
 

 

 

 5412 -2145شاپا: 

 4331، تابستان 5، شماره 3دوره

 مقاله پژوهشی

 13-43صفحه 

تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی 

 محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادالت ساختاری

 

 علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر،  - مارال احمدی

 نعلوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراواحد دانشیار گروه شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر،  -1*عندلیب علیرضا

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علومواحد  هنر، و معماری عمران، دانشکده شهرسازی، گروه شهرسازی، گروه دانشیار - حمید ماجدی

 ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علومواحد  ،نر و معماریه دانشکده شهرسازی، گروه انشیارد -زهرا السادات سعیده زرآبادی

 

 61/30/9011تاریخ پذیرش:                                      62/30/9017تاریخ دریافت:  

 

  چکیده
 اجتماعی سرمایه مفهوم اعمال به توجه عدم امروز، شهرهای فرسوده بافتهای بازآفرینی فرایند در اساسی مشکالت از یکی

 در مداخله كه است محسوس جهت آن از بازآفرینی فرآیند در اجتماعی سرمایة اهمیت .است محله هایپتانسیل از یکی بعنوان

 این هدف .ماندول باقی میمغف شود، اما این عنصر معموالًمی انجام محله مکانی ظرف در موارد بیشتر در فرسوده هایبافت

-های فرسوده و سنجههای سرمایه اجتماعی دخیل در بازآفرینی بافتاخصعالوه بر معرفی ش كه است چارچوبی تدوین پژوهش

 حاضر، مقاله تحقیق روش قرار دهد. ش، آنها را در موقعیت بومی ایران و محله تاریخی امامزاده یحیی مورد سنجی مرتبطها

-تحقیق توصیفی شاز لحاظ رو شنوع پژوه .است همبستگی تطبیقی و منطقی، استدالل راهبردهای از استفاده با و كمی روش

لیزرل برای  افزارنرم و ساختاری معادالت سازیاست و از مدل (پیمایشی) میدانی و ایها كتابخانهگردآوری داده شتحلیلی و رو

 در هاسنجه كارائی مصاحبه، و مستقیم مشاهده از استفاده با نظری مطالعات تکمیل از پس .است شده استفاده تحلیل اطالعات

-شاخص تحقیق حاكی از آن است كه هاییافته .است گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه سواالت كمک به یحیی امامزاده محله

 انسجام و ثرؤم محله این بازآفرینی در مشاركت، وابسته متغیرهای عنوان به اجتماعی هایارزش و هنجارها و اعتماد های

 پیشنهاداتی انتها در .است موثر بازآفرینی بر 3933تاثیر شدت با یحیی امامزاده محله در اجتماعی بوده و سرمایه ثیرأبالت اجتماعی

 .است شده بیان اجتماعی سرمایه بوسیله بازآفرینی اهداف تحقق ارتقاء جهت در

 اجتماعی انسجام اعتماد، مشاركت، ،اجتماعی سرمایه بازآفرینی، ها:کلیدواژه
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 لهأبیان مس

 در آن لزوم توجه به ابعاد اجتماعیكه  است تاریخیمواجه با فرسودگی بافتهای  کارهای تدبیری درعنوان یکی از راهب بازآفرینی
 بازآفرینی مفهومی است كه در،عنوان یکی از پتانسیل های اجتماعی محلهببر این اساس سرمایة اجتماعی .شدمیبابسیار حائز اهمیت 

 و اقتصادی -خورداری از سابقه حیات شهری، ارزشهای اجتماعیده با برهای فرسوبافتهای اخیر اهمیتی ویژه یافته است. در دهه
می  آنهاكه بی توجهی به هستند توسعه و امکان مهمی برای تجدید حیات شهری  یبرا یادیز یها لیپتانس یاحساس تعلق دارا

ی از كشورها اهداف مشتركی بسیار هری درشهای بازآفرینی در محالت سیاست.دینما جلوگیری اهداف بازآفرینیتواند از تحقق كامل 
این هدف با .(Cole and Etherington, 2005) میکنندبرای تقویت ظرفیت محالت در جهت پایداری و خودگردانی دنبال 

محقق می شود  اجتماعی یهاسرم و در كل پیوستگی اجتماعی، افزایش مشاركت، احساس مسئولیت ساكنان ایجاد و تقویت
(Forrest and Kearns, 2001; Kearns, 2004; Kleinhans, 2004).  ندیدر فرآ یبعد اجتماعبنظر میرسد عدم توجه به 

 ،یناامن ت،یكاهش حس مطلوبداشته كه  یرا در پ یشهر طیو مح یزندگ تیفینزول ك یاجتماع یها هیبخصوص سرما بازآفرینی
و  نییاز باال به پا یکردیرو شیدایعدم مشاركت مردم و پ ،دیگر این خال تبعاتاز .ته استشدنبال دارای این محالت ببرا  ...فقر و

از باال به  یمساله با نگاه نیا نیهمچن. نام برد میتوانرا منعطف  ریو غ ستایا ،یمردم ریغ یبدون توجه به الگوهای رفتاری و نظام
 یمردم و الگوهای رفتاری آن ها نظام یطرح ها بر زندگ نیا یو توجه صرف به الگوهای دو بعدی و بدون توجه به اثرات روان نییپا

عدم  و نیمردم به مسئول ینیبدب ت،یچون فقدان هو یبروز مشکالت اجتماع، كه نتیجه آن آورده است دیپد ندیفرآاین ناكارامد در 
ماعی در فرآیند است.اهمیت سرمایة اجت تمشکال نیمتاثر از ا بازآفرینی ندیفرآ طبعاً وبوده  یخیفرسوده تار یحس تعلق در بافت ها

كه مداخله در بافت های فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام می شود؛  استشهری از آن جهت محسوس  بازآفرینی
 اجتماعی به عنوان ظرفیتهای درونیسرمایة اجتماعی با شامل شدن ارزشهایی چون اعتماد، همبستگی و یکپارچگی می رسد  نظر به

موثر در این عوامل و عناصر  ییاساس شناسا نیبر هم دش باش را نوید بخیك اقدام غیرمتمركز و از پایین به باال میتوانددر محالت، 
و تحقق كامل اهداف آن از جمله مشاركت،  بازآفرینی فرآیند شبردیپ یبرا یزیدر جهت برنامه ر یاساس یشرط ها شیاز پ امر
 یها لیكه از پتانس یخیفرسوده تار یهاموضوع بالطبع در مورد بافت نیرت ا.ضرومیباشدحس تعلق  جادیو ا یحس سرزندگ تیتقو

 نظری ادبیات مرور و بررسی ضمن كه اینست مقاله این هدف .رخوردار هستند، دو چندان استبجذب گردشگر  یبرا یاریبالقوه بس
 به و كرده جستجو محالت بازآفرینی ندفرآی در را اجتماعی سرمایه نقش اجتماعی، سرمایه مفهوم و محله بازآفرینی خصوص در

 .میباشد بازآفرینی فرآیند در میزان تاثیر آن سنجش و اجتماعی سرمایه جایگاه تعیین برای معیارهایی و اصول تعریف دنبال

 پیشینه پژوهش
كه قرار گرفته مورد بررسی های زیادی در مقاالت و پژوهش اجتماعی سرمایه اجتماعیهای ها و شاخصمفاهیم كلیدی، مؤلفه

اند و آن را در از بعد شهرسازی توجه كرده ه سرمایه اجتماعیباشند. لیکن محققانی نیز بشناسی میبسیاری از آنها در حوزه جامعه
 گردد.می  اشاره 1شده در جدول شماره  انجام از تحقیقات تعدادی به ادامه در.اندبستر شهر و محالت شهری دیده

 رویکردهای و نظریه ها بازآفرینی، مفهوم از متعدد تعاریف به توجه با دهد كهمی  نشان گرفته انجام هایپژوهش  پیشینه مطالعه
 سرمایه اهمیت. برخورداراست اهمیت بیشتری از رویکردهای بازآفرینی بیشتر تقریباً در اجتماعی ابعاد. است ارائه شده گوناگونی
بازآفرینی و دركل روند نوسازی  صاحبنظران، از رخیب كه گونه ای است به یه امحل پایدار توسعه جهت عاملی به عنوان اجتماعی
 غیرممکن می دانند. اجتماعی سرمایه بدون را محله ای

 مبانی نظری

 تبیین ابتدا منظور بدین. بیان پژوهش مفاهیم مرتبط با كلیدواژه های موجود، رینظ ادبیات مرور ضمن مقاله، از بخش این در
 تحقیق نظری چارچوب نهایتا و اصلی متغیرهای با مرتبط اندیشمندان نظریات متاخرترین بر مروری و ها واژه واكاوی و مفاهیم

 .است شده ارائه

 سرمایه اجتماعی

 تحت محالت در زندگی كیفیت بهبود در را مردم مشاركت میزان خود پتانسیل از ادهتفاس با مفهومی است كه سرمایه اجتماعی
 امنیت مسکن، سالمت، بازآفرینی، مانند ای گسترده موضوعات مفهوم این.داشت خواهد دنبالب را اجتماعی توسعه و داده قرار تاثیر
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 های شاخص كه اجتماعی، پیوند و همکاری مشاركت، ،ماداعت مانند مضامینی حقیقت در.گیرد برمی در را جرایم كاهش و اجتماعی
 با ندمیتوان مردم آن، تداوم و حفظ برای تالش و یکدیگر با ارتباط ایجاد با كه هستند آن نشانگر میدهند تشکیل را اجتماعی سرمایه

به مهمترین  2شماره دول در ج(.2003 فیلد،) شد نخواهند موفق كنند عمل تنهایی به اگر كه یابند دست اهدافی به همکاری
 شمندان خارجی و داخلی اشاره شده است.تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندی

 

 ارتباط بازآفرینی و سرمایه اجتماعی  پژوهش پیشینه .1 جدول
 نتایج نام اثر سال مولفان

وزارت مسکن، 
برنامه ریزی فضایی 

 1و محیطی هلند
1997 

تفاهم نامه سیاست های 
هریشنوسازی   

انتظار می رود جذب و حفظ ساكنان طبقه متوسط در سیاست های بازآفرینی موجب  
تقویت شبکه های اجتماعی ساكنان حاضر شده و نقش الگویی برای رفتارها و اهداف 

 خانوارهایی با درآمد پایین فراهم می كند.

 2000 پاتنام
 و فروپاشی بولیگ یك نفره:

آمریکا جامعه احیای  

سرمایه اجتماعی دیدگاه تحلیلی را در مورد مسائل اجتماعی در محالت بعد از نوسازی 
فراهم می كند.محالت با سرمایه اجتماعی باال مکان مناسبی برای پرورش كودكان 
هستند.در مناطقی با سرمایه اجتماعی باال فضاهای عمومی تمیز تر و سالم تر، مردم 

 ستند.ر و خیابان ها امن تر هدوستانه ت

وزارت مسکن، 
برنامه ریزی فضایی 

 و محیطی هلند

2000 
مردم چه می خواهند، مردم 

 كجا زندگی می كنند؟

مسئوالن محلی، دست اندر كاران مسکن سازی و مسئوالن سالمت برای برانگیختن 
میاری به دخالت و مشاركت محلی، ترویج هنجارها، اعتماد متقابل و ارتقاء كمك و ه

ساكنان و كارهای داوطلبانه در گروه های اجتماعی، تالش می كنند. تمامی خود در 
این موضوعات مربوط به سرمایه اجتماعی است كه به تازگی توسط سیاستگذاران در 

 مباحث مربوط به نوسازی و بازآفرینی استفاده می شود.

 اهمیت محله 2001 كرنز و همکاران

سازی می توانند در مدیریت اجتماعی كارهای های مسکن  مسئوالن محلی و شركت
بیشتری انجام دهند، مانند برقراری ارتباط با مشکالت مستاجرین آزار یافته، وساطت 
بین همسایه هایی كه اختالف دارند و حمایت از ارتباطات ساكنان.تمام این موارد می 

ی كنند برگردانده و را اداره متواند اعتماد ساكنان را در مورد سازمان هایی كه محالت 
افزایش دهد.تحقق این امر نیازمند تالش موثر ساكنان است.آنها می توانند بر سرمایه 
اجتماعی در مراودات اجتماعی روزانه و معمولی خود سرمایه گذاری كنند كه سبب 
ایجاد انس و الفت عمومی و سطوح پایه ای اعتماد می شود كه جو خوشایند اجتماعی 

 وسازی شده به وجود می آورد.در محالت نرا 

 2004 كرنز
سرمایه اجتماعی، بازآفرین و 

هریشسیاست های   
سیاست نوسازی شهری از استراتژی های صرفاً فیزیکی به رویکردهای لزوم تغییر 

 .اجتماعی و اقتصادی محور 

 2004 2پریموس
هری شمسکن و نوسازی 

جدید: سیسات های كنونی 
 هلند

 2004 3للیولت

و  شهری برنامه های توسعه
تاثیرات شبکه های اجتماعی، 

 شکالا اعتماد و هنجارها در
 شکال مشاركت محله محور

سیاستگذاران ادعا می كنند كه بازآفرینی شهری نباید صرفاً به توسعه كیفیت فیزیکی 
محالت شهری بپردازد، بلکه در عین حال به سالمتی و رفاه اجتماعی)سرمایه 

 داشته باشند.ساكنان نیز توجه  اجتماعی(

 2005 4میدلتون
سرمایه اجتماعی و محالت 

 كارآمد

اخیراً نظریه سرمایه اجتماعی در مباحث سیاسی در بازآفرینی شهری مطرح شده 
است.سرمایه اجتماعی كه پایداری اجتماعی و توانایی جامعه در كمك به خود را در بر 

 ل محله است.می گیرد و نبود آن عامل مهمی در زوا

 2005 5دكر و بولت
های  برنامه در پیشرفت

 ساختار تجدید عملکردی
 شهری

فراهم كردن فرصت های جذاب در زمینه بازآفرینی فیزیکی )مسکن سازی( برای 
 ساكنان محالت استراتژی معقولی از منظر سرمایه اجتماعی است.

 
1. Ministerie van VROM 
2. Priemus 
3. Lelieveldt 
4. Middleton  
5. Dekker and Bolt 
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 بازآفرینی و اجتماعی سرمایه درباره اندیشمندان نظرات اظهار. 2 جدول
 نظریه پرداز تعریف

 شده نهادینه بیش و كم روابط از دوامی با شبکه مالکیت و تصرف نتیجه در كه بالفعلی و بالقوه منابع مجموع
 از یك هر برای كه آید می وجود به گروه یك در تر ساده عبارت به یا -متقابل شناخت و آشنایی– افراد بین

 را آنان و میکند فراهم اجتماعی های حمایت دارد، جمعی مالکیت كم ای سرمایه از پشتیبانی به خود اعضای
 (.1983 )بوردیو، سازد می اعتبار مستحق

 بوردیو 

داند كه موجب ایجاد ارتباط و مشاركت بهینه ها میمجموعه ای از مفاهیم، مانند اعتماد، هنجارها و شبکه
برای منافع اعضای یك اجتماع شده و در نهایت، منافع متقابل آنان را تأمین خواهد كرد و همکاری را 

 (.1988 كند )پاتنام،دوجانبه تسهیل می

 پاتنام

گیرد تا بتوانند به اهداف و ساختار اجتماعی كه به عنوان منابعی در اختیار اعضا قرار مینبه از ارزش آن ج
 (.1990)كلمن،  منافع خود دست پیدا كنند.تعریف كاركردی

 كلمن

های غیررسمی كه اعضای گروهی كه همکاری و تعاون در وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش
سهیم هستند؛ توانایی های افراد برای كار كردن با یکدیگر، به منظور دست یابی آن شان مجاز است، در میان

 (.2001اف مشترك در گروه ها و سازمان ها)فوكویاما، به اهد

 فوكویاما
 

و محصول آشنا بودن و آشنا شدن و آشنا ماندن آدمیان با یکدیگر است و به  میباشدزاده كنش و واكنش افراد 
توار است كه از آشنایی جان می گیرد و در اكثر مواقع با گذر زمان می بالد و گسترده تر چشم داشت هایی اس

 (.1392)پیران، شود می 

 پیران 

شاخص هایی چون مشاركت، گفت سرمایه اجتماعی پتانسیلی بالقوه از بعد اجتماعی در جوامع است كه با تقویت  میتواندر كل 
بالفعل شده و به توسعه همه جانبه  میتواندهای رایج در جوامع، انسجام اجتماعی، آگاهی و ... حس تعلق، اعتماد، هنجارها و ارزش 

 ك شایانی نماید.جامعه بر اساس اهداف مشترك كلیه افراد كم

 بازآفرینی

 بازآفرینی. دمیباش كردن رشد نو از شدن، احیا بخشیدن، دوباره جان كردن، احیا معنای به "Regeneration" واژه لغوی نظر از
 و كالبدی مالحظات متضمن و یکپارچه رویکردی عنوان به نوسازی فرآیند روی بر كه بسیاری اصالحات از پس كلی، تعریف در

 واژة (.Landry, 2012) گرفت قرار استفاده و توجه مورد فرعی رهیافت و روایت چند با گرفت، صورت شهری كاركردی
 در. گردد می منجر(  فعالیتی و كالبدی) فضایی اصلی های ویژگی حفظ با جدید شهری ایضف خلق به كه است فرایندیبازآفرینی 

 و ماهوی های تفاوت قدیم، شهری فضای با اساسی های شباهت ضمن كه شوند می حادث جدیدی شهری فضای اقدام این
 ثروت حفظ و فرهنگی های ارزش حفظ به توجه رویکرد این در(. 5:  1386 ،حبیبی) گذارند می نمایش به قدیم فضای با را معنایی

 به كیفی اقدامات به توجه متعدد، های كاربری جای به كاربری نوع یك دارای سازهای و ساخت از انتقاد تاریخی، و بومی های
 عبارت بازآفرینیدر تعریفی دیگر .باشد می مشهود غیره و بازآفرینی فرایند در اجتماعی های گروه مشاركت كمی، اقدامات موازات

 شرایط در دائمی بهبود كه طوری به شود، منجر شهری مسائل حل به كه اقداماتی مجموعه و یکپارچه و جامع دید از است
 ,Roberts)  كند می فراهم را شده، تغییر دستخوش كه (ای منطقه) ای ناحیه محیطی زیست و اجتماعی كالبدی، اقتصادی،

 دیده اساسی كالبدی تغییرات از فرآیندی صورت به كه بازآفرینی دستاوردهای و آرمانها از به عقیده كوچ بازآفرینی (.19 ,2000
 بسیار گردد، می مواجه شکست با رویکرد یك تدقیق در دهد، می پیشنهاد را اقدام به نیاز هرگاه كه شهری حیات تجدید و شود می

 رشد برای تالش بازآفرینی، های برنامه و مداخالت دنوب یکپارچه و جامعیت بر تاكید .(Couch, 1990, 2) "میکند حركت فراتر
 های زمینه و هویت حفظ حال عین در و امروزین زندگی برای شرایط كردن متناسب و بروزرسانی بر تاكید اقتصادی، فعالیت مجدد

 اقتصاد در آن ددجم ادغام و هدف منطقه اقتصادی شرایط بهبود و اجتماعی های نابرابری و تبعیض كاهش اجتماعی، و فرهنگی
موارد مشترك میان تمام تعاریف  جمله از شهری بازآفرینی های برنامه بودن محور فرآیند و خصوصی بخش نقش به توجه شهر،
 است.

 نقش سرمایه اجتماعی در سیاست های بازآفرینی
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 الگوی به فردی عوامل روی از آن تحلیل تمركز كه است این مفهوم یك عنوان به اجتماعی سرمایه اصلی های ویژگی از یکی

 تری وسیع سطح دراین مفهوم  كه دهد می را امکان این مساله این.است یافته تغییر اجتماعی، موسسات و واحدها ،افراد بین روابط
 .(Middleton et al., 2005, 1711) باشد داشته كاربرد اجتماعی های سیاست از

 اكثریت اصول از 2اختیارداری و 1مداخله مثال برای.كند برقرار پیوند طریق چند از یفرینبازآ اقدامات با میتواند اجتماعی سرمایه
 موثر اجتماعی سرمایه توسعه در و داشته ارتباط یکدیگر با مسائل این كلمن نظر از كه طور همان هستند، بازآفرینی اقدامات
 فعالیت توصیف در میتواند مفهوم این نتیجه در.میکند بحث در سرمایه اجتماعی مشاركت و متقابل عمل پاتنام نیز درباره.هستند

 Boix and) باشد مفید ،یگروه اهداف به دستیابی برای پیوستگی و اتحاد ایجاد و طرفه دو مداخالت زمینه در جمعی های

Posner,1988.)  ادبیات از تری وسیع سطح در آن، تعاون و همکاری ویژگی علت به اجتماعی گفت سرمایه میتوانهمچنین 
 در را هایی شبکه و پیوندها كه چرا است مهم بسیار محالت بازآفرینی اندیشه ابداع در اجتماعی سرمایه.است بررسی قابل بازآفرینی

 عنوان به اجتماعی سرمایه. (Hibbitt et al., 2001,158) دارند زیادی كارایی موثر بازآفرینی یك ایجاد برای كه گیرد می بر
 Middleton et) است شهری محالت زوال در مهم عاملی آن نبود و خودسازی در جامعه توانایی و ثبات و پایداری اساس و پایه

al., 2005, 1711.) را محیط فیزیکی كیفیت تنها نباید شهری بازآفرینی كه میکنند ادعا سیاستگذاران از بسیاری دیگر طرف از 
 (.Flint and Kearns, 2006;Lelieveldt, 2004) بیندیشد نیز ساكنین اعیاجتم مناسب وضعیت به باید بلکه ببخشد، ارتقاء

 كه كند كمك خصوصی و داوطلب محور های سازمان به میتواند كلی مفهوم و ایده یك عنوان به اجتماعی سرمایههمچنین  
 به اجتماعی سرمایه زانیم افزایش .(Jochum,2003) دهند افزایش آن ساختارهای و ها شبکه مورد در منطقه از را خود درك

 فرد به را كارایی و اثربخشی هویت، احساس نوعی مدنی های انجمن.است وابسته داوطلبانه های انجمن و مدنی نهادهای تقویت
 ارتقاء برای كه شرایطی واقع در (.28،1392 فائقی، امیر،است )قاسمی، اجتماعی سرمایه گیری شکل ساز زمینه خود كه دنده می

در  .میکند عنوان بازآفرینی كه هستند مواردی همان مشاركت، برای هایی فرصت و محیط ساخت مانند است نیاز یماعاجت سرمایه
طی اقدامات بازآفرینی، سرمایه اجتماعی در ارتباط با شبکه های اجتماعی و ارتباطات هر دو ارتباط عمودی میان اجتماع محلی و 

 همچنین .(PRI, 2005; Temkin & Rohe, 1998) وامع را در بر می گیردموسسات دولت و ارتباطات افقی میان خود ج
مشاركت اجتماعی در برنامه های بازآفرینی كه بر اساس روابط و پیوندهای اجتماعی باشد، به رفع موانع میان ساكنان و 

 .,.Hibbitt et al)  (160 ,2001میکندسیاستگذاران كمك 

 تسرمایه اجتماعی در بازآفرینی محال
با تمركز بر روی  میتواندرسان باشد.از جمله اینکه یاری  میتواناز جنبه های مختلف  اجتماعی در بازآفرینی محالتسرمایه 

موضوعاتی مانند منافع تعامالت، هنجارهای مشترك، مناظره و نوع رفتار افراد در فضا، اعتماد و عملکردهای جمعی ساكنین برای 
 به تحقق اهداف آن در محله كمك كند.كید سیاست گذاران بازآفرینی است، رد مورد تااهداف مشترك كه همگی از موا

 :میکندطور كه پاتنام بیان دهد.همانارائه بازآفرینی  اتمامله بعد از اجتماعی مح وضعیتاز  یدیدگاه تحلیلی مفید میتواندهمچنین 

به  تماعی باال فضاهای عمومی.در مناطقی با سرمایه اجمحله با سرمایه اجتماعی باال محیط مناسبی برای پرورش بچه هاست"
امنیت فضاهای و  میکنندرفتار  دیگر دوستانه ترمردم با یک،از كیفیت باالتری برخوردارند نسبت مناطق با سرمایه اجتماعی پایین تر

توسط شبکه های جذب و نگاهداشت ساكنان طبقه م طور انتظار می رود با همین .(Putnam; 2000) "عمومی باالتر است
بدین ترتیب در ایجاد انگیزه برای طبقات پایین و  كردهساكنان حال حاضر محالت را تقویت انگیزه ماندگاری را در اجتماعی 

-Ministerie van VROM, 1997, 80) شوددر جهت تحقق حفظ منزلت اجتماعی موثر واقع  برای عدم مهاجرت اجتماع

81; Uitermark, 2003.)سیاست های بازآفرینی از استراتژی های غالب فیزیکی به رویکردهای  سبب می شود نعالوه بر ای
مطرح شدن مفهوم  های اخیر در سال (.Kearns, 2004,4-5; Priemus, 2004) كنندپیدا اجتماعی و اقتصادی محور تغییر 

 مشاركت و دخالت برانگیختن برای را سالمتبهداشت و  و مسکن محلی، مسئوالن سرمایه اجتماعی در بازآفرینی موجبات توجه
را  اجتماعی، های گروه در داوطلبانه كارهای و ساكنان در خود به همیاری و كمك ارتقاء و متقابل اعتماد هنجارها، ترویج محلی،

 (. Ministerie van VROM, 2000, 174-175; WRR, 2005, Dekker, 2005, 15 ;) فراهم كرده است

 
1. Involvment 
2 . Empowerment 
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قدرتمندترین منبع در پیوند میان سرمایه اجتماعی و بازآفرینی موضوع مداخالت اجتماعی است.اد ایجدر یکی از عوامل مهم 
ه صورت ب: داوطلب شدن مختلفی داشته باشد كه عبارتند ازاشکال  میتواندمحله باید خود اجتماع باشد.دخالت اجتماعی  توسعه

در بر  یبرای بازآفرینسه گانه ای را  اجتماعی.این مساله منافعا و روابط و برنامه های رسمی، كمك به همسایه، شركت در قراره
كسانی كه در این گونه مورد دارد كه عبارتند از : افزایش پیوندهای اجتماعی، ایجاد مهارت ها و ایجاد احترام به نفس و شبکه ها در 

محله مسلماً  بازآفرینیكت اجتماعی در اشتیاق برای مشارمشاركت است.مورد بعدی  (.SEU, 1998, 68) فعالیت ها شركت دارند
بیانگر این موضوع است كه مناطق فرسوده نیازمند ساخت و بازسازی سرمایه اجتماعی هستند، همان طور كه پاتنام به این مساله 

 است شریح محله بسیار مهمكه در ت كه قدرت اجتماع و ارزش و توانگری مدنی از جنبه های سرمایه اجتماعی است میکندتاكید 
(Meegan & Mitchell, 2001.)  پاتنام معتقد است در موضوعاتی مانند تحصیالت، فقر شهری، بیکاری، كنترل جرائم و اعتیاد

این بدان معنی است كه محالت فقیر و سطح  ، موفق تر هستند.میکنندو حتی سالمتی جوامعی كه در مورد مسائل مدنی دخالت 
مواجه  ،میکندكمك  نیز و كمك به خود، تقابل و اعتماد كه به بازآفرینی همکاریم برای پایین عموماً با فقدان ویژگی های الز

ه ری بیاری دو طرفه و خودیاهممحلی  در مقیاساز طرفی  هستند و این مساله یکی از نتایج جمعی فرسودگی و زوال آنهاست.
 ,Burns and Taylor) دراحتی صورت پذیره ب اندتومیهای اجتماعی  وندها و دخالت غیر مستقیم سازمانتراكم پی افزایش وسیله

در جوامعی  مردمیسازمان ها و نهادهای نیز در مقیاس جامعه .باشدنقطه روشنی در فرآیند بازآفرینی  میتوانداین مساله كه  ،(1998
تعلق به صورت همزمان حل ند مساله زوال اعتماد را در سازمان های سنتی در عین ارتقاء حس میتوان ،اداره می شوند مشاركتیكه 

برای رسیدگی به محرومیت اجتماعی و بازآفرینی و ایجاد  جدید یکردرویك  میتواندروند این  .Leadbeater, 1997)) نمایند
 و اجتماعی سرمایههشت حوزه در اینجا بعنوان جمع بندی ارائه دهد.و همبستگی اجتماعی  پیوندهای دیگری میان سرمایه اجتماعی

آورده شده  3جدول شماره ه، در توسط فارست و كرنز شناسایی شد آن كه از حمایت برای متناسب بازآفرینی محلی های سیاست
 است.

  حوزه های سرمایه اجتماعی و سیاست های محلی بازآفرینی متناسب برای حمایت از آن .3 جدول
 حوزه توضیحات سیاست های محلی

تماعی، صدا در فراهم كردن حمایت از گروه های اج
ن )قدرت(، كمك به یافتن راه حل اختیار مردم گذاشت

برای مشکالت، نقش دادن به مردم محلی در فرآیند 
 های سیاسی و سیاست گذاری

این بدان معنا است كه مردم احساس كنند صدای آنها 
به گوش می رسد، در فرآیندهایی كه زندگی آنها را 

ند میتواند تحت تاثیر می دهد دخالت دارند و خو
تغییرات را بنیان گذاری كرده و در آن نقش داشته 

 باشند. 

 اختیارات و قدرت

فعالیت ها و سازمان های محلی جدید را به وجود می 
آورند و اتفاقات محلی را عمومیت بخشبده در معرض دید 

 عموم قرار می دهند.

بدین معنا كه مردم در فعالیت های اجتماعی جامعه و 
 لی نقش دارند و به آن بخوبی توجه دارند.اتفاقات مح

 مشاركت

 سازمان ها در منطقهتوسعه و حمایت شبکه های بین 
این كه مردم برای شکل گیری گروه های رسمی و غیر 

 شان به یکدیگر كمك كنند. رسمی برای پیشبرد عالئق
 فعالیت های مشاركتی و هدفمند

صیتی ایجاد، توسعه و حمایت رسم و رسومات صفات شخ
ایده حمایت در همکاری میان افراد و سازمان ها كه 

 دهد، همسایه های خوباجتماعی را توسعه 

افراد و سازمان ها برای حمایت یکدیگر برای عمل 
متقابل و حتی منفعت یك طرفه همکاری كنند، انتظار 

 این كه زمانی كه كمك نیاز است دریافت شود.

شبکه های حمایت كننده و اتحاد و 
 ستگیهمب

توسعه و ترویج رسم و رسومات قومی كه ساكنان 
پذیرند، مراقبت از روایط اجتماعی تشخیص داده و می 

 هماهنگ و متجانس و ارتقاء تمایالت اجتماعی

این كه مردم ارزش ها و هنجارهای رفتاری را به 
 اشتراك می گذارند.

 هنجارها و ارزش های جمعی

روابط با یکدیگر، تشویق ساكنان به اعتماد داشتن در 
جمع در پیمان های سیاسی، دور هم برقراری اعتماد 

 كردن گروه های مخالف و منازعه گر با یکدیگر

ند به سایر ساكنان و میتواناین كه مردم احساس كننده 
سازمان های محلی كه مسئولیت اداره منطقه را بر 

 عهده دارند اعتماد كنند.

 اعتماد

ر ساكنین، دخالت در تشویق و ترویج حس امنیت د
قابل رویت از ت از جرائم محلی، تدارك شواهد ممانع

 میزان ایمنی و امنیت

این كه مردم حس امنیت در محله خود داشته باشند و 
عمومی به علت ترس محدود  یدر استفاده از فضاها

 نشده اند.

 
 1امنیت

ایجاد، توسعه و حمایت از حس تعلق در بین ساكنین،  مردم حس كنند با سایر ساكنان، خانه و منطقه این كه   
 1حس تعلق

 
1 . Saftey 
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ت مکان با طراحی، نام گذاری و مبلمان ارتقاء حس هوی
 شهری

پیوند دارند و حس تعلق و وابستگی به محل زندگی و 
 مردم آن

 ((Forrest and Kearns,2001 مأخذ:

رمایه اجتماعی محالت با توجه به نقش س به نظر می رسد بازآفرینی نظری مطالعات بخش از حاصل بندی جمع به توجه با
بنابراین در  رویکردی را می طلبد كه مشتمل بر اصولی باشد كه بین این دو حوزه مشترك بوده و از تلفیق آنها حاصل شده باشد.

 آمده است. 4در جدول شماره  هر كدامبه همراه معیارهای  ده اصل به عنوان زیربنای ارتباط سرمایه اجتماعی و بازآفرینیاینجا 

  اصول و معیارهای بازآفرینی در ارتباط با سرمایه اجتماعی .4 جدول

 اصول معیار اصول معیار

، گرایی سنت، گرایی ارزش، هنجارگرایی
 مداری فرهنگ، گرایی جمع، گرایی تعامل

 هنجارها و ارزش های جمعی

 داوطلب محلی، سازماندهی سازی، شفاف
 تعاون عملی، ركتمشا آگاهی، توجه، مداری،

 سازمانی توسعه گروهی، تشکل همکاری، و
 فرآیند  محلی،

 مشاركت

 حس تعلق ، مهاجرت ستیزیهویت گرایی، مکان گرایی اعتماد اعتقاد اطمینان،

توسعه کل گروهی، شتعاون و همکاری، ت
 سازمانی محلی، فرآیند محوری

 هدفمند و مشاركتی های فعالیت

، كهنه اهگشاییقدرت، ر درگیری، و مداخله
  ساالری، رهبری، بومی سازی سیاسی،

سازی، سرمایه گرایی،  برنامه ریزی، ظرفیت
 جامع نگری، نیازمحوری

 قدرت و اختیارات

 طلبی، منفعت عدم همیاری، متقابل، عمل
 و خانوادگی های شبکه اجتماعی، حمایت

 مذهبی و قومیتی همبستگی دوستانه،
 اتحاد و همبستگی )انسجام(

دیت، آسایش، آرامش، جرم محدوعدم 
ستیزی محلی، پایداری، امنیت كالبدی، رفتار 

 شناسی
 امنیت

ماندگاری، منزلت اجتماعی، بهسازی، 
 مرمت، بازسازی، احیاء حفاظت،

 بدیكال نوسازی
تعامالت اجتماعی، ارتباطات از باال به پایین، 
ارتباطات از پایین به باال، همسایگی، 

 همیاری، امنیت اخالقی
 ارتباطات اجتماعی

 

سرمایه اجتماعی شاخصهای تاثیرگذار بر روند بازآفرینی همه جانبه مبتنی بر  بر اساس مبانی نظری مدل مفهومی زیر كه در نهایت
 ، استخراج شده است.معرفی می كند

 

 

 

 

 

 

 

  مدل مفهومی تحقیق .1 کلش

 پژوهش سواالت

 
1 . Belonging 

 

سرمایه 

 اجتماعی
بازآفرینی

بعد اجتماعی

بعد كالبدی

بعد اقتصادی

بعد زیست 
محیطی

 مشاركت

 هنجارها 

 حس تعلق

 اعتماد

 اختیارات

 فعالیت ها

 امنیت

 اتحاد

 ارتباطات

 نوسازی

 

 

له بازآفرینی مح

مبتنی بر سرمایه 

 اجتماعی
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 هستند؟ مبتنی بر سرمایه اجتماعی دخیل محالت بازآفرینی اصول و معیارهایی در فرآیندچه  •

 تاثیر را در بازآفرینی محله امامزاده یحیی دارند؟اجتماعی بیشترین و كدام یك كمترین  سرمایه اصلی كدام یك از شاخصهای •

 

 پژوهش فرضیه
 بازآفرینی بر سرمایه اجتماعی، اصلی هایبه عنوان شاخص اجتماعی های ارزش و و هنجارها تماعیجا ، انسجاماجتماعی اعتماد

 د.ندار معناداری و مثبت تاثیر محله امامزاده یحیی فرسوده بافت

 پژوهشروش 
 پیمایشی و توصیفی نوع از پژوهش اجرای نحوه و ماهیت لحاظ از و است كاربردی پژوهش هدف لحاظ از حاضر تحقیق نوع
 واقعی، مسائل برای حل راه كردن پیدا عملی، پیامدهای به دستیابی كاربردی تحقیق از اساسی هدف كه جایی آن از زیرا است؛
 آزمون منظور به پژوهش راهبرد كمی بعد است، كمی حاضر تحقیق روش. باشد می خاص زمینه یك در كاربردی دانش توسعه

 مهم امتیازهای از یکی و است نظر مورد متغیرها میان طبیعی ارتباط ثبت راهبرد این در .است همبستگی راهبرد فرضیه تحقیق،

 ها شاخص تعیین و عملیاتی متغیرها تعریف از بعد (Grote & Wang, 2009).متغیرهاست  از وسیعی گستره مطالعه قابلیت آن،
شکل  سنجش متغیرهای منظور به( مصاحبه با همراه متناسب )پرسشنامه اندازه گیری وسیله ی متغیرها، و فرضیه به توجه با ،

 از و( اسنادی) میدانی و ای كتابخانه های روش از تحقیق های داده گردآوری برای .گردید تنظیم و طراحی فرضیه ها دهنده ی
 .است شده استفاده پرسشنامه وای  كتابخانه مطالعات چون هم ابزارهایی

 در شهری فرسوده بافت بازآفرینی بر اجتماعی سرمایه تاثیر تبیین راستای در مدل شدن نهایی از پس اطالعات تحلیل به منظور
 از گیری بهره با ساختاری معادالت مدلسازی در مسیر تحلیل تکنیك از شده ارائه مدل پذیری تعمیم افزایش و یحیی امامزاده محله

 تبیین راستای در محاسباتی و گیری اندازه مدلهای خطای كاهش تکنیك این از استفاده علت كه است شده استفاده لیزرل افزار نرم
 .است بوده اثرات همزمان

 جامعه آماری
 محله امامزاده یحیی می باشند. در تاریخی فرسوده بافت ساكنان كلیه آماری جامعه

 نمونه حجم و گیرینمونه روش
اشد طبق فرمول تعیین اندازه نمونه در جامعه نامحدود در سطح بدر این تحقیق چون تعداد اعضای جامعه آماری مشخص نمی

ر این روش به صورت دو مرحله ای زیر عمل می باشد.برای تعیین حجم نمونه دمی 384تعداد اعضای نمونه برابر با  %5خطای 
 كنیم.فرمول كلی حجم نمونه به صورت زیر است.

2

2

2
0

)var(

d

Z
n



= 

2كه در فرمول باال
Z

100)1(مقدار نرمال استاندارد برای −  .درصد اطمینان است)var( واریانس پارامتر برآورد شده وd 
 مقدار خطا می باشد.     

در نظر گرفت. حسن این كار این است كه var((=pqصورتمعموال نامعلوم است؛ اما می توان به )var(البته مقدار

صورتی رخ می در نظر گرفت )حداكثر مقدار امکان پذیر كه پیش می آید( این حالت در )var(می توان حداكثر مقدار را برای

2دهد كه

1
== qp

 باشد. 
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16.384
)05.0(

)5.0)(5.0()96.1(
2

2

0 ==n 

د بیشتری نفر می باشد كه تعدا 384می باشد؛ در نتیجه نمونه در این تحقیق  n0=384.16مقدار  d=0.05پس با خطای 
پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفته است.روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش  400پرسشنامه پخش شد كه در نهایت 

 .بوده استنمونه گیری در دسترس 

 ی پژوهشیافته ها
  فرضیات آزمون و آماری بررسی

اساس از آن طراحی و داده ها بر  آنها سنجه هایچارچوب نظری و  های مطرح درمبنی بر شاخص ی آزمون فرضیه پرسشنامهبرا
سی عادی یا نرمال بودن پس از بررتهران بدست آمده است.  12قه طبخش شرقی محله عودالجان در مندر محله امامزاده یحیی 

ودن تا از نرمال ب هشد استفاده SPSSبه كمك نرم افزار  1اسمیرنوف-آزمون كولموگروف ازها، كشیدگی و یا چولگی توزیع داده
نتایج  در ادامه دنرمال هستن متغیرها، 0.05عناداری بیش از به دلیل قرار داشتن تمام مقادیر م، كه ها اطمینان حاصل گرددداده
آورده شده است. الزم به ذكر است كه به منظور  لیزرلافزار های پژوهش توسط نرمل از تحلیل عاملی تائیدی هر یك از متغیرحاص

فعال  ،)مؤمنی باشد 3/0كاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یك متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 
 (. 1386، یقیوم

 فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیرآزمون 
الزم به ذكر . است شده استفاده مسیر تحلیل اخص بطور و ساختاری معادالت مدل از فرضیات رد یا تائید برای تحقیق این در

 متغیر با( پرسشنامه سوال) گر مشاهده متغیر هر همبستگی تحلیل عامل تاییدی برای سنجش میزان زاست قبل از این مرحله ا
 معناداری عدد داشتن قرار دلیل ) به همبستگی پایین بوده و معنادار نباشندكه دارای است.سنجه هایی انجام شده  (ها عامل) کنونم

)جدول  به این علت كنار گذاشته شده استمی شوند كه در اینجا تعامالت اجتماعی ( از روند تحلیل حذف  -1.96 تا 1.96 بازه در
 (.5ره شما

 می 577.52 با برابر شده محاسبه  2χ مقدار لیزرل خروجی به هتوج با. دارد ها شاخص نسبی بودن مناسب از حاكی تخمین نتایج
 می تایید مورد لیزرل خروجی پس ،است اینگونه مدل این در كه باشد 3 عدد از كمتر باید (df) آزادی درجه به نسبت كه باشد
  مقدار. است تحقیق شده همشاهد های داده با مفهومی مدل میان اندك تفاوت دهنده نشان شاخص این میزان بودن پایین. باشد

RMSEA  مجاز حد.باشد می 0.078 با برابر است( مدل خطاهای مجذور میانگین شاخص) مدل بودن بد معیار كه RMSEA ، 
 به نیز NFI و  GFI , AGFI های شاخص.است شئه تعریف خوبی به مدل و نیست مشکلی لحاظ این از بنابراین. است 08/0

 قرار مطلوبیت مرز عنوان به 0.7 از باالتر چون كه باشد می 87/0 و 74/0 ، 78/0 با برابر بترتیب دلم بودن خوب معیارهای عنوان
 مدل بودن مناسب سنجش برای دیگر معیاری نیز P-Value شاخص همچنین.باشد می مدل مطلوب برازش دهنده نشان دارند،
تمامی  بجز تعامالت اجتماعی شاخص های برازش مناسب و بنابراین.است صفر مدل این در كه باشد 0.05 از كمتر باید كه است
 در روند تحلیل جهت مدلسازی معادالت ساختاری باقی ماندند. آنها

 متغیر بر را اجتماعی سرمایه مستقل متغیر تاثیر زیر ساختاری مدلپس از تایید شاخص های منتخب هر یك از مولفه ها 
اخص های مورد بررسی از جدول شنامه در مورد شهای پرسایان ذكر است گویه .است داده نشان شهری فرسوده بافت بازآفرینی

 نمودار در استاندارد تخمین حالت در ساختاری مدل آمده، طراحی شده است. 5شماره استخراج و بر اساس آنجه در جدول  4 شماره
 تاثیر شدت دهنده نشان كه است مسیر ضریب شکل این در بازآفرینی و اجتماعی سرمایه مابین عدد.است شده داده نشان 2 شماره

 
1. Kolmogorov–Smirnov test- test K–S 
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 بر 0.93 اندازه به مثبت تاثیری اجتماعی سرمایه یحیی امامزاده محله روی بر حاضر تحقیق در.میباشد بازآفرینی بر اجتماعی سرمایه
 .دارد بازآفرینی

 

 مستقل و وابسته متغیرهای تاییدی عاملی نتیجه تحلیل .5جدول 

 ضریب

 معناداری

 بار

 عاملی
 عامل

 مولفه

متغیر 

 وابسته

 ضریب

 معناداری

 بار

 عاملی
 عامل

 مولفه

متغیر 

 مستقل

11.25 0.79 
سنت و 

 عرف
  6.  21  0.48 

 میزان
 مشاركت

ی
 اعتماد اجتماع

ی
سرمایه اجتماع

 

2.52 0.23 
مصرف 
 گرایی

بعد  اق
ی

صاد
ت

 

ی
 بازآفرین

 تعامالت 0.12 1.48

 0.45 5.70 رفاه 0.26 2.93
اعتماد بین 

 سطحی

4.66 10.4  تعهد 0.32 3.92 خدمات 

7.78 0.65 
 سرمایه
 گذاری

8.  41  10.6  حکمروایی 

4.92 0.40 
مشاركت 

 محلی
ب

ی
عد اجتماع

 

 آگاهی 0.59 7.84

ی
ت اجتماع

شارك
 م

4.76 0.39 
كیفیت 

یزندگ  
 تبادل 0.57 7.42

7.03 .550  0.68 9.34 همه شمولی 
مشاركت 

 عملی

8.03 1.60  
خصوصی 

 سازی
 همکاری 0.76 10.92

8.79 .650  
 ظرفیت
 سازی

9.90 10.7  داوطلبی 

0.891 مهاجرت 0.54 6.88  0.76 
بکه های ش

 اجتماعی

 حس تعلق 0.68 8.80 امنیت 0.70 9.63

10.02 10.7  توسعه 
 

 مداخله 0.56 7.26

 حمایت 0.29 3.46 سرزندگی 0.70 9.70

ی
جام اجتماع

س
 ان

.715  0.45 
كیفیت 
 محیط

ی
 بعد كالبد

 عمل متقابل 0.73 10.09

 احترام 0.82 11.28 حفاظت 0.68 9.40

 ایمنی 0.41 5.22
 
 

9.93 
 خودیاری 0.72

ش فرهنگ 0.35 4.21 خالقیت 0.44 5.60
جارها و ارز

 هن

ی
ی اجتماع

 ها

ش مداریارز 0.48 6.07 هویت 0.46 5.58  

بعد  صرفه جویی 0.91 14.47

زیست 

 محیطی

شآموز 0.65 9.22  

 جمع گرایی 0.76 10.59 توسعه پایدار 0.89 14.05

 

 



 59  و همکاران احمدی –... تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناداری ضرایب حالت در ساختاری مدل .3 شکل           حالت در ساختاری معادالت سازی مدل .2 شکل

 استاندارد تخمین                   

 

 ساختاری مدل بودن مناسب دهنده نشان افزار نرم خروجی ساختاری، معادالت مدل از دهاستفا با تحقیق فرضیات آزمون در
 1147.21 با برابر شده محاسبه )معیار بد بودن مدل( 2χ مقدار لیزرل خروجی به توجه با. هستند فرضیات آزمون برای یافته برازش
 تایید مورد لیزرل خروجی پس، است اینگونه مدل این در كه ،باشد 3 عدد از كمتر باید( df) آزادی درجه به نسبت كه میباشد
 0.08 از كمتر باید و میباشد( مدل خطاهای مجذور میانگین شاخص) مدل بودن بد معیار كه RMSEA= 0.078 میزان.میباشد
 میزان تا شده مشاهده های داده دیگر عبارت به.است ساختاری معادالت مدل نسبی برازش بودن مناسب دهنده نشان نیز باشد،

 برابر بترتیب مدل بودن خوب معیارهای عنوان به نیز NFI و GFI، AGFI مقدار. است تحقیق مفهومی مدل بر منطبق زیادی
 برای دیگر معیاری P-Value شاخص همچنین. میباشد مدل مناسب برازش دهنده نشان كه میباشد 95/0و 89/0 ، 95/0 با

 كه معناداری ضریب یا تی آماره مقدار همچنین.است 0.007مدل این در كه باشد 0.05 از كمتر باید، مدل بودن مناسب سنجش
 است معنا بدین این كه ؛میباشد 6.04 است، مشخص 2 شماره شکل در كه همانطور هستند، رابطه بودن معنادار میزان دهنده نشان

 .است داشته زآفرینیبا بر 6.04 اندازه به معنادار و اندازه به مثبت تاثیری اجتماعی سرمایه كه

 مدلسازی معادالت ساختاریبررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر بازآفرینی بافت فرسوده شهری بر مبنای 
 فرضیه آزمون تکمیل برای بازآفرینی بر جداگانه صورت به اجتماعی سرمایه های شاخص از یك هر تاثیر بررسی به انتها در

 .هستند معناداری حالت در مسیر حلیلت 5 نمودار و استاندارد تخمین حالت در مسیر تحلیل انگربی 4 نمودار.است شده پرداخته

 

 

 

 

 

یاجتماع هیسرما ینیبازآفر   

 t آماره
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 معناداری ضرائب حالت در ساختاری مدل .5 استاندارد                  شکل تخمین حالت در ساختاری مدل .4 شکل

 2χ مقدار لیزرل خروجی به توجه با.دارد ها شاخص نسبی بودن مناسب از حاكی( پیشین های شکل زیرین قسمت) تخمین نتایج

 پس، است اینگونه مدل این در كه باشد 3 عدد از مترك باید (df) آزادی درجه به نسبت كه میباشد 1182.43 با برابر شده حاسبهم 
 تحقیق های داده با مفهومی مدل میان اندك تفاوت دهنده نشان شاخص این میزان بودن پایین. میباشد تایید مورد لیزرل خروجی

 شده تعریف خوبی به مدل و نیست مشکلی لحاظ این ازپس .میباشد 0.074 با برابر (مدل بودن بد معیار)  RMSEA مقدار. است
 این در كه باشد 0.05 از كمتر باید كه است مدل بودن مناسب سنجش برای دیگر معیاری نیز P-Value شاخص همچنین.است
 اند.تعریف شده  مناسب برازش های شاخص بنابراین.است صفر مدل

 ی پژوهشهایافته تحلیل
 :هك داد نشانو تحلیل ها  نتایج زیر در تبیین مدل بدست آمده است

  .دارد معناداری و مثبت تاثیر شهری فرسوده بافت بازآفرینی بر اجتماعی اعتماد ✓

 اعتماد در درصد 100 یا واحد 1 تغییر با ترتیب بدین است؛ بوده 3.46 میزان به معناداری و 0.28 برابر مسیر ضریب میزان
 زیرا است؛ شده تائید فرضیه همچنین یابد؛ می هبودب درصد 28 یا واحد 0.28 میزان به شهری فرسوده بافت بازآفرینی اجتماعی؛

 .است نداشته قرار -1.96 و 1.96 بحرانی بازه در معناداری ضریب میزان

 ندارد. تاثیر شهری فرسوده بافت بازآفرینی بر اجتماعی انسجام ✓

 مفروض درصد 95 میناناط سطح با و است بوده -1.96 و 1.96 بحرانی ناحیه در( 0.13) آمده بدست معناداری ضریب میزان
 به اقدام آتی تحقیقات در بایست می راستا این در است؛ نبوده اثرگذار شهری فرسوده بافت بازآفرینی بر اجتماعی انسجام تحقیق

 .شوند شناسایی دالیل و شود خبرگان با مصاحبه

 دارد. یمعنادار و مثبت تاثیر شهری فرسوده بافت بازآفرینی بر اجتماعی های ارزش و هنجارها ✓

 و درصد در هنجارها 100واحد یا  1بوده است؛ بدین ترتیب با تغییر  2.32و معناداری به میزان  0.25میزان ضریب مسیر برابر 
درصد بهبود می یابد؛ همچنین فرضیه تائید شده  25واحد یا  0.25شهری به میزان  فرسوده بافت اجتماعی؛ بازآفرینی های ارزش

 قرار نداشته است. -1.96و  1.96معناداری در بازه بحرانی است؛ زیرا میزان ضریب 
 باده است.شرد  اعتماد اجتماعی تایید و در مورد انسجام اجتماعی اجتماعی های ارزش و هنجارهاتحقیق در مورد  فرضیهبنابراین 

 كه یحیی امامزاده فرسوده تاریخی محله در موجود اجتماعی سرمایه پتانسیل گفت میتوان آماری های تحلیل و تجزیه به توجه
 .است( %60) 0.6 حدوداً آماری لحاظ از شود واقع موثر بازآفرینی فرآیند در میتواند

 نتیجه گیری
 به كالبد، به توجه حوزة از شهری بازآفرینی تکامل سیر شهری بازآفرینی رویکرد اجرای و پردازی نظریه دهه سه حدود طی

 گردیده حورم اجتماع شهری بازآفرینی ظهور به منجر و است یافته تغییر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، مالحظات بر تأكید عرصة

،  پوراحمد) اند بوده اجتماعی گروههای نقش بر تأكید و اجتماعی تعامل پیِ در تاریخی، بافتهای در مداخله متأخر رویکردهای.است
 مشاركتاعتماد و  جهان، مختلف نقاط در شهری بازآفرینی ماتاقدا نتایج به توجه با طرفی از (.73-92، 3891اورز، شحبیبی، ك

و مستلزم دخالت عوامل متععد  بود نخواهد شجوخود امری بازآفرینی، های پروژه موفقیت در اثربخش مؤلفة بعنوان شهروندان،
 است و این آن چیزی است كه سرمایه اجتماعی با حضور در فرآیند بازآفرینی قادر به تامین آن است.

در این پژوهش به دنبال جواب به این سوال بودیم كه چه اصول و معیارهایی می تواند در بازآفرینی مبتنی بر سرمایه اجتماعی 
 ،اخص های سرمایه اجتماعیش و محالت بازآفرینی زمینه در موجود نظری متون محتوای تحلیل اساس بر تاثیر گذار باشد.

این اصول در بعد اجتماعی .است گردیده مبتی بر سرمایه اجتماعی معرفی محله بازآفرینی بر موثر اصول و معیارهای از ای مجموعه
اركتی و هدفمند، اتحاد و همبستگی شاركت، امنیت، فعالیت های مشهای اجتماعی، حس تعلق، م شامل اعتماد، هنجارها و ارزش

ها ارزش و هنجارها  
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امل كالبدی نوسازی كالبدی می شو در بعد  قدرت و اختیارات املش)انسجام اجتماعی( و ارتباطات اجتماعی، در بعد حکمروایی 
 د.شد كه برای هر كدام از آنها معیار ها و سپس سنجه هایی تعریف شبا

اخص منتخب دخیل در این فرآیند بر اساس مدل تحقیق بطور اخص در شبعدی در مورد میزان دخالت و تاتیر گذاری سه  شپرس
اركت و شهای اجتماعی، مگفت كه اعتماد، هنجارها و ارزش میتوانطالعات انجام شده با توجه به مد.شمحله امامزاده یحیی می با

و  میکنندسرمایه اجتماعی به تحقق اهداف بازآفرینی جامع و كامل كمك بسیاری اصلی  به عنوان شاخص های انسجام اجتماعی
محله تاریخی و  روی بر مطالعه با حاضر ق. تحقیمیباشددخالت عوامل مختلف سرمایه اجتماعی در اقدامات بازآفرینی ضروری 

 بازآفرینی این بر( %93) باال تاثیر ضریب با اجتماعی سرمایه وجود یقین طورب كه است مساله این فرسوده امامزاده یحیی بیانگر
 بافت بازآفرینی بر اجتماعی های ارزش و هنجارها و اجتماعی اعتماد كه ان می دهدشحاصل از تحلیل ها ننتایج .دارد تاثیر محله

اخص اعتماد و شترین تاثیر مربوط به شاست و بی بوده اثر بی آن بر اجتماعی انسجام و گذار تاثیر محله امامزاده یحیی فرسوده
 د.شكمترین انسجام اجتماعی می با

اخص شبه  اركتشجهت جلوگیری از پیچیدگی در روند انجام تحلیل و به دلیل وابستگی م ضرایان ذكر است در تحقیق حاش
 و مشاركت گیری شکل.ده استشاخص از روند تحلیل های كمی حذف شاركت بعنوان متغیر وابسته(، این شهای مورد مطالعه )م

 عوامل تاثیر تحت یافته سازمان جمعی دسته های فعالیت و غیردولتی های تشکل در جامعه افراد همکاری و عضویت چگونگی
 نهادهای و اجتماعی های مشاركت گسترش و بسط واسطه به مدنی مل اعتماد است. جامعهاست.یکی از مهمترین این عوا متعددی

 و محکم اجتماعی روابط اعتماد، با.است جامعه هر موجودیت برای كلیدی و اصلی شرط اعتماد دیگر، طرف از.شود می تعریف مدنی

 .است سازنده های همکاری و جمعی رفتارهای اساس و پایه خود نوبه به این كه شود، می حفظ آمیز صلح
 كه گفت توان می.است اجتماعی روابط انواع همه در ضروری مولفه اعتماد كه دارد وجود زمینه این در توافق بیشترین امروزه

 توان می را اعتماد رو این از.است اجتماعی های فعالیت و ها انجمن ها، گروه در موجود اجتماعی های كنش برهم نتیجه اعتماد
 به دولت اعتماد یعنی عکس، به و دولت و نهادها به افراد هم، به افراد اعتماد.كرد تلقی مشاركت امر در حیاتی و مهم عناصر از یکی

 این كه است توجه مورد جهت آن از اجتماعی اعتماد اهمیت.شود می اجتماعی های مشاركت تعمیق و توسعه سبب شهروندان،
 عضویت و اجتماعی مشاركت.است همبستگی دارای مشاركت جمله از مدنی جامعه رد موجود متغیرهای از بسیاری با متغیر

 وجود شرایط در داشت انتظار توان می كه هستند نتایجی جمله از داوطلبانه های انجمن و غیردولتی های سازمان در داوطلبانه
 عنوان به یابد انتقال اجتماعی سطح به فردی حد از اعتماد این اگر.كنند پیدا تحقق برای تری مناسب زمینه باال، اجتماعی اعتماد

نابراین می توان نتیجه گرفت كه این متغیرها همگی در ارتباط با هم و متغیر های ب شود. می تلقی ارزش با اجتماعی سرمایه یك
 هنجارهای و ها ارزش و اجتماعی انسجام اجتماعی، اعتماد عبارتی به.  وابسته سرمایه اجتماعی بوده كه متضمن وجود آن هستند.

 می بازآفرینی و اجتماعی سرمایه موضوع دو مشترك فصل اصلی ركن مشاركت توضیحی یا مستقل متغیرهای بعنوان اجتماعی
 .برد پی یحیی امامزاده محله بازآفرینی در مشاركت شاخص تاثیرگذاری به تحقیق فرضیات از مورد دو تایید به توجه با كه باشند،

 بخصوص باشد؛ موثر بازآفرینی بر میتواند اما بوده اثر بی محلهاین  بازآفرینی در اجتماعی انسجام اینکه با سدمیر نظربهمچنین 
 تاریخی فرسوده بافت بازآفرینی بهبود در اجتماعی سرمایه گروه های اجتماعی كوچك مردمی بر اثر كه متوسط سطح در مورد این

ست كه این تحقیق با موارد حائز اهمیت است این موضوعه بیش از سایر كل آنج دراما .باشد داشته كلیدی نقشی میتواند بارز است،
سرمایه اجتماعی كه امکان نشانگر وجود  ،توجه به شاخص های مورد آزمون سرمایه اجتماعی در محله تاریخی امامزاده یحیی

نقطه قوتی  میتواند، كه این مورد میباشدمتوسط  یعنی باالتر از حد درصد 60به میزان  تسریع و كمك به فرآیند بازآفرینی را دارد،
 در جهت بازآفرینی این بافت تاریخی به شمارآید.

ام در اقدامات بازآفرینی بخصوص در بافت های مركزی شهر اغلب مهاجرت و جابجایی اتفاق می افتد، كه این امر ضرورت انج
بب ایجاد چالش های زیادی درباره موضوعات مرتبط با برابری .این مساله سمیکندایجاب و حفظ منزلت اجتماعی را اصالت بخشی 

اجتماعی، پیدایش همبستگی اجتماعی و در كل سرمایه اجتماعی می شود.چرا كه با حفظ منزلت اجتماعی در بافتهای تاریخی 
د امامزاده یحیی فراهم ا در محله ای ماننموجبات ارتقاء شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی ر میتواندارای پتانسیل جذب گردشگر 

 از پتانسیل سرمایه اجتماعی برای حفظ جوامع محلی در طول مداخالت در برنامه های بازآفرینی بهره برد.در میتواننمود.بنابراین 
 و اجتماعی ابعاد بخصوص فرسوده بافت بازآفرینی های شاخص با اجتماعی سرمایه شاخصهای كه كرد اظهار چنین میتوان نهایت

مشاركت، اعتماد و ارزش های  مورد در رابطه این آزمون مورد محله در نیز تحقیق این در كه دارند تنگاتنگ ای رابطه آن، كالبدی
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 شده كسب میدانی تجربیات و شده انجام مطالعات به توجه با نیز دیگر های شاخص مورد در.مشخص شد و هنجارهای اجتماعی
دارد.آنچه به عنوان نتیجه  وجود یقین طور به مشخص مکانی از فارغ كلی صورت به رابطه این گفت میتوان نگارندگان توسط

 زیر های شاخص تمام با اجتماعی بعد تاریخی فرسوده های بافت بازآفرینی فرآیند در كه است این داشت بیان میتوان گیری كلی
عدم توجه  و بوده اهمیت حائز محیطی زیست و سیاسی اقتصادی، بعد از بیشتر بسا چه و كالبدی بعد همان میزان به آن مجموعه

 بازآفرینی و اجتماعی سرمایه بین طرفه دو ارتباط یك كلی طور به.بکشاند نابودی به را بازآفرینی و اهداف آن فرآیند میتواند به آن
 كمك شهری ینیبازآفر فرآیند به اجتماعی سرمایه ذخیره میزان اساس بر اجتماعی مشاركت و دخالت طرف یك از.دارد وجود
 .یابد می افزایش بازآفرینی فرآیند طول در اجتماعی های سازمان و ها گروه در اجتماعی سرمایه دیگر طرف از و میکند

 مهم شاخص تاثیرگذاری عدم كرد، اشاره پیشین تحقیقات با مقایسه در اصلی مساله عنوان به تحقیق این در توان می كه آنچه
 شاخص كلیه مقاالت اكثریت در كه چرا.باشد می زمانی موقعیت این در و خاص صورت به محله نای مورد در اجتماعی انسجام

 مهاجرت مساله و یحیی امامزاده تاریخی محله موقعیت به توجه با اما اند، شده ارزیابی موثر بازآفرینی روند در اجتماعی سرمایه های
 مبتی بازآفرینی در مهمی نقش تواند می كه عامل این محله این اصیل ساكنان ماندگاری عدم و اجتماعی منزلت نابودی و پذیری

 این حقیقت در.است شده گزارش آن برای اندكی تاثیر كمی های ارزیابی در و است شده كمرنگ كند ایفا اجتماعی سرمایه بر
 و تغییر قابل و متغیر مکان و ظرف به توجه با شده یاد عوامل از یك هر تاثیرگذاری قابلیت كه است موضوع این نضانگر پژوهش

 .باشد می شدنی حذف حتی

 پیشنهادات
 در انتها برای دستیابی به اهداف بازآفرینی با سرمایه اجتماعی در محالت تاریخی فرسوده این تحقیق موارد زیر را موثر می داند: 

 موفق با حفظ سرمایه های اجتماعی. توجه به لزوم حفظ زندگی بومی ساكنان اصیل به منظور دستیابی به بازآفرینی ✓

 رهنگی محالت و منزلت اجتماعی در بازآفرینی محلی.ف-توجه به نقش پررنگ عوامل اجتماعی  ✓

 اولویت ساكنان اصیل محله در كلیة مراحل سرمایه گذاری و مشاركت.  ✓

 آفرینی محلی.تقویت و حفظ سرمایه اجتماعی به منظور تسهیل مشاركت و مداخالت اجتماعی در فرآیند باز ✓

 طریق شورا یاری.ایجاد مدیریت محله ای مردمی برای هر یك از محالت از  ✓

 .كاربری ها این تخصیص فضاهای عمومی به كاربری های ضامن تعامالت اجتماعی و افزایش سرانه ✓

اد تمهیدات رسمی و طراحی كالبدی مناسب )ایجارتقاء احساس مسئولیت و اعمال كنترل غیرسطح امنیت از طریق ارتقاء  ✓
 كالبدی(.
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