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بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر نوسازی بافت فرسوده نمونه موردی شهر قم
محمد قندهاری ،کارشناس ارشد طراحی شهری ،گروه شهرسازی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

چکیده:
یکی از بهترین روشها برای نیل بـه اهداف نوسازی و بهسازی ،استفاده از ظرفیت های سرمایه ی اجتماعی است؛ با توجه به اینکه شهروندان یکـی از مـو ر تـرین و
اصلی ترین ذی نفع در جریان نوسازی بافت های فرسوده هستند چنانچه ساکنان این نواحی سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را همـان روحیـه همکـاری اجتمـاعی،
ابتکار شخصی و سایر دارایی ها به میان نیاورند اقدامات دستگاه های دولتی نیز در این زمینه عقیم می ماند بر همین اساس در این تحقیق بـه تییـین نقـر سـرمایه
اجتماعی در نوسازی بافت فرسوده در شهر قم پرداخته شده است .تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی_علمی میباشد .جامعه آماری سـاکنان شـهر قـم و حنـم نمونـه بـا
فرمول کوکران برابر  320نفر است .گردآوری اطالعات میدانی و کتابخانه ای بوده و جهت تنزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  SPSSو  excelاستفاده شده و بـرای
تحلیل نتایج از آمار توصیفی و استنیاطی با همیستگی پیرسون و رگسیون چندگانه اننام شده که بر اساس نتایج انسنام اجتماعی با ضـری تـا یر  0.337بیشـترین
تا یر را در نوسازی بافت فرسوده داشته و مشارکت اجتماعی با ضری تأ یر 0.290در درتیه دوم و متغیر اعتماد اجتماعی با ضری تأ یر  0.161سومین عامـل تـأ یر
گذار بر نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد .و در نهایت پیشنهاداتی در زمینه نوسازی بافت فرسوده با سرمایه اجتماعی ارایه گردید.
کلید واژه :نوسازی؛ بافت فرسوده؛ سرمایه اجتماعی  ،شهر قم.

١

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

شماره 1

مهر 1397

 1-1مقدمه
در حال حاضر نوسازی بافت فرسوده ،یکی از دغدغه اصلی مدیریت شهری در کشور ما محسوب می شود در حالی که ابت شده است مداخلـه مسـتقیم و گسـترده
در بافت های فرسوده شهرها بسیار پرهزینه بوده و در عین حال سود اقتصادیی قابل توجهی نیز برای سرمایه گذاران در برندارد ،کماکان با اجرای طرح هـای نوسـازی،
بافت و ساخت اجتماعی محالت مسکونی مورد مداخله و حتی محالت مناور دستخوش تغییرات فراوانی شده و به همین دلیل بسیاری از مواقع ،طرح های نوسازی بـا
مقاومت های اجتماعی از سوی ساکنان روبرو می شود که هزینه اجرای این طرح ها را افزایر داده است .بدین ترتی عدم صـرفه اقتصـادی بـرای سـرمایه گـذاران و
ا رات نوسازی بر بافت های اجتماعی و اقتصادی محالت و شهرها موج شده تا جریان نوسازی که در ابتدا با مداخالت گسترده دولتی بـر محـالت فرسـوده تحمیـل
می گشت ،به تدریج به سمت برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از سرمایه اجتماعی محالت متمایل شود( .عالی پور و بیابانی مقـدم  )1 ،1390بافتهـای قـدیمی کـه در
طول زمان ،به صورت ارگانیك در پیونــد بــا منــابع و محــیط طییعــی ،اجتمــاعی و اقتصادی خود و با مشـارکت مـردم شـکل گرفتـه و تغییــر پذیرفتــهانـــد،
اکنــون نیــز بــرای برقــرار ی و انطیــاق نیازمنــدیهــای امــروز و فــردای آن بافــت ،حضــور و مشارکت همان مردم جزء الینفك ساماندهی محسـوب میشــود
(شـرکت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شهری ایران )1389 ،یکی از بهترین روشها برای نیل بـه اهداف نوسازی و بهسازی ،استفاده از ظرفیـت هـای سـرمایه ی
اجتماعی است؛ به طوری که میـزان اعتمـاد و مشارکت مردم به نهادهای دولتی در ارتیاط بـا بافتهـای فرسـوده ی شـهری از جملـه شـهرداری ،ســازمان نوسـازی و
بهسازی و ...و همچنین شرکتهای تسهیلگری نوسازی بافتهـای فرسـوده شـهری ،ارتیـاط مستقیمی با میزان سرمایه ی اجتماعی افراد دارد( .حاتمی نـااد و همکـاران
 .)66 ،1393اهمیـت سـرمایه اجتمـاعی در فرآینـد نوسـازی شـهری از آن جهت محسوس تر خواهد بود که مداخله در بافتهای فرسـوده در بیشـتر مـوارد در ظـرف
مکـانی محلـه اننـام شده و لذا سرمایه های اجتماعی مـیتواننـد در درجـه اول ،با توجه به مفهـوم محلـه و بـه دلیـل مشـترکات ،عالیق و روابط چهــره بــه چهــره
سـاکنان آن ،در ایـن مکان نمود بیشتری داشـته باشـند و در عـین حـال بـا شـــامل شـــدن ارزشهـــایی چـــون اعتمـــاد اجتمـــاعی ،همیسـتگی اجتمـاعی و
یکپارچگی اجتماعی بـه عنـوان ظرفیتهای درونی و ـروتهـای پنهـان در محـالت ،یك اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال را نویـد بخـر باشند (نعمتی.)54:1389 ،
با توجه به اینکه شهروندان یکی از مو ر ترین و اصلی ترین ذی نفع در جریان نوسازی بافت های فرسوده هستند چنانچه ساکنان ایـن نـواحی سـرمایه اجتمـاعی و
اقتصادی خود را ه مان روحیه همکاری اجتماعی ،ابتکار شخصی و سایر دارایی ها (به صورت زمین ،سرقفلی ،و دارایی های نقدی و غیر نقدی) است بـه میـان نیاورنـد
اقدامات دستگاه های دولتی نیز در این زمینه عقیم می ماند .لذا با توجه به عدم توانایی مالی (در صورت داشتن توانایی ارگان های دولتی چون شهروندان را به عنـوان
اصلی ترین ذی نفع شهر در نظر نگرفته اند باعث شکست و عقیم ماندن اقدامات در زمینه نوسازی خواهد شد) و عدم درک صحیح از نیازهـای اجتمـاعی و فرهنگـی و
کالیدی و مشکالت ورا تی و قانونی امالک و مقاومت مردم به دلیل اینکه مالکیت مهمترین دارایی آنها است ،محدودیت زمانی (هرچه سریعتر باید نسـیت بـه نوسـازی
پالک های فرسوده اقدام کرد تا پالک هایی که نوساز هستند نیز به میزان فرسودگی اضافه نشوند) و ایمن سازی و تعـادل بخشـی و حیـات بخشـی و ظرفیـت سـازی
ضرورت دارد که از سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه نهفته مو ر در نوسازی بافت های فرسوده توجه شـود .بـا توجـه بـه اظهـار نظرهـای مرتضـی سـقا یان
شهرداری شهر قم در مورد ساماندهی بافت فرسوده قم بیان کرد:در جهت نوسازی و احیای بافت فرسوده باید بخر خصوصـی وارد میـدان شـود از ایـن رو الزم اسـت
شرایط برای فعالیت بخر خصوصی و رفع موانع و تسهیالت مناس در نظر گرفته شود .با با توجه به این بیانیات ورود بخر خصوصی جهـت نوسـازی بافـت فرسـوده
شهر قم چند برابر احساس می شود .و با توجه به اینکه یکی از مهمترین رسالت در نوسازی بافت های فرسوده نوسازی و بهیود محیط کالیـدی و اجتمـاعی اسـت؛ امـا
به دلیل بی اعتمادی که در بین ساکنان بافت های فرسوده از جمله ساکنان بافت های ناکارآمد اتفاق افتاده است و از طرف دیگر توانایی دولت نیز نه از نظـر نهـادی و
نه از نظر اقتصادی جهت نوسازی این بافت ها کافی نیست و این امر باعث گردیده که در نوسازی بافت های فرسوده تعلل ایناد شود در صورتی کـه اقـدامی مـو ر بـا
یك رویکرد کارا که امر نوسازی را تسهیل کند و باعث مشارکت دو سویه بخر خصوی (مردم) و بخر عمومی (ارگان های دولتی و سـازندگان) نشـود از یـك طـرف
باعث فرسوده شدن بیشتر بلوک های ناپایدار و فرسوده خواهد شد و از طرف دیگر به دلیل مشکالت اجتماعی و کالیدی که در این بلوک ها بر حـوزه بالفصـل خواهـد
گذاشت موج فرسوده شدن بلوک های پایدار نیز می گردد .با توجه به حنم باالی فرسودگی در شهر قم و عـدم توانـایی مـالی و همچنـین عـدم اعتمـاد مـردم بـه
ارگان های دولتی و شهرداری به دلیل پروژه های ناموفق و بی خانه شدن خیل عظیمی از مردم که در محل زندگی آنها (مثال نـواب) پـروژه نوسـازی بـدون توجـه بـه
مشارکت مردم به اجرا گذاشته شد در نمونه موردی مطالعه با توجه به پیوستگی و اعتماد اجتماعی الزم است جهت تسهیل و تسریع در امر نوسازی بـه سـرمایه هـای
اجتماعی موجود پناه برد.

 2 -1سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته :
حاتمی نااد و همکاران ( )1393مقاله ای تحت عنوان؛ واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محالت شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده منطقه نه تهران که در منلـه
آمایر جغرافیایی فضا ،سال چهارم ،شماره مسلسل سیزدهم ،پاییز  1393به چاپ رسانده است .در این تحقیق به بررسی میزان تأ یر مولفه هـای سـرمایه اجتمـاعی و
تأ یر میزان هر یك از شاخصهای آن در مشارکت ساکنـان بافتهای فرسوده منطقه ی  2شهرداری تهران پرداخته میشود .روش تحقیق این مقالـه ،توصـیفی -تحلیلـی
بوده و برای بررسی سطح سرمایهی اجتماعی افراد و همچنین میزان تمایل آنها به مشارکت در بافتهای فرسوده ،از ابزار پرسشنامه بهره گرفتـه شـده اسـت .همچنـین
برای آزمون فرضیات تحقیـق از نرمافزار  SPSSو تحلیلهای آماری پیرسون ،آزمون تفاوت میانگین ، Tتحلیل واریـان یـك طرفـه و تحلیـل رگرسـیون چنـدمتغیره
استفاده شده است .نتایج آزمون نش اندهندهی این است که مؤلفه های سرمایهی اجتماعی ،نقر زیادی در تییین میزان مشارکت ساکنان بافت فرسـوده در بهسـازی و
نوسازی دارد و با تأکید بیشتر بر ظرفیت سرمایهی اجتماعی ساکنان این بافتها میتوان از این عامل برای تسریع در روند نوسازی و بهسـازی بافتهـای فرسـوده شـهری
استفاده کرد.
موسوی و همکاران ( )1391مقاله ای تحت عنوان بررسی نقر سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده سردشت مطالعـات و پاوهشـهای شـهری و
منطقهای ،سال چهارم ،شماره پانزدهم ،زمستان  1391به چاپ رسانده است؛ این پاوهر با هدف تحلیـل فضـایی رابطــه میــان ســرمایه اجتمـاعی و برنامـه هـای
نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر سردشت اسـت روش پـاوهر توصـیفی -تحلیلـی است .جامعه آماری 10 ،محله بافـت فرسـوده بـا  25شـاخ مختلـب بـرای
سننر وضعیت موجود در شاخصهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی و تعداد  512نفـر از سـاکنان محـالت بـرای مقولـه سـرمایه اجتمـاعی در  5مؤلفـه اســت .بـا
بهره گیری از مدل تاپسی و روش وزندهی آنتروپی به رتیهیندی محالت شهر سردشت در شاخ اجتمـاعی ،اقتصادی ،فرهنگـی و  ...پرداختـه شـده اسـت نتــایج
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نشـان مـیدهـد مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با نوسـازی و بهسـازی بافـت فرسـوده محالت و عالقـه بـه جامعـه ،روابـط
خانوادگی و دوستان به دلیل ارتیـاط ضـعیب بـا نوسـازی و بهسـازی ،معنـادار نیست.
زنگنه و همکاران ( )1393مقاله ای تحت عنوان تا یر تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی بر بهسازی مشارکتی محالت قدیمی سیزوار ،در  ،منله پـاوهر و برنـامهریزی
شهری ،سال پننم ،شماره نوزدهم ،زمستان  ،1393به چاپ رسانده است .در این تحقیـق سـعی شـده اسـت سـطح تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در محلـه قـدیمی
سرده سیزوار مورد سـننر قـرار گیـرد و نقـر ایـن متغیرهـا بـر میـزان مشارکت ساکنان در توسعه محله مورد تحلیل قرار گیرد .رویکـرد کلـی در تحقیـق حاضـر
توصیفی-تحلیلی است و ترکییـی از روشها ی کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است .بـرای تحلیـل داده نیـز از روشـهای آمـاری
شامل آزمـون  tتـك نمونه ای ،همیستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است  .نتایج نشان میدهد که سطح سرمایه اجتمـاعی و تعلــق مکــانی در محلـه مـورد
مطالعه باالتر از حد متوسط است.همچنین این دو متغیر تا یر معنادار بر سطح مشارکت ساکنان در برنامههـا ی بهسازی محله دارد .ها بنابراین ضـروری اسـت کـه در
برنامه ریزی ی مر تیط با این محله سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی مـورد توجه مسئولین شهری و برنامـه ریـزان واقـع شـود و در جهـت حفــ اعتمــاد اجتمــاعی -
مخصوصـا اعتمـاد مـردم نسـیت بـه مدیریت شهری که یکی از مهمترین جنیه یها سـرمایه اجتمـاعی اسـت  -و نیـز حـ تعلــق و دلیســتگی افــراد بــه محــل
سکونتشان تالش شود.
نظم فر و عطار ( )1393تحقیقی تحت عنوان نقر سرمایة اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسودة شهری در بافت فرسوده شهر اردبیـل اننـام داده
اند که در منله جغرافیا و آمایر شهری_منطقه ای ،شماره  ، 12پاییز 1393به چاپ رسانده است .در این مقاله روش توصیفی-تحلیلی یکی از ارکان مهم طـرح هـای
ساماندهی این نوع بافت ها یعنی مشارکت ساکنان را در ارتیاط با وضعیت سرمایة اجتماعی محالت بافت فرسـوده مـورد تنزیـه و تحلیـل قـرار دهـد .نتـایج پـاوهر
معناداری باالی رابطة میان دو شاخ  ،میزان احساس تعلق به محله و میزان اعتماد نهادی محله با میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده و همچنـین عـدم معنـاداری
رابطه بین شاخ میزان همیستگی اجتماعی و میزان مشارکت ساکنان را در فرایند نوسازی بافت فرسودة شهری نشان می دهد.
حصاری و خستو ( )1393مقاله ای تحت عنوان نقر سرمایه اجتماعی درفرایند نوسازی بافت فرسـوده شـهری در محلـه بلورسـازی منطقـه  17در همـایر ملـی
همایر ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی ،سال  1393به چاپ رسانده است .روش تحقیق در پاوهر حاضر توصیفی ˚استنیاطی می باشـد .بـا اسـتفاده
از روش های آماری آزمون رگرسیون و ضری همیستگی پیرسون و اتکاء بر ارزش هر یك از متغیرها در محدوده مورد مطالعه ،فرضیه تحقیق نیـز مـورد آزمـون قـرار
گرفت نتینه پاوهر حاضر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی درمحیط های زندگی عاملی در جهت ارتقاء فرایند نوسازی شـهری بـوده و همچنـین وجـود سـرمایه
اجتماعی سی افزایر سرعت نوسازی می شود که با آزمون همیستگی پیرسون مورد تا ید قرار گرفته اسـت .بـه ایـن ترتیـ رابطـه ی کـه بـین نوسـازی وسـرمایه
اجتماعی برقرار می گردد ،پتانسیل اجرای نوسازی شهری و به دنیال آن مشارکت و سرعت عمل در نوس ازی را بیشـتر نمـوده و نوسـازی اننـام شـده را مقیـول تـر و
مطلوب تر خواهد نمود.همچنین تحقیقات دیگری نیز توسط محققینی چون «رزکانی و فرشچین ( )1392تحت عنوان نقر سرمایه اجتماعی در رونـد نوسـازی بافـت
فرسوده شهرها با بررسی نمونه موردی محله امامزاده عیدا ...تهران» و «خاک زند و اسدی ( ) 1393تحت عنـوان  :بـازآفرینی مرکـز محلـه بـا رویکـرد ارتقـاء تعـامالت
اجتماعی در بافت تاریخی عودالجان» و  ...اننام شده است.
منیدی ( )1393پایان نامه ای تحت عنوان توانمندسازی بافتهای کهن شهری با تأکید بر سرمایهی اجتماعی مطالعه موردی :بافـت فرسـوده شـهر بوکـان اننـام
داده است .در این پایان نامه با روش "جامع مرمت شهری" و رویکرد "انسان گرایانه" و به کمك "فعالیت و کـار روشـنفکران" ،بخصـو روشـنفکران محلـی ،جهـت
ارتقاء سرمایه اجتماعی در راستای توانمندسازی اجتماعات محلی و بهیود کیفیت زندگی و اینـاد آرامـر و آسـایر در بـین شـهروندانم محلـه ،اقـدام بـه بهسـازی و
نوسازی بافت مورد نظر شده است .نتایج تحقیق بیانگر این مطل است که روشنفکرانم محلی می توانند در توانمندساختن اجتماعات محلی تا یر مثیت داشته باشـند و
عوامل قوت و فرصت تا یر بهتری از عوامل ضعب و تهدید در ایفای نقر روشنفکران در توانمندسازی اجتماعات محله دارند .در این راستا مدیران شهری و شـهروندان
بیشتر از روشنفکران به حل مسایل بافت فرسوده توسط روشنفکران تاکید دارند .
خدابخر ( )1390پایان نامه ای تحت عنوان ارزیابی نقر سرمایه اجتماعی دراستراتای های مداخله دربافت های فرسوده شهری نمونـه مـوردی ( بافـت فرسـوده
محله ی طی منطقه  15تهران ) اننام داده است .در این پاوهر به دنیال تییین رابطه الگوهای مداخله در بافت فرسـوده و شـاخ هـای سـرمایه اجتمـاعی اسـت.
عمده ترین سوال پاوهر این است که چگونه می توان با دیدگاهی خرد در بافت های فرسوده و توجه به شاخ های سـرمایه اجتمـاعی ،در بافـت فرسـوده مداخلـه
نمود .اصلی ترین هدف این پاوهر کارآمد سازی استراتای های مداخله در بافت فرسوده و تالش در جهت ارتقاء شرایط سـکونت در بافـت فرسـوده محلـه طیـ بـا
تاکید بر ظرفیت های سرمایه اجتماعی .روش مورد استفاده در این پاوهر روش پیمایر است .همچنین به منظور دستیابی به اهداف از سه روش تحقیـق توصـیفی،
موردی  -زمینهای و همیستگی  -همخوانی استفاده شده است .نتایج حاصل از این پاوهر نشان می دهد هرچـه سـرمایه اجتمـاعی و ابزارهـای آن در بـین سـاکنین
باالتر باشد میل به ایناد تغییرات مثیت و نوسازی و بازسازی در بین ساکنین بیشتر می شود  .ز دیگر نتایج این پاوهر می توان به این نکته اشاره کـرد ،در مـواردی
که ساکنین سرمایه اجتماعی پایینی داشتند تمایل خود را به دو صورت نشان می دادند .یکی در صورتی که خانوارها از تمکن مالی برخوردار نیودند تمایل به مرمـت و
تعمیر واحد مسکونی فرسوده خود داشتند .دوم اینکه در صورتی که خانوار به لحاظ اقتصادی از وضعیت خوبی برخوردار بود تمایل داشتند واحد مسـکونی خـود را بـه
صورت انفرادی و با هزینه شخصی بسازند و یا اینکه تمایل داشتند محله را ترک کنند .
فریدنااد ( )1389پایان نامه ای تحت ع نوان بررسی رویکرد دارایی مینا در بهسازی محالت فرسوده شهری با تاکید بر سرمایههای اجتماعی (نمونـه مـوردی :محلـه
خوببخت تهران) اننام داده است .هدف از این پاوهر بررسی نقر رویکرد دارایی مینا در بهسازی محلههای دارای بافت فرسوده میباشد .این پاوهر یك «تحقیـق
نظری ،همیستگی و کمی» است .داده های اولیه از طریق مشاهده میدانی و پرسشنامه و جلسههای بحث گروهی حاصل شدند .دادههای انویه با مطالعه کتابخانـهای و
متون موجود و پاوهر های گذشته در مورد محله شهید خوبیخت و طرح تفضیلی منطقه  15شهر تهران به دست آمدند .اعتیار این پاوهر بر اساس اعتیار محتـوایی
است .در تنزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شده است .از آنجا که یکی از مهمترین ظرفیتهای هر محله سرمایه اجتماعی آن است لـذا در ایـن نوشـتار
به مطالعه سه شاخ از سرمایه اجتماعی (پیوندهای همسایگی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) به منظور استفاده از این ظرفیتها در بهسازی محلـه خوبیخـت
در منطقه  15تهران پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در محله خوب بخت در سـطح پـایینی قـرار دارد و عـالوه بـر آن بـر بهسـازی محلـه

٣

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

شماره 1

مهر 1397

خوببخت تا یر مستقیم دارند .لذا الزم است تا برنامهریز با توجه به حوزه تصمیمسازی خود در جهت اتخاذ راهکارها و ارا ه پیشنهادات در مواردی کـه اختیـارات الزم
را ندارد ،در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی در محله خوببخت تالش کند .
رخشانی ( )1393پایان نامه ای تحت عنوان بررسی و برنامه ریزی نقر سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت فرسوده شهری زابل اننام داده اسـت .هـدف ایـن پـاوهر
تحلیل فضایی رابطه میان سرمایه اجتماعی و برنامه های بافت فرسوده بهسازی و نوسازی(با تاکید بیشـتر بـر بهسـازی) شـهر زابـل اسـت .روش پـاوهر توصـیفی ˚
تحلیلی است .جامعه آماری ،بافت فرسوده شهر زابل در  5ناحیه با  4شاخ کلی(جمعیتی ،اقتصادی ،کالیدی و اجتماعی) و  25زیر شاخ بـرای سـننر وضـعیت
موجود می باشد و تعداد  322نفر از ساکنان محالت برای مقوله سـرمایه اجتمـاعی در  5مولفـه اسـت .بـا بهـره گیـری از مـدل  Electre- TRIو روش وزن دهـی
آنتروپی به رتیه بندی نواحی شهر زابل در شاخ اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است .نتایج نشان می دهد مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعـاون
و همیاری دارای رابطه معنادار با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محالت و عالقه به جامعه ،روابط خانوادگی و دوستان به دلیل ارتیاط ضعیب بـا نوسـازی و بهسـازی،
معنادار نیست .
هاشمی و همکاران ( )2014مقاله ای تحت عنوان تنزیه و تحلیل ساختار اقتصادی_اجتماعی بافت فرسوده شهری روی محله مهراباد بناب کار کرده انـد .هـدف
از این مقاله تنزیهو تحلیل ساختارفیزیکی  ،اجتماعی ،اقتصادی محله مهراباد شهر بناب است که هسته اولیه شهر است .روش تحقیق مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق
توصیفی_ تحلیلی است که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری پرسشنامه و مشاهدات میدانی اقدام به جمـع آوری شـاخ هـای اقتصـادی ،اجتمـاعی،
زیست محیطی ،کالیدی و نهادی نموده است .نتایج تحقیق بیانگر این است که با توجه به وجود ساکنان کم درآمد در این محله بـه دلیـل وجـود سـرمایه اجتمـاعی
میزان باالیی از مشارکت عمومی وجود دارد .مولفه مهمی در مشارکت مو ر است می تاون به هیات امنای مساجد اشاره نمود.
ژای و کام در سال  2013مقاله ای تحت عنوان بازسازی شهری و سرمایه اجتماعی در چین که بر روی منطقه مسلمان نشین برج طیل در شهر شیان کـار کـرده انـد.
این مقاله به طور کلی به این اشاره می کند که عقاید قومی و مذهیی مسلمانان ،پیوند خویشاوندی ،دلیستگی مکانی قوی در مراحل اولیـه نوسـازی بافـت محلـه بـرج
طیل باعث عدم اجرای این طرح گردیده است اما در نهایت دولت محلی با مشارکت و استفاده از سرمایه اجتماعی این محله موفق به اجـرای طـرح نوسـازی در محلـه
برچ اصطیل میگردد.کرنز در سال  2004مقاله ای تحت عنوان سرمایه اجتماعی نوسازی و سیاست های شهری اننام داده اسـت .ایـن مقالـه در مرحلـه اول در صـدد
است که چطور می توان از سرمایه اجت ماعی به عنوان یك گفتمان سیاسی برای گروه های محروم جامعـه بهـره گرفـت سـپ سـرمایه اجتمـاعی را در بعـد فـردی و
اجتماعی تعریب کرده است سوما نشان داده است که چگونه انسنام اجتماعی و سرمایه اجتماعی می تواند در راستای اهداف و سیاست های شهری مننر بـه تندیـد
حیات محله شود و در نهایت به این اشاره نموده است که در حال حاضر دولت های محلی چرا از سرمایه اجتماعی استفاده می کنند.

 3-1فرضیه های تحقیق :
به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسوده رابطه مثیت و معنی داری وجود دارد.
فرض بر این است که انسنام اجتماعی می تواند در تسهیل و تسریع امر نوسازی مو ر باشد.
به نظر می رسد مشارکت باالی اجتماعی در امر نوسازی بافت فرسوده مو ر است.
 1-3-1بافت فرسوده شهری
بافت های فرسوده شهری بافت هایی هستند که از روند توسعه شهری عق افتاده اند و نوسازی آنها خارج از توان نیرو های بازار و ساکنان ایـن بافـت هاسـت .از ایـن
رو ضرورت دارد که دولت ،مدیریت شهری به ویاه شهرداری در رفع معضالت این بافت ها و تأمین حداقل سرانه های رفاهی این بافت ها اقدام کنند (بدری. )1385 ،

4-1مبانی نظری
1

 1-4-1فرسودگی :
فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود:
فرسودگی نسیی و کامل :فرسودگی نسیی فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالید یا فعالیت رخنه می کنـد .فرسـودگی کامـل فرسـودگی
است که در هر دو عنصر مهم فضای شهری یعنی کالید و فعالیت رخنه میکند (حیییی ،مقصودی.)15 :1386،
جدول شماره  :1میزان فرسودگی فضای شهری بر اساس نوع معادله ،میزان و نوع فرسودگی ،نوع مرمت ،نوع اقدام ،مدت زمان اقدام ،نوع طرح ،نحوه استفاده ا ز زمین و
بنا و مقیاس.
نوع

نوع اقدام

معادله

میزان فرسودگی

نوع فرسودگی

فضای شهری

فضای شهری

مرمت

اول

فرسودگی نسیی
فضای شهری

فعالیت (عملکرد)

بهسازی

ایفا

کوتاه مدت
( 5-0سال)

مدت زمان

نوع طرح
اجرایی

تغییر ،تدقیق کاربری،
تاکید بر شکل بنا
تاکید بر کاربری تغییر
در شکل

در حد محله و
برزن

دوم

فرسودگی نسیی
فضای شهری

کالیدی (شکل)

نوسازی

احیا

میان مدت
( 15-0سال)

طراحی

تنظیم کاربری ،تعریب
شکل بنا

در مقیاس شهر
یا بخشی از شهر

سوم

فرسودگی کامل فضای
شهری

فعالیت -کالید

بازسازی

تخری و
ساخت
مندد

بلند مدت
( 25-0سال)

برنامه ریزی

اقدام

نحوه استفاده از زمین

مقیاس
در حد زیر محله
و کوی

و بنا

(مأخذ :حیییی و مقصودی)17 :1386،

٤

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال اول

2-4-1

شماره 1

مهر 1397

سرمایه اجتماعی

 1-2-4-1تعاریف سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که تعاریب گوناگونی در مورد آن ارا ه شده است  .به منظور تییین فضای مفهومی ایـن اصـطالح از واژگـان و تعـابیر مختلفـی
چـون انـرژی اجتمـاعی ) ، (Social Energyروحیـه محلـی ) ،(Community Spiritپیوسـتگی هـای اجتمـاعی ) ، (Social Bondsزنـدگی محلـی
)(Community Lifeو چس اجتماعی ) (Social Glueو ...استفاده شده است  .برخی از صاح نظران  ،سرمایه اجتماعی را منموعه ای از روابط ،تعامالت و
شیکه های اجتماعی که در میان افراد و گروه های اجتماعی وجود داشته و موج گرمی روابط اجتماعی و تسهیل کنر اجتماعی می گردد ،تعریب نموده انـد  .بـه
نظر پاتنام ویاگی های حیات اجتماعی ،شیکه ها ،هننارها و اعتماد ،مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا با یکدیگر عمل نموده و به صورت مو رتر و کاراتر اهـداف
مشترکشان را محقق سازند .در نتینه سرمایه اجتماعی به پیوندهای اجتماعی و هننارها و اعتماد مالزم با آن اشاره دارد : 14( .الوانی و سیدتقوی)1381 ،
غفاری به نقل از کاراکن و جانسون سرمایه اجتماعی را بیانگر شدت و کیفیت روابط و تعامالت بین افراد گروه ها ،احساس تعهد و اعتماد دو جانیه نسیت به هننارها
و ارزش های مشترک دانسته و بعنوان یك ح تعلق و همیستگی ،پایه مهم پیوستگی اجتماعی تعریب می نماید.
تعریب گسترده کلمن از سرمایه اجتماعی در طرح یك تئوری اجتماعی بکار گرفته شد  .او اظهار مینمود که شیکه های اجتماعی می توانند ارتیاطات نزدیك تـر را
بین مردم تقویت نموده و موج تقویت التزامات و ضمانت اجرایی قوانین در اجتماعات محله ای گردند.
بوردیو نشان داد که چگونه سرمایه اجتماعی موجود در کنار سرمایه فرهنگی و اقتصادی می تواند بخشی از استراتای برای افراد و گروه ها در جهت باز تولید سرمایه
بیشتر اجتماعی و یا تیدیل آن به دیگر صورتهای سرمایه باشد.
هیرشمن مفهوم انرژی اجتماعی را بکار می برد و اظهار می دارد که از سه جزء تشکیل شده است:
 -1دوستی که تماس های شخصی را مورد اهمیت قرار می دهد.
 -2ایده آل ها که شامل پنداره های مشترک میتنی بر ارزش هاست.
 -3آگاهی ها که گروه ها و افراد را در ارایه راه حل های جدید برای حل مسا ل و مشکالتشان قادر می سازد : 14( .الوانی و سیدتقوی)1381 ،
کلمن  :سرمایه اجتماعی شامل یك چارچوب اجتماعی است که موج تسهیل روابط میان افراد درون این چارچوب می شود.
لوری  :منموعه منابعی که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی وجود دارد و برای رشد اجتماعی افراد سودمند است.
فوکویاما  :منموعه ای از هننارها یا ارزش های غیر رسمی
بانك جهانی  :روت ملی که در برگیرنده نهادها ،روابط و هننارهایی که کیفیت و کمیت تعامالت اجتماعی را شکل می دهد.
کوهن و بروساک  :شامل پیوندهای فعال ذخیره شده در میان اعضای جامعه چون اعتماد ،فهم متقابل ،ارزش ها و رفتارهای مشترک که عمل همکاری را امکان پذیر
می سازد : 14( .الوانی و سیدتقوی)1381 ،

3-4-1شاخص های کلیدی سرمایه اجتماعی
1-3-4-1مشارکت:
مشارکت جزء اساسی هر شیکه یا گروه اجتماعی است که سی تعامل بین افراد شده و احساس تعهد ایناد مینماید .تعاریب متعـددی از سـرمایه اجتمـاعی شـده
است ،توسلی مشارکت کردن را به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکـاری داشـتن (توسـلی ،ب:1382
 ) 65دانسته است .علوی تیار مشارکت را چنین تعریب نموده است:مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخا در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمی انگیـزد تـا
برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریك شوند( .علوی تیار.)15 :1380،
الزم به ذکر است که  :الیته هر نوع مشارکت ،سرمایة اجتماعی بوجود نمی آورد ،در این مورد ما باید به کیفیت مشارکت توجه داشته باشیم ،مگر مشـارکتهایی کـه بـه
جای تعقی اهداف و منابع شخصی به دنیال تأمین منافع جمعی باشند( .قیادی)51: 1381 ،
آنشتاین مشارکت را «نوعی توزیع مندد قدرت می داند که به سی آن شهروندانی که در حال حاضـر در فراینـد سیاسـی اقتصـادی کنـار گذاشـته شـده انـد را قـادر
میسازد تا به تدریج در آینده شرکت داده شوند»(ازکیا و غفاری )291:1383،و سامو ل پل مشارکت را مرتیط بـا مفهـوم توسـعه و در سـطح محلـی اینگونـه تعریـب
میکند« :مشارکت محلی فرایندی است فعال که در آن بهرهمندان به جای آنکه صرفاً سهمی از مزایای پروژه دریافت کنند ،بر جهتگیری و اجرای پـروژههـای توسـعه
تا یر میگذارند .پل اهداف زیر را برای مشارکت بر میشمارد .1 :مشارکت در هزینههای پروژه (پرداخـت پـول ،اننـام دادن کـار یـا ارا ـه کـاال)؛  .2افـزایر کـارآیی و
ا ربخشی پروژه (ارا ه مشاوره و دخالت در اجرای آن)؛  .3توانمندسازی بهره برداران از طریـق آموزشـهای رسـمی و غیـر رسـمی و فعالیتهـای آگـاهیبخـر (هماننـد
گروههایی که به اتکای خود خانهسازی میکنند)؛  .4افزایر اختیار (تسلط بخشهای محروم جامعه بر منابع و تصمیماتی که بر زندگیشان تا یر میگذارد)» (سـعیدی،
 )10:1382و به بیان دیگر و با عنایت به نظریات مدرن در توسعه ،مشارکت را میتوان این گونه تعریب نمود :مشارکت فرایندی است میتنی بر خرد جمعـی و رفتـاری
است آگاهانه و داوطلیانه که «شرکت همه افراد ذینفع در همه ابعاد برنامه ریزی و تصمیم گیری ،مدیریت ،اجرا ،ارزیابی و کنترل  ،تقسیم منافع و سود بـرای رسـیدن
به هدف را در بر میگیرد» ( زند رضوی .)99: 1382
بین مشارکت و سرمایه اجتماعی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و حتی پوتنام در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه آیا سرمایه اجتماعی باعث افزایر مشارکت میشـود و یـا
بر عک  ،پاسخ میدهد که « من تفاوت چندانی بین مشارکت و سرمایه اجتماعی قا ل نیستم ،چون مشارکت که به شـرکت مـردم در شـیکههـای اجتمـاعی مختلـب
اشاره دارد تنها بیان دیگری برای سرمایه اجتماعی است و اینها دو واژه متفاوت برای یك رفتار هستند»(تاجیخر .)125:1384،هر چند اگر بـه انـدازه پوتنـام معنـی
مفهومی این دو را یکی ندانیم لیکن میتوان مشارکت را جوهر و هسته اصلی سرمایه اجتماعی دانست.
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مشارکت شهری را میتوان به معنای شـرکت و حضـور جدی،فعال،آگاهانـه ارادی و سـازمان یافتـه و مـو ر یکـان هـای سـازنده جامعـه شـهری یعنـی افراد،خانوارهـا،
گروهها،نهادها،سازمانها و بخشهای عمومی و خصو شهری در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی زندگی شهری بـرای نیـل بـه اهـداف جمعـی جامعـه شـهری
دانست .تنربیات جهانی نشان میدهد که از دهه  1980میالدی به بعد در برنامه های توسعه شهری توجه فزاینده ای به رویکرد مشـارکتی 2صـورت گرفتـه اسـت .تـا
جایی که در حال حاضر مشارکت شهری رمز موفقیت پروژه توسعه شهری و هم چنین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد نظام مدیریت شهری و ارکـان آن (شـهرداریها
و شورای شهر) است UNCHS,1996: 322 ( .به نقل از نناتی حسینی)8 :1379،
عمده ترین نتایج و پیامدهای مشارکت شهری عیارتند از:
آگاهی مردم از مهارتها و تواناییهای خود
تقویت ح اعتماد و اطمینان نسیت به مدیران شهری
تقویت ح همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری
بروز خالقیتهای شهروندان و ارا ه طرح ها و پیشنهادات
حل مشکالت شهری از طریق شهروندان
 احساس تعلق بیشتر به جامعه شهری (  UNCHS,1996: 327به نقل از نناتی حسینی)8 :1379،مشارکت شهری برای نظام مدیریت شهری و توسعه شهری کارکردهای گوناگونی دارد .از جمله این کارکردها میتوان به افزایر دسترسی بـه اطالعـات شـهری،تعیین
شق وق توسعه شهری ،تعیین اولویتها و نیازهای شهروندان و کوشر جمعی برای اجرای پروژه توسعه شهری اشاره کـرد .مشـارکت شـهری در اجـرای پـروژه توسـعه
شهری دارای جندین سطح گوناگون است .راجر 3دست کم  5سطح قا ل است:
الب ˚ مشارکت شهری خودجوش (حضور خودجوش مردم)
ب ˚ مشارکت شهری فعال (همکاری مردم و منریان پروژه)
پ ˚ مشارکت شهری منفعل (حضور فیزیکی صرف مردم)
ت ˚ مشارکت شهری کارکردی (قرار گرفتن مردم در جریان پروژه)
ث ˚ مشارکت شهری نامو ر (حضور مردم در نهادها بدون حق رای)
ج ˚ مشارکت شهری مشورتی (مشاوره دادن به منریان پروژه) (  UNCHS,1996: 327به نقل از نناتی حسینی.)8 :1379،
 2-3-4-1اعتماد:
اعتماد 4یکی از شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی می باشد ،که مورد توافق نظریه پردازان سرمایه اجتماعی میباشد .و یکـی از ارکـان اصـلی شـکل گیـری گروههـای
اجتماعی و میادالت اجتماعی است.
کالس افه  ،اعتماد را باور به عملی میداند که از دیگری انتظار میرود( .افه )211 :1384،
پیتر بالو ( )1964معتقد است که میادالت اجتماعی از طریق ایناد نوعی اعتماد اجتماعی ،تفکیك نقر (تخصصی شدن) و وابستگی متقابل ،موجد انسـنام اجتمـاعی
در جامعه می شوند( .چلیی)26 :1382،
پاتنام «اعتماد اجتماعی را ناشی از دو منیع هننارهای معامله متقابل و شیکه های مشارکت مدنی میداند که همکاری را تسهیل میکند و هر چـه سـطح اعتمـاد در
جامعهای باالتر باشد ،احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود .همکاری نیز اعتماد را ایناد میکند و به این ترتی هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر استفاده شود ،به جـای
استهالک و کاهر  ،برخالف سرمایه فیزیکی ،بیشتر افزایر خواهد یافت .از نظر پاتنام هر چه تعامل میان افراد بیشتر باشد ،آنها اطالعات بیشتری درباره یکـدیگر بـه
دست میآورند و انگیزههای بیشتری برای اعتماد پیدا میکنند»(فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی )199:1385،و اعتماد «چرخ های حیات اجتماعی را روغن مـی زنـد»
(همان .)98 :از طرف دیگر فوکویاما ( )1384همه گروههایی که مظهر سرمایه اجتماعی هستند را دارای نوعی شعاع اعتماد میداند و بیان میدارد که حلقهای از افـراد
در هر گروه موجود است که هننار همکاری درمیان آنها عمل میکند.
ما نیز بر طیق نظر گیدنزو سایر محققین سرمایه اجتماعی اعتماد را به تعمیم یافته ،نهادی و بین شخصی تفکیك می نماییم.
 3-3-4-1همبستگی اجتماعی (انسجام):
آیزنشتات به درستی متذکر می شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی تونی ،اعتماد و همیستگی اجتماعی اسـت .یعنـی اینکـه بـدون
انسنام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست (چلیی )13 :1382
ویلکینسون انسنام اجتماعی را ماهیت اجتماعی زندگی عمومی می داند .که تحت سلطه مشارکت مردم در زندگی اجتماعی،اخالقی ،و انسانی حیات جامعـه اسـت نـه
اسیر دست ارزشها و معامالت بازارومردم برای تعقی و کمك به اهداف اجتماعی گسترده تر و مشترک به یکدیگر می پیوندند(.وینسترا)621 :1384،
انسنام اجتماعی داللت بر « توافق جمعی میان اعضای یك جامعه دارد که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هننـاری یـك جامعـه و وجـود تعلـق جمعـی
( احساس "ما" کردن ) و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است» (ازکیا و غفاری. )287:1384،
باشهان( )1992نیز با مترادف دانستن انسنام اجتماعی با مفهوم همیستگی بیان میکند که؛ همیستگی وضعیتی است که در آن افراد به واسـطه تعهـدات فرهنگـی و
اجتماعی ،به یکدیگر همیسته و وابستهاند .این مفهوم اشاره دارد به «توافق با افرادی که در یك نظام اجتماعی مشارکت میکنند و بویاه به خـاطر هننارهـا  ،ارزشـها،
عقاید و ساختارهای آن با جامعه احساس نزدیکی کرده و به حمایت آن وابستهاند» (یعقوبی )23:1383 ،و چلیی نیز بیان میدارد که « وفـاق موجیـات حـل مشـکل
پیربینی پذیری رفتارهای اجتماعی و تعاون اجتماعی می شود و با حل دو مشکل فوق و همزمان با ظهور اعتماد اجتماعی متقابل  ،زمینه بـرای همکـاری اجتمـاعی
متقابل  ،مشارکت اجتماعی که خود پیر شرطی برای اصالح و توسعه اجتماعی است  ،فراهم میشـود ( )19:1372و در واقـع سـرمایه اجتمـاعی شـکل مـیگیـرد و
همینطور شرایط الزم را برای ظهور اجتماع محلهای فراهم میسازد.
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جاناتان ترنر( ) 1990در تالشی تحسین برانگیز برای ارا ه یك نظریه عمومی دینامیزم ساختاری،سه فرایند ژنریك را جزء خصا عام هر جهـان اجتمـاعی مـی دانـد.
ت رنر تحت تا یر دورکیم ،انسنام را فرایند سازمان دهنده نظم اجتماعی میداند که واحدهای اجتماعی منفك را به یکدیگر مرتیط می سازد .به نظـر میرسـد کـه بـرای
ترنر یکی از مسا ل اساسی نظم اجتماعی انسنام باشد(.چلیی )13 :1382،در این راستا سه فرایند انسنامی اساسی را در سه محور مرح می نمایـد و بـرای هـر محـور
سه انگاره متغیر مربوط به هم می بیند:
ابعاد متغير انسجامي
فرايندهاي انسجامي اساسي
( )1هماهنگي ساختاري
انگاره های
متغیر انسنام

( )2وحدت نمادي

الب) ادخال
ب) وابستگی متقابل

( )3تحكيم سياسي

الب) ارزیابی
ب) تعریفی

الب) تراکم
ب) تمرکز

( منیع :ترنر 202 :1990،به نقل از چلیی)13 : 1382،

 4-4-1دیدگاه های سرمایه اجتماعی:
ولکاک و نارایان می گویند :پاوهر در سرمایه اجتماعی وتوسعه اقتصادی را می توان درچهار دیدگاه متمایز مقوله بندی کرد :دیدگاه اجتمـاع گرایـی ،دیـدگاه شـیکه
ای  ،دیدگاه نهادی ،دیدگاه همیاری.
 1-4-1دیدگاه اجتماع گرایی:
دردیدگاه اجتماع گرایی ،سرمایه اجتماعی با سازمانهای چون باشگاهها  ،اننمن ها وگروههای مدنی برابر انگاشته می شود .اجتماع گرایان بر این اعتقادنـد کـه سـرمایه
اجتماعی ذاتاً خیرند  úوجود آن همواره ا ری مثیت بر رفاه اجتماع دارد.این دیدگاه با تأکید بر محوریت پیوندهای اجتمـاعی در کمـك بـه فقـرا بـرای تـدابیر ،دفـع
مخاطرات و آسی پذیری طیقه فقیر کمك مهمی به تحلیل فقر کرده است( .ولکاک و نارایان )535: 1384
 2-4-1دیدگاه شبکه ای :
بر اساس آن (دیدگاه شیکه ای) سعی می شود هر دو جنیه مثیت ومنفی سرمایه اجتماعی به حساب آورده شود .اهمیت پیوندهای عمودی و هـم چنـین افقـی در
بین مردم و روابط درونی و فیمابین این قییل هویت های سازمانی ( منتج از این پیوندها) بعنوان گروهها و بنگاهها مورد تأکید قرار می گیرد .این دیدگاه با بنـا نهـادن
الگوی خود بر کاری که گرینوتر( )1973اننام داده می پذیرد که پیوندهای نیرومند ،درون اجتماع ،به خانواده ها و اجتماعات ح هویت و مقصد مشترک می دهـد.
این دیدگاه اما همچنین تاکید دارد که پیوندهای قوی افقی بدون پیوندهای ضعیب تیین اجتماعی از قییل پیوندهایی کـه شـکافهای گونـاگون اجتمـاعی میتنـی بـر
دین ،طیقه  ،قومیت ،جنسیت و شئون و م وقعیت های اجتماعی اقتصادی را در می نوردد و ممکن است بصورت مینـایی بـرای پـی چـویی منـافع فرقـه ای در آینـد.
( ولکاک و نارایان )1384:538
دو ادعا خصلت برجسته این دیدگاه را مشخ می کند:
اوال ً:سرمایه اجتماع یك شمشیردو دم است  :می تواند طیفی از خدمات گرانیها برای اعضای جامعه را تامین کند  úولی ضمناً هزینـه هـایی هـم دارد  úدوم آنکـه
باید بین منابع سرمایه اجتماعی و عوارض ناشی از آن تمایز قا ل شد .عی اینکه فقط نتایج مطلوب را به سرمایه اجتماعی نسیت دهیم یا سرمایه اجتمـاعی را معـادل
نتایج مطلوب بینگاریم این است که سی می شود این امکان نادیده بماند که شاید این نتایج به زیان گروه دیگری تحمیل شود ،یا نتـایج مفـروض ،نـا بهینـه باشـد .و
باالخره نتایج مطلوبی که امروزه کس شده است ،فردا بر ایمان خیلی گران تمام شود( .ولکاک و نارایان  540 : 1384و)539
 3-4-4-1دیدگاه نهادی :
مدعی است که سر زندگی شیکه های اجتماعی عمدتاً محصول محیط سیاسی ،قانونی و نهادی است  úنگرش نهادی سرمایه اجتمـاعی را بعنـوان متغیـر وابسـته
تلقی می کند .استدالل طرفداران این رویکرد این است که خود ظرفیت گروهها برای عمل کردن به خاطر نفع جمعی ،وابسته به کیفیـت نهادهـای رسـمی اسـت کـه
تحت آنها قرار دارند .طرفداران دیدگاه نهادی همچنین تاکید می ورزند که چگونگی عملکرد دولتها و بنگاهها نیـز بـه نوبـه خـویر وابسـته انسـنام درونـی ،اعتیـار و
صالحیت درونی شان از یکسو و پاسخگویی آنها در برابر جامعه مدنی از سوی دیگرند( .ولکاک و نارایان )545 : 1384
 4-4-4-1دیدگاه همیاری :
این دیدگاه می کوشد آ ار قوی دو دیدگاه شیکه ای و نهادی را در یکدیگر ادغام کند .اگرچه طرفداران دیدگاه همیاری پیشینه های فکری خود را بـه آ ـار متقـدم
تر در زمینه اقتصاد سیاسی تطییقی و مردم شناسی ربط می دهند ،اما مو رترین بخر تحقیقات ایشان در یکی از ویاه نامه های (گـزارش) توسـعه جهـانی بـه چـاپ
رسیده است  .نویسندگان این ویاه نامه مطالعات مواردی مربوط به برزیل ،هند ،مکزیك ،کره جنوبی و روسیه را در جستنوی شرا طی که به همیاری مننر بـه توسـعه
کمك می کند .یعنی ا تالفهای پویای حرفه ای و مناسیات مابین دیوانساالریهای دولتی و جامعه مدنی مورد بررسی قـرار داده انـد( .ولکـاک و نارایـان  549 : 1384و
)548
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بر اساس دیدگاه همیاری ،سه وظیفه محوری برای نظریه پردازان  ،محققان و سیاستگزاران پیشنهاد می شود ،شناسایی ماهیت و گستره روابط اجتماعی یك جامعـه و
نهادهای رسمی و تعامل میان آنها ،تعریب راهیرد نهادی میتنی بر این روابط خصوصاً حنم سرمایه اجتماعی درون گروهی و بین گروهی وتعیین اینکه مظـاهر مثیـت
سرمایه اجتماعی یعنی همکاری ،اعتماد و کارایی نهادی  ،چگونه میتواند بر فرقه گرایی  ،انزوا طلیی و فساد غال آیند (.ولکاک و نارایان )554: 1384
در جدول شماره  : 2عناصر کلیدی چهار دیدگاه درباره سرمایه اجتماعی و توسعه و توصیه های سیاستگذارانه مربوط به هر کدام به اختصار ارا ه شده است
دیدگاه

فعاالن

راهکارها

اجتماع گرایی
تشکل های محلی

گروه های اجتماعی
سازمان های داوطلیانه

«کوچك زییاست»
شناسایی و قیول سرمایه اجتماعی فقرا

شیکه ای
رابطه های اجتماعی درون گروهی و بین
گروهی

بازرگانان
گروه های کس و کاری
واسطه های اطالعاتی

تمرکز زدایی ایناد مناطق آزاد اقتصادی
پل زدن بین شکاف اجتماعی

نهادی
نهادهای سیاسی و قانونی

بخر های خصوصی و دولتی

اعطای آزادی های مدنی و سیاسی
شفافیت ،حسابدهی و مسئولیت پذیری

همیاری شیکه های اجتماعی و روابط دولت با
جامعه

گروه های اجتماعی ،جامعه مدنی ،بنگاه ها و
دولت

تولید مشترک ،مکمل بودن
مشارکت ،پیوند و اتصال ها
تقویت ظرفیت و مقیاس سازمان های محلی

(ولکاک و نارایان)555 :1384 ،
 5-1روش تحقیق
تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی ˚نظری میباشد .بدین منظور در بخر نظری با استفاده از روشهای اسنادی و مطالعات کتابخانهای بـه بررسـی کتـابهـا ،مقـاالت،
پایاننامهها و منابع اینترنتی ،تنربههای جهانی و ایران پرداخته و در بخر کاربردی نیز به منظور شناسایی شاخ ها و معیارهای سرمایهاجتماعی در بافت فرسـوده از
روشهای میدانی شامل مشاهده ،مصاحیه و پرسشنامه و ...استفاده شده است .به عیارت دیگر در این تحقیق جهت تحلیل و بررسی زوایای مختلب موضوع و همچنـین
به منظور دستیابی به اهداف خود و ماهیت آنچه که در پی شناخت و تحلیل آن است ،یعنی تا یر متقابل سرمایه اجتمـاعی بـر نوسـازی بافـت فرسـوده از سـه روش
تحقیق استفاده شده است:
الب) روش تحقیق توصیفی :توصیب ،ضیط ،تنزیه و تحلیل شرایط موجود یا به عیارت دیگر توصیب منظم و مدون موقعیتی ویاه یا حوزه مورد عالقه به صورت واقعـی
و عینی است از این روش برای شناخت ادبیات موضوع و میانی نظری مطرح در فصل دوم تحقیق استفاده شده است.
ب) روش تحقیق موردی و زمینهای  :مطالعه و بررسی وسیعی از موقعیت قیلی و فعلی یا از کنر و واکنرهای یك واحد از اجتماعی یا یك فرد یا یك گروه اسـت .از
این روش برای مطالعه و بررسی ویاگی های سرمایه اجتماعی و مشخصات کالیدی و اجتماعی ساکنان بافت فرسوده قم استفاده میشود .
ج) از روش روش تحقیق همیستگی برای بررسی رابطه متقابل نوسازی بافت فرسوده با سرمایه اجتماعی موجود در شهر قم استفاده میشود.
جامعه آماری در تحقیق حاضر ،ساکنین بافت فرسوده شهر قم هستند که بر اساس سرشماری سال  1395جمعیت آن برابر  240هزار نفر است .و جهت بـرآورد حنـم
نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است؛ که ضری اطمینان را در این پاوهر را مساوی  95درصد قرار میدهیم .در این صورت t ،مساوی  1/96مـیشـود .پـیر
برآورد  pرا هم باید در دست داشته باشیم .میدانیم که بزرگترین نمونه الزم برای جواب دادن به سؤال مزبور زمانی بدست میآید که  pمساوی  0/5باشد؛ زیرا وقتـی
 pمساوی  0/5است اشتیاه استاندارد  ، pبزرگترین مقدار را به خود میگیرد .حال اطالعات الزم برای برآورد حنم نمونه را در دست داریم.
N = 326
d = 2.5% t = 1/96p(1-p)= 0/25
)(240000)(1.96)2 (0.25
= 322
)(240000)(2.5%)2 + (1.96)2 (0.25
در پاوهر حاضر شهروندان شهر قم به صورت کامالً تصادفی انتخاب گردیدهاند.
در این تحقیق با توجه به فرضیات آن متغیرهای موجود عیارتند از:
 -1اعتماد اجتماعی  -2انسنام اجتماعی  -3مشارکت اجتماعی
در این تحقیق روشهای گردآوری داده ها به شرح زیر میباشند:
 ) 1روش اسنادی :در این روش اسناد و مدارک (تصویری و غیر تصویری) ،آمار و اطالعات ،متون فارسی و التین از طریق مراجعـه بـه کتابخانـه ،اسـتفاده از منـالت و
نشریات تخصصی ،منابع اینترنتی و ...گرد آوری شده است .نتینه به کارگیری این روش دستیابی بـه اطالعـات درخصـو موضـوع شـامل :مفـاهیم ،روشـها ،نظریـات
میباشد. .
 ) 2روش میدانی :در این روش از مصاحیه و پرسشنامه و ...استفاده خواهد شد .داده های بدستآمـده از روش میـدانی شـامل دادههـای کمـی و کیفـی خواهنـد بـود.
دادههای کیفی که حاصل مشاهده ،تکنیكهای بدون مزاحمت ،عک برداری و ...خواهند بود مورد تحلیل قـرار مـیگیرنـد و دادههـای کمـی کـه حاصـل پرسشـنامه،
مصاحیه و ..هستند با استفاده از روشهای آماری مورد آزمون واقع می شوند .الزم به ذکر است پرسشـنامه ابـزار اصـلی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق بـوده و از نـرم
افزارهای مرتیط از جمله  ،SPSSو excelدر جریان تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامهها استفاده میشود .همچنین جهت انتقال عینی وروشن تر مطال ،جداول،
اشکال ،منحنیها ،نقشه ها و فنون گرافیکی در جریان تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است .برای تدوین پرسشنامه متغیرهای مورد بررسی در بخر میـانی نظـری
مشخ گردیده و سپ جهت سننر هریك از آنها شاخ ها و سواالتی طراحی شده اسـت.نحوه پاسـخگویی بـه سـواالت مراجعـه پرسشـگر بـه پاسـخ دهنـدگان
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ومصاحیه با آنان بوده است .تنزیه و تحلیل از دو بخر آمار توصیفی و استنیاطی برای تنزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود از آمار توصـیفی بـرای بدسـت آوردن
آماره های فروانی ،میانگین ،درصد ،واریان متغییر های مورد مطالعه استفاده می شود و از آمار استنیاطی به منظور تعیین ا ـر هـر یـك از متغییرهـای مسـتقیل بـر
وابسته از ضری همیستگی پیرسون و تحلیل واریان استفاده می شود ،کلیه محاسیات آماری این پاوهر بوسیله نرم افزار  SPSS25ویندوز اننام گرفته است.
6-1محدوده مورد مطالعه
بر اساس طرح ساماندهی بافتهای فرسوده شهر قم“ در خرداد ماه سال  1386توسط شرکت مهندسان مشاور شاران تهیه شده است .بـا اسـتفاده از شناسـه هـای
معرف فرسودگی از جمله شکل کالیدی ،بافت و استحکام و مصالح ساختمانی  ،زیرساختها ،ابعاد کارکردی ،ابعاد اجتماعی ،ضعب مدیریت شهری ونـوع مالکیـت اقـدام
به شناسایی محدودههای مسئله دار در چارچوب شناسههای فوق الذکر سه گونه مداخله جهت ساماندهی بافتهای فرسوده پیشنهاد شده اسـت :بهسـازی ،نوسـازی ،
بازسازی در یك جمعیندی کلی محدودههای حوز ه های دارای بافتهای فرسوده به تفکیك گونه های مداخله (بهسـازی ،نوسـازی ،بازسـازی) در نقشـه زیـر آورده
شده است.
جدول شماره  :3مساحت و اولویتها از منظر
کارکرد به تفکیك گونه مداخله (بر حس هکتار)

نقشه گونه های مداخله در بافت فرسوده

بازسازی نوسازی بهسازی نوع مداخله
100/5

0

0

اولویت اول

172/5

32/5

0

اولویت دوم

295

143

 0/3اولویت سوم

7-1تجزیه و تحلیل
با توجه به نتایج پرسشنامه  210نفر( )%65.6از پاسخگویان متاهل و  96نفر( )%30منرد بوده اند همچنین  14نفر ( )%4.4نیـز پاسـخی بـه ایـن سـوال نـدادهانـد.
براساس نتایج به دست آمده  264نفر( )%82.5از پاسخگویان مرد و  48نفر( )%15زن و  8نفـر( )% 2.5بـدون پاسـخ بـوده اسـت .براسـاس نتـایج حاصـل از پرسشـنامه
بیشترین تعداد پاسخگویان  158نفر( )%49.4دارای مدرک دیپلم بوده اند و  6نفر( )%1.9فاقد هر گونه سواد هستند .با توجه بـه اطالعـات حاصـل از پرسشـنامه 194
نفر( )%60.6از پاسخگویان در گروه سنی  15-40ساله جای می گیرند و کمترین تعداد آنها نیز با  4نفر فراوانی( )%1.3در گروه سـنی 0-14سـاله قـرار دارنـد .حـدود
 %61.04واحدها دارای یك خانوار بوده اند و میانگین افراد خانوار(بعد خانوار)  4.2نفر بوده است %61.8 .افراد سرپرست خانوار به لحاظ سنی در طیقه  40تـا 60سـال
قرار داشته اند ،به لحاظ اشتغال  %18.8آنان در طیقه کارگر قرار میگرفته اند و  %28.8آنان بی سواد بوده اند .میزان درآمد سرپرست خـانوار بـین کمتـر از 300هـزار
تومان تا 1.500میلیون تومان متغیر بوده که  %55.1آنان درآمدی بین 300هزار تومان تا600هزار تومان داشته اند .به لحاظ سابقه سـکونت در محـل نیـز نزدیـك بـه
 %38.1خانوارهای مورد مطالعه کمتر از 5سال سابقه سکونت در محل داشته اند که محل اقامت قیلی  %47.3آنان روستاهای اطراف یا دیگر شهرها بوده اسـت .تقرییـاً
 %100خانوارها از امکانات آب و برق و گاز و % 97.7تلفن %54 ،کولر%85.9 ،آشپزخانه بهداشتی %96.2،حمام برخوردار بوده اند.
به منظور پیدا کردن وجود رابطه بین معیارها از ضری همیستگی پیرسن استفاده خواهد شد  .عالوه بر آن سـطح معنـاداری رابطـه بـین متغیرهـا  ،کـه در ایـن جـا
معیارهای نوسازی بافت فرسوده و سرم ایه اجتماعی هستند  ،مورد محاسیه قرار می گیرد .بر اساس عدد به دست آمده برای سطح معناداری می تـوان بیـان کـرد کـه
بین دو معیار رابطه معناداری وجود دارد یا خیر .
در روش پیرسن در صورتی که ضری معناداری به دست آمده بیر از  0/05باشد می توان گفت بین دو متغیر رابطـه معنـا داری وجـود نـدارد .در صـورتی کـه ایـن
ضری بین  0/01تا  0/05باشد می توان برای دو متغیر ضری همیستگی تعریب کرد .ضری همیستگی به دست آمده در این بازه بـا احتمـال  % 95صـحیح خواهـد
بود .در صورتی که ضری معناداری رابطه بین دو متغیر کمتر از  0/01باشد ،میزان ضری همیستگی بین آنها با احتمـال  % 99صـحیح اسـت .در روش پیرسـن اگـر
ضری همیستگی به دست آمده مثیت باشد رابطه بین دو مولفه مستقیم و اگر منفی باشد  ،رابطه بین دو مولفه معکوس است
جدول  2-5مقدار سطوح معناداری و ضری های همیستگی بین معیارهای تحقیق را نشان می دهد  .بدیهی است که هر معیار با خودش ضری همیستگی  1خواهـد
داشت .
در جدول  17-4اعدادی که همراه با * آمده اند ضری همیستگی بین دو متغیر مربوطه  ،در سطح  % 95 ( 0/05اطمینـان ) معنـادار اسـت ؛ و در صـورتی کـه عـدد
همراه با ** بیان شده باشد ضری همیستگی در سطح  %99 ( 0/01اطمینان ) معنادار است .
فرضیه اول :به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسوده رابطه مثیت و معنی داری وجود دارد.
اعتماد یکی از شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی می باشد ،که مورد توافق نظریه پردازان سرمایه اجتماعی می باشـد و یکـی از ارکـان اصـلی شـکل گیـری گروههـای
اجتماعی و میادالت اجتماعی است .بی اعتمادی و سوءظن سطح روابط و سرمایه اجتماعی را کاهر میدهد و موج انزوای اجتماعی افراد میشـود و نیـز احسـاس
ترس و ناامنی تا یر کاهندهای بر روی سطح سرمایه اجتماعی دارد .با توجه به بررسی ها بین این دو معیار ضری همیستگی  0.166و سطح معنـاداری رابطـه 0.003
است  .بین این دو معیار ضری همیستگی  0.166و سطح معناداری رابطه  0.003است  .از آن جا که سطح معناداری از میزان خطـای  0.05کمتـر اسـت  ،بنـابراین
می توان گفت دو معیار اعتماد اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسوده با یکدیگر همیستگی مستقیم با  %95اطمینان دارند  .در مـورد ایـن دو معیـار مـی تـوان گفـت
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رابطه بین آن ها دو جهته است  ،یعنی هم اعتماد اجتماعی باال تا یر مستقیم بر افزایر نوسازی بافت فرسوده دارد و هم نوسـازی بافـت فرسـوده تـا یر مسـتقیم بـر
اعتماد اجتماعی باال دارد  .بنابراین هرگونه افزایر اعتماد اجتماعی با احتمال  %95موج افزایر نوسازی بافت فرسوده و هرگونـه اقـدامی در جهـت نوسـازی بافـت
فرسوده با احتمال  %95موج افزایر اعتماد اجتماعی در محدوده خواهد شد .
جدول شماره  : 4همیستگی بین اعتماد اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسوده
نوسازی بافت فرسوده
**.166

ضری همیستگی

.003

سطح معناداری

320

تعداد مشاهدات

اعتماد اجتماعی باال

فرضیه دوم :فرض بر این است که انسنام اجتماعی می تواند در تسهیل و تسریع امر نوسازی مو ر باشد.
انسنام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یك جامعه دارد که حاصل پذیرش و درونی کردن نظام ارزشی و هنناری یك جامعه و وجود تعلق جمعی
) احساس" ما "کردن ( و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه است .با توجه به گویه های مورد بررسی نتایج تحقیق نشان می دهد که انسنام اجتماع
در تسهیل و تسریع امر نوسازی مو ر است و هر چه انسنام اجتماعی بیشتر باشد بالتیع زمینه ی تسهیل و تسریع امر نوسازی بیشتر می گردد .لذا انسنام اجتماعی
در بافت فرسوده شهر قم موج تسهیل و تسریع امر نوسازی می شود .بین این دو معیار ضری همیستگی  0.180و سطح معناداری رابطه  0.001است  .از آن جا
که سطح معناداری از میزان خطای  0.01کمتر است  ،بنابراین می توان گفت دو معیار انسنام اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده با یکدیگر همیستگی مستقیم با
 % 99اطمینان دارند  .در مورد این دو معیار می توان گفت رابطه بین آن ها دو جهته است  ،این بدان معنا است که هم انسنام اجتماعی تا یر مستقیم بر نوسازی
بافت فرسوده دارد و هم نوسازی بافت فرسوده در محدوده تا یر مستقیم بر افزایر انسنام اجتماعی دارد .بنابراین باالبردن انسنام اجتماعی در محدوده با احتمال
 %99موج افزایر نوسازی بافت فرسوده خواهد شد .
جدول : 5همیستگی بین انسنام اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده
نوسازی بافت فرسوده
**.180

ضری همیستگی

.001

سطح معناداری

320

تعداد مشاهدات

انسجام اجتماعی

به نظر میرسد مشارکت باالی اجتماعی در امر نوسازی بافت فرسوده مو ر است .مشارکت جزء اساسی هر شیکه یا گروه اجتماعی است که سی تعامـل بـین افـراد
شده و احساس تعهد ایناد می نماید .تعاریب متعددی از سرمایه اجتماعی شده است ،توسلی مشارکت کردن را به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن
یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن دانسته است  .علوی تیار مشارکت را چنین تعریب نموده اسـت؛ مشـارکت درگیـری ذهنـی و عـاطفی
اشخا در موقعیتهای گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریك شوند .این مولفه که
در بر گیرنده مواردی همچون رضایت از ارتیاطات اجتماعی ،حل مشکالت محله با مشارکت ،امکان مشارکت در امور محله ،مسـولیت پـذیری در نوسـازی محلـه و .....
بوده است ،با توجه به آنچه که گفته شد بحث مشارکت در  9گویه ارا ه شد .نتایج نشان می دهد که ه ر چه میـزان مشـارکت اجتمـاعی در یـك محـل بیشـتر باشـد
زمینه برای نوسازی بافت فرسوده بیشتر فراهم می گردد .با توجه به بررسی ها بین این دو معیار ضری همیستگی  0.152و سطح معنـاداری رابطـه  0.000اسـت .از
آن جا که سطح معناداری از میزان خطای  0.05کمتر است  ،بنابراین می توان گفت دو معیار مشارکت اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسـوده بـا یکـدیگر همیسـتگی
مستقیم با  %95اطمینان دارند  .در مورد این دو معیار می توان گفت رابطه بین آن ها دو جهته است  ،یعنی هم مشارکت اجتمـاعی بـاال تـا یر مسـتقیم بـر افـزایر
نوسازی بافت فرسوده دارد و هم نوسازی با فت فرسوده تا یر مستقیم بر مشارکت اجتماعی باال دارد  .بنابراین هرگونـه افـزایر مشـارکت اجتمـاعی بـا احتمـال %95
موج افزایر نوسازی بافت فرسوده و هرگونه اقدامی در جهت نوسازی بافت فرسوده با احتمال  %95موج افزایر مشارکت اجتماعی در محدوده خواهد شد .
جدول  : 6همیستگی بین اعتماد اجتماعی باال و نوسازی بافت فرسوده
نوسازی بافت فرسوده
**.152

ضری همیستگی

.000

سطح معناداری

320

تعداد مشاهدات

مشارکت اجتماعی

تأ یر مؤلفه های کیفیت سرمایه اجتماعی بر امر نوسازی بافت فرسوده
از آننایی که تحقیق حاضر به بررسی نقر سرمایه اجتماعی در نوسازی بافت فرسوده در شهر قم می پردازد ،بنـابراین در ایـن بخـر بـه تـأ یر مولفـه هـای سـرمایه
اجتماعی در نوسازی بافت فرسوده می پردازیم .در این راستا از رگرسیون خطی چندگانه(چندمتغیره) استفاده می کنیم .در واقع با اسـتفاده از رگرسـیون چنـدمتغیره
محقق می تواند رابطه خطی موجود بین منموعه ای از متغیرهای مستقل(سرمایه اجتماعی) با یك متغیر وابسته(نوسازی بافت فرسوده) را به شیوه ای مطالعـه نمایـد
که در آن ،روابط موجود فیمابین متغیرهای مستقل نیز مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به جدول شماره  ،7مقدار ضری همیستگی) (Rبین متغیرهـا  0.676مـی باشـد کـه نشـان مـی دهـد بـین منموعـه متغیرهـای مسـتقل و متغیـر وابسـته
تحقیق(نوسازی بافت فرسوده) همیستگی نسیتاً قوی وجود دارد .اما مقدار ضری تعیین تعدیل شده) (Adjusted R Squareبرابر با  43.8درصـد از کـل تغییـرات
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نوسازی بافت فرسوده در بین شهروندان به متغیرهای مستقل ذکر شده در این معادله را بیان می کند.؛ به عیارت دیگر ،منموعه متغیرهای مستقل ،نزدیك بـه نیمـی
از واریان متغیر نوسازی بافت فرسوده را پیر بینی(برآورد) می کنند.
جدول  :7همیستگی های چندگانه میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
مدل

همیستگی

ضری تعیین

ضری تعیین تطییق داده

خطای استاندارد

1

0.676

0.457

0.438

0.82259

با توجه به معنی داری مقدار آزمون  )23.364(Fدر سطح خطای کوچکتر از  ،0.01می توان نتینه گرفت که مدل رگرسیون تحقیـق مرکـ از  11متغیـر مسـتقل و
یك متغیر وابسته(نوسازی بافت فرسوده) ،مدل خوبی بوده و منموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات نوسازی بافت فرسوده را تییین کنند.
جدول : 8تحلیل واریان
منموع مربعات

درجه آزادی

مربع میانگین

آزمونF

درجه معناداری

رگرسیون

173.904

11

15.809

23.364

0.000

باقیمانده

206.380

305

0.677

جمع

380.284

316

پیر بینی متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل
جدول شماره  : 9امکان پیر بینی متغیر وابسته را از روی متغیرهای مستقل ممکن می سازد.
جدول شماره  : 9پیر بینی متغیر مستقل از روی متغیر وابسته
مدل

1

ضرای غیر استاندارد

مقدارt

ضری استاندارد بتا

بتا

خطای استاندارد

(مقدار ابت)

-.769

.462

معناداری

-1.666

.000

مشارکت اجتماعی

.280

.052

.290

5.538

.000

انسنام اجتماعی

.306

.049

.337

6.195

.000

اعتماد اجتماعی

.196

.060

.161

3.291

.001

در معادله معمولی رگرسیون ،ضری رگرسیون برای متغیر مشارکت اجتماعی برابر با  0.280است کـه نشـان مـی دهـد بـه ازای هـر یـك واحـد تغییـر در مشـارکت
اجتماعی  0.280 ،واحد تغییر در میزان نوسازی در همان جهت با ابت نگه داشتن سایر عوامل ایناد خواهد شد.
ضری رگرسیون برای متغیر انسنام اجتماعی برابر با  0.306است ،یعنی به ازای هر یك واحد تغییر انسنام اجتماعی  0.306 ،تغییـر در نوسـازی بافـت فرسـوده ،بـا
فرض ابت نگه داشتن سایر عوامل ایناد خواهد شد .بر سایر متغیرها نیز این روابط حاکم است .بنابراین معادله رگرسیونی معمولی به شرح زیر می باشد:
نمره خام نوسازی بافت فرسوده با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی=( .196 +.306 + .280 +)-.799
اما اگر پاسخ های هر شهروند در مقایسه با سایر پاسخ ها و بر مینای انحراف معیار سننیده شود ،آنگاه معادله معمولی تیدیل به معادله استاندارد می شود کـه بـه ایـن
گونه می باشد:
نمره استاندارد نوسازی بافت فرسوده با توجه به مؤلفه های سرمایه اجتماعی = ..161+ .337 + .290
با توجه به اننام این مدل می توان گفت که از بین شاخ های مطرح شده شاخ انسنام بیشترین تا یر را در نوسازی باف فرسوده در شهر قم دارد و ضـری تـأ یر
 0.337است و عامل مشارکت اجتماعی با ضری تأ یر 0.290در رتیه دوم قرار دارد و متغیر اعتماد اجتماعی بـا ضـری تـأ یر  0.161سـومین عامـل تـأ یر گـذار بـر
نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد.
8-1نتیجه گیری
اهمیت بناها و بافت های قدیمی و فرسوده برکسی پوشیده نیست .این بافت ها امکانات مختلفی از جمله فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی ،فضـاهای اقتصـادی و
عملکردی فراوانی دارند و امروزه به عنوان فضاهای مستعد توسعه شهری قلمداد می شود .وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی برنامه ریزی شهری بعد از تنربـه
شهرهای جدید به اهمیت سرمایه عظیم بافت های فرسوده برای پاسخگویی به مسکن و دیگر نیازهای جامعه شهری و ساکنان بافت پی برده است .بافت های فرسـوده
نه تنها سرمایه ملی و فرهنگی هستند بلکه همواره از مهمترین محیط های شهری نیز بوده اند ،چراکه در اکثریت شهرها بافت تاریخی در منـاطق مرکـزی شـهر واقـع
شده اند .به گفته کارشناسان به شهر درونی میدل شده اند ،چنانچه شهر را به عنوان موجود زنده و در حال حرکـت و پویـایی در نظـر بگیـریم ،تنزیـه و تحلیـل ایـن
پاوهر که در دو قسمت اننام شد در بخر اول با استفاده از ضری همیستگی پیرسون جهت بررسی رابطه متغیرهـای مـورد بررسـی تحقیـق (مشـارکت؛ اعتمـاد و
انسنام اجتماعی) و رابطه آنها با نوسازی بافت فرسودهاننام شد که بنا به نتایج این بخر می توان گفت بین سه شاخ اعتماد ،انسنام و مشارکت بـا نوسـازی بافـت
فرسوده رابطه مستقیمی داشته و در سطح  99درصد نیز این تایید شد اما میزان این رابطه در بین متغییرها با نوسازی بافت فرسوده یکسان نیود به طوری کـه از بـین
این سه متغییر ؛ متغییر اعتماد اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده برابر  0.166است و همچنین رابطه بین انسنام اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده برابـر  0.180اسـت
عالوه بر این بین مشارکت اجتماعی و نوسازی بافت فرسوده برابر  0.152است که براین اساس باید گفت بین انسنام اجتماعی با نوسازی بافت فرسـوده نسـیت بـه دو
شاخ دیگر بیشترین رابطه وجود دارد و می توان گفت که در شهر قم با توجه به اینکه پیوند قوی فامیلی و همسایگی وجـود دارد مـی توانـد زمینـه سـاز نوسـازی
بافت فرسوده باشد در بخر بعدی تحقیق با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مهمترین عامل در نوسازی بافت فرسوده ،انسنام اجتمـاعی بـا ضـری
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تأ یر  0.337است .بدین معنا که به ازای هر یك واحد که از میزان انسنام اجتماعی کاهر یابد 0.337 ،واحد از نوسازی بافت فرسـوده کـاهر مـی یابـد .بعـد از آن
عامل مشارکت اجتماعی با ضری تأ یر 0.290در درتیه دوم قرار دارد .متغیر اعتماد اجتماعی با ضری تأ یر  0.161سومین عامل تأ یر گذار بر نوسازی بافت فرسـوده
در نظر گرفته شد.
در پایان با توجه به منموع مطال ارا ه شده و نتایج حاصله ،پیشنهادات زیر ارا ه می گردد:
 با در نظر گرفتن شرایط موجود در بافت یعنی پراکندگی و تعدد بناها و فضاهای با ارزش در سطح محدوده از یك طـرف و وجـود ظرفیـت هـای اسـتفاده











نشده اراضی شناور ،از طرف دیگر راهیرد توسعه متصل و کوچك مقیاس پیشنهاد می گردد.
برای اجرایی کردن این برنامه تدریج سازی ،یعنی عملکرد سلولی در بافت در عین حفـ زیرساخت ها ،مناس به نظـر مـی رسـد کـه الیتـه بایـد انعطـاف
پذیری داشته باشد چراکه اننام هر پروژه ای با ابعاد کوچك باعث می شود همواره پیر اندیشی متناس با نتینه و عمل و اهداف ،دچار تحول شود.
برای جل مشارکت ساکنان باید احساس تعلق آنان به مکان را افزایر داد که این امر از طریق توجه به نیازها و خواسته هـای واقعـی آنـان میسـر اسـت،
یعنی برنامه ها باید درونزا باشد.
باید در زمینه خواست مردم به رفع مشکل آنان پرداخت تا انگیزه الزم برایشان ایناد شود ،وقتی انگیزه مردم ایناد شد ،آنان مشارکت خواهنـد کـرد بـرای
ایناد انگیزه ،برنامه های تشویقی ،ترغییی و حمایتی الزم است .حذف عوارض شهرداری ،صدور پروانه رایگان برای بناها و واحدهایی که متناس بـا نقشـه
و ضوابط معماری بافت ساخته می شوند و بهره مندی از مزایای ویاه و امکانات رفاهی برای واحدهایی که به نحو مطلوب به اتمام رسیده اند ،از جملـه ایـن
برنامه های حمایتی و تشویقی است.
اراضی بایر و شناور در سطح بافت برای مصرف کاربری های مورد نیاز برنامه ریزی و طراحی گردد و برخی بناهـای در حـال تخریـ و نیمـه تخرییـی بـه
شرط آنکه بر اساس اصول و ضوابط ،لطمه ای به سازمان فضایی بافت نزند بهتر است که تخری و سـپ تملـك و تنمیـع گـردد و بـه مصـرف فضـاهای
مسکونی اجتماعی و دیگر فضاها برسد.
ارتیاط متناس و قوی بین کاربری های مختلب برای فعال کردن همه ظرفیت ها و ایناد تحرک و تحول در آن الزم است.
هماهنگی با شرایط زیست محیطی و اصول شهر سالم در بافت با توجه به آن در ساماندهی ضروری می باشد.
در هر برنامه و ساماندهی و نیز در سیاست گذاری و مدیریت توسعه شهری و شهرسازی ،همه بخر ها شهر باید با هـم در نظـر گرفتـه شـده و بـا نگـرش
سیستمی در این مورد عمل کرد.
در شیکه ارتیاطی بافت در برخی معابر امکان تعریض وجود دارد به طوریکه به بناها و سازمان فضایی ،کمترین لطمه ای وارد شـود و در بقیـه قسـمت هـا،
مقیاس عابر پیاده می بایست تقویت گردد.
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