب و جمعیت  22ترین مناطق شهر تهران در بین مناطق ث، از پرتراکمبوده که از این حی

باشد. در حدود یکصد هزار آن چهار برابر حد استاندارد و دو برابر میانگین تراکم در شهر تهران می

درصد جمعیت این  50.87درصد و مردان  49.15و زنان  کنندخانوار در این منطقه زندگی می

سال( و  24-19درصد جمعیت این منطقه متعلق به جوانان )بین  23.86دهند. ل میمنطقه را تشکی

 (.20: 1390، 10شهرداری منطقه ) باشنددرصد کل جمعیت باسواد می 86.12
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 موقعیت ناحیه مورد مطالعه در منطقه ده شهرداری تهران -2شکل 

 منبع: )نگارندگان(.

 

ن منطقه واقع شده است، از شمال به خیابان آزادی ناحیه سه منطقه ده که در قسمت شمالی ای

شود. از جنوب به خیابان هاشمی، از شرن به بزرگراه نواب و از غرب به خیابان شهیدان محدود می

درصد از مساحت منطقه را شامل  31کیلومترمربع مساحت است که معادل  53.2این ناحیه دارای 

ل شمالی، کارون شمالی و زنجان جنوبی هست. جمعیت های سلسبیشود و دارای سه محله به ناممی

درصد از جمعیت  27.4نفر هست که از ن ر جمعیت نیز این ناحیه  86396این ناحیه نیز برابر با 

خانوار هست.  27000سطه منطقه را در خود جای داده است. تعداد خانوار ناحیه نیز برابر با 

دهند و میزان اشتغال در سطه اسواد تشکیل میدرصد جمعیت ناحیه را افراد ب 85.60همچنین 

 (.20: 1390، 10شهرداری منطقه ) باشددرصد می 30ناحیه 

دهد که در های آماری به تفکیک هر محله نشان مینتایج حاصل از تجمیع اطالعات بلوک

های درصد از پالک 60متر مساحت دارند، به عبارتی،  200و زیر  پالک ریزدانه 29632مجموع 

دهند. همچنین براساس تعریف های فشرده و قطعات کوچک تشکیل میسکونی منطقه را بافتم

هکتار و  226.2حدود  2هکتار و ناحیه  329.6حدود  1معماری و شهرسازی، بافت فرسوده ناحیه 

 53هکتار از سطه منطقه را که معادل  450باشد که مجموعاً حدود هکتار می 243حدود  3ناحیه 

درصد( از مساحت منطقه را  30.6هکتار )معادل  250و  ت منطقه است را بافت فرسودهدرصد مساح

درصد از بافت فرسوده شهر  12دهند که این مقدار حدود های به شدت فرسوده تشکیل میبافت

 شود.تهران را شامل می
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 وضعیت بافت فرسوده منطقه ده به تفکیک نواحی و محالت -1جدول 

  
 (.20: 1390، 10داری منطقه منبع: )شهر

 

شود باالترین میزان فرسودی بافت مربوط به ناحیه یک این منطقه بها  گونه که مشاهده میهمان

     درصد فرسودگی بوده است. همچنین در ایهن رابطهه کمتهرین میهزان فرسهودگی بافهت مربهوط        95

 تشکیل داده است.  درصد از مساحت این ناحیه را بافت فرسوده 48که  3شود به ناحیه می

 

 روش تحقیق -5

تحقیق حاضر از ن ر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که با ترکیبی از روش توصیفی و 

من ور ای و پیمایشی به انجام رسیده است. در این پژوهش، بهتحلیلی و مبتنی بر اطالعات کتابخانه

عی، اعتماد نهادی، روابط سنجش سرمایه اجتماعی، چهار بُعد، رضایتمندی، مشارکت اجتما

عنوان متغیر وابسته سنجیده عنوان متغیرهای مستقل، با شاخ  تمایل به نوسازی بههمسایگی به

    شهر تهران  10منطقه  3شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق کلیه خانوارهای ناحیه 

اسناد و همچنین مشاهدات ترین دلیل انتخاب این ناحیه با توجه به آمار و که مهم باشد؛می

نگارندگان در قدمت باالی ساکنان این ناحیه و نقشی که این موضوع در حفظ ساختار محله داشته 

 بین در نفر 382 حجم با اینمونه کوکران، فرمول از استفاده با ابتدا برای این کار باشد.است، می

از ابزار پرسشنامه به سنجش شد و سپس با استفاده  انتخاب تصادفی صورتبه ناحیه ساکنین

های مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. در این پژوهش در بخش آمار شاخ 

توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و غیره استفاده شده است. همچنین در بخش آمار 

       و SPSS ،PLS Smartافزارهای های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرماستنباطی نیز داده

Arc GIS  هادادهوتحلیل قرار گرفتند. در این بخش از میانگین، انحراف معیار و واریانس یهتجزمورد 

ها و همچنین ضریب تأثیر هر یک از طور برای تحلیل روابط میان مؤلفهو همین SPSSدر محیط 

به  نیهمچن هره گرفته شده است.ب Smart PLSافزار به کمک نرم PLSسازی مسیری ها از مدلآن
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 Arcدر محیط نرم افزار  GWR من ور بررسی فضایی رابطه بین متغیرها در سطه ناحیه از روش 

GIS .بهره گرفته شد 

 

 
     فرسوده بافت بهسازی و نوسازی و اجتماعی سرمایه هایمؤلفه ارتباط تحلیلی مدل نمودار -3شکل 

   منبع: )نگارندگان(.  

 

 هال یافتهتحلی -6

 های توصیفی تحقیقیافته -6-1

تهران، بر اساس  10منطقه  3های سرمایه اجتماعی در ناحیه سنجش و ارزیابی مؤلفه من وربه

که ییازآنجاخانوار از شهروندان ساکن این ناحیه اقدام به پرسشگری شد.  382رابطه کوکران با 

های فردی و شرایط زندگی هر شخ  یژگیوهای سرمایه اجتماعی نسبی هستند و برخی از مؤلفه

ها دارد؛ بخشی از پرسشنامه به اطالعات توصیفی اختصاص داده تأثیر بسیاری در نحوه نگرش به آن

شد. آمار توصیفی پژوهش شامل؛ جنس، وضعیت تأهل، سطه تحصیالت، نوع فعالیت، مدت سکونت 

باشد. در آن ساکن هستند می در ناحیه، دلیل سکونت و نحوه تصرف ملکی که در حال حاضر

 نشان داده شده است. 2دهندگان در جدول شماره وضعیت اطالعات توصیفی پاسخ
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 مشخصات نمونه آماری -2جدول 
 درصد تعداد شرح درصد تعداد  شرح

 شغل   جنس  

 20 76 کارمند 63.60 243 مرد
 37.4 143 آزاد 36.40 139 زن

 26.4 101 بازنشسته تأهل
دارخانه 79.11 302 متأهل  35 9.1 
 3.2 12 کارگر 20.89 80 مجرد

 2.1 8 بیکار تحصیالت
سوادبی  1.8 7 سایر 7.5 29 

 مدت سکونت در محله 25.5 97 ابتدایی و راهنمایی
 10.9 42 کمتر از یک سال 34.7 133 دیپلم

1 – 5 32.2 123 تحصیالت دانشگاهی  74 19.5 
5 - 10  دلیل سکونت در محله   38 10 

10 - 15 9.6 36 محله در تولد  43 11.3 
سال 15بیش از  8.3 32 نزدیکی به اقوام  185 48.3 
 قومیت 18.8 72 دوست داشتن محله
 65 248 فارس 27.2 104 قیمت مناسب مسکن

 23.3 89 ترک 36.1 138 نزدیکی به محل کار
 2.9 12 کرد  نحوه تصرف ملکی 

 0.8 3 گیلک 72 275 مالک
 2.8 11 لر 25.9 99 مستأجر
 0.8 3 غیر ایرانی 2.1 8 سایر

 منبع: )نگارندگان(.

 

 های استنباطییافته -6-2

بههر اسههاس  10منطقههه  3در ایههن بخههش ابتههدا میههزان سههرمایه اجتمههاعی در سههطه ناحیههه    

و در  جداگانههه انجههام شههده اسههت صههورتبههههههای سههرمایه اجتمههاعی تحلیههل هههر یههک از شههاخ 

ی سههرمایه هههاشههاخ هههای آمههاری ارتبههاط و اولویههت هههر یههک از  ادامههه بهها اسههتفاده از تکنیههک 

 بر تمایل نوسازی ساکنین انجام شده است. ریتأثاجتماعی را در رابطه با میزان 
 

 ی سرمایه اجتماعی و تمایل نوسازیهاشاخصمیانگین، واریانس و انحراف معیار  -3جدول 

 منبع: )نگارندگان(.
 

 انحراف معیار واریانس میانگین شاخ 
 39. 153. 2.94 رضایتمندی

 61. 382. 2.33 مشارکت اجتماعی

 64. 410. 1.85 اعتماد نهادی

 95. 904. 2.36 روابط همسایگی

 40. 163. 2.37 سرمایه اجتماعی

 69. 477. 3.72 تمایل به نوسازی
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 در تعلههق احسههاس و منههدییترضهها میههزان سههنجش جهههت: رضللایتمندی: عامللل اول

 غهرور  احسهاس  محلهه،  در زنهدگی  از رضهایت  احسهاس  قبیهل  از ههایی یهه گو مطالعهه  مورد محدوده

 قههرار ارزیههابی مههورد غیههره و ناحیههه ایههن در زنههدگی از اولیههه نیازهههای ینتههأم محلههه، در زنههدگی از

 را اجتمهاعی  سهرمایه  یهها شهاخ   سهایر  چشهمگیری  طهرز  بهه  شهاخ   ایهن  اهمیت. است گرفته

 باشههد داشههته قههرار مناسههبی وضههعیت در شههاخ  ایههن میههزان اگههر. دهههدیمهه قههرار یرثتههأ تحههت

 در رضهایتمندی  میهزان  یافهت. خوشهبختانه   خواههد  افهزایش  مشهارکت  بهه  تمایهل  زیهاد احتمهال  به

هههای مسههاعدی در بههین سههایر شههاخ   وضههعیت در 2.94 میههانگین بهها مطالعههاتی ناحیههه سههطه

ایهن شهاخ     نکهه یبااشهود  یمه کهه مشهاهده    گونهه نهمها امها   اسهت  گرفتهه  سرمایه اجتماعی قرار

رتبههه اول در  عنههوانبههههههای دیگههر دارا بههوده و   بهتههرین وضههعیت را در بههین سههایر شههاخ    

ایهن از حهد متوسهط کهه عهدد سهه        بهاوجود شهود ولهی   ی سرمایه اجتماعی شهناخته مهی  هاشاخ 

ی سهرمایه اجتمهاعی   ایهن موضهوع را بایهد در پهایین بهودن کله       ؛ کهه باشهد تر میهست اندکی پایین

سههرمایه  یرگههذارتأث یهههاشههاخ  بههه توجههه جهههت ایههن از در سههطه ناحیههه جسههتجو کههرد و  

 .بود خواهد اهمیت حائز اجتماعی بیشتر

شههاخ  مشههارکت اجتمههاعی ریشههه در باورههها و      عامللل دو : مشللارکت اجتمللاعی:  

 طیهف لیکهرت   اعتقادات فرهنگی مهردم دارد، مقهدار ویهژه ایهن عامهل در ناحیهه مهورد مطالعهه در        

کههه مشههاهده  گونههههمههانکنههد. درصههد از واریههانس را تبیههین مههی 38.2اسههت کههه  2.33برابههر بهها 

تهر  هسهت نیهز پهایین    3شود میزان شهاخ  مشهارکت اجتمهاعی از حهد متوسهط کهه برابهر بها         می

کننهده آن اسهت کهه مشهارکت شههروندان بهرای رفهع مشهکالت، از         یهان باین موضهوع   ؛ کهباشدمی

تهوان در رابطهه بها پهایین     تهرین عهواملی کهه مهی    یکهی از مههم   ؛ کهه ی برخهوردار اسهت  میزان پایین

ههای گذشهته افهراد    آمدن میزان این شهاخ  در سهطه ناحیهه بیهان کهرد را بایهد ناشهی از تجربهه        

ههایی کهه در   رغهم پیگیهری و مشهارکت   یعله انهد کهه   گونه بیهان کهرده  یناها اکثر آن ؛ کهبیان نمود

 انهد انهد، امها بهه نتیجهه مناسهبی در ایهن رابطهه نرسهیده        انجهام داده  درگذشته رابطه با مسائل محله

 و همین عامل باعث ناامیدی از بهبود شرایط و کاهش مشارکت آنان شده است.

 عملکهرد  از رضهایت  میهزان  قبیهل  از ههایی گویهه  عامهل  ایهن  درعامل سو : اعتملاد نهلادی:   

 محلههه سههطه درههها آن بهها مههرتبط ملکههردع و وظههایف و بهها ییآشههنا محلههه، شههورای و شهههرداری

 ایههن کههه اسههت جهههت ایههن در شههاخ  ایههن سههنجش اهمیههت. اسههت گرفتههه قههرار بررسههی مههورد

 جهههت دولتههی نهادهههای و جامعههه افههراد متقابههل روابههط در اثرگههذار شاخصههیعنههوان بههه عامههل

 اعتمههاد سههنجش تحقیههق ایههن در. اسههت برخههوردار بههاالیی اهمیههت از سههازمانی هههایهمکههاری

 اهمیتههی دارای نوسههازی دفههاتر و شهههرداری سههازمان بهها افههراد مشههارکت جهههت در ینهههاد

 ارائهههبههاوجود  حتههی نباشههد مناسههبی وضههعیت در شههاخ  ایههن میههزان اگههر .العههاده اسههتفههون

 بسههیار فرسههوده بافههت بهسههازی و نوسههازی جهههت متقابههل همکههاری حههس توجههه قابههل تسهههیالت
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نههادی در سهطه ناحیهه مهورد      اعتمهاد  یهزان م 5 شهماره  جهدول  بهه  توجهه  بها . بهود  خواهد ضعیف

دارد و همچنههین ایههن شههاخ   قهرار  میههانگین متوسههط از کمتههر کهه  اسههت 1.85 مطالعهه برابههر بهها 

 های سرمایه اجتماعی دارا است.کمترین میزان را نیز در بین شاخ 

 در محلههی همسههایگان روابههط میههزان شههاخ  ایههن در :همسللایگی روابلل : عامللل چهللار 

 سهنجش  مهورد  همسهایگی  بهین  تعهامالت  سهایر  و داریامانهت  خهانوادگی،  وآمهدهای رفهت  با ارتباط

 اجتمهاعی  سهرمایه  سهازنده  مههم  یهها شهاخ   از یکهی عنهوان  بهه  شهاخ   ایهن . اسهت  گرفته قرار

 متهراژ  بهه  توجهه  بها . اسهت  برخهوردار  خاصهی  اهمیهت  از فرسهوده  یهها بافهت  نوسهازی  خصوص در

 قریههب ینینشههعقههب و پارکینهه  احههدا  جهههت شههتربی متههراژ بههه نیههاز و مسههکونی منههازل پههایین

 مسهکونی  منهازل  تجمیهع  بهه  نیهاز  موجهود،  تفضهیلی  یهها طهرح  بهه  توجهه  بها  موجود بافتاتفان به

 روابههط شهاخ   میهانگین . متأسهفانه  شهود مهی  احسههاس بسهیار  چنینهی یهن ا مشهکالت  رفهع  جههت 

 در تجمیهع  بهه  تمایهل  فهون،  گردیهده  مطهرح  موضهوعات  بهه  توجهه  بها  کهه  است 2.36 با همسایگی

 ایهن  شهوندگان پرسهش  اکثریهت  کهه  نهدارد  قهرار  مناسهبی  وضهعیت  در موجهود  فرسهوده  یهها بافت

 .اندکرده اعالم موفقیت در نوسازی ملک خویش عدم دالیل از یکی را موضوع

های فرسوده های سرمایه اجتماعی بر نوسازی بافتسنجش ضریب تأثیر مؤلفه -6-2-1

 (PLSسازی مسیری ادالت ساختاری )مدلشهری با استفاده از مدل مع

توان از روش مدل هایی که هدف، آزمون مدلی خاص از روابط بین متغیرها است میدر پژوهش

های مدل معادالت ساختاری یکی از روش PLSسازی مسیری معادالت ساختاری استفاده نمود. مدل

یرونی( و ساختاری )مدل گیری)مدل بشامل دو بخش اندازه PLSاست. یک مدل کامل مسیری 

گیرد و در قسمت ها موردبررسی قرار میگیری، ارتباط سؤاالت با سازهدرونی( است. در قسمت اندازه

ها موردتوجه هستند. با توجه به های موردبررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیهساختاری عامل

های معادالت توان از مدلها و وجود همبستگی الزم بین متغیرها مینرمال بودن توزیع داده

(. مدل مفهومی 113: 1391زاده و همکاران، ( استفاده کرد )غالمSmartPLSافزار ساختاری )نرم

شده ( ارائه4و ضریب مسیرها در شکل شماره ) PLSآزمون شده در حالت استاندارد یا الگوریتم 

ست، ضریب مسیر نامیده شده اها با یکدیگر نمایش دادهاست. اعدادی که بر روی مسیر سازه

شود. این اعداد بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه است و برای می

شود. اعدادی که بر روی مسیر بین بررسی میزان تأثیر مستقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه می

 عاملی است. نگر بارهای انعکاسی بیاشود در مدلها نمایش داده میها و معرفسازه

توان میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل که همان ابعاد ( می4با توجه به شکل شماره )

باشد را های فرسوده میچهارگانه مورد بررسی تحقیق هستند را بر متغیر وابسته که نوسازی بافت

رونی یا ساختاری تحقیق، بندی نمود. بر اساس مدل دسنجید و میزان تأثیر این ابعاد را نیز رتبه

های فرسوده دارای بیشترین تأثیرگذاری بر نوسازی بافت 0.487مؤلفه رضایتمندی با ضریب مسیر 
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در درجه دوم  0.263در محدوده موردمطالعه بوده است. بعد از آن مؤلفه روابط همسایگی با ضریب 

 ؛ وگیرندبر نوسازی قرار می در درجه سوم تأثیرگذاری 0.247و مؤلفه تعامالت اجتماعی با ضریب 

های دارای تأثیرگذاری کمتر بر نوسازی بافت 0.113درنهایت مؤلفه اعتماد نهادی با ضریب مسیر

سازی مسیر شهرداری تهران بر اساس مدل معادالت ساختاری )مدل 10منطقه  3فرسوده ناحیه 

PLS.بوده است ) 
 

 
 سازی مسیری پژوهشمدل ساختاری مدل -4شکل

 : )نگارندگان(.منبع

 

های فرسوده شهری با های سرمایه اجتماعی بر نوسازی بافتسنجش تأثیر مؤلفه -6-2-2

 (GWRاستفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی )

برای بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تمایل به نوسازی در ناحیه مورد مطالعه، ابزار 

عه آمار فضایی استفاده شده است؛ که برای این موضوع ( از مجموGWRرگرسیون وزنی جغرافیایی )

( وجود رابطه 2شود. نتایج حاصل از جدول شماره )میزان رابطه به همراه نقشه تولید شده ارائه می

( نحوه 5کند. همچنین نقشه شماره )بسیار زیاد بین متغیرهای مستقل و وابسته را اثبات می

. براساس این نقشه، هر چند دهدیمی آماری نشان هالوکبپراکنش فضایی این رابطه را در سطه 

که دو متغیر ذکر شده از ن ر وجود رابطه رگرسیونی ثابت دارای ارتباط بسیار قوی هستند، اما 

( نشان داده شده است، از ن ر فضایی وضعیت نامتوازنی از ارتباط 5که در نقشه شماره ) گونههمان

دارای ارتباط کم، برخی  هامکانو برخی  مورد مطالعه وجود داردبین این دو متغیر در سطه ناحیه 

ارتباط خاصی بین متغیر سرمایه اجتماعی و تمایل  هابلوکدارای ارتباط قوی و در باقی  هابلوکتک 

 .شودینمبه نوسازی دیده 
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 یبربیجبرآورد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی در بررسی رابطه بین کاربری ارضی و سرقت  -4جدول 
 شدهلیتعد Sigma AICc R2 R2 طول باند متغیر

 0.95 0.95 -3568.98 0.21 113.08 ی سرمایه اجتماعیهامؤلفه

 منبع: )نگارندگان(.
 

روند الگوی رگرسیون در تعیین توزیع الگوی تمایل به نوسازی و رابطۀ آن با سرمایه اجتماعی 

ی نیبشیپرامترهای مدل به میزان باالیی که خروجی پا دهدیمدر ناحیه مورد مطالعه، نشان 

مقادیر در اینجا مقادیر  نیترمهم. کندیم دیتائمبنی بر وجود رابطه بین این دو متغیر را  موردن ر

R2  وR2 شدهلیتعد (Adjusted R2 است که در حقیقت بیانگر خوبی و دقت مدل مورد استفاده )

باشد، به معنای آن است که متغیرهای توصیفی مورد تر ( نزدیک1است. هر چه این مقادیر به عدد )

ی تغییرات متغیر وابسته را توضیه دهند. در این بین با توجه به ضریب خوببه اندتوانستهاستفاده 

ی اجتماعی بر تمایل نوسازی ساکنان این هاییداراتوان گفت است، می 0.95که برابر با  R2 باالی

 ته است.داش ریتأثناحیه به میزان زیادی 
 

 
 سمنان شهر درروزنی بری و کشجیب سرقت جر  ارتباط میان کاربری اراضی و نقشه -5 شکل

 منبع: )نگارندگان(.

 

 گیرینتیجه

های نخبه محور، تکنوکرات و از باال به پایین در ها و برنامهدهد سیاستتجربه نشان می

را در پی داشته باشد به همین دلیل و  تواند موفقیت و نتیجه مورد انت ارهای فرسوده نمیبافت

رسد، دالیل متعدد دیگر توجه به اجتماعات محلی و مشارکت آنان در این فرایند ضروری به ن ر می

اند و تالش دارند با مشارکت مردم و استفاده از سرمایه ای از مدیران به آن واقفضرورتی که پاره
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توجه به نقش سرمایه اجتماعی در مباحث مربوط به  ها بر مشکالت فائق آیند. لذا بااجتماعی آن

های متأخر نوسازی شهری است که برخالف رویکردهای نیاز ه مبنای نوسازی شهری متأثر از دیدگاه

ها مبتنی بر استحقان جوامع هدف بودند، های آنهای گذشته که پیامدگرا بوده و برنامهدهه

مراتب بیشتری از پیامد یافته و طی آن فرآیند، اهمیت بهکنند که رویکردی دارایی ه مبنا اتخاذ می

نماید. این دیدگاه برای مشارکت مردم در فرایند نوسازی اهمیت سازی اجتماعی تأکید میبر ظرفیت

زیادی قائل شده و از این طریق سرمایه اجتماعی جوامع را همچون دارایی اولیه جهت نیل به اهداف 

طور کلی اهمیت سرمایه اجتماعی و لزوم توجه و تأمل به آن ین موارد بهآوردند. انوسازی بشمار می

نماید. به خاطر همین ریزی شهری را توجیه میطور خاص در برنامهریزی و بهدر فرایند برنامه

اهمیت در این مقاله سعی شد تا نقش سرمایه اجتماعی در تمایل بر نوسازی بافت فرسوده ناحیه سه 

 مورد سنجش قرار گیرد.منطقه ده تهران 

رغم طور کلی نتیجه حاصل از این مطالعه نشان داد که در محدوده مورد مطالعه علیبه

فرسودگی نسبی واحدها، بافت اجتماعی ناحیه از همگنی نسبی مناسبی به دلیل حضور ساکنان 

 10یش از درصد از ساکنان ب 60های تحقیق حدود زیرا طبق یافته اولیه در محل برخوردار است؛

صورت ملکی بوده ها نیز بهدرصد آن 72سال سابقه سکونت در ناحیه را داشته و نحوه تصرف مسکن 

رغم فرسودگی است. همین عوامل باعث شده است تا میزان شاخ  رضایتمندی در سطه محله علی

میانگین  طوری که این شاخ  باعنوان باالترین شاخ  شناخته شود بهو ناکارآمدی بافت ناحیه به

های چهارگانه سرمایه اجتماعی به خود در طیف لیکرت باالترین میزان را در بین شاخ  2.94

های سرمایه اجتماعی حتی گونه که بیان شد، میانگین کلی هیچ یک از شاخ اختصاص دهد. همان

اجتماعی رسد و در واقع میانگین کلی شاخ  سرمایه باشد نیز نمیمی 3به حد متوسط که برابر با 

که این موضوع نشان از پایین بودن سطه سرمایه اجتماعی در  باشد؛می 2.37در سطه ناحیه برابر با 

سطه ناحیه دارد. علیرغم این موضوع میزان تمایل به نوسازی در سطه محله از مقدار قابل قبولی 

و این  ار است؛از وضعیت مناسبی برخورد 3.72طوری که این شاخ  با میانگین برخوردار است به

موضوع نشان از آن دارد که در صورت وجود شرایط اکثر ساکنان تمایل زیادی به امر نوسازی نشان 

که این مورد را نیز باید ناشی از قدمت باالی  کنند؛داده و سعی در بهسازی و نوسازی منازل خود می

 کرد.اکثریت ساکنین ناحیه و نیز مالک بودن درصد زیادی از ساکنین عنوان 

های سرمایه اجتماعی ی شاخ بندتیاولوبه  PLSسپس با استفاده از مدل تحلیل مسیر 

متغیر  عنوانبه بر شاخ  تمایل به نوسازی رشانیتأثارتباط با میزان  مستقل درعنوان متغیرهای به

مؤلفه  ،PLSآمده از مدل ساختاری دستبر اساس نتایج بهوابسته مورد بررسی قرار گرفت. 

دارای بیشترین تأثیرگذاری بر تمایل به نوسازی ساکنین در  0.487یتمندی با ضریب مسیر رضا

روابط همسایگی، تعامالت اجتماعی و های مطالعه بوده است. بعدازآن به ترتیب مؤلفه محدوده مورد

بنابراین با شناخت میزان ؛ گیرندقرار می 0.113و  0.247، 0.263اعتماد نهادی با ضریب مسیر 
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توان ها میریزی در راستای ارتقاء این مؤلفهها و برنامهبندی آنها و اولویتتأثیر هر یک از این مؤلفه

این موضوع  کهدهد میزان تمایل به نوسازی را در محدوده موردمطالعه  باال برد. لذا نتایج نشان می

بافت فرسوده ناحیه به من ور بهسازی و نوسازی نشان دهندۀ آن است که در اولین گام باید به

های سرمایه اجتماعی همت گماشت. در این رابطه باید مدیریت شهری افزایش میزان شاخ 

بیشترین سعی خود را در افزایش شاخ  اعتماد نهادی بگذارد، زیرا اعتماد کلید طالیی مشارکت 

نانی که در اجرای شود، ابتدا تضمین های الزم برای ساکاست. برای باال بردن اعتماد پیشنهاد می

گذاری کنند داده شود، بطوری که افراد از ابتدا تا انتهای کار بدانندچه خواهند سرمایهنوسازی می

اتفاقاتی قرار است بیفتد. تا با افزایش اعتماد مردم به مسئولین و نهادهای زیربط نسبت به نوسازی و 

انگی باالی بافت عامل دیگر در جهت بهسازی بافت ناحیه تالش نمایند. همچنین با توجه به ریزد

افزایش تمایل به نوسازی را باید در گسترش روابط همسایگی بین ساکنین عنوان کرد زیرا برای 

من ور انجام طرح تجمیع است. ترین عامل رضایت همسایگان بههای تجمیع مهماجرای طرح

ه کامالً مستقیم و وابسته این همبستگی مستقیم این شاخ  با تمایل به نوسازی نیز نشان از رابط

های ترین عوامل و موانع در زمینه نوسازی بافتتوان مهمدو موضوع دارد. لذا بدین من ور می

 بندی کرد:فرسوده در سطه ناحیه را به صورت زیر طبقه

تمرکز صرف بر کالبد در تعریف  توجه صرف فق  بر بعد کالبدی در امر نوسازی ناحیه:

ی غفلت از مجموعه مشخصاتی است که در بافت اجتماعی و اقتصادی ناحیه فرسودگی به معنا

کنندگی بلکه از شود، رابطه متقابل بین این عوامل نه از جنس تقویتموجب بازتولید فرسودگی می

های یک موجودیت واحد است. بنابراین یکسویه نگری در طراحی نوسازی ناحیه، تاکید جنس مولفه

ترین توان از مهملبدی، غفلت از فرسودگی اجتماعی و اقتصادی بافت را میبر بافت و مشخصات کا

 موانع تحقق نوسازی در سطه ناحیه دانست .

در واقع اجرای قوانین های فرسوده: اجرای طرح یکسان و قوانین برابر برای همه بافت

قیت در نوسازی ترین عوامل دیگر در امر عدم موفیکسان و یک طرح خاص برای همه مناطق از مهم

بنابراین عدم توجه به بافت ناحیه و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن و یکسان  است،

شود. برای مثال اجبار در بحث احدا  پارکین  در همه گرفتن همه نواحی باعث شکست طرح می

ه، عامل مهمی در مناطق و به تبع آن نیاز به متراژ باال و به وجود آمدن بحث تجمیع در بافت فرسود

بحث عدم موفقیت طرح نوسازی باوجود محیا بودن سایر شرایط از قبیل تمایل باالی ساکنین به 

 این امر و همچنین مالک بودن اکثر آنان بوده است.

پیشینه و سوابق ذهنی ساکنین ناحیه از های زیرب : رفع بی اعتمادی مرد  به سازمان

هایی که توسط ینه منفی است. زیرا در بیشتر موارد طرحهای دولتی، خصوصا شهرداری پیشطرح

های کوچکی مانند رفع موانع و ها و طرحها یا شهرداری مورد انجام قرار گفته، حتی در بحثسازمان

ها یا زمان آن خیلی طوالنی شده و یا به خوبی اجرایی نشده است. براین اساس باید های خیابانچاله
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ها و شهرداری در سطه ناحیه اصالح شده و اعتماد مردم نسبت سازمان این ذهنیت مردم نسبت به

به اینکه دولت و شهرداری درصدد هستند تا در امر نوسازی بافت پشتیبان و حامی همه جانبه آنها 

 وجود آید.  هستند به

چندان مناسب باتوجه به فرسوده بودن بافت و وضعیت نهضعف اقتصادی ساکنین بافت: 

ترین موانع در امر نوسازی بحث وضعیت اقتصادی و در امر میزان درآمد، یکی از مهم ساکنین آن

چگونگی تامین مخارج آن است. لذا یکی از موضوعات، بحث ودیعه و مخارج برای اینکه در زمینه 

باشد. و بحث دوم در زمینه تخریب منزل و یا بهسازی آن در محلی سکونت موقت داشته باشند، می

ها و تسهیالت اعطایی و همچنین شیوه اعطاء و رسانی جامع به همه ساکنین در بحث وامععدم اطال

 چگونگی بازپرداخت آن توسط ساکنین است.

همچنین با توجه به موارد مطرح شده، پیشنهادات زیر برای بهبود شرایط سرمایه اجتماعی و 

 شود:های فرسوده محدوده مورد مطالعه توصیه مینوسازی بافت

گانه مردم، های سههای خصوصی که بسترساز تعامل بین گروهتوجه و تشکیل نهادها و سازمان -1

 های مجری باشند.کارشناسان و سازمان

هایی متناسب با فرهن  ساکنین ناحیه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی ها و طرحتعریف پروژه -2

 های توسعه.آنان برای افزایش اعتماد مردم نسبت به طرح

های کالبدی در سطه محله برای ارتقای کیفی محیط باهدف افزایش انگیزۀ افزایش دخالت -3

 ساکنان برای تداوم سکونت و تقویت وجوه بالقوۀ سرمایه اجتماعی در سطه محله.

اتکا بر وجوه بالفعل سرمایۀ اجتماعی در سطه محله در ارتقای الگوی مداخالت کالبدی از  -4

 سو در جهت مردمیو از آن محرک به سمت مشارکتی

 سازی اجتماعی در بین محالتریزی براساس نیاز و مشارکت مردم برای ظرفیتبرنامه -5

 های محالت در امر بهسازی و نوسازیقائل شدن نقش قانونی برای شورایاری -6

روی هایی برای پیادهها، امکانات تفریحی و مکانهای فضای سبز مانند پارکاختصاص کاربری -7

های متقابل بین اعضای ناحیه شده و درنتیجه سرمایه گیری و افزایش کنشساکنان باعث شکل

 یابد.اجتماعی در سطه ناحیه افزایش می

سازی ساکنین و های مختلف اجرای طرح به من ور آگاههای جامع در زمینهاطالع رسانی -8

 همچنین افزایش اعتماد نهادی مردم.
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