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چکیده
سرماية اجتماعي با شامل شدن ارزشهايي چون اعتماد و مشاركت و همبستگي در
پهنة سکونتي ،مفهومي است كه در فرآيند نوسازي شهري در دهههاي اخیر اهمیتي
سرماية اجتماعي با الگوي مداخالت كالبدي و انگیزۀ تداوم سکونت از يك سو و نوع و
میزان رابطة میان سرماية اجتماعي با افزايش مشاركت و سرعت در اجراي طرحهاي
نوسازي شهري مي باشد .اين تحقیق به شیوۀ پیمايشي و با رويکرد توصیفي  -تحلیلي
انجام شده است .ابزار سنجش در اين تحقیق پرسشنامه مي باشد .با استفاده از منابع
كتابخانهاي به طرح مباني نظري اقدام شده است .جامعه آماري كلیة ساكنان(سرپرستان
خانوار) بافت فرسودۀ شهر زنجان به تعداد  46150نفر است .نمونهگیري با روش
چندمرحلهاي و تصادفي انجام شده و تعداد نمونه با فرمول كوكران  330نفر انتخاب شده
است .نتايج تحقیق نشان داد كه ساكنان بافت فرسودۀ شهر زنجان داراي میزان سرماية
اجتماعي باالتر از حد متوسط ،تقريباً در همه مؤلفههاي آن هستند .همچنین معناداري
باالي رابطة میان متغیرهاي سرمايه اجتماعي ،با نوسازي بافت فرسوده شهري را نشان
مي دهد .هنوز ساكنان بنا به عوامل مختلف از جمله :بي اعتمادي به بدنه مديريت
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ويژه يافته است .هدف اين پژوهش سنجش میزان سرمايه اجتماعي و بررسي ارتباط بین

شهري ،عدم تقويت و برنامه ريزي بر روي متغیرهاي تأثیرگذار مورد نیاز با ترديد و
دودلي به مسئلة نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسودۀ شهري مينگرند .كه لزوم

كلید واژگان :سرمایۀ اجتماعی ،بافت فرسوده ،زنجان ،نوسازی شهری.
 .1نویسنده مسئول :زنجان شهرستان سلطانیه خیابان قدس ،خیابان دانش ،پالک -11ک.پ4551۹7۹538.
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برنامهريزي در اين حیطه را گوشزد مينمايد.
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مقدمه
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- Old Textures
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بافتهای فرسوده 1با برخورداری از سابقۀ حیات شهری ،ارزشهای اجتماعی  -اقتصادی،
احساس تعلق ،حداقلهای زیرساختی ،خدماتی و ،...امكان مهمی را برای تجدید حیات شهری
فراهم مینمایند که بیتوجهی به ارزشها و داراییهای مذکور می تواند با به بنبست کشاندن
نوسازی محالت ،هزینههای فراوانی ایجاد نماید .توجه به ارزشهای یاد شده در کنار شناسایی و
تحلیل صحیح علل مختلف فرسودگی سبب میشود که توسعۀ محالت و نه صرفاً نوسازی
کالبدی آنها مدنظر قرار گیرد(خانی .)61 :138۹ ،نوسازی زمانی انجام میشود که فضای
موجود ،از کارکردی مناسب و مؤثر برخوردار باشد ،ولی فرسودگی نسبی کالبدی سبب کاهش
بازدهی و کارآیی آن شده باشد(حبیبی و مقصودی .)20 :138۹ ،نگرانی نسبت به آسیب
پذیری کالبدی بافتهای فرسوده از یك سو و کاهش حس مطلوبیت مكان از دیدگاه اجتماع
ساکن در آنها از سوی دیگر ،توجه به اینگونه بافتها و تالش در اعمال راهبردها و سیاستهای
متناسب و مطلوب را به امری اجتنابناپذیر مبدل نموده است(سازمان بهسازی شهری:1384 ،
 .)۹از طرفی دیگر ،سیستم پویای شهر پیوسته در حال تغییر و تحول است .در این میان ،با
گذشت زمان مشكالتی مانند فقر ،بیسازمانی و آلودگیهای محیطی چهرۀ برخی نقاط شهر را
دگرگون ساخته و رنگ و بویی متفاوت از گذشته که نشانههایی از افول و زوال را در بر دارد بر
آنها مینشاند .بافتهای شهری بر حسب ویژگیهایشان دیر یا زود در این روند قرار خواهند
گرفت(عندلیب .)36 :1387 ،با این وجود در صورت عدم اتخاذ سیاستها و تدابیر جدی و
سریع مدیریتی در بهسازی و نوسازی اینگونه بافتها نه تنها مشكالت آنها حل نخواهد شد
بلكه همواره روند فرسودگی در این بافتها سریعتر میشود .بنابراین بهسازی و نوسازی بافتها
و مناطق فرسودۀ شهری باید در کلیۀ سیاستها و برنامههای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در
تمام سطوح مورد توجه قرار گیرد).(Peerapun, 2012: 36
اهمیت سرمایۀ اجتماعی در فرآیند نوسازی شهری از آن جهت محسوستر خواهد بود که
مداخله در بافتهای فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مكانی محله انجام میشود؛ بنابراین
سرمایۀ اجتماعی می تواند در درجۀ اول ،با توجه به مفهوم محله و به دلیل مشترکات ،عالیق و
روابط چهرهبهچهره ساکنان آن ،در این مكان نمود بیشتری داشته باشد و در عین حال با شامل
شدن ارزشهایی چون اعتماد ،همبستگی و یكپارچگی اجتماعی به عنوان ظرفیتهای درونی و
ثروتهای پنهان در محالت ،یك اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال را نوید بخش باشند(نعمتی،
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 .)54 :138۹باوجود سرمایۀاجتماعی مناسب ،می توان به جلب مشارکت و همیاریهای
مردمی ،هزینههای ارائۀ خدمات و تبادالت و تعامالت مرتبط با مناطق شهری و سازمانهای
شهری مختلف نظیر بازسازی وساماندهی بافتهای فرسوده ،حفظ و مراقبت از امكانات و
تجهیزات شهری ،توسعۀ فضای سبز ،پاکیزگی و زیباسازی محالت و به طور کلی هزینههای
کنترل و نظارت از طریق سلسله مراتب و مقررات بوروکراتیك را درحد قابل توجهی کاهش
دهند .سرمایۀ اجتماعی به واسطه ارتباطش با سایر پدیدههای بنیادین جامعه نظیر :نظم
اجتماعی ،آگاهی اجتماعی ،رضایت اجتماعی ،روابط و تعامالت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و ارتقاء حسهویت و تعلق اجتماعی شهروندان در محله از اهمیت ویژهای
برخوردار است .بنابراین سرمایۀ اجتماعی به عنوان یك منبع یا مالكیت جمعی متعلق به
محالت ،شهرها و روستاها ،مناطق و بخشها است که می تواند زمینۀ رفاه همگانی را فراهم
نماید(موسوی و همكاران.)2 :13۹1 ،
بافت فرسودۀ شهر زنجان عالوه بر داشتن ویژگیهای معماری و شهرسازی خاص ،دارای
ارزشهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بوده و حفظ ،احیا و معرفی آن گامی مؤثر در حفظ
هویت ملی و تاریخی کشور است .این بافت از یك سو از طیف گستردۀ مشكالت کالبدی،
عملكردی ،ترافیكی و زیست محیطی رنج می برد و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهر برای
استفاده از زمین ،تقویت بار فرهنگی و هویت شهری و محلهای و همچنین با استقرار در مرکز
شهر به عنوان قلب تپنده اقتصادی شهر محسوب می شود .بنابراین برای سهولت زندگی
شهری ،خدماترسانی مطلوب و بهسازی آن ،نیازمند ساماندهی است .پرسش اصلی تحقیق
حاضر این است که متغیر سرمایۀ اجتماعی در بافت فرسودۀ شهر زنجان چه میزان است؟ و
اینكه آیا امكان ارتقای وجوه کیفی نوسازی شهری با اتكا بر سرمایۀ اجتماعی مطلوبتر و
مقبولتر از نگاه ساکنان وجود دارد؟ و در این راستا ،آیا بین سرمایۀ اجتماعی و مشارکت در
نوسازی و بهینه سازی بافت فرسوده ارتباط معناداری وجود دارد؟ میزان تمایل به ادامۀ سكونت
در بین ساکنان بافت چه اندازه است؟ و اینكه آیا رابطۀ معناداری بین انگیزه تداوم سكونت و
همچنین کیفیت ابنیه با سرمایۀ اجتماعی وجود دارد؟ یكی از مهمترین موضوعاتی که دربارۀ
این بافتها از آن غفلت شده است ،استفاده از ظرفیت های سرمایۀ اجتماعی ساکنان است.
اهمیت سرمایۀ اجتماعی در ارتباط با ایجاد روحیۀ مشارکت در میان ساکنان بافتهای فرسودۀ
شهری ،انكارناپذیر است؛ به طوری که با شناسایی محالت با سطح سرمایۀ اجتماعی باال می
توان به اولویت بندی پروژههای نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری پرداخت.
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هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان سرمایۀ اجتماعی نزد ساکنان بافت فرسوده جهت
مشارکت در نوسازی این بافتها است .از اهداف دیگر پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایۀ
اجتماعی با الگوی مداخالت کالبدی و انگیزۀ تداوم سكونت از یك سو و رابطه میان سرمایۀ
اجتماعی با کیفیت ابنیه از سوی دیگر می باشد.
پیشینة تحقیق
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دویران( )13۹3در مقالهای با عنوان «بررسی مداخله در ساماندهی بافتهای فرسوده و
ناکارآمد شهری با رویكرد ترکیبی نمونه موردی :محلۀ زینبیۀ زنجان» نشان داد که استفاده از
رویكرد ترکیبی با تلفیق رویكرد کارکردگرا (اقتصاد محور) و فرهنگگرا(سنتگرا) با هدف ارتقاء
ارزش زمین و بهرهوری از آن و حفظ هویت و عناصر فرهنگی و اجتماعی بافت فرسوده،
مناسبترین شیوۀ مداخله در بافتهای فرسوده است .به طوری که هم منافع رویكرد کارکردگرا
و هم مزایای رویكرد فرهنگگرا تضمین می شود .نظمفر و عطار( )13۹3در پژوهشی به بررسی
نقش سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسودۀ شهر اردبیل پرداختهاند،
که نتایج این پژوهش بیانگر معناداری باالی رابطۀ میان دو شاخص ،میزان احساس تعلق به
محله و میزان اعتماد نهادی محله با میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده و همچنین عدم
معناداری رابطه بین شاخص میزان همبستگی اجتماعی و میزان مشارکت ساکنان در فرایند
نوسازی بافت فرسوده شهری می باشد .وارثی و همكاران( )13۹1در مقالهای با عنوان «تحلیل
عوامل مؤثر بر بهسازی شهری مطالعۀ موردی؛ منطقۀ چهارده شهر اصفهان» به این نتیجه
رسیدند که بین وضعیت دسترسی ساکنان به امكانات و خدمات گوناگون و تمایل آنها به انجام
اقدامات بهسازی و همچنین میان انجام اقدامات توانمندسازی درمنطقه و مشارکت شهروندان
در بهسازی شهری ،رابطۀ معناداری وجود دارد .مروتی( )13۹1در مطالعهای با عنوان «عوامل
اجتماعی مؤثر بر تمایل ساکنان بافتهای فرسوده به نوسازی در محلۀ امامزاده عبداله منطقۀ 2
شهرداری تهران» سه شاخص مشارکت ،اعتماد و انسجام را به عنوان اصلیترین مؤلفههای
سرمایه اجتماعی بررسی کردهاند ،نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرمایۀ اجتماعی در سطح
محله در پایینترین سطح ممكن است و مانعی اساسی در مسیر اهداف نوسازی است .همچنین
تشكیل شبكهها و گروههای اجتماعی در میان ساکنان محله به سختی صورت خواهد گرفت .به
عبارتی ،نویسنده پایین بودن سطح سرمایۀ اجتماعی را یكی از علل ناموفق بودن طرحهای
بهسازی و نوسازی میداند .پورمحمدی و همكاران( )13۹0در مقالهای با عنوان «تحلیلی بر
دگرگ ونی کیفی سرمایۀ اجتماعی در نظام شهری استان آذربایجان شرقی» با استفاده از روش
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استدالل قیاسی به این نتایج دست یافتند که بین دو نوع سرمایۀ اجتماعی با نوع اندازۀ شهر
رابطه وجود دارد .بدین ترتیب که با افزایش اندازۀ شهر گسترش معكوسی در سرمایۀ اجتماعی
اتصالی اتفاق میافتد .کوپنجا و انسریك )200۹( 1در مقالهای ضمن بررسی تجارب مشارکت
بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی شهری ،به شناسایی شیوههای حكمرانی شهری برای
کمك به مشارکت بخش خصوصی در پروژههای زیربنایی شهری با هدف افزایش پایداری
محیط شهری پرداختهاند.
مباني نظري
بافت فرسودۀ شهري
2

نوسازي شهري

- Koppenjan, Ensrink.
- Deteriorated Area

1
2
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نوسازی ،بازآفرینی هستیها و معاصرسازی بافت و عناصر درونی آن را با حفظ ماهیتهای
شكلی در ابعاد کالبدی و همنواخت با موازین زندگی نوین در ابعاد غیرکالبدی در دستورکار
دارد .بستر مداخله میتواند بافت شهری ،فضای شهری ،مجموعهها و بناها بهتنهایی و یا در
مجموع باشد .در نوسازی وفاداری به گذشته در صورت خدشهدار نشدن ارزشهای کهن مجاز
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اصطالح «بافت فرسودۀ شهری » این روزها کاربرد بسیاری یافته و مورد توجه خاص قرار
گرفتهاست .عموماً تصوری که از بافت فرسودۀ شهری به وجود میآید ،بافت قدیمی شهر است
که به دالیلی نوسازی نشده و رفتهرفته ساختمانهای آن ،کهنه و پوسیده شدهاند .این تصور از
بافت فرسوده(که بیشتر کهنگی را در ذهن تداعی میکند) مانع تعریفی جامع از انواع بافتهای
شهری شده ،به طور طبیعی میل به نوسازی در آنها کم شده و در نتیجه رو به فرسودگی یا
میرندگی نهادهاند .از این رو اگر هدف از طرح موضوع ،مسألهیابی و شناخت مشكل برای یافتن
راهحل به منظور تغییر و ارتقای کیفیت بافت شهری باشد ،عنوان بافتهای فرسوده را میتوان
به «بافتهای ناکارآمد یا مسألهدار شهری» نیز تعیین کرد و در مورد آن بحث کرد(جهانشاهی،
 .)17 :1382با توجه به تعبیر حیات شهری به کالبد مناسب توأم با فعالیت ساکنان ،بروز مسأله
در بافت میتواند ناشی از قدمت بافت و یا کمبود طرحهای توسعۀشهری در ارائۀ خدمات
شهری مناسب باشد ،وجود این مسائل در بافت شهری منجر به تنزل ارزش مكانی ،محیطی و
اقتصادی بافت میگردد و انگیزه برای نوسازی و یا سرمایهگذاری را از بین میبرد(موسوی،
.)2 :1385
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است .نوسازی فرآیند جوانسازی یك ناحیۀ خرابشده در شهر از طریق بهبود وضعیت
ساختمانها ،سطح دسترسی ،نظام جریانات ،افزایش تسهیالت و خدمات و تخصیص متناسب
کاربریهای زمین و نوسازی است) .(Kulshrestha, 2006: 228فعالیتهای نوسازی موارد زیر را
شامل میشود :نوشدن ،توانبخشی ،تجدیدحیات ،انطباق ،تبدیل و دگرگونی(شماعی:1385 ،
 .)50نوسازی شامل طیف گستردهای از فعالیتهایی مانند :بهبود زندگی جدید در مناطق رو به
زوال ،نوسازی ساختمانها بهسازی زیرساختها ،باز زندهسازی مراکز شهری ،توان بخشی
مناطق و محالت شهری تخریب شده ،احیای فعالیتهای اقتصادی ،بهبود کیفیت زندگی و
محیط زیست و کشاورزی ،حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ،بهبود زمین موجود برای مصارف
شهری ،تجدید یا ارتقاء حمل و نقل شهری ،جلوگیری از رشد مناطق مسكونی غیرقانونی و
توان بخشی نواحی مسكونی ساخته شده در محدودۀ غیرقانونی شهری است .(Diamond,
)2010: 160

سرماية اجتماعي ،مفهوم شناسي و رويکردهاي نظري

- Social Science Citation Index

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

سرمایۀ اجتماعی ،درکنار اصطالحاتی چون دموکراسی و جامعۀ مدنی از اصطالحات پرکاربرد
در ادبیات علوم اجتماعی اواخر قرن بیستم به شمار می رود .بررسی اخیر در این ارتباط حاکی
از آن است که ظرف سه دههی گذشته یعنی از دهۀ  1۹80تاکنون بالغ بر  2500مقاله با
1
عنوان سرمایۀ اجتماعی در بانك اطالعات ) (SSCIبه ثبت رسیده است).(Akcomak, 2011
دربارۀ تاریخچۀ مطرح شدن سرمایهی اجتماعی در مطالعات علمی از نظر رابرت پاتنام ،جین
جاکوب ،طراح شهری ،اولین تحلیلگر اجتماعی بود که اصطالح سرمایهی اجتماعی را
همانگونه که ما امروزه میفهمیم ،به کار برد).(Milani, 2005: 14

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

در این نوع مداخله حد وفاداری به گذشته از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و برحسب
مورد از مداخلۀ اندک تغییر را میتواند شامل گردد .فعالیت نوسازی با هدف افزایش کارایی و
بهرهوری ،بازگرداندن حیات شهری به بافت میباشد و از طریق نوکردن ،توان بخشی،
تجدیدحیات ،انطباق و دگرگونی ،صورت میپذیرد .در نوسازی بر فعالیت دائمی فضا تأکید شده
و با ایجاد تغییراتی در کالبد ،آن را معاصر میکند؛ و به ایجاد فضای شهری مناسب منجر
می شود ،پس نوسازی شهری نیز سردر معیارسازی دارد .این عمل برخالف بهسازی میتواند به
ایجاد فضاهای شهری جدیدی بیانجامد و به گفتوگوی خالق بین گذشته و آینده مدد
رساند(حبیبی و همكاران.)38 :13۹1 ،
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بانك جهانی در سیستم حسابداری ثروت کشورها ،چهار شاخص تعیین نموده که عبارتند از:
سرمایۀ طبیعی ،داراییهای تولید شده ،منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی).(World Bank, 2001
سرمایهی اجتماعی روشی است برای ارتباطات اجتماعی که برای بهبود و اجرای مناسب
مدیریت منابع بكار میرود ،در این تئوری الگوی چگونگی ارتباط بین مشارکتکنندگان و نحوۀ
تعامل آنها در قالب اهداف مشخص مدنظر است).(Lakon et al, 2008: 381
از دیدگاه لوری سرمایۀ اجتماعی به مجموعه منابعی گفته میشود که در ذات روابط
خانوادگی و در سازمان اجتماعی وجود دارد و برای رشد اجتماعی افراد سودمند است
) .(Fukuyama, 2001: 186پاتنام 1سرمایهی اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه ،به
عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف مینماید؛ شبكهها ،هنجارهای همیاری و اعتماد .پاتنام
مانند دیگر نظریهپردازان سرمایۀ اجتماعی ،روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یكدیگر را
بنیادیترین جزء سرمایۀ اجتماعی معرفی میکند و شبكهها را به عنوان خاستگاه دو مؤلفۀ
دیگر سرمایۀ اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح میسازد .او نوع خاصی از
هنجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایۀ اجتماعی میداند و حتی آن را مالک سرمایۀ
اجتماعی مینامد .یكی دیگر از مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی اعتماد ،از عناصر ضروری برای
تقویت همكاری و حاصل پیشبینیپذیری رفتار دیگران است که در یك جامعۀ کوچك از
طریق آشنایی نزدیكان با دیگران حاصل میشود) .(Putnam, 2009: 6هالپرن ،2سرمایۀ
اجتماعی را مفهومی توسعه یافته میداند که شامل سطح میانه از اجتماعات سنتی و خُرد از
شبكههای اجتماعی میگردد؛ عادات زندگی در آنها عمومیت دارد و با فرهنگ ملی و منطقهای
که ادامۀ زندگی مردم را امكانپذیر میسازد ،همراه است) .(Halpern, 2005: 9در سال 1۹61
جین جاکوب 3در اثر خود با نام «زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریكا »4نقش
سرمایۀاجتماعی را در ارتباط با حفظ نظافت ،برخورد با جرم و جنایت خیابانی در محدودههای
حومه و قدیمی شهری مطرح کرد(غفاری .)86 :1385 ،کلمن 5سرمایۀ اجتماعی را نشاندهندۀ
یك جنبه از واقعیت میدانست که به عنوان یك منبع در روابط میان افراد و بهخصوص در
ساختار روابط خانوادگی به وجود میآید و باعث افزایش سرمایۀ انسانی افراد و در نتیجه
جمعآوری پاداشهای اقتصادی میشود .در حقیقت ،کلمن سرمایۀ اجتماعی را در چارچوب
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منافع حاصل از روابط اجتماعی تسهیل یافته در نظر گرفته و آن را در کنار سایر سرمایههای
انسانی و فیزیكی عامل پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی میداند .وی همچنین آگاهی و شناخت
را از عناصر مهم کیفی سرمایه اجتماعی میدانست که بنیانهای عمل را فراهم
میسازند) .(Petersen, 2008: 23از نظر فوکویاما ،1سرمایۀ اجتماعی مجموعهای از هنجارها و یا
ارزشهای غیررسمی و مثبت است که اعضای یك اجتماع در آن سهیم هستند .در حقیقت،
فوکویاما سرمایۀ اجتماعی را به عنوان یك منبع با ارزش از ظرفیتهای سازمانی و یادگیری ،با
طیف گستردهای از نتایج مثبت ،از جمله درآمد باالتر ،رضایت از زندگی و انسجام اجتماعی
میداند) .(Barr & Cherry, 2006: 207هانیفان 2سرمایۀ اجتماعی را گروهی از عناصر ملموس
که در زندگی روزانۀ مردم اغلب مهم هستند ،مانند :حسنتفاهم ،دوستی و اعتماد ،همدلی و
ارتباطهای اجتماعی بین افراد و خانوادههایشان تعریف کرد .هانیفان معتقد بود که شبكههای
اجتماعی ،ارزش اقتصادی دارند(غفاری .)85 :1385 ،بوردیو سرمایۀ اجتماعی را از دو بعد
دسترسی به منابع از طریق ارتباط و عضویت در گروهها و نیز کیفیت و کمیت منابع قابل
دسترس بررسی کرد).(arbab, 2011: 2
بهطورکلی و با توجه به نظریههای مطرح شده ،سرمایۀ اجتماعی زمینه را برای دسترسی به
اهداف مدیریت شهری با تاکید بر روی مشارکت ،اعتماد و شبكههای محلی و تقویت
برنامهریزی از پایین به باال ،پیشبرد برنامههای نوسازی و بهسازی شهری و افزایش کنترل
محلی بر عملكرد مدیران شهری مهیا می سازد ،و با بسیج محلی منابع و پشتیبانی از مشارکت
عمومی به کاهش
اختالف سلیقههای شهروندان ،دولت ،سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی میانجامد .در
نهایت با توجه به رویكردهای نظری سرمایۀ اجتماعی ،شاخصهایی از بین رویكردها انتخاب
شدهاند که با جامعه آماری مورد مطالعه همخوانی داشته و قابل سنجش باشند .ارتقای سطوح
مولفههای مربوط به سرمایۀ اجتماعی منجر به ارتقای کمی و کیفی بافتهای فرسودۀ شهری
میشوند .در واقع مقدار کمی حاصل از زیر معیارهای کیفی در قالب مدلهای کمی نقش
اساسی را در سنجش ظرفیت اجتماعی بافتهای مختلف شهری دارد .معیارها و زیر معیارهای
حاضر نیز بعنوان اصول حاصل از تئوری سرمایه اجتماعی است که در این مقاله جهت سنجش
بافتهای فرسودۀ شهری استفاده شده است .این شاخصها شامل مشارکت اجتماعی ،اعتماد
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اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،رضایتمندی سكونتی ،حمایت اجتماعی ،نزدیكی اجتماعی و
انسجام رابطهای می باشند.
داده و روش كار
محدودۀ مورد مطالعه
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محدودۀ اصلی مورد مطالعه در این تحقیق بافت فرسودۀ شهر زنجان است .بافت فرسودۀ شهر
زنجان اغلب در منطقۀ سه شهرداری و در مرکز شهر زنجان قرار دارد .میزان بافت فرسودۀ شهر
زنجان  511هكتار است ،که تقریباً  7/۹2درصد از مساحت کل شهر را شامل میشود(اداره
عمران و بهسازی شهری استان زنجان .)13۹3 ،موقعیت قرارگیری این محدوده ،بین دو طول
41درجه و 21دقیقه و  24ثانیه و  41درجه و  22دقیقه و 33ثانیه و از نظر عرض نیز بین دو
مدار  36درجه و  32دقیقه و  12ثانیه تا  36درجه و  41دقیقه و  32ثانیه است .جمعیت
ساکن در این محدوده طبق سرشماری دورۀ  87355 ،13۹0نفر بوده و تراکم جمعیتی 11۹
نفر در هكتار است.
بافت فرسودۀ شهر زنجان علی رغم دارا بودن عناصر تاریخی و فرهنگی باارزشی چون بقعۀ
امام زاده سید ابراهیم (ع) ،مساجد تاریخی جامع ،خانم ،دباغلر ،دروازه رشت ،عباسقلی خان،
چهل ستون ،آقا شیخ فیاض ،حسینیه و زینبیۀ اعظم ،عمارات دارایی و ذوالفقاری ،کاروانسرای
سنگی ،بنای رختشویخانه و گرمابههای انصاری ،میرهدایت و سید بلوری ،سفرهخانۀ سنّتی حاج
داداش و غیره به دلیل گرفتار آمدن به مسائل و مشكالت ،از صفحۀ اقتصادی و حیات شهری
دور شده و در نتیجه به فرسودگی و تخریب بیش از پیش آن منجر شده است.
بافت فرسودۀ شهر زنجان به لحاظ داشتن پهنههای ضوابطی متفاوت ،به سه محدوده(بافت
شمالی ،بافت جنوبی و مجموعه بازار)تقسیم بندی می شود .مالک این تقسیمبندی براساس
نتایج حاصل از شناخت محدودۀ بافت فرسوده و بررسی نقش و جایگاه آن در شهر زنجان
است(مشكینی و همكاران.)۹ :138۹ ،
با توجه به مطالعات و بررسیهای میدانی انجام شده مشخصات کلی بافت فرسودۀ شهر
زنجان شامل موارد زیر است؛
 -1بافت بسیار نامنظم و خودرو  -2دسترسیهای نامناسب و غیراستاندارد  -3استقرار قطعات
به صورت نامنظم و در همۀ جهات  -4ناپایداری کالبدی ،نمایانگر سیستم سازهای نامناسب و
غیرمقاوم بودن ابنیه  -5وجود هستههای روستایی در این بافت  -6پایین بودن کیفیت زندگی
شهری در این محدوده  -7نامتناسب بودن میزان سرانۀ کاربریها  -8فشردگی و ریزدانگی
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قطعات  -8شبكههای محلی غیررسمی موجود درمحالت مانند صندوقهای قرض الحسنه،
خیریهها و هیات های مذهبی که گاهاً آوازۀ جهانی دارند(مثل حسینیۀ اعظم زنجان)  -۹وجود
مساجد مختلف و کارگاههای صنایع دستی که از قدیماالیام باعث پویایی ارتباطات و خیرخواهی
در مقابل منفعتطلبی شخصی شده است -10 .تأسیسات زیربنایی نامناسب -11مشكالت
زیست محیطی و باالبودن حجم آلودگی  -12کمبود امكانات گذران اوقات فراغت  -13فقر و
محرومیت  -14آسیبپذیری در برابر زلزله -15سرانه کم خدمات -16تراکم جمعیت باال -17
ناامنی و معضالت اجتماعی .همچنین طبق شاخصهایی که توسط شورای عالی شهرسازی و
معماری صورت گرفته ،ویژگی های بافت فرسوده سه مولفه(ناپایداری ،نفوذناپذیری و ریزدانگی)
هستند و هر سه مورد در بافت فرسودۀ شهر زنجان دیده می شود.
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شکل( .)1موقعیت بافت فرسودهي شهر زنجان(ترسیم نگارندگان)1395 ،

این تحقیق به شیوهی پیمایشی و با رویكرد توصیفی  -تحلیلی انجام شده است .با استفاده از
منابع کتابخانهای به طرح مبانی نظری اقدام شده است .ابزار سنجش در این تحقیق پرسشنامه
می باشد .کلیۀ سرپرستان خانوار ساکن در بافت فرسودۀ شهر زنجان در محدودۀ منطقۀ سه
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شهرداری زنجان که جمعاً به تعداد  46150نفر هستند ،جامعۀ آماری تحقیق حاضر را تشكیل
میدهند .نمونهگیری از جامعه با استفاده از شیوهی نمونهگیری چند مرحلهای و تصادفی ساده
انجام شده است .به این شرح که نخست با استفاده از نقشهی محدودهی سه شهرداری ،محالت
شهری با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و در مرحله دوم با توجه به حجم جمعیتی هر
محله ،سهم جمعیتی هر محله در نمونه تعیین گردید .و با بهرهگیری از فرمول کوکران 1تعداد
نمونهها تعیین شد که بر اساس آن تعداد  321نمونه محاسبه گردید ،برای افزایش میزان دقت،
نمونه به  330نفر ارتقا یافت .حجم نمونه به شرح زیر انتخاب گردیدند؛

رابطه ()1
p= 0/7

d= 0/05

n=321

t= 1/96

N= 46150

q=0/3

متغیرها و شاخصهاي پژوهش

- Cochran

1

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

با توجه به وسعت دامنۀ شاخصهای سرمایۀ اجتماعی ،اکثر نظریهپردازان و محققان،
شاخصهای متفاوتی برای سنجش سرمایۀ اجتماعی به کار میبرند ،در اینجا فقط به
شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق برای بررسی و سنجش سطح سرمایۀ اجتماعی اشاره
شدهاست .برای تعیین شاخصهای سرمایۀ اجتماعی ،به مطالعات پیشین داخلی و خارجی
مراجعه شده است .با توجه به کثرت شاخصهای سرمایۀ اجتماعی و تفاوت آن در اکثر
تحقیقات انجام گرفته ،سعی شد شاخصهای اصلی و مشترک که در تمام تحقیقات به کار
گرفته شده ،در این تحقیق استفاده شود .پرسشنامه شامل متغیرهایی چون متغیر سن ،جنس،
میزان تحصیالت ،مدت اقامت ،وضعیت تملك ،تمایل به ادامه سكونت و کیفیت ابنیه و
مؤلفههای سرمایۀاجتماعی شامل مؤلفههای عینی؛ الف -چگونگی شبكۀ روابط و تعامالت افراد،
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روایی پرسشنامه از طریق اخذ نظر اساتید محترم دانشگاهها و کارشناسان تحقیقات استان و
پایایی آن ازطریق ضریب آلفایکرونباخ برابر  %87محاسبه گردیده است .روش استخراج دادهها
و شاخصهای آماری از طریق نرم افزار  SPSSبوده است ،تحلیلهای آماری استفاده شده در
این تحقیق شامل آزمون همبستگی پیرسون و کای اسكوئر میباشد .از نرم افزار  ArcGISنیز
برای ترسیم نقشهها استفاده شده است.
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ب -انسجام رابطهای ،پ -مشارکت اجتماعی و مؤلفههای ذهنی شامل؛ الف -اعتماد اجتماعی،
ب -حمایت اجتماعی پ -انسجام ارزشی ت -نزدیكی اجتماعی بوده است(.جدول )1
جدول( .)1مؤلفه هاي سرماية اجتماعي و گويه هاي مورد استفاده در تحقیق
مؤلفه ها

سرمایۀ
اجتماعی

گویه ها

انسجام رابطه ای

تراکم و قرینگی روابط همسایگان،

مشارکت اجتماعی

مشارکت در رفع مشكالت محله ،شرکت در انتخابات ،شرکت در کارهای گروهی،
شرکت در گروههای مذهبی ،گذاشتن وقت برای مشكالت محله.

اعتماد اجتماعی

میزان روابط همسایگی ،میهمانی به منازل یكدیگر ،مشورت با همسایگان ،درک
توسط دیگر افراد ،وجود صندوق قرض الحسنه ،وجود انجمن خیریه ،وجود
گروههای مذهبی ،اعتماد به شورای شهر و شهرداری.

حمایت اجتماعی

رابطه صمیمی و با محبت ،ارائه خدمات ،کمك در فعالیتها ،دادن پول و سایر
کمكها به دیگران.

انسجام ارزشی

میزان عالقه و تعهد به خانواده ،فامیل ،دوستان ،همسایگان ،معتمدین محل،
شهرداری ،نماینده مجلس ،شورای شهر ،نهادهادی دولتی ،ارزشهای همسایگی و
همزیستی شامل عالیق ارتباطی ،عالیق محلی و تعهد همسایگی.

نزدیكی اجتماعی

میزان تفاوت های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی  ،میزان شكاف اقتصادی –
اجتماعی.

رضایتمندی سكونتی

میزان رضایت از کیفیت اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و خدماتی.

مشارکت
اعتماد
تعامالت
سرماية اجتماعي

نوسازي بافت فرسودۀ

(مولفه های عینی و ذهنی)

شهري

انسجام
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چگونگی تعامالت

شیوه تماس ،فراوانی تماس ،صمیمیت و دوام رابطه ،احساس مسئولیت

حمایت

رضایتمندی

شکل ( .)2مدل مفهومي تحقیق (برگرفته از مبانی نظری پژوهش)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

نزدیكی
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يافته ها
الف -يافته هاي توصیفي

نتایج مستخرج از پرسشنامهها نشان میدهد که  23درصد از پاسخگویان زن و  77درصد
مرد هستند .بیش از  72درصد افراد شرکت کننده در تحقیق تحصیالت دیپلم و یا باالی دیپلم
داشتهاند .متوسط سنی پاسخگویان  38/32سال بوده و متوسط مدت اقامت  2۹/02سال بوده
است .از نظر وضعیت تملك 74/71 ،درصد شخصی 22/11 ،درصد اجارهای و  3/18درصد وقفی
بوده است .کیفیت ابنیۀ بافت فرسودۀ شهر زنجان نیز در شكل( )2قابل مالحظه است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

شکل( .)2نقشه كیفیت ابنیه بافت فرسودهي شهر زنجان1395 ،
ب -يافته هاي تحلیلي

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

میزان سرمایۀ اجتماعی نزد پاسخگویان در جدول( )2در طیف لیكرت نشان داده شده است.
مالحظه میشود که میزان سرمایۀ اجتماعی در همۀ مؤلفهها تقریباً باالتر از میزان حد متوسط
است .که این امر نشان از باال بودن سرمایۀ اجتماعی نزد ساکنان بافت فرسودۀ شهر زنجان
است.
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جدول( .)2میزان سرمايه اجتماعي در بافت فرسودۀ شهر زنجان(درصد)
فراواني
مولفه ها

بسیار زياد

زياد

تاحدودي

كم

بسیار كم

مشاركت

16/12

23/08

38/42

14/15

8/23

اعتماد

15

20/2

36/12

1۹/۹2

8/76

تعامالت

23/28

37/35

21/52

11/38

6/47

انسجام

12/5۹

17/15

3۹/18

16/44

14/64

حمايت

8/11

18/22

32/61

30/02

11/04

نزديکي

14/81

20/01

35/34

25/38

4/46

رضايتمندي

22/32

35/36

22/56

10/16

۹/60

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19
] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

در بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در نوسازی بافتهای فرسوده ،مؤلفههای مشارکت
اجتماعی ،اعتماد ،تعامالت اجتماعی ،انسجام رابطهای ،حمایت اجتماعی ،نزدیكی اجتماعی و
رضایتمندی سكونتی با گویههای متعدد مورد پرسش قرار گرفتهاند .با توجه به اینكه برای
تمامی ابعاد سرمایۀ اجتماعی ،گویههای زیادی طراحی شده است ،این گویهها پس از ترکیب و
جمع شدن و محاسبۀ میانگین آنها ،به متغیر فاصلهای تبدیل شدند .از این رو برای بررسی
همبستگی میان دو متغیر مستقل و وابسته ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
همانطور که جدول ( )3نشان میدهد ،بین همۀ شاخصهای سرمایۀ اجتماعی(متغیرمستقل)و
مشارکت پاسخگویان در بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ شهر(متغیروابسته) ،همبستگی
معناداری وجود دارد .از بین مؤلفههای مورد بررسی ،باالترین ضریب همبستگی مربوط به
مشارکت اجتماعی و کمترین ضریب همبستگی مربوط به متغیر انسجام رابطهای است .بنابراین
اجرای سیاستها و عملیاتی کردن راهبردهای پیشنهادی روشهای مداخله ،نیازمند تغییر
ساختاری در شیوۀ عمل و نگاه نظام برنامهریزی و مدیریتی در تمامی سطوح به این
بافت هاست .از آنجا که دولت همۀ ابزارهای توسعه را در اختیار ندارد ،استفاده از ظرفیتهای
موجود در سطح پایینتر برنامهریزی ضرورتی دوچندان پیدا میکند .و از طرفی توجه صرف به
نیازها و کمبودهای فضای شهری تنها موجب حفظ وضعیت موجود شده و امكان دستیابی به
اهداف را ضعیفتر می نماید ،چرا که امروزه هرگونه تغییری به منظور رشد و توسعه بدون توجه
به ظرفیتهای موجود محله (سرمایۀ اجتماعی) و نقشآفرینی گروههای ذیفع ممكن نخواهد
بود .طبق جدول شمارۀ  2میزان سرمایۀ اجتماعی در همۀ مولفههای آن در میان ساکنان بافت
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فرسودۀ زنجان از حد متوسط باالست و این فرصتی پیش روی مسئوالن و مدیران شهری قرار
میدهد تا نهایت بهره برداری از این فرصت را داشته باشند و برای نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده اقدامات مقتضی انجام دهند.
جدول( .)3آزمون پیرسون همبستگي مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي(متغیر مستقل) با مشاركت در
بهسازي و نوسازي(متغیر وابسته)
مشارکت اجتماعی

*0/747

330

0/000

اعتماد اجتماعی

*0/4۹6

330

0/000

تعامالت اجتماعی

*0/54۹

330

0/000

رضایتمندی سكونتی

*0/522

330

0/000

حمایت اجتماعی

*0/375

330

0/000

نزدیكی اجتماعی

*0/445

330

0/000

انسجام رابطه ای

**0/183

330

0/011

مؤلفه های سرمایه اجتماعی

*سطح معناداری  ۹۹درصد **سطح معناداری  ۹5درصد

همچنین با سنجش میزان متغیر انگیزۀ تداوم سكونت در فضاهای بافتهای فرسودۀ زنجان
مشخص گردید که این مؤلفه میتواند تأثیرگذار و تعیینکننده باشد .اطالعات مستخرج از
پرسشنامه طبق جدول ( )4نشان میدهد که بیش از  68درصد پاسخگویان با احساس تعلق و
رضایت از محله تمایل به ادامه سكونت دارند .این موضوع هویت و تعلق محلهای را به خوبی
بیان میکند .یعنی ساکنان بافت فرسودۀ شهر زنجان مسئولیت خود را دربارۀ محله پذیرفتهاند
و نیاز به همدلی مدیران و مسئوالن شهری دارند.
جدول( .)4میزان تمايل به ادامة سکونت در بین پاسخگويان
فراوانی
تمایل به ادامه سكونت

بسیار کم

کم

تاحدودی

زیاد

بسیار زیاد

0/2

4/15

20/08

43/5

32/07

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

به منظور بررسی چگونگی روابط انگیزۀ تداوم سكونت و سرمایۀ اجتماعی از آزمون کای
اسكوئر استفاده شد .سطح معناداری  ۹۹درصد بین دو متغیر طبق جدول( )5داللت بر وجود
رابطۀ مثبت بین دو متغیر دارد .به عبارت دیگر با افزایش انگیزۀ تداوم سكونت ،میزان سرمایۀ
اجتماعی افزایش می یابد .رابطۀ این متغیر نشان می دهد که هنوز مراکز شهرها و ازجمله بافت
فرسودۀ زنجان مطلوبیت برای ساکنان دارد .و می توان این انگیزه را تبدیل به توسعۀ درونزا
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ضریب همبستگی پیرسون

تعداد)(N

سطح معناداری
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نمود تا هم نسبت به نوسازی اقدامی شده باشد و همچنین از رشد افقی و پیامدهای منفی آن
جلوگیری شود .یكی از جنبههای مهم ایجاد تحول و ساخت و ساز در بافت فرسوده ،تغییر و
جابهجاییهای جمعیتی است ،که دراین خصوص محدودۀ مورد مطالعه ،فاقد برنامهریزیهای
مناسب و در خور توجه میباشد.
جدول( .)5ارزيابي رابطة بین انگیزۀ تداوم سکونت و سرماية اجتماعي
مقدار کای اسكوئر

درجۀ آزادی

سطح معنی داری

66/025

6

0/000

جدول( .)6آزمون كاي دو (دو طرفه) بین میزان سرماية اجتماعي و كیفیت بنا
مقدار کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری( ۹5درصد)

12/432

5

0/026

نتیجهگیري

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

سنجش سرمایۀ اجتماعی در سیستم شهر و عناصر آن چون محالت شهری تأثیر بسزایی در
شناخت پویایی ،تحرک و همافزایی محالت شهر و برنامهریزی در جهت مداخلۀ هدفمند
متناسب با ظرفیت و پتانسیل بالقوه و بالفعل محالت مختلف شهری دارد .امروزه دیگر اهمیت
و ارزشهای دستیابی به سرمایۀ اجتماعی در یك جامعه بر کسی پوشیده نیست .دستاوردهایی
که از مشارکت و همیاری ،حس مسئولیت اجتماعی و اعتماد عمومی به دست میآید راههای
پیشرفت جامعه را هموار میسازد .از طرف دیگر سرمایۀ اجتماعی به عنوان محصول نوع خاصی
از کنش جمعی میتواند مولد کارکردهای اجتماعی مورد انتظار باشد .کنشها و مشارکتهای
داوطلبانه و جمعی منتهی به تولید سرمایۀ اجتماعی از حیث انگیزه و هدف ،فرصت بروز و
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با توجه به باال بودن سهم بناهای مرمتی و تخریبی در سطح بافت فرسودۀ شهر زنجان و کم
بودن تعداد واحدهای نوساز ،کیفیت واحدهای مسكونی میتواند با متغیر سرمایۀ اجتماعی مورد
سنجش قرار گیرد .مقدار این رابطه از طریق آزمون کای دو در جدول ( )6قابل مشاهده است.
به طوری که ،میزان سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت بناهای مورد سكونت افراد تأثیرگذار میباشد.
به این معنی که هر محله که میزان سرمایۀ اجتماعی بیشتری دارد به نسبت دارای ابنیه با
کیفیتتری میباشد .و بالعكس محلههایی که ابنیۀ تخریبی و بیکیفیتی دارند دارای سرمایۀ
اجتماعی به نسبت پایینتری هستند.
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( -1نظم فر و عطار ،مرصوصی و خدادادی ،بابایی اقدم و همكاران)

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.44.4.0

مهارتهای مورد نیاز دارای ویژگیهای مشخصی هستند و برنامهریزی در جهت تسهیل و
تقویت آنها بخشی از راهبرد ارتقای سرمایۀ اجتماعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در نوسازی بافتهای فرسوده ،مؤلفههای مشارکت اجتماعی،
اعتماد ،تعامالت اجتماعی ،انسجام رابطهای ،حمایت اجتماعی ،نزدیكی اجتماعی و رضایتمندی
سكونتی با گویههای متعدد مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و
تحلیلی ارائه شده است .نتایج تحلیلی تحقیق نشان داد که میزان سرمایۀ اجتماعی در همۀ
مؤلفه ها باالتر از میزان حد متوسط است .که این امر نشان از باال بودن سرمایۀ اجتماعی نزد
ساکنان بافت فرسودۀ شهر زنجان است .همچنین می توان استباط نمود که با افزایش سرمایۀ
اجتماعی در بافت فرسوده به نوسازی شهری کمك می شود .به عبارت دیگر هرچه سرمایۀ
اجتماعی در این بافت باال تر رود به همان نسبت تمایل به تجمیع ،مشارکت در ساخت و
استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و ظرفیتهای اجتماعی بیشتر میشود و عكس این قضیه نیز
صادق است .برای بررسی همبستگی میان مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی(متغیر مستقل) با
مشارکت در بهسازی و نوسازی(متغیر وابسته) ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .و
نتایج آزمون نشان داد که بین همۀ شاخصهای سرمایه اجتماعی و مشارکت پاسخگویان در
بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ شهر همبستگی معناداری وجود دارد .به منظور بررسی
چگونگی روابط انگیزۀ تداوم سكونت و سرمایۀ اجتماعی از آزمون کای اسكوئر استفاده شد.
سطح معناداری  ۹۹درصد بین دو متغیر داللت بر وجود رابطۀ مثبت بین دو متغیر دارد .به
عبارت دیگر با افزایش انگیزۀ تداوم سكونت ،میزان سرمایۀ اجتماعی افزایش مییابد .همچنین
با توجه به باال بودن سهم بناهای تخریبی در سطح بافت فرسودۀ شهر زنجان و کم بودن تعداد
واحدهای نوساز ،کیفیت واحدهای مسكونی با متغیر سرمایۀ اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت.
مقدار این رابطه از طریق آزمون کایدو نشان داد که میزان سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت بناها
تأثیرگذار میباشد.
در مجموع نتایج پژوهش ،معناداری باالی رابطۀ میان متغیرهای سرمایۀ اجتماعی ،با نوسازی
بافت فرسودۀ شهری را نشان میدهد .یافته های محققان دیگر مشخص میکند هرچه
سرمایههای اجتماعی در شهر و محالت شهری باالتر برود مشارکت اجتماعی و زمیۀ همراهی
مردم نیز بیشتر می شود .نتایج تحقیق حاضر همسو با سایر تحقیقات انجام شده 1میباشد.
بدین منظور تالش برای افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی ساکنان این بافتها باید به عنوان یك
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راهكار مؤثر در دستور کار نهادها و ادارات مرتبط با ساماندهی بافتهای فرسودۀ شهری قرار
بگیرد .هنوز ساکنان بنا به عوامل مختلف از جمله :بیاعتمادی به بدنه مدیریت شهری ،عدم
تقویت و برنامهریزی بر روی متغیرهای تأثیرگذار مورد مطالعه در این پژوهش با تردید و دودلی
به مسئلۀ نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری مینگرند .ناگفته پیداست که زمینههای
اجتماعی مشارکت و حضور افراد محله و استفاده از فرصتهای اجتماعی در قالب سرمایۀ
اجتماعی بسیار حساس و در مواردی شكننده است بهطوری که با اندک اشتباهی از سوی
متولیان امر ،دیگر نمیتوان مردم و جامعه مدنی را جهت ورود و مشارکت در نوسازی بافت
همراه کرد .این مسئله لزوم برنامهریزی برای اعتمادسازی و همچنین چشماندازسازی برای
بهرهبرداری مطلوب از اثرات سرمایۀ اجتماعی را میرساند .برطبق پژوهش انجام یافته و نتایج
مورد اشاره ،پیشنهادهایی جهت همافزایی و تسریع نوسازی بافت فرسودۀ شهر ارائه می گردد:
 استفاده ازتسهیلگران بومی جهت ایجاد روحیۀ مشارکت و پایهگذاری نطفههایتوانمندسازی در محله با رویكرد مشارکت در مراحل طراحی ،ارزیابی و اجرا.
 ترویج و تشویق گروههای اجتماعی به ایفای نقش در جامعه مدنی از طریق اعطای اختیاراتو سپردن وظایف اجتماعی به آنها و سهیم کردن آنها در قدرت.
 رویكرد پیشنهادی برای تجمیع ملك با توجه به باال بودن میزان سرمایۀ اجتماعی. تالش برای کاهش نابرابریهای اقتصادی با توجه به تأثیر ویژگیهای اقتصادی بر میزانسرمایۀ اجتماعی ساکنان بافتهای فرسوده.
 افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه و نیز مهارت در مداخلههای مؤثر و مطلوب شهروندان. اعتقاد و الزام مدیران شهری به ارزش قائل شدن برای دیدگاههای شهروندان. ارتقای سطح آگاهی ساکنان از طریق ایجاد نشریۀ محلهای یا بروشورهای مختلف در زمینۀامور محله توسط معاونت فرهنگی شهرداریها یا دفاتر تسهیلگری ساماندهی بافتهای فرسودۀ
شهری.
 ایجاد بانك اطالعات محلهای از تخصصها و مهارتهای ساکنان محله به عنوان سرمایههایانسانی محله و بهرهگیری از این تخصصها به هنگام نیاز.
 اختصاص کاربری فضاهای سبز مانند پارکها ،امكانات تفریحی و مكانهایی برای پیادهرویساکنان باعت شكلگیری و افزایش کنشهای متقابل بین اعضای محله میشود و در نتیجه
سرمایۀ اجتماعی در سطح محله را افزایش می دهد.
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