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  چكيده

شهري از آن جهت      ست سرمايه اجتماعي در فرايند نوسازي  هاي پنهان در محالت، جهت  ثروت عنوانبهكه  حائز اهميت ا

با  كهتحليلي است   -توصيفي از نوع روش پژوهش حاضر   .است  كارآمدفرسوده بسيار    يهابافتامر نوسازي  مشاركت در  

ستفاده از  شنامه     ا س ست.   پر سنجش قرار گرفته ا ستفاده از فرمول كوكران، نمونه  مورد  نفر در بين  382اي با حجم ابتدا با ا

شاخص          ضعيت  شده و و صادفي انتخاب  صورت ت سرمايه اجتماعي ساكنين ناحيه به  ستقل و   عنوانبه هاي  متغير متغير م

، Tپارامتري چون آزمون  هايآزمونبا استفاده از   هايافته. مورد سنجش قرار گرفت  متغير وابسته  نوانعبه تمايل به نوسازي 

و همچنين آزمون  SPSS افزارنرمدر محيط و تحليل واريانس يك طرفه رگرسيون چند متغيره  ، ضريب همبستگي پيرسون   

ضايي متغيرها در محيط نرم جهت  تخمين تراكم كرنل ست   GISافزار توزيع ف ست.  آمدهبه د شان مي  هايافتهنتايج  ا دهد ن

ستقيم و مثبتي بين   سازي برقرار    جزبهسرمايه اجتماعي   هايشاخص كه رابطه م شاخص اعتماد نهادي با متغير تمايل به نو

را با شـاخص تمايل به  همبسـتگي  باالترين  477/0ضـريب همبسـتگي   شـاخص مشـاركت اجتماعي با    در اين بيناسـت.  

بين مجموعه متغيرهاي  دهديماست كه نشان    492/0) بين متغيرها R( رگرسيون مقدار ضريب  همچنين نوسازي داراست.   

  بااليي وجود دارد. نسبتاًهمبستگي متوسط ، يقتحقو متغير وابسته مستقل 

  .تهران نه منطقه دو ناحيه فرسوده، بافت نوسازي، به تمايل اجتماعي، سرمايه :كليدي واژگان
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  مقدمه

سوس بوده و        تا سيار بطئي و نامح شهري ب صنعتي، تغييرات جوامع  شهرها    تبعبهقبل از جريان انقالب  آن، كالبد 

ــادي، اجتماعي و فرهنگي و فناوري      توجهيقابل  نيز با دگرگوني   هاي جديد     مواجه نبود. همگام با تغييرات اقتصـ

). از طرفي نيز كشورهاي  56: 1390هاي شهري با تغيير شكل و شالوده مواجه گرديدند (سجادي و محمدي، بافت

سعه جهان اعم از  سعه درحاليا  يافتهتو شهرن ، در برههتو شين مواجه بوده يا  اي از زمان با پديدة افزايش جمعيت 

اند، با مشكالت بيشتري    رو شده هاي اخير با اين پديده روبهكه غالباً در دهه توسعه درحالخواهند بود. كشورهاي  

شيني و تمركز     ؛)2: 1395در اين عرصه مواجه هستند (نقدي وكوليوند،    شهرن بنابراين همگام با افزايش جمعيت، 

سرمايه   كنوني تبديل شده و   يشهرها كالنها، امكانات و خدمات شهري رشد كرده و شهرهاي بزرگ به    صنايع، 

ترين پيامدهاي  از مهم ).96: 1391كشكولي،   موسوي و باقري (براي بشر پديد آمده است   يريناپذجبرانمشكالت  

ساخت      شيني در كنار عدم تأمين زير شهرن ساكنين و مه     چنين روند  شهري براي  سب  شهرها، به  هاي منا اجرين 

ــهري و وجود آمدن بافت ــودة پيرامون ش ــهردرونهاي نامنظم و فرس ــالت متعدد اجتماعي،   يش ــت كه معض اس

فرهنگي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. اين مسئله در كنار تبديل شدن زمين به يك منبع كمياب اجتماعي،      

هاي فرســوده كه يكي از منابع اصــلي تأمين زمين فتهاي اخير باعث شــده اســت كه اســتفادة بهينه از بادر دهه

  ).2012اي بيابد(پيراپون، است، اهميت ويژه يشهردرون

اگر چه اين   دهند.و ناكارآمد شهري بخش اعظمي از سطح شهرهاي كشور را تشكيل مي       1بافت فرسوده ر واقع د

از عمده  محيطييستزو  كالبدي، عملكردي، ترافيكيها به دليل داشتن مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، بافت

شهري چالش سازي مي    هاي مديريت  شهر شمار        و نظام  شهري يك تهديد جدي به  سترة  شند و براي كل گ با

ترين پتانســيل شــهرها براي اســتفاده از زمين جهت اســكان جمعيت، تأمين فضــاهاي باز آيند؛ با اين حال مهممي

ــتزيطمحخدماتي و نيز بهبود  ــند (محمدي و ديگران، مي يس ــردر حال در همين رابطه  ).110: 1393باش  حاض

هاي قديمي شود. بافت هاي اصلي مديريت شهري در كشور ما محسوب مي    نوسازي بافت فرسوده يكي از دغدغه  

شار    صورت بهكه در طول زمان،  صادي خود و با م كت  ارگانيك در پيوند با منابع و محيط طبيعي، اجتماعي و اقت

ــكل گرفته و تغيير پذيرفته     هاي امروز و فرداي آن بافت،    اند، اكنون نيز براي برقراري و انطباق نيازمندي    مردم شـ

(شركت مادرتخصصي عمران     شود ساماندهي و نوسازي محسوب مي    حضور و مشاركت همان مردم جزء الينفك  

شهري ايران،    سازي  شدن رويكردهاي مه  ؛ )1389و به سفانه حاكم  شهري، ابعاد نوسازي       اما متأ ندسي در توسعة 

 سازي كالبدي «عد و آن شهري را با يك ب سهولت وارد    » نو شدن اين ديدگاه كه در ايران به دليل  تغيير داد. حاكم 

ساز ساخت كردن فناوري  شتر از جوامع غربي يافت، تنها جنبه     و شدتي بي سختي كار با اجتماعات محلي،  هاي  و 

سازي بافت  سين    هاي فرتكنيكي نو شده و تكن صحنه  سوده حاكم  صلي  ساز ساخت هاي ها، بازيگردان ا در بافت   و
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شرايطي عوامل اجتماعي        ست در چنين  شدند. بديهي ا سپرده       –شهري  شي  صادي و غيره به فرامو فرهنگي، اقت

ــازندگان و حامي آنان كه م  ــده و نتايج ناگوار جدايي مردم از س ــت(عندليش ب،  عموالً دولت بوده، بروز كرده اس

1387 :25.(  

ريزي باعث از هم گســيختگي روابط اجتماعي در شــهر، كاهش همكاري و تعاون، ضــعف در ين رويكرد برنامها

سيدگي به      اي در برنامهحمايت اجتماعي جامعه محله ضعف در امنيت اجتماعي و ر شهري، ركود و  هاي عمران 

ــهروندان در برنامهامور انتظامي و حفاظت و امنيت و خالصــه عدم مشــاركت  ــعه اقتصــادي و ريزيش هاي توس

شهرهاي ايران،     سياري از  سرمايه  شهرها كالن يژهوبهاجتماعي، در ب شديد   موجب اتالف  هاي مادي و معنوي و ت

شكالت  ست   و ناهنجاري م شهري گرديده ا سونگر و   در نتيجه ).1422: 1390(گرواند، هاي  امروزه مديريت يك 

ريزي  هاي برنامههاي اجتماعي و شهري، مقاومت مردم را به دنبال داشته و تئوري  د با پديدهگرايانه در برخوراقدار

ارتباطش با  ةواسط به). سرماية اجتماعي  56: 1393(دويران، دانريزي مشاركتي داده جاي خود را به برنامه جوهري

و تعامالت اجتماعي، مشـــاركت  نظم اجتماعي، رضـــايت اجتماعي، روابط  يرنظهاي بنيادين جامعه ســـاير پديده

بنابراين ســرماية  ؛ اي برخوردار اســتاجتماعي و ارتقاء حس هويت و تعلق شــهروندان، در محله از اهميت ويژه

ــتاها، مناطق و بخش  عنوانبهاجتماعي  ــهرها و روس ــت كه يك منبع يا مالكيت جمعي متعلق به محالت، ش ها اس

هاي فرسوده شهري بايد اذعان نمود   رد. در مورد بهسازي و نوسازي بافت  تواند زمينة رفاه همگاني را فراهم آومي

ها  ي اقشـــار ســـاكن در بافتنيازمند مشـــاركت فعال و مؤثر تمام هابافت گونهيناكه بدون شـــك ســـاماندهي 

ــدمي ــت تا به جنبه ).67: 1394(بابايي اقدم و ديگران، باش ــعي بر آن اس ــرمايه  هاي متلف لذا در اين تحقيق س س

سازي بافت      اجتماعي و تأثير هر كدام از اين جنبه سازي و نو ساكنان در به شاركت  سوده   ها در ارتباط با م هاي فر

سرمايه اجتماعي چه ميزان بر ميزان            ست كه  ضوع ا سي اين مو صلي تحقيق، برر شود. لذا هدف ا شهري پرداخته 

 ؤثر است؟هاي فرسودة شهري متمايل ساكنان در نوسازي و بهسازي بافت

شود كه به دليل فرسودگي كالبدي و هايي از محدودة قانوني شهر اطالق مي فرسوده شهري به عرصه    هايبافتلذا 

ــهري،  ــبرخوردار نبودن از خدمات ش ــده پذيريبآس ــادي نازلي دارند. اين ش اند و ارزش مكاني، محيطي و اقتص

در ). 67: 1386(حبيبي و همكاران، خودي ندارندزي خودبهها امكان نوسا و مالكان آنها به دليل فقر ساكنان  بافت

هاي مصوب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بافت فرسوده شهري به محدوده        واقع براساس شاخص  

ــود كه بيش از  يا بلوكي اطالق مي  نه             50شـ ناهاي آن ناپايدار، معابر آن نفوذناپذير و امالك آن ريزدا ــد ب درصـ

هاي  شــاخصباشــد كه با مي هاييســوده از جمله پهنهبافت فرتوان گفت ذا مي).ل224: 1390باشــد(رهنمايي، 

هاي كالبدي، عملكردي، حركتي، اي از ســـاير نارســـاييناپايداري و ســـرانجام مجموعه ريزدانگي، نفوذناپذيري،

ست ز شخص مي    –، اجتماعي محيطيي صادي و مديريتي م با توجه به موارد   ).1385(طرح جامع تهران، شود اقت

در حال جريان در بستر كالبدي   ييفرا نوگراهاي فرسوده امروزه با توجه به روندهاي نوگرايي و بافتمطرح شده، 



 1، شماره 1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، تابستان                        

393 

 

شهرها، بافت ناكارآمد و چالش آفرين براي مديريت و برنا  شهرها قلمداد مي مهو فرهنگي  (بيك و شوند ريزي در 

سوده، ج بافت). 2012پارك،  ست و داراي ارزش تاريخي و فرهنگي   هاي فر شهرها ، كالبدي،  زئي از پيكره و بدنة 

ست    صادي ا شهري، ا   اين بافت ).98: 2004(دورگش، عملكردي و اقت سابقة حيات  ساس   ها با برخورداري از  ح

شهري فراهم مي  يرهو غخدماتي هاي زيرساختي،  تعلق، حداقل نمايند. نگراني  امكان مهمي را براي تجديد حيات 

سيب    سبت به آ ساكن در   سو يكها از پذيري كالبدي اين پهنهن و كاهش حس مطلوبيت مكان از ديدگاه اجتماع 

هاي متناسب و مطلوب را  ها و تالش در اعمال و راهبردها و سياست  بافت گونهيناها از سوي ديگر، توجه به  آن

ــماعي،  (پوراحمد وه اســـتمبدل نمود يرناپذاجتناببه امري  ــازي  توان لذا مي ).24-25: 1389شـ احياء و نوسـ

  ).127: 2008(كتال، دانستهاي فرسودة شهري را الزمة حيات شهري بافت

هاي فرسوده است كه با هدف ايجاد شرايط زندگي نوسازي شهري يكي از راهكارهاي تدبيري در مواجهه با بافت

:  1381(حبيبي و مقصودي، گيردريزان شهري قرار ميبرنامه بهتر و بهبود تشكيالت شهري در دستور كار مديران و

اصطالح نوسازي شهري تركيب دو واژه نوسازي و شهري است كه فعل و عمل نوسازي را نسبت به شهر             ).20

هايي كه احتماالً در حوزة دانش و علوم ديگر مطرح است، متمايز   ، از ساير انواع نوسازي  روينامطرح نموده و از 

شابهت    گردد. همچنيمي ست م سازي را كه به لحاظ لغوي و مفهومي ممكن ا شتراكات ها ن لفظ نو برخي از  با يو ا

شد را متمايز مي           مفاهيم و واژه شته با سازي دا سازي و به سازي، باز صر (دورگش، كندهاي مطرح ديگر مثل معا

ــازي زماني انجام مي ).97: 2004 ــهري، مجموعه و يا بنا از كاركرد م نوس ــاي ش ــود كه فض ــر   ش ــب و معاص ناس

نوسازي  لذا فضايي سبب كاهش بازدهي و كارايي آن شده است.  ــــ برخوردار بوده ولي فرسودگي نسبي كالبدي

شود كه در عين حفاظت بنا، مجموعه يا فضاي شهري كهن، سازمان فضايي مربوطه  مجموعه اقداماتي را شامل مي

سازي نموده و امكان بازدهي بهينة آن را فراهم    صر  سازي به معني  ؛ كندمي را معا  يبنا يدتجدبه عبارت ديگر نو

شانه ساختمان  سودگي و ويراني ها؛ عمل يا فرايند از ميان بردن ن   يدتجدسازي و  ها با مفهوم دوبارههاي خرابي، فر

 ).127: 1393و ديگران،  االسالمييخش(نو مترادف است يبنا

نيست. اين امر    يرپذامكانهاي فرسوده اصوالً امري است كه بدون مشاركت ساكنين مناطق      موضوع نوسازي بافت  

اي  هاي مالي و اجرايي، سازماني، حقوقي و قانوني مانع عمدهيابد كه دانسته شود محدوديتاز آن روي اهميت مي

سط بخش دولتي و عمومي قلمداد مي  ساً     بنابراين،؛ شود در راه تمركز اجراي اقدامات تو سا از ابعاد  نظرصرف ا

ها از فرهنگي نوسازي كه با توجه به ساليق مردم نيازمند تكثير و تنوع است. تمركز اجرايي اين طرح    –اجتماعي 

ــهرداري  ــعهو حتي دولت خارج اســت. حاصــل و دســت عهدة ش ــاي نوآورد اين مرحله از اقدامات توس ازي  س

شان  سعه ظرفيت      ي طرحدر مديريت اجراي ييتمركززدالزوم  دهندهن ستلزم تو ست و اين امر م سازي ا هاي  هاي نو

مشاركت كامل تنها    ).80: 1392(زالي و ديگران، اركت مردمي در فرايند نوسازي است  آن نقش مش  تبعبهمحلي و 

  .)1984(گانز، هاي نوســازي بر عهده گيرنديابد كه مردم بتوانند نقش فعال در فرايند تهيه طرحمي تحققدر جايي 
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طوري كه در غياب  هاي فرسـوده شـهري اسـت. به   سـرمايه اجتماعي يكي از ابزارهاي مهم در امر نوسـازي بافت  

هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي    يابد و پيمودن راهها كاهش ميي ساير سرمايه  اثربخش سرمايه اجتماعي،  

هاي اقتصادي، فيزيكي و نيروي انساني،    عه سرمايه هاي سنتي مديريت، توس  شوند. در ديدگاه ناهموار و دشوار مي 

كردند، اما در عصر حاضر براي توسعه، بيشتر از آنچه كه به سرمايه اقتصادي، فيزيكي و        ترين نقش را ايفا ميمهم

هينه ب طوربهها انساني نيازمند باشيم به سرمايه اجتماعي نيازمنديم، زيرا بدون اين سرمايه، استفاده از ديگر سرمايه      

يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب   عنوانبهرو موضوع سرمايه اجتماعي يناانجام نخواهد شد. از 

  ).130: 1389شده است(نيازي و شيرازي، 

دانشگاه ايالت ويرجينياي آمريكا به كار برده شد.  فان درم توسط هاني1916سرمايه اجتماعي نخستين بار در سال   

هايي اســت كه در زندگي روزانه افراد وجود دارند، مانند حس  ســرمايه اجتماعي شــامل دارايي   فناز نظر هاني

هايي كه يك واحد اجتماعي  اجتماعي در بين افراد و خانواده و روابطتفاهم، رفاقت و دوستي، احساس همدردي   

ــكيل مي ــط جين جيكوبز در دهه بعد از هاني). 2003(وولكك، دهندرا تش ــرمايه اجتماعي توس ميالدي  60فن س

مفصل مورد توجه قرار گرفت اما در اين ميان اولين تعريف معاصر سيستماتيك در مورد سرمايه اجتماعي         طوربه

هاي اقتصادي، فرهنگي و نمادين متمايز ساخت و توسط بورديو ارائه شد. وي سرمايه اجتماعي را از ساير سرمايه

پاتنام سرمايه  همچنين ). 248: 1986گرفت(بورديو،  نظرژگي ساختاري آن اشاره كرد و براي آن تعامالتي در به وي

شبكه   برخي ويژگيبه اجتماعي را  سازمان اجتماعي از قبيل  سبت مي هاي  دهد  هاي اجتماعي، هنجارها و اعتماد ن

به منافع   يابيدست  منظوربهدت جمعي را ها عواملي هستند كه هماهنگي، همكاري و مساع  و معتقد است كه اين 

از نظر فوكوياما سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم    ). 4: 2004كند(پوتنام، مشترك تسهيل مي  

هاي تبادالت  ينهاجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و پايين آمدن سطح هز

از نظر كولمن ســرمايه اجتماعي قدرت و توانايي مردم براي برقراري  ). 23: 2002 (فوكوياما،شــودرا شــامل مي

سرمايه اجتماعي هنگامي به وجود مي      ست  ست. وي همچنين معتقد ا آيد كه روابط ميان افراد  ارتباط با يكديگر ا

  .  )74: 1990(كلمن، دگرگون شود كه كنش را تسهيل كند ايبه شيوه

ساختاري و تئوري منابع اجتماعي        سرماية ا  يساز مفهومبراي  شكاف  ضعيف،  سه تئوري پيوندهاي  جتماعي از 

شود؛ تئوري پيوند ضعيف و شكاف ساختاري بر شبكه ارتباطات تأكيد دارند و تئوري منابع اجتماعي        استفاده مي 

 طوربهي را لذا ســرمايه اجتماع). 8: 1381(الواني و ســيدنقوي، باشــدهاي متمركز ميوابط در شــبكهبر محتواي ر

صه مي  شبكه خال شاركت مردم در اقدامات جمعي را    توان به معناي هنجارها و  ست كه امكان م   منظوربههايي دان

اين نظريه داراي ابعاد مختلفي است كه سنجش  ). 238: 1390كند(محمدي و ديگران، كسب سود متقابل فراهم مي

شهري براي درك نحوه و چگونگي   شناخت ظرفيت آن   ارتباط بين بافتآن در مناطق  شهري و همچنين  ها هاي 

سيار مؤثر مي  سنجش آن در بافت       ب سي اين تئوري كه  سا شاخص ا شد. چهار  شهري حائز اهميت  با هاي مختلف 
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ست كه هر يك داراي            سجام اجتماعي و آگاهي اجتماعي ا شاركت اجتماعي، ان شامل: اعتماد اجتماعي، م ست  ا

ــت كنندهيتتقور بوده و هر كدام رابطه متعامل با يكديگ ــه). 2: 2010(كوكس، ديگر اس ــرمايه  ريش هاي ارتباط س

شهري را مي    سائل  شهرهاي بزرگ آمريكايي «توان در كتاب اجتماعي با م شتة  » مرگ و زندگي  » جين جيكوبز«نو

ــبكه ــرده در حومهيافت. از ديدگاه وي، ش ــورتي از هاي اجتماعي فش ــهري، ص ــرمايه  هاي قديمي و مختلط ش س

شكيل مي  صميمات   اجتماعي را ت دهند كه در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر ت

ــان    ــتري را از خود نش ــئوليت بيش ــمي مانند پليس، مس ــه با نهادهاي رس دربارة بهبود كيفيت زندگي و در مقايس

 . )91: 1961(جاكوبز، دهندمي

ريزي با نمودي از ميزان تحرك و پويايي نظام  بخشـــي از فرايند برنامه عنوانبهدر اين راســـتا ســـرمايه اجتماعي 

افزايي در بين جامعه كالبدي شــهر، شــناخته شــده و با قابليت ايجاد هم –اجتماعي و تأثيرگذار بر ابعاد فضــايي 

ــهري توان افزايش كاراي  ــهري در قالب محالت ش ــاكن در فضــاي ش جهت  هدفمند ياثرگذارريزي و ي برنامهس

). در اين بين 3: 1391(تقوايي و صــفرآبادي، ر شــهري در ابعاد مختلف را داراســت دســتيابي به توســعه پايدا 

  هاي سنتي مديريت شهري، ديگر جوابگوي نيازهاي شهروندان در عصر جديد نيست و مديريت شهري نيز      روش

هاي فراواني روبروست كه مديريت شهري در ايران با چالش). 176: 2012(گائو، متناسب با نيازها بايد مدرن شود

شاركتي مر    ضعيف بودن بعد م شهري مي يكي از داليل آن  شد دم در زمينة مديريت  ). 8: 2012(زماني و عارفي، با

سو       شهري از آن جهت مح سازي  سرمايه اجتماعي در فرايند نو هاي  تر خواهد بود كه مداخله در بافتساهميت 

سرمايه        شده و لذا  شتر موارد در ظرف مكاني محله انجام  سوده در بي توانند در درجه اول، با هاي اجتماعي ميفر

شتري      ساكنان آن، در اين مكان نمود بي شتركات، عاليق و روابط چهره به چهره  توجه به مفهوم محله و به دليل م

شند و در ع    شته با شدن ارزش   دا شامل  ستگ هايي چون اعتماد اجتماعي، ين حال با  اجتماعي و يكپارچگي   يهمب

باال را         هاي دروني و ثروت ظرفيت  عنوانبه اجتماعي   به  قدام غيرمتمركز و از پايين  هاي پنهان در محالت، يك ا

  باشند. يدبخشنو

  شناسيها و روشداده

ضر  تحقيق صيفي و تحليلي و   از نظر هدف از نوع تحقيقات  حا ست كه با تركيبي از روش تو مبتني بر  كاربردي ا

ش  اي واطالعات كتابخانه ست. در اين پژوهش،    يپيماي سرمايه اجتماعي،    منظوربهبه انجام رسيده ا   چهارسنجش 

به عنوان متغيرهاي مســتقل، با شــاخص عد، رضــايتمندي، مشــاركت اجتماعي، اعتماد نهادي، روابط همســايگيب  

سته  ل به نوسازي تماي شد   به عنوان متغير واب ست سنجيده  . جامعه مورد بررسي در اين تحقيق كليه خانوارهاي   ه ا

 در نفر 382 حجم با اينمونه كوكران، فرمول از استفاده با ابتدا باشد. براي اين كارشهر تهران مي 9 منطقه 2ناحيه 

ستفاده از ابزار پرسشنامه به سنجش شاخص        شد  انتخاب تصادفي  صورت  به ناحيه ساكنين  بين هاي  و سپس با ا

در اين پژوهش در بخش آمار توصــيفي از فراواني، درصــد  . مســتقل و وابســته پرداخته شــدمربوط به متغيرهاي 



 زياري و همكاران                       

396 

 

ست.      شده ا ستفاده  ستنباطي نيز به دليل تبديل نمودن متغيرهاي   همچنين فراواني، ميانگين و غيره ا در بخش آمار ا

، 4، زياد 5خيلي زياد  ، براي محاسبه ميزان اهميت يا وجود هر ويژگي به گزينه ايفاصله شبه ه متغيرهاي پژوهش ب

سط   صل سپس امتياز هر گزينه با   و ؛، تعلق گرفت1، خيلي كم 2، كم 3متو فراواني در امتياز هر گزينه  ضرب حا

سپس با امتيازات گزينه   سبه و  آمد. با تقسيم جمع امتيازات بر تعداد افرادي كه به   دست  به سؤال ها امتياز هر محا

سخ داده  ست  بهاند ميانگين امتيازات آن گزينه پا  5تا  1عددي بين  سؤال آمد. با توجه به آنكه ميانگين امتياز هر  د

شد لذا اين  مي سنجش اهميت  با سپس از    يا گزينه سؤاالت معيار براي  ستفاده قرار گرفت.    هايآزمونها مورد ا

ستگي    ، T-testپارامتري چون آزمون  سون ضريب همب سيون چند متغيره   ،پير در و همچنين تحليل واريانس رگر

ــايي متغيرها در محيط نرم  و همچنين آزمون تخمين تراكم كرنل  SPSS افزارنرممحيط   GISافزار و توزيع فضـ

  استفاده شد.

                                       
  فرسوده بافت بهسازي و نوسازي و اجتماعي سرمايه هايمؤلفه ارتباط تحليلي مدل نمودار :2 -شكل

 بحث

شهر تهران 9فرسوده منطقه بررسي اجمالي وضعيت بافت   

شان   9منطقه  يآمارهاي نتايج حاصل از تجميع اطالعات بلوك  بافت   مترمربع 615/159/1 درمجموعكه  دهديمن
درصــد و  65/45، مترمربع 385/385فرســوده در محدوده اين منطقه قرار گرفته اســت كه به تفكيك ناحيه يك با 

ــعيت بافت    35/54، مربعمتر 330/630با  2ناحيه  ــتند. با توجه به وض ــوده را دارا هس ــد از ميزان بافت فرس درص
دفتر  2ار دارد كه با توجه به ميزان بافت فرسوده  دفتر نوسازي تسهيل گيري در اين منطقه قر   3فرسوده اين منطقه  
سازي در ناحيه   ست    1و  2نو شده ا سازمان        .2دفتر ديگر در ناحيه يك منطقه داير  سهيالت  شرايط و ت از جمله 

                                                           
 تهران 9آمار شهرداري منطقه  - 2
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سال      صوب  سازي برابر با م سهيالتي           1395نو صوب، ت سوده م سازي در بافت فر شمول نو ساكنين م با  مطابقبه 
ــماره  ــعيت  گردديمارائه  1جدول ش ــهر تهران گامي اجرايي و مفيد   يهابافتكه با توجه به وض ــوده در ش فرس
ساكنين       شود يمفرسوده تلقي   يهابافتجهت نوسازي   ساكنين و اعالم نظرسنجي از  اما با توجه به ميزان تمايل 
  شود.  و نواقصي است كه بدان اشاره مي هايكاستداراي يكسري 

كه طبق طرح بافت  است   ييهاپالك شده است مشمول    آورده 1 در ابتدا بايد گفت تسهيالتي كه در جدول شماره  
شند كه با توجه به  در محدوده بافت فرسوده قرار گر ، فرسوده مصوب   س فته با   هايينظرسنج ميداني و  هاييبرر

ضوع  عمومي  ست.    اين مو سازي بوده ا سا چهيك عامل منفي بزرگ جهت تمايل به بحث نو   يهاپالكساكنان   ب
ــوده ــدتبهوجود دارند كه  يافرس ــازي ملك خود  مندعالقه ش اما با توجه به قرار نگرفتن در  اندبودهبه امر نوس

ستفاده از امتيازات در      يهابلوك نظرگرفته شده نبوده و اين امر در روند نوسازي بافت     فرسوده مصوب مشمول ا
شته است در ضمن     يرتأث شدت بهناحيه  بر مبناي يكسري    هابلوككه سازمان نوسازي براي اعالم    ييهامالكگذا

ضي موارد غيرمنطقي و     در نظر هاشاخص  ست در بع ضاً گرفته ا سوده     بع صوب بافت فر شه م قديمي و بروز  ،نق
ست ن س در  جبران گردد. همچنين خألاين  يعاًسر كه بايد  ي اعمال بافت   يهاشاخص  ،ميداني محققين هاييبرر

ــوده بر  ــي به  يآمار يهابلوكفرس ــترس ــرياني يا ريزدانگي و غيره  يهاراهبر مبناي دس ــلي ش مطابق با طرح اص
  هاييتمحدوداعمال اين  بسا چهكه  رسد يمنوسازي بافت فرسوده ناعادالنه و در برخي موارد غيرمنطقي به نظر   

شهري مانع از تسريع روند نوسازي گرديده است در اين بين سازمان نوسازي          يهامحدودهاجرايي و فيزيكي بر 
را بر بافت فرســوده اعمال نمايند و ســاير   يالتتســهزايش يت و افواول بايســتيمگيري دفاتر تســهيل واســطهبه

  يهابلوكفرســوده در  يهاپالكرا نيز مشــمول دريافت تســهيالت نمايند در غير اين صــورت  يآمار يهابلوك
انگيزه و قدرت كافي در جهت نوسازي امالك خويش به دست نخواهند     عمالًغيرمصوب با توانايي مالي ضعيف   

  .آورد
سود باالي وام عامل بازدارنده جهت نوسازي طبق مصوب طرح   ست كه      ،  نوسازي بافت فرسوده عنوان گرديده ا

س بنابر نظرات و  ست،     هاييبرر سود   يهاوامصورت گرفته ا صد ارائه   18مورد نظر با  صد   9كه  گردديمدر در
سازي پرداخت     ت سازمان نو سط  سود دريافتي ميل و انگيزه جهت دريافت  ؛ گردديمو ابالغي  يهاواماما همچنان 

ــاكنين خواهد گرفت كه با توجه ارائه از و توان بازپرداخت را  دهديمرا كاهش  ــيفي هاييافته سـ از نمونه  توصـ
ستگان و       8/35 مورد مطالعه در ناحيه مورد نظر، ش صد را بازن شكيل   7/4در اين  قطعاًكه  دهنديمرا افراد بيكار ت

ــاط وام    ــاير         يژهوبه افراد توان بازپرداخت اقسـ ــت و بر همان ميزان تجربيات سـ ــود مازاد را نخواهند داشـ سـ
ستفاده  ست. همچنين ميزان وام       شدت بهاز طرح در اين زمينه اثر  كنندگانا شته ا ضوع دا منفي در نگاه به اين مو

سكوني  موجود براي هر ط ساكنين با توجه به    50بقه م شده كه طبق نظر  سازي كفايت    هايينههزميليون عنوان  نو
  متراژتوجهي به متراژ پالك فرسوده نكرده و براي همه واحدهاي مسكوني بدون توجه به  اصالًو اين وام  كندينم

ست م ثابتي مقدار وا سوب   ه شروع   اما براي بازپرداخت هم؛ گردديمكه يك نقص بزرگ مح ين مبلغ دريافتي و 
ــازي نيازمند  ــازي بوده كه اكثريت عدم توانايي مالي را ابراز   اندازپسبحث نوس ــروع امر نوس خود مالك براي ش
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سازي      يهاوامدر اين زمينه با افزايش ميزان . كننديم سازمان نو سط  ست يمپرداختي تو به  عمالًسود دريافتي   باي
  فرسوده اقدام نمايند. يهابافتشتري جهت دريافت مزاياي نوسازي بي ياقاشتصفر برسد تا ساكنين با 

  1395 نوسازي سازمان مصوب تشويقي بسته :1 -جدول

  

  .)1396، سايت سازمان نوسازي شهر تهران(منبع:

قيتحق يفيتوص هايافتهي  

سا    يبرا هاافتهيبخش از  نيا ضع  ييشنا   صورت به شتر يآن ب جيشده و نتا  ميمورد مطالعه تنظ يآمار ةنمون تيو
ــد، فراوان ــاس داده نيانگيو م يدرص ــت. بر اس ــدهي آورجمع هايآمده اس   382كه بالغ بر  يآمار ةاز كل نمون ش
  48/43اســت را مردان و  انگويپاســخدرصــد كل  52/56نفر نمونه مورد مطالعه را كه معادل  216خانوار اســت. 

شك  يدرصد باق   ةدرصد نمون  40 سواد، يب انگويدرصد پاسخ   2/12 التي. از نظر تحص دهنديم ليمانده را زنان ت
را  ماندهيباقدرصــد  19/18و  پلميمدرك د يدرصــد نمونه دارا 58/29 ،زيرديپلم التيتحصــ يمورد مطالعه دارا

  مساحت عرصه(طبق سند مالكيت)  نوع پروانه  مشوق ها

75<S 100<S≤75  150<S≤100  200<S≤150  300<S≤200 300≥S 

تخفيفات عوارض صــدور  

  پروانه

  (درصد از ماخذ مصوب)

  50  100  100  100  50  50  انفرادي

  100  100  100  100  100  50  تجميعي

  حداكثر يك  حداكثر يك  حداكثر يك  طبقه) 4يك طبقه (نهايتا   *  *  انفرادي  تراكم تشويقي

  حداكثر دو طبقه  حداكثر دو طبقه  حداكثر دو طبقه  )طبقه 4 نهايتا(طبقه  يك  *  *  تجميعي

  پاركينگ

  

ــد                                 مطابق طرح  طرح مطابق  انفرادي ــك واح ــد ي ــري خ

  كسري پاركينگ

حد       يك وا يد  خر

  كسري پاركينگ

حد       يك وا يد  خر

  كسري پاركينگ

  طرح مطابق

  ����  ����  ����  ����  طرح مطابق  طرح مطابق  تجميعي

  پرداخت هزينه طراحي

  رايگان نما

  ����  ����  ����  ����  ����  ����  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  ����  ����  تجميعي

  پرداخت كمك هزينه

  اجراي نما

  ����  ����  ����  ����  *  *  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  *  *  تجميعي

سازي بافت   پرداخت وام نو

  فرسوده

  ����  ����  ����  ����  ����  ����  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  ����  ����  تجميعي

ــود بانكي   ــمول يارانه س ش

  درصد سود) 9تسهيالت (

  *  ����  ����  ����  *  *  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  *  *  تجميعي

ــمول ــود بانكي يارانه ش   س

ــد 9 معادل( ــودـ  درص س

  )شهردايتوسط 

 * ���� ���� *  * *  انفرادي

 ���� ���� ���� ����  *  *  تجميعي

پرداخت تســهيالت وديعه     

  مسكن

  *  *  *  *  *  *  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  *  *  تجميعي

ــد هزينه   100تخفيف  درص

  انشعاب برق

  *  ����  ����  ����  ����  ����  انفرادي

  ����  ����  ����  ����  ����  ����  تجميعي

ــد هزينه   100تخفيف  درص

  انشعاب گاز

  * ���� ���� ���� ���� ����  انفرادي

  ���� ���� ���� ���� ���� ����  تجميعي

ــد هزينه   100تخفيف  درص

  انشعاب اب و فاضالب

  * ���� ���� ���� ���� ����  انفرادي

  ���� ���� ���� ���� ���� ����  تجميعي

يف        ف خ درصـــد   100ت

  مجوزهاي حفاري

  * ���� ���� ���� ���� ����  انفرادي

  ���� ���� ���� ���� ���� ����  تجميعي

صد    100شمول تخفيف   در

  خدمات بهداشتي

  * ���� ���� ���� ���� ����  انفرادي

  ���� ���� ���� ���� ���� ����  تجميعي
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 نهمچني. اندداده لتشــكي اند،بوده به باال پلمديفوق گريد يبه عبارت اي يانشــگاهد التيتحصــ يكه دارا يافراد
درصد در گروه   7/19، 35تا  18درصد نمونه در گروه   3/25است كه   صورت ينبد انگويپاسخ  يمشخصات سن   

سن   7/26، 45تا  36 صد در رنج  صد   3/28سال و   60تا  46 يدر . از سن دارند سال   60 ينمونه باال ماندهيباقدر
ــد نمونه را افراد كارمند،  3/9 ت؛يفعال زانينظر م ــد دارا 5/33درص ــد ب 7/4آزاد،  تيفعال يدرص   8/35 كار،يدرص

 ليتشك هاي شغلي  ساير گروه را  ماندهيدرصد باق  3/1كارگر و  درصد  7/6 ،داردرصد خانه  6/8درصد بازنشسته،    
دهند. همچنين بررســي اجمالي ســاختار قوميتي بر اســاس نمونه مورد مطالعه حاكي از وجود اكثريت قوميت   يم

به ترتيب قوميت كرد با  ،هاي اجتماعيه. در ســاير گروباشــدمي 3/38و  3/50رتيب با درصــد به ت يآذرفارس و 
صد، گيلگ   5/3 صد، لر   8/2در صد، مازني   1/2در صد، تات   7/1در صد، عرب   4/0در صد و مليت    1/0در در

صد جامعه   8/0غيرايراني با  شكيل داده  يآماردر سطح ناحيه     اندمورد مطالعه را ت صرف ملكي در  . در رابطه با ت
سكوني و         7/62مورد مطالعه  ساختمان م شده مالك  صد نمونه مطالعه  صد   3/37در ضعيت  در باقي مانده نوع و

  .اندكردهاعالم  مستأجر تصرف ملكي خود را

 
  ي ثبتي مورد مطالعههاپالك: 3 -شكل

ساس   شماره   هاييافتهبر ا س  2جدول  شان  هايبرر ست كه حدود   آن دهندهن صد نمونه مورد  3/60ا مطالعه   در
سكونت بيش از     سابقه  ساير بازه      15داراي  ستند. همچنين در  هاي زماني به ترتيب در بازه سال در اين ناحيه ه

درصد   6/18سال   5تا  1درصد، در بازه زماني   8/6سال   10تا  5درصد، در بازه زماني   6/8سال   15تا  10زماني 
شان مي  درصداست   7/5و در بازه زماني كمتر از يكسال   سابقه سكونتي در اين بازه زماني قرار    كه ن دهد كمترين 

  گرفته است.
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ميانگين پاسخگويان از لحاظ مدت سكونت در محله :2 -جدول  

 مدت سكونت در مجله فراواني درصد فراواني
7/5  زير يك سال 22 
6/18 سال 5تا  1 71   

8/6 سال 10تا  5 26   
6/8 سال 15تا  10 33   
3/60 سال بيشتر 15 230   

 مجموع 382 100

 

كه بيشترين جامعه  دارديمابراز  3سن اتنخاب محله جهت اسكان جامعه مورد مطالعه جدول شماره در رابطه با ح
ــد،  29با  يآمار ــكن اعالم كردهدليل خود را براي انتخاب محله درص ــب مس ــاير  قيمت مناس اند. به ترتيب در س

، نزديكي به محل كار     47/18، تولد از ابتداي زندگي در محله با      44/19عالقه به زندگي در اين محله با       ها يژگيو
شته است كه   درصد در رده  86/14و نزديكي به اقوام با  19/18با  در بين قيمت مناسب مسكن   هاي بعدي قرار دا

  در باالترين اولويت قرار گرفته است. 9با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه 

ميانگين پاسخگويان از نظر حسن انتخاب محله براي سكونت: 3 -جدول  

قيمت مناسب  نزديكي به محل كار مجموع
 مسكن

انتخاب مزيت  تولد در محله نزديكي به اقوام محله را دوست دارم
 محله

 فرسوده 71 57 74 111 69 382
100 19/18  29 44/19  86/14  47/18  ميانگين 

هاي استنباطييافته-  

آن  هاياز شاخص كيهر  ليبر اساس تحل 9منطقه  2ناحيه در سطح سرمايه اجتماعي  سنجشبخش ابتدا  نيدر ا
ارتباط هر از  زانيم ،يهمبستگ يآمار هايكيو در ادامه با استفاده از تكن است صورت جداگانه انجام شدهبه

 ،يساز اسيطبق روش مق يزندگ تيفيك زانيكردن م يكم يبرا نيآورده شده است. همچن گريكدي با هاشاخص
كم،  يليخ هايپاسخ يبرا 1در نظر گرفته شد (عدد  كرتيل فيطبق ط 1-5پرسشنامه، اعداد  يةهر گو يابتدا برا

 هايپاسخ يبرا 5و عدد  اديز هايپاسخ يبرا 4متوسط، عدد  هايپاسخ يبرا 3كم، عدد  هايپاسخ يبرا 2عدد 
مربوط به هر  هايهيگو يحساب نيانگياز مسرمايه اجتماعي  هايشاخص ديعد زانيعمل م ني). بعد از ااديز يليخ

 نيانگيدر سطح محله از م سرمايه اجتماعي يكل زانيبه دست آوردن م يو در آخر برا ه استكدام به دست آمد
  ه است.شد استفاده هاكل شاخص يحساب
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 نوسازيتمايل سرمايه اجتماعي و  يهاشاخصميانگين، واريانس و انحراف معيار : 4 -جدول

نيانگيم واريانس انحراف معيار  شاخص 

638/0  408/0  57/3 يتمنديرضا   

672/0  452/0  13/3 ياجتماع مشاركت   

939/0  882/0  08/2 ينهاد اعتماد   

859/0  732/0  39/2 يگيهمسا روابط   

500/0  507/0  79/2  سرمايه اجتماعي 
712/0  251/0  75/3  يبه نوساز ليتما 

ضايتمندي:  سنجش ميزان     عامل اول: ر شاخص جهت  ضا در اين  ساس   مندييتر تعلق در محدوده مورد و اح

ساس غرور از زندگي در محله،     مطالعه گويه ضايت از زندگي در محله، اح ساس ر نيازهاي   ينتأمهايي از قبيل اح

ري ساير   و غيره مورد ارزيابي قرار گرفته است. اهميت اين شاخص به طرز چشمگي    اوليه از زندگي در اين ناحيه

شته       دهديمقرار  يرتأثسرمايه اجتماعي را تحت   يهاشاخص  سبي قرار دا شاخص در وضعيت منا . اگر ميزان اين 

ميزان رضــايتمندي خود از ميزان   متقابالً بســاچهزياد تمايل به مشــاركت افزايش خواهد يافت و  احتمالبهباشــد 

. اهميت سنجش اين شاخص جهت تمايل   آيديمست  همسايگي، اعتماد نهادي و ديگر شرايط محيطي به د   روابط

مناسبي قرار نداشته  است كه اگر چنانچه ميانگين شاخص فوق در وضعيت  جهتينبدبه نوسازي مسكن فرسوده 

توان   وجود با بســاچهاز اهميت كمتري برخوردار گشــته و  ناحيهتمايل به نوســازي و زندگي در آن بع تباشــد به

مالي ســاكنين تمايل به نوســازي پايين و حتي تفكر مهاجرت به ســاير مناطق وجود خواهد داشــت. خوشــبختانه  

ــماره ميزان رضــايتمندي  ــطح ناحية 4با توجه به ميانگين جدول ش در وضــعيت  57/3مطالعاتي با ميانگين  در س

بيشتر حائز اهميت خواهد    يرگذارتأث يهاشاخص خوبي قرار گرفته است و از اين جهت اهميت و توجه به ساير   

  بود.

ــكالت  در اين عامل گويهعامل دوم: مشــاركت اجتماعي:  ــات رفع مش ــركت در جلس هايي از قبيل تمايل به ش

سايه  ضور داوطلبانه در جهت    محلي، ميزان تمايل همكاري با هم شكالت محلي، تمايل به ح ها در رابطه با رفع م

هاي مربوطه جهت رسيدگي به مشكالت محلي سنجيده شده     گزارش و تماس با سازمان پيگيري مسائل محلي و  

درصد از واريانس    2/45است كه   13/3در طيف ليكرت برابر با  4طبق جدول شماره  است. مقدار ويژه اين عامل  

شان . اين امر كنديمرا تبيين  شه در باورها و اعتقادات      آن دهندهن شاركت عمومي كه ري ست كه م فرهنگي مردم  ا

شترين   سرمايه اجتماعي دارد.   يراتتأثناحيه دارد بي ساير      عنوانبهكه اين عامل  يطوربهرا بر روي  ستر و علل  ب

ــوب  هاعامل ــوديممحس ــورت تقويت اين عامل  ش ــاير عوامل  توانيمكه در ص در  يرگذارتأثبه بهبود و ارتقا س

باالتر از متوسط ميانگين را   اجتماعيد. در كل ميانگين مشاركت  اعتماد نهادي اميدوار بو ازجملهسرمايه اجتماعي  

سكونت بيش از      ست كه اين امر با توجه به  شان داده ا صدي جامعه مورد مطالعه در طيف باالتر از پانزده    60ن در
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ي  بوده است و با توجه به درصد باال   بينييشپسال، اين ميزان مشاركت و همكاري اجتماعي امري طبيعي و قابل   

  ها قرار دارد.نحوه تصرف ملكي توسط مالكان اين شاخص در وضعيت بهتري نسبت به ساير شاخص

سوم: اعتماد نهادي:   شوراي محله،      در اين عامل گويهعامل  شهرداري و  ضايت از عملكرد  هايي از قبيل ميزان ر

شنا  سطح محله   هاآنمرتبط با  عملكردبا و وظايف و  ييآ س در  سنجش اين     يموردبرر ست. اهميت  قرار گرفته ا

ــت كه اين عامل  ــاخص در اين جهت اس ــي اثرگذار در روابط متقابل افراد جامعه و نهادهاي    عنوانبهش ــاخص ش

ــنجش اعتماد نهادي در  دولتي جهت همكاري ــت. در اين تحقيق س ــازماني از اهميت بااليي برخوردار اس هاي س

شهرداري و د     سازمان  شاركت افراد با  شاخص    العادهفوقفاتر نوسازي داراي اهميتي  جهت م ست اگر ميزان اين  ا

حس همكاري متقابل جهت نوسازي و بهسازي     توجهقابلارائه تسهيالت   باوجوددر وضعيت مناسبي نباشد حتي    

سيار ضعيف خواهد بود. با توجه به جدول شماره       است كه كمترين   208/2ميزان اعتماد نهادي  4بافت فرسوده ب

ينة درزماســت كه با توجه به اهميت اين شــاخص  آوردهســرمايه اجتماعي را به دســت  يهاشــاخصن از ميانگي

سوده مي    سازي بافت فر ست اهميت و توجه  نو صورت بگيرد كه اين   اييژهوباي در جهت افزايش اعتماد نهادي 

شهروندان در تهيه و اجراي     شاركت  شكالت اهالي به      يهاطرحعامل از طريق م شهري و توجه به حل م سعه  تو

  .آمددست خواهد 

سايگي:   شاخص ميزان روابط هم عامل: روابط هم خانوادگي،  يوآمدهارفتسايگان محلي در ارتباط با  در اين 

ســنجش شــناخت فته اســت. اين موضــوع ري و ســاير تعامالت بين همســايگي مورد ســنجش قرار گرداامانت

سبت به يكديگر، درجه ميزان    سايگان ن سايگان را  هم ست. اين  دمورد ارزيابي قرار دااعتماد و همكاري بين هم ه ا

سازي       يهاشاخص يكي از  عنوانبهشاخص   صوص نو سرمايه اجتماعي در خ سازنده  سوده از   يهابافتمهم  فر

اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به متراژ پايين منازل مسكوني و نياز به متراژ بيشتر جهت نياز به پاركينگ      

تفضــيلي موجود، نياز به تجميع منازل مســكوني   يهاطرحبافت موجود با توجه به  اتفاقبهقريب  ينينشــعقبو 

شكالت   ساس مي    چنينييناجهت رفع م سيار اح سفانه شود.  ب سايگي با     متأ شاخص روابط هم توجه به ميانگين 

شماره   سط ميانگين  و  39/2، 4ميانگين جدول  ست كمتر از متو ضوعات مطرح گرديده فوق،   ا كه با توجه به مو

سوده موجود ف يهابافتتمايل به تجميع در  سش      ،ر سبي قرار ندارد كه اكثريت پر ضعيت منا شوندگان اين  در و

  اند.موضوع را يكي از داليل عدم موفقيت در نوسازي ملك خويش اعالم كرده

تا چه  2ساكنين بافت فرسوده ناحيه    تمايل به نوسازي ر بررسي اين موضوع كه متغير   د :تمايل به نوسازي : عامل

تمايل به  )H0(فرض صــفر كه: شــوديممطرح  صــورتاين  به يآماربه زبان  ،حد اســت؟ فرض صــفر و مقابل

سازي  ست. فرض مقابل(  2ساكنين ناحيه   نو سازي )، ميزان H1در حد رو به پايين ا ساكنان ناحيه در   تمايل به نو

ــبه متغير   ــت. با محاس ــطح زيادي اس ــازيس پارامتري تي  آزمونفرض نرمال بودن اين متغير، از  و تمايل به نوس

  در جدول زير ارائه شده است. آنن استفاده شد كه نتايج آ آزمودناستيودنت براي 
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  مستقل T آزمونسنجش ميزان تمايل به نوسازي با : 5 -جدول

df Sig. (2-tailed) T  تمايل به
000/0 381 نوسازي  400/28  

  

سه آ  ست   با آزمونماره با مقاي سطح اطمينان     ، 5شماره  از جدول  آمدهمقدار به د ستيودنت در  توزيع احتمال تي ا

شاهده     99 صد م شده (    آزمونماره كه چون مقادير آ شود يمدر سبه   ) از مقدار تي جدول كه برابر با91/28محا

شواهد كافي براي رد فرض صفر را نشان داده و بنابراين فرض مقابل با     هادادهلذا  باشد يم تربزرگاست،   626/2

. قبول فرض مقابل بدين معناست كه تمايل به نوسازي ساكنان محدوده ناحيه     شود يمدرصد پذيرفته   99اطمينان 

  در سطح متوسط به بااليي قرار دارد. 2

  سرمايه اجتماعي يهاشاخصتحليل فضايي 

شاخص    سنجش پراكندگي  سرمايه اجتماعي   جهت ارزيابي و  سازنده  سطح ناحيه مورد مطالعه،  هاي  توزيع   در 

دهد  مده است. نتايج فضايي هر چهار نقشه ذيل نشان مي    به نمايش درآ 3شماره  شكل  در  هاشاخص فضايي اين  

بوده است و نسبت    ياخوشه متراكم و  صورت بهخاصي   يهاقسمت سرمايه اجتماعي در   يهاشاخص كه تراكم 

ميزان رضــايتمندي، مشــاركت اجتماعي، اعتماد نهادي و روابط همســايگي از ميزان باالتري     هابخشبه ســاير 

در هر چهار نقشه ذيل مابين خيابان  ياجتماعسرمايه  يهاشاخصبخش  ينترمتراكم درواقعبرخوردار بوده است. 

 طوربهشرق، خيابان طحاخاني از غرب و خيابان شمشيري از قسمت شمالي قرار گرفته است.         دانشگاه هوايي از 

ــوده  ــتربكلي با توجه به وجود بافت فرس ــاير   2مياني ناحيه  يهابخشدر  يش ــبت به س ناحيه، اين  يهابخشنس

ست و به همين ترتيب در اين محدوده    محدوده سنجش و ارزيابي قرار گرفته ا شتر مورد  ها با توجه به وجود ها بي

  است. گرفتهنيز در وضعيت باالتري قرار  هاشاخصبافت فرسوده متراكم ميزان تراكم و درصد اين 

 
  ي سرمايه اجتماعيهاشاخصتوزيع فضايي : 4 -شكل
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  سرمايه اجتماعي با تمايل به نوسازي هايشاخصتحليل همبستگي 

متغيرهاي   عنوانبههاي سرمايه اجتماعي  شاخص  بين كه پيرسون  همبستگي  آزمون از حاصل  هاييافته به توجه با

شاخص تمايل به نوسازي كه      ستقل با  سته تحقيق   عنوانبهم شد متغير واب در  كه شويم مي نكته اين متوجه ،گرفته 

شاخص  سته وجود دا       جزبهها اكثر  ستقل با واب ستگي مثبت بين متغيرهاي م . ردشاخص اعتماد نهادي، نوعي همب

ست  به نتيجه طبق سازي برابر با       آمده د شاخص اعتماد نهادي با تمايل به نو ستگي بين  شده   -032/0ميزان همب

است كه نشان از اين موضوع دارد كه هر چه ميزان اعتماد نهادي در سطح ناحيه باال رفته است، تمايل به نوسازي   

شاخص         ستگي معكوس و منفي بين اين دو  ست. در واقع نوعي همب شده ا ست  برقراربا كاهش روبرو  اما با ؛ ا

ستگ     -032/0توجه به ميزان آزمون كه برابر با  شان از همب ست، ن شاخص دارد    ا سيار پايين اين دو  زيرا نتيجه  ي ب

  باشد.دهندة عدم همبستگي دو شاخص است بسيار نزديك ميآزمون به صفر كه نشان

بيان داشت    گونهينا توانيم ،ميزان همبستگي شاخص مشاركت اجتماعي با تمايل به نوسازي     نظر به بطه با در را

تمايل به نوسازي    رابطه با همبستگي با متغير وابستة  در  هاشاخص كه اين شاخص باالترين ميزان را در بين ديگر  

ــون برابر با    يطوربهدارد.  ــاخص در آزمون پيرس ــتگي اين دو ش ــان از  مي 487/0كه نتيجه همبس ــد كه نش باش

بوده است نشان از اين    00/0كه برابر با  sigهمبستگي مستقيم و مثبت بين اين دو شاخص است. همچنين ميزان     

سطح اطمينان    ضوع دارد كه ميزان رابطه اين دو متغير با  شد. لذا  درصد معنادار مي  99مو شد    گونههمانبا كه ذكر 

شترين     شاركت اجتماعي بي سرما  يرتأثم ساير      عنوانبهكه اين عامل  يطوربهيه اجتماعي دارد. را در  ستر و علت  ب

سوب مي  هاعامل ساكنين ناحيه      مح صورت تقويت اين عامل در بين  ساير    توانيمشود كه در  به بهبود و ارتقاء 

تمايل به  هايي از قبيلي اميدوار بود. در اين عامل گويهاعتماد نهاد ازجملهدر ســرمايه اجتماعي  يرگذارتأثعوامل 

شكالت محلي، ميزان تمايل همكاري با       سات رفع م سا شركت در جل شكالت محلي،    هايههم در رابطه با حل م

ــازمان ــائل محلي و گزارش و تماس با سـ ــور داوطلبانه در جهت پيگيري مسـ هاي مربوطه جهت تمايل به حضـ

ست.         شده ا سنجيده  شكالت محلي  سيدگي به م شاهده مي  طورهمانر شاخص يكي از مهم   كه م ترين  شود اين 

شود و رابطه مستقيمي بر تمايل به نوسازي ناحيه     ب ميدر تمايل نوسازي در سطح ناحيه محسو    يرگذارتأثعوامل 

سازي             موردنظرشاخص   دارد. ستقيم و مثبتي با تمايل به نو سبتاً م شاخص رابطه ن ست. اين  ضايتمندي ا ديگر ر

ساس مقدار   يطوربهدارد.  سون كه برابر با   sigكه برا ضوع دارد كه       000/0آزمون پير شان از اين مو ست ن شده ا

ــطح اطمينان ميزان رابطه  ــاخص در س ــت. بدين معني كه هر چه ميزان   99بين اين دو ش ــد معنادار بوده اس درص

ضا  شرايط محلي    ،ساكنين ناحيه  يتمندير سبت تعلق و  ست به همان ميزان نيز در افراد تمايل به     ن شده ا زيادتر 

ست. در واقع مي  يافتهيشافزانوسازي   شرايط      گونهيناتوان ا شت كه حس تعلق به مكان و رضايتمندي از  بيان دا

  موازاتبهموجود در رابطه با نوســـازي و تمايل به بهبود شـــرايط محيطي و مســـكوني از جهت ســـكونت دائم 

سيار     ضايتمندي نقش ب شته و از اين طريق       يمؤثرر سكوني دا سيدگي به مخاطرات محلي و م   توانديمجهت ر
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ديگر در امر نوسازي را بايد در   يرگذارتأثعوامل  ينترمهم ازجمله. افزايش يابد آنانا در ميزان تمايل به نوسازي ر 

  اجتماعي سرمايه سازنده مهم يهاشاخص از يكي عنوانبه شاخص اين درواقعشاخص روابط همسايگي دانست. 

  مسكوني  منازل پايين متراژ به توجه با. است  برخوردار خاصي  اهميت از فرسوده  يهابافت نوسازي  خصوص  در

  يهاپالك، تجميع وخميچپو پر  تودرتوبا توجه به بافت  ينينشعقب و پاركينگ به نياز جهت بيشتر متراژ به نياز و

كه در جدول شماره   گونههمان. در اين رابطه هست فرسوده   يهابافتنوسازي   هاييتاولوترين همسايه از مهم 

  يطوربهشود، اين دو شاخص از ميزان مناسبي از همبستگي بر طبق آزمون پيرسون برخوردارند.       ) مشاهده مي 6(

نشان از همبستگي مستقيم و مثبت اين دو     ؛ كهباشد مي 237/0كه نتيجه آزمون همبستگي اين دو شاخص برابر با   

ست شاخص   شده        ه شتر  ساكنين ناحيه بي سايگي در بين  شاخص روابط هم ست، اين عامل    يعني هرچه ميزان  ا

اين دو شــاخص كه برابر با  sigخود باعث افزايش ميزان تمايل به نوســازي افراد شــده اســت. با توجه به ميزان 

سطح     00/0 ست  ست.       دارييمعنا سيار بااليي برخوردار ا شاخص از ميزان ب   توانيمكه  يطوربهرابطه اين دو 

  .باشديم داريمعند درص 99گفت رابطه بين اين دو شاخص با سطح اطمينان 

ه اجتماعيپيرسون تمايل به نوسازي با ابعاد سرمايهمبستگي  آزمون :6 –جدول  

سرمايه اجتماعي يهاشاخص مشاركت  رضايتمندي 
 اجتماعي

اعتماد 
 نهادي

روابط 
 همسايگي

سرمايه 
 اجتماعي

تمايل به 
 نوسازي

Pearson Correlation 0/197** 0/487** 032/0-  0/237** 0/313** 

Sig. (2-tailed) 000/0  000/0  399/0  000/0  000/0  

N 382 382 382 382 382 

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

ــديم بينييشپكه  طورهمان ــازي يك ش ــرمايه اجتماعي و ميزان تمايل به نوس ــتقيم و معناداري   بين س رابطه مس
سته نوسازي اثر مثبت خواهد      عنوانبهوجود دارد كه در اين بين سرمايه اجتماعي   متغير مستقل بر ميزان متغير واب

 اوالًسازنده سرمايه اجتماعي مدنظر بود تا    يهاشاخص يكايك و مستقل   يرتأثگذاشت اما نكته اصلي در اين بين   
سايي و راهكارهايي در         صورت به هاشاخص ميزان هر يك از  شنا ضعف و قوت  شود و نقاط  سنجيده  جداگانه 

شد         يينتب اين جهت صل  شرح مف صوص  سرمايه اجتماعي بر    ؛ شود كه در بخش قبلي در اين خ ستقيم  اما اثر م
شماره    سازي در محدوده مورد مطالعه در جدول  ستگي اين دو       6تمايل به نو ست كه ميزان همب شده ا شان داده  ن

ــان  313/0متغير عدد  ــت و   دهديمرا نش ــط اس اين دو  sigبه ميزان با توجه كه يك رابطه مثبت و در حد متوس
سطح     00/0شاخص كه برابر با   ست  ست.        دارييمعنا سيار بااليي برخوردار ا شاخص از ميزان ب رابطه اين دو 

سطح اطمينان     توانيمكه  يطوربه شاخص با  صد   99گفت رابطه بين اين دو  شد يم داريمعندر لذا طبق اين . با
توان گفت هر چه ميزان سرمايه اجتماعي در سطح ناحيه  آمده است مي دست  بهنتيجه كه از طريق آزمون پيرسون  

 به توجه با و افزايش پيدا كند، تمايل به نوســازي ســاكنان نيز با افزايش روبرو خواهد بود. همچنين در اين رابطه
ست  00/0 با برابر كه شاخص  دو اين sig ميزان سيار  ميزان از شاخص  دو اين رابطه داريمعني سطح  ا   بااليي ب

  .هست دارمعني درصد 99 اطمينان سطح با شاخص دو اين بين رابطه گفت توانمي كه طوريبه. است برخوردار
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  گرسيون چند متغيرهر تحليل

ايجاد كند   ياگونهبهاست كه تركيبي خطي از متغيرهاي مستقل را   آنهدف اصلي از كاربرد رگرسيون چند متغيره   
ستگ كه حداكثر  شان دهد.     يهمب سته ن مقادير متغير  بينييشپبراي  توانيماز تركيب خطي  يجهدرنترا با متغير واب

ستفاده كرد و اهميت     سته ا ستقل را در   هرواب ن تحقيق از نمود. در اي ياربابموردنظر  بينييشپيك از متغيرهاي م
ستفاده  زمانهمروش    ييهكل يرتأثتا  شوند يموارد مدل  زمانهماست. در اين روش كليه متغيرهاي مستقل،    شده ا

اين رابطه چند متغيره ميان متغيرهاي مستقل با وابسته  ؛ كهبر متغير وابسته مشخص شود مهم يرغمتغيرهاي مهم و 
  شده است. آورده 7در جدول شماره 

  تحليل رگرسيون چند متغيره تمايل به نوسازي :7 -جدول

چندگانهضريب همبستگي   

R 

 ضريب تبيين

R Square 

 ضريب تبيين تعديل شده

Adjusted R Square 

0/492 0/242 0/238 

  

بين مجموعه   دهديماست كه نشان    492/0) بين متغيرها R، مقدار ضريب همبستگي (  7 با توجه به جدول شماره 
سط           متغيرها ستگي متو سازي)، همب سته تحقيق(تمايل به نو سرمايه اجتماعي) و متغير واب ستقل( سبتاً ي م بااليي   ن

شده (    ضريب تبيين تعديل  شان     242/0) برابر با Adjusted R Squareوجود دارد. مقدار  ست كه ن   دهديما
سازي     2/24 صد از كل تغييرات ميزان تمايل به نو سته ب در ست   واب سرمايه اجتماعي ا   يگردعبارتبه؛ ه متغيرهاي 

  .كنديم بينييشپدرصد از واريانس متغير وابسته را  24مجموع متغيرهاي مستقل بيش از 
  واريانس رگرسيون چند متغيره تمايل به نوسازي يلتحل: 8 -جدول

يآزاددرجه  مجموع مربعات منبع تغييرات معناداريسطح  كميتF ميانگين مربعات   

200/88 اثر رگرسيوني   4 050/22   

001/57  

 

 

000/0 589/276 باقيمانده   297 387/0  

789/364 كل  381 

سطح خطاي كمتر از  001/57كه برابر با  F آزمونبا توجه به معناداري  ست،   01/0، در   نتيجه گرفت كه توانميا

سته، مدل خوبي بوده و مجموعه متغيرهاي        ستقل و يك متغير واب سيوني تحقيق مركب از چهار متغير م مدل رگر

  كنند.قادرند تغييرات متغير وابسته (تمايل به نوسازي) را تبيين  مستقل

  سطح معناداري متغير مستقل بر متغير وابسته: 9 -جدول

 B Beta T  Sig. Partial Part  متغير مستقل

017/0  رضايتمندي  0/015 0/414 0/679 0/015 0/013 
505/0  مشاركت اجتماعي  0/477 12/226 0/000 0/416 0/398 

 0/064- 0/074- 0/048 1/997- 0/066- 050.-  اعتماد نهادي
 0/016 0/019 0/615 0/503 0/018 0/015  روابط همسايگي
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ساس   ضريب         بر ا شده( ستاندارد  سيوني ا ستقل را در مدل        توانمي) Betaضريب رگر سبي هر متغير م سهم ن

كه از ميان متغيرهاي مســتقل، متغير مشــاركت اجتماعي با  گرددميمشــخص كرد. با توجه ضــريب بتا مشــخص 

شترين  477/0ضريب رگرسيوني    سته دارد. پس از    تأثير، بي متغير روابط  ترتيببه  آنرگرسيوني را روي متغير واب

اما متغير مستقل   ؛اندگذاشته را روي متغير وابسته   تأثيرميزان  015/0و  018/0، با ضريب  رضايتمندي همسايگي و  

  منفي روي متغير وابسته داشته است. تأثيري -05/0اعتماد نهادي با ضريب رگرسيوني 

گيرينتيجه  

ــان  ــت  دهدميتجربه نش ــياس ــوده   هايبافتنخبه محور، تكنوكرات و از باال به پايين در  هايبرنامهو  هاس فرس

موفقيت و نتيجه مورد انتظار را در پي داشته باشد به همين دليل و داليل متعدد ديگر توجه به اجتماعات   تواندنمي

ضروري به نظر مي    شاركت آنان در اين فرايند  ضرورتي كه پاره   محلي و م سد،  اند و اي از مديران به آن واقفر

بر مشــكالت فائق آيند. لذا با توجه به نقش   هاآنتالش دارند با مشــاركت مردم و اســتفاده از ســرمايه اجتماعي 

نوســازي شــهري اســت كه  متأخر هايديدگاهاز  متأثرســرمايه اجتماعي در مباحث مربوط به نوســازي شــهري 

ــ مبناي دهه ها مبتني بر استحقاق جوامع  هاي آنبوده و برنامه گرا پيامدهاي گذشته كه برخالف رويكردهاي نياز ـ

ــ مبنا اتخاذ ميهدف بودند، رويكردي دار بيشتري از پيامد يافته و بر  مراتببهكنند كه طي آن فرآيند، اهميت اي ـ

ــازيظرفيت ــازي اهميت زيادي قائل  نمايدمي تأكيداجتماعي  س ــاركت مردم در فرايند نوس . اين ديدگاه براي مش

ف نوســـازي بشـــمار شـــده و از اين طريق ســـرمايه اجتماعي جوامع را همچون دارايي اوليه جهت نيل به اهدا

ــرمايه اجتماعي و لزوم توجه و        طوربه آوردند. اين موارد  مي و  ريزيبرنامه  به آن در فرايند    تأمل  كلي اهميت سـ

ــهري را توجيه مي ريزيبرنامهخاص در  طوربه ــد تا نقش   ش ــعي ش نمايد. به خاطر همين اهميت در اين مقاله س

  قرار گيرد. موردسنجشده ناحيه سه منطقه ده تهران سرمايه اجتماعي در بهسازي و نوسازي بافت فرسو

شان داد     كلي نتايج طوربه صل از اين مطالعه ن سبي واحدها،      كهحا سودگي ن در محدوده مورد مطالعه عليرغم فر

ست          ساكنان اوليه در محل برخوردار ا ضور  سبي به دليل ح سبي منا زيرا طبق  ؛بافت اجتماعي ناحيه از همگني ن

صد  70تحقيق حدود  هاييافته ساكنان بيش از   در صرف          10از  شته و نحوه ت سكونت در ناحيه را دا سابقه  سال 

ــكن  ــد  63مس ــورتبهنيز  هاآندرص ــاخص    ص ــت تا ميزان ش ــده اس ــت. همين عوامل باعث ش ملكي بوده اس

سودگي و ناكارآمدي بافت ناحيه      سطح محله عليرغم فر ضايتمندي در  شود      باالترين عنوانبهر شناخته  شاخص 

هاي چهارگانه سرمايه  در طيف ليكرت باالترين ميزان را در بين شاخص 57/3كه اين شاخص با ميانگين  طوريبه

شاخص   صاص دهد. در رتبه دوم از نظر ميزان برخورداري از  سرمايه اجتماعي، مربوط   اجتماعي به خود اخت هاي 

در رتبه دوم برخورداري از  13/3خص با ميانگين كه اين شــا طوريبهبه شــاخص مشــاركت اجتماعي اســت   

  هايشاخص هاي سرمايه اجتماعي مربوط به  هاي سرمايه اجتماعي قرار دارد. رتبه سوم و چهارم شاخص   شاخص 

ــايگي و اعتماد نهادي  ــتروابط همس كمترين ميزان را در بين  08/2و 39/2كه هر كدام به ترتيب با ميانگين  هس
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سرمايه اجت   شاخص  صاص داده چهار  شاهده مي  گونههماناند. ماعي به خود اخت شاخص    كه م شود ميانگين كلي 

و در واقع ميانگين كلي شاخص سرمايه اجتماعي     رسد نمي باشد مي 3سرمايه اجتماعي به حد متوسط كه برابر با   

سطح ناحيه برابر با   ست  79/2در  شان از     ه ضوع ن سط به پايين ميزان كه اين مو سرمايه     متو اجتماعي در سطح 

سطح ناحيه دارد. عليرغم اين موضوع ميزان تمايل به نوسازي در سطح محله از مقدار قابل قبولي برخوردار است       

شاخص با ميانگين   طوريبه شان از آن دارد كه        75/3كه اين  ست و اين موضوع ن سبي برخوردار ا از وضعيت منا

در صورت وجود شرايط اكثر ساكنان تمايل زيادي به امر نوسازي نشان داده و سعي در بهسازي و نوسازي منازل     

ــد   خود مي ــاكنين ناحيه و نيز مالك بودن درص ــي از قدمت باالي اكثريت س ــوع را نيز بايد ناش كنند كه اين موض

  زيادي از ساكنين عنوان كرد.

سرمايه اجتماعي         ستگي پيرسون رابطة بين متغيرهاي  ستفاده از ضريب همب متغيرهاي مستقل با   عنوانبهسپس با ا

سازي  سته  متغير تمايل به نو سي  به عنوان متغير واب شان مي  موردبرر ستقيم و  قرار گرفت. نتايج ن دهد كه رابطه م

تمايل به نوسـازي برقرار   وابسـته  شـاخص اعتماد نهادي با متغير   جزبهماعي سـرمايه اجت  هايشـاخص مثبتي بين 

بوده است و   روبروميزان تمايل به نوسازي نيز با افزايش   ،هاشاخص است. بدين ترتيب با افزايش هر يك از اين  

سـتگي  تنها متغيري كه رابطه معكوسـي با نوسـازي داشـته اسـت متغير اعتماد نهادي بوده اسـت كه ضـريب همب      

كه با توجه به مقدار خيلي كم اين شاخص و نزديك بودن ضريب اين شاخص  هست -032/0پيرسون آن برابر با 

توان گفت همبســـتگي معكوس بين اين دو شـــاخص چندان معنادار نبوده و از همبســـتگي اندكي  به صـــفر مي

شاخص    ساير  شاركت اجتماعي، رواب    برخوردارند.  شامل م سرمايه اجتماعي كه  ضايتمندي    هاي  سايگي و ر ط هم

ستگي به ترتيب،      مي ضريب همب شند، هركدام با  ستقيم و مثبت با متغير   197/0و  237/0، 487/0با داراي رابطه م

بهسازي و نوسازي بافت     منظوربهدهندة آن است كه در اولين گام بايد  اين موضوع نشان   كه ؛وابسته تحقيق دارند 

شاخص    سوده ناحيه به افزايش ميزان  شهري      فر شت. در اين رابطه بايد مديريت  سرمايه اجتماعي همت گما هاي 

سئولين و نهادهاي         شاخص اعتماد نهادي بگذارد تا با افزايش اعتماد مردم به م سعي خود را در افزايش  شترين  بي

  تالش نمايند. زيربط نسبت به نوسازي و بهسازي بافت ناحيه

با توجه به ريزدانگي باالي بافت عامل ديگر در جهت افزايش تمايل به نوســـازي را بايد در گســـترش   همچنين 

ساكنين عنوان كرد زيرا براي اجراي     سايگي بين  سايگان    تجميع مهم هايطرحروابط هم ضايت هم ترين عامل ر

نيز نشان از رابطه مستقيم   همبستگي مستقيم اين شاخص با تمايل به نوسازي      ؛هست انجام طرح تجميع  منظوربه

برخوردار  هاشاخصو وابسته اين دو موضوع دارد. مشاركت اجتماعي نيز كه از مقدار نسبي مناسبي در بين ديگر     

شد،      گونههمانبود  ستگي با متغير تمايل به نوسازي ديده  ستقيمي در افزايش تمايل به نوسازي     تأثيركه در همب م

اين شاخص در بين ساكنين باعث افزايش تمايل به نوسازي بافت خواهد شد. در      در بين ساكنين دارد لذا افزايش 

سرمايه اجتماعي رابطه مستقيمي با بحث بهسازي و نوسازي بافت فرسوده دارد و بايد       مجموع مي توان گفت كه 
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ــطح ناحيه   ــاخص در س ــازي افراد تالش كر منظوربهدر جهت افزاش اين ش زيرا   ؛دباال بردن ميزان تمايل به نوس

ناحيه باال رفته است اين عامل خود   سطح اجتماعي در  سرمايه نيز بدان اشاره شد هر چه ميزان    قبالًكه  طورهمان

  ساكنين را به سمت نوسازي تشويق نموده است. درواقعباعث افزايش تمايل ساكنين به نوسازي شده است و 
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