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 چکیده

 که از معضالتی یکی .باشدمی کالنشهرها مشکالت از یکی کشور در شهري جمعیت افزایش و شهرنشینی و شهر سریع رشد     

 وجوه در ي است کهفقر آنل به دنبا بوده و ايحاشیه و رسمی غیر هايسکونتگاه توسعه و پیدایش ،داشته پی در توسعه نوع این

 سکونتگاهی عنوان به باهنر شهید شهرك  .است اقتصادي فقر نآ جنبه مهمترین وکند می پیدا معنی هاسکونتگاه این مختلف

 جویاي و جوان جمعیت و قوي اجتماعی پیوندهاي وجود مغر علی که شود می شناخته مشهد شهر در ايحاشیه و رسمی غیر

دان به عنوان یک در این مقاله بهبود وضعیت اقتصاد شهري شهرون .باشدمی رسمی غیر و ناپایدار شهري اقتصاد داراي کار

  .تر مورد تدقیق قرار گیردسعی شده تا از پرسپکتیوي متفاوت قلمداد شده و 1اي مساله میان رشته

 سازي توانمند فرایند در گذار تاثیر بخشی عنوان به اجتماعی سرمایه از استفاده چگونگی و تاثیر بررسی این پژوهش هدف 

 2 گسترده موضوع ادبیات تحلیل و آنالیز از استفاده با پژوهش راستا این در . باشدمی باهنر شهید شهرك رسمی غیر سکونتگاه

با عنایت به این مهم که . است پرداخته 4تحقیق نظري مبانی شاکله ارائه به نهایت در 3مبانی نظري - مقاله انتقادي یک قالب در

چارچوب مقایسه  به 7پرسشنامه  کمی از طریق تکنیک 6 باشد، در ادامه با انجام مطالعات میدانیمی 5 تحقیق مورد نظر کیفی

   .آن اقدام شده است 8پرسشنامه در جهت تایید اعتبار از طریق  مستخرج از ادبیات موضوع و اطالعات جمع آوري شدهنظري 

که در سطح اول در جلب (تغییر نگرش ساکنین ، : از نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به این مهم اشاره کرد     

 سازي شهرك شهید باهنر در مشارکت پذیري مردم در توانمند عواملمهمترین  توان به عنوان یکی از، را می)اعتماد و اطمینان

توان متصور بود افزایش ماد و مشارکت در این سکونتگاه میکه در زمینه تامین اعت ترین کاريدر این راستا، اساسی. برشمرد

تواند باعث بهبود منابع و منافع اقتصادي افراد و درنتیجه هاي مطرح شده میجتماعی است که با توجه به دیدگاهسطح سرمایه ا

  .شود شهري شهروندان و ساکنین افزایش رفاه و پایداري اقتصاد

  رسمی غیر سکونتگاه -اجتماعی سرمایه -مشارکت -سازي توانمند -اقتصاد شهري : لیديک واژگان
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  مقدمه

 که از معضالتی یکی. باشدمی  هاکالنشهر مشکالت از یکی کشور در شهري جمعیت افزایش و شهرنشینی و شهر سریع رشد     

 قشر از ايگسترده طیف معموالً که بوده ايحاشیه و رسمی غیر هايسکونتگاه توسعه و پیدایش داشته پی در توسعه نوع این

 بروز به منجر اسکان براي ضابطگی و بی قانون از فرار براي تالش  هابافت نوع این در .دهدمی جاي خود در را درآمد کم و مهاجر

 فقر مقوله این جنبه مهمترین . کندمی معنی پیدا هاسکونتگاه این مختلف وجوه در فقر . شودمی زندگی مختلف وجوه در فقر

 اجتماعات این در فقر کاهش اساس این بر. گذاردمی مستقیم تاثیر ساکنین درآمدي و معیشتی وضعیت بر که است اقتصادي

 فراتر غیررسمی سکونتگاههاي توانمندسازي و ساماندهی .باشدمی ساماندهی و توسعه هايطرح مهم اهداف از روستایی - شهري

 تکیه رویکرد این در لذا . باشدمی نظر مورد شهري فقر وکاهش محلی اجتماعات توسعه آن در و است آن کالبدي هاي جنبه از

    . است تحقق اصلی مردمی در راستاي افزایش اعتماد شرط مشارکت بلکه نیست، دولتی و عمومی بخش بر صرف

هاي فکري مسئولین همواره از دغدغه، بعد اقتصادي آنوده شهري به خصوص هاي غیر رسمی و فرسبهبود وضعیت سکونتگاه   

تر و ابعاد توجه به سطوح پایین .هاي متفاوتی کرده استدار به استفاده از روشها و تکنیکو آنها را وا و کارشناسان بوده است

فاده از شیوه است. به منظور حل معضالت گشته استها و رویکردهاي مشارکتی وس زندگی شهري منجر به اتخاذ روشملم

افراد . ره برداري واجرا درگیر خواهد کرد، بهطراحی فرآیندمردم را در  ها عمالًوانمند سازي این نوع از سکونتگاهمشارکت در ت

ها را فعالیت درآوردن و بالفعل کردن آنو درونی خویش جهت  به  ههاي بالقوارکت توانایی استفاده از استعدادجامعه توسط مش

هاي استفاده از پتانسیل. ها داشته باشندتري نسبت به دیگر بخشتوانند تاثیرات عمیقند از این منظر مردم میکنپیدا می

برنامه ریزي  فرآیندتوانمند سازي امکان پذیر خواهد بود توجه به این ضرورت  فرآیندمردمی به شرط مشارکت پذیري آنان در 

  .راهنمایی کرده است  9سرمایه اجتماعیرا به سمت راهبردهاي افزایش 

مختلف این مفهوم در حوزه هاي . م براي تحقق توسعه محسوب می شود سرمایه اجتماعی امروزه اساسا از شروط الز     

اقتصاد جدید براي سرمایه اجتماعی تقاضاي مداومی را . از اهمیت به سزایی برخوردار است ... اقتصادي ، سیاسی ، مدیریتی و

اینکه آیا براي برآوردن این تقاضا ذخیره کافی وجود دارد به عوامل گوناگونی بستگی دارد که بخشی از  .ت به وجود آورده اس

در  این میان اعتماد به عنوان تاثیر گذارترین متغیر در روابط میان . آن توسط مهارت ، آموزش و تعاونی ها ایجاد می شود 

ضرورت توجه به مطرح شده موارد . تماعی از اهمیت فراوانی برخوردار است مردم ، کارشناسان و مسئولین در تامین سرمایه اج

توانمند سازي و بهبود منابع و منافع اقتصادي سکونتگاه ها  فرآیندمتغیر هاي برانگیزاننده افزایش سرمایه اجتماعی را در 

  .مشخص می کند 

باشد که تحقق توسعه و افزایش در حاشیه شهر مشهد میو ناپایدار هاي غیر رسمی هرك شهید باهنر از جمله سکونتگاهش    

لزوم ها ، در این نوع سکونتگاه پایداري اقتصادي در آن تحت تاثیر فرضیه افزایش سرمایه اجتماعی، به عنوان شرط اصلی توسعه

از مفاهیم بر آنیم این پژوهش از این رو در .  اهمیت باالیی برخوردار کرده است هاي تاثیر گذار بر فرضیه فوق را ازبررسی متغیر

هاي مرتبط با مشارکت و سرمایه اجتماعی به منظور تعیین چارچوبی تحلیلی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی و و نظریه

گرفته شده است و در هاي غیر رسمی کمک هاي فرسوده و سکونتگاهبه دیدگاه توانمند سازي در بافت اقتصاد پایدار با توجه

    .ها و نتایج مرتبط به صورت خاص براي شهرك شهید باهنر بیان شده استیدگاهانتها د
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   سکونتگاه هاي غیر رسمی توانمند سازي فرآیند

اي است که در طول شصت سال گذشته در شهرهاي بزرگ ایران پدیدار شده اي و غیر رسمی پدیدهنتگاه حاشیهسکو      

و در مناطق  باشندتراکم باالي جمعیتی و کالبدي می ، دارايقانونی، فاقد خدمات غیر ها عموماًاین نوع سکونتگاه. است

 . بررسی نمود...) کالبدي، اجتماعی، اقتصادي و ( در ابعاد مختلف زندگی توان این پدیده را می .گیرندنامناسب شهري شکل می

کسی مفهوم کلی به حاشیه نشین به : رت تعریف کردتوان به این صور ابعاد اقتصادي و اجتماعی آن میمفهوم حاشیه نشینی د

گوناگون نتوانسته است جذب چرخه اقتصادي و اجتماعی شهر شود و از  عللکه در شهر سکونت دارد ولی به  شودگفته می

  ).1385درکوش، (اند و مشروع جامعه شهري پذیرفته نشدهدر نتیجه به عنوان شهروندان رسمی . خدمات شهري استفاده کند

هاي ها با توجه به دیدگاههاي عام اجتماعی و اقتصادي، چگونگی مداخله در این زمینهبر اساس خصوصیات و ویژگی      

اي و غیر رسمی نیازمند بررسی و شناخت عمیق مسائل است و آنچه هاي حاشیهلیبرالی و جامعه گرایان در بافت ، غیرلیبرالی

مداخله در هر نوع بافت شهري امري کامالً اجتماعی است و با فرهنگ آن جامعه در  باید همواره مد نظر باشد این است که

سازمان ملل براي جلوگیري از بحران مسکن و بیکاري، راهبرد توانمندسازي را به عنوان یک  1980در اواخر دهه  .ارتباط است

ي باال به پایین شامل تخریب و پاکسازي، مکان و راهبرد توانمندسازي جایگزین رویکردها. استراتژي پایین به باال ارائه کرد

هاي مناسبی را از جمله ها توصیه شد که سیاستدر این راهبرد به دولت. خدمات و بهسازي سکونتگاههاي غیررسمی شد

 در بهترین مفهوم توانمند سازي در .تدارك پشتیبانی مالی و فنی براي آنهایی که در بخش غیررسمی شاغلند، اتخاذ کنند

 ).1385کمانرودي، (هاي درونی جوامع شهري براي اداره امور عمومی و اجتماعی آنهاست برگیرنده افزایش استفاده از ظرفیت

رکت از مزیت اصلی مشا. و اقتصادي و سیاسی برخوردار است به لحاظ اجتماعیرویکرد مشارکت از اهمیت باالیی  در این

. مکاري و اعتماد  افراد جامعه است، حس هر کردن، افزایش روحیه اجتماعیدیدگاه اجتماعی فعال کردن، مسئولیت پذیرت

نان را در اجتماع به هم پیوند کند و آآمد و محروم از قدرت را فراهم می، آموزش و تربیت اقشار کم درترفیع مشارکت امکان

  . دهدمی

هاي آتی مطرح یدار در ساله عنوان یک استراتژي پاهاي توسعه درون زاي جوامع انسانی برویکرد مشارکت بر اساس برنامه     

از ) و غیر رسمی  هاي فرسودهسکونتگاه( زاي جوامع ناپایدار وم توجه به مشارکت در توسعه درونبر این اساس لز. شده است

  . پردازیمهاي مرتبط با مشارکت میفاهیم و دیدگاهدر ادامه به بیان م. اهم واجبات است

  مشارکت 

، بخشی از  چیزي را داشتن یا تشکیل عمل یا واقعیت شرکت کردن« عنوان فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت را به      

ها، ی است که طی آن دو دسته یا بیشتر، در ایجاد طرحاز نظر فرنج الز مشارکت جریان) 1377،رهنما ( دانسته است » دادن 

هاي  کار مشارکت را سهم افراد یا گروهسازمان بین المللی . گذارندتاثیر می ، بر همدیگر متقابالًها و تصمیمات متقابلخط مشی

ر این د .)1388پورجعفر ،  (داند توسعه اقتصادي و اجتماعی می ، در تسریعافته جمعیت فعال از لحاظ اقتصاديسازمان ی

  :تعریف دو مسئله اهمیت دارد

 اجتماعی -نقش مشارکت درتوسعه اقتصادي -

هاي کار شامل سازمان هاازطریق گردهمایی گروه یا و هاها وتعاونیرکت از طریق افراد به صورت جمعیتعمل مشاانجام  -

  ....هاي کارگري و تحادیها فرمایان یا
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پول مردم تنها جزء کوچکی  و نیرو قدرت،. ابزار نیست یا پول و دادن ها،مفهوم صحیح مشارکت مردم درکار رسدبه نظر می     

هاي بر این اساس ورود مردم و گروه .به مشارکت است هااعتقاد آن شعور و، مهم دركو  ستا هادرکار هامشارکت آن از

باشد که تحت ، از اهمیتی فزاینده برخوردار میمشارکت در تصمیم سازي و نظارت بر امور مربوط به خود  فرآینداجتماعی به 

از طرفی . باشدها ، انتظارات مردمی میرفتارها، میزان همبستگی جمعی و ارزشو متاثر از تاثیر ساخت اجتماعی جامعه 

هاي گروهی دانست که موجب بر انگیخته شدن آنها ري عاطفی و ذهنی اشخاص در موقعیتتوان نوعی درگیشارکت را میم

با بهره گیري از . )1384مشکالتی ، ( مسئولیت شوند  شده تا براي دستیابی به اهداف گروهی یکدیگر را بازي داده و پذیراي

تمام ابعاد ، اقتصادي و فرهنگی و به طور کلی رکت فعاالنه افراد در حیات سیاسیتوان به معنی شتر مشارکت را میدیدي کلی

  .) 1379انصاري ، ( گیرد هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و روانی را در بر میزندگی دانست که زمینه

هاي شهرسازي جهان جایگاه یهمشارکت در نظری که از مفهوم مشارکت ارائه شده و تاکید بر این که با توجه به تعاریف     

هاي فرسوده به خود اختصاص داده است به بیان نوسازي بافت فرآیندکارکردي و محتوایی به خصوص در اي را به لحاظ ویژه

  . پردازیم یمهمترین این نظریات در  جهان م برخی از

  هاي شهرسازي مشارکتی نظریه

  هاي شهرسازي مشارکتی در جهاننظریه

نظریه اصلی و تاثیر در زیر به پنج . تا کنون مطرح شده است 1960تی از هاي مختلفی در زمینه شهرسازي مشارکنظریه     

   .)1384سعیدي رضوانی ، (  شوداي فرسوده و غیر رسمی پرداخته میهگذار بر بافت

   میجلی نظریه  -

 مشارکت شده ، هدایت مشارکت ،مشارکتی ضد شیوه؛ مشارکت در چهار گروه  به هادولت پاسخ مبناي بر و نظریه این اساس بر

 .شودتقسیم بندي می واقعی مشارکت شیوه فزاینده،

   ارنشتاین شري نظریه  - 

تعبیر قدرت شهروندي و براي  با را شهروندي مشارکت وي .نمود بیان روشن نحو به 1969 در را مشارکت مفهوم ارنشتاین

ت جزئی و قدرت ، مشارکمحرومیت از مشارکت ،در سه پله ارنشتاین نردبان. نردبان مشارکت استفاده کردتوضیح آن از 

 .شودشهروندان تعریف می

  دیویدسون اسکات مشارکتی نظریه  - 

 هیچ بدون را از مشارکت مختلفی سطوح " دیویدسون" گردونه این در . باشدمی مشارکت گردونه پک شامل نظریه این

رسانی،  اطالع: دهد که عبارتند از را ارائه می  مشارکت اي ازچهارگانه دیویدسون سطوح .نمایدمی ارائه یک هر براي ترجیحی

 . مشاوره، مشارکت، توانمندسازي

  نظریه میانجی گري  - 

شود و معتقد است آنچه تاکنون وجود حداکثر رساندن مشارکت استفاده میبه  منظورگري به در این نظریه راهبرد میانجی

زي مشارکتی را شامل پنج اصل تکثر، تضاد، برنامه ریاین نظریه . بوده و نه برنامه ریزي مشارکتی داشته مشارکت عمومی

  .داندبرابري، تفاهم و فراگیري می
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   ی در جهانمشارکت شهرسازي تئوري هايجدول آنالیزي  –) 1(جدول 

  نگاه به مشارکت  زمینه  فکري  تئوري

  واقعی مشارکت شیوه فزاینده، مشارکت ،شده هدایت مشارکت ،مشارکتی ضد :بیان شیوه ها    دولت و مشارکت  میجلی

  ، مشارکت جزئی و قدرت شهروندانمحرومیت از مشارکت: هاي مشارکت  تعریف پله  نردبان مشارکت  ارنشتاین

  . رسانی، مشاوره، مشارکت، توانمندسازي اطالع: سطح بندي مشارکت    گردونه مشارکت  دیویدسون

  ، تفاهم و فراگیريتکثر، تضاد، برابري: اصول مشارکت    اصول مشارکت  میانجی گري

  )به نقل از سعیدي رضوانی (   گاننگارند: ماخذ 

  نظریه هاي شهرسازي مشارکتی در ایران 

به منظور استفاده از ادبیات موضوعی فوق . دندبودر جهان  فوق مهمترین نظریات در زمینه شهرسازي مشارکتی هاينظریه     

   .)1384سعیدي رضوانی ، ( شوندشرایط ایران به سه دسته تقسیم میمشارکتی با توجه به  هايیهنظر ،در کشور

این نوع مشارکت با دیدگاهی مطلق گرایانه با هدف تامین منافع برنامه ریزان در جهت تامین اعتبار مالی  :مشارکت شعاري  -

  .طرح است

شهروندان به صورت محدود  ها با هدف تامین منافع ارکت ابزاري جهت ارتقا کیفیت طرحاین نوع مش  :مشارکت محدود   -

  .در جهت تامین مالی و اجراي طرح است

مشارکت در جامعه با هدف تامین منافع شهروندان و پرداخت  فرآینداین نوع مشارکت در راستاي تبیین   :کت واقعی مشار  -

  . باشد تصمیم گیري و هدف گیري مطلوب می ،هاي آن در جهت برنامه ریزيهزینه

  ایران تئوري هاي شهرسازي مشارکتی در جدول آنالیزي –) 2(جدول 

  به مشارکت نگاه  زمینه  فکري  تئوري

  مشروعیت بخشی به طرح   ، یکسویه و باال به پایینمطلق گرایانه  شعاري

  ابزاري جهت ارتقاي کیفیت طرح   یکسو و باال به پایین ، عمدتاًساالرانه کارکرد گرایانه و فن  محدود

  مشارکت هدف اصلی طرح می باشد  ، دوسویه و فعالمردم ساالرانه و مستقیم  واقعی

  )به نقل از سعیدي رضوانی (   گاننگارند: ماخذ 

هاي غیر گاههاي فرسوده و سکونتزي بافتسا هاي بهسازي و نوتوسعه شهرسازي کشور به خصوص طرح هايبا بررسی طرح   

 صرفاً اند و با نگاهی محدود وه ریزان و مدیران شهري ایجاد شدهها با هدف تامین منافع برنامتوان گفت که بیشتر آنرسمی می

ر اند به عبارتی مشارکت بیشتبه آن از مشارکت مردمی بهره جستهدر جهت تامین منافع مالی طرح و مشروعیت بخشیدن 

شود که امکان تاثیر گذاري و هایی میمنجر به ایجاد فرصت، افراد جامعه واقعی مشارکت  .اي شعاري داشته است تا واقعیجنبه

هاي توان در توان بخشی گروهرا به نوعی میایده مشارکت  .کندصی را امکان پذیر میت جمعی و خصوتاثیر پذیري در حیا

شود به عبارتی افراد جامعه آنها به خصوص از بعد اقتصادي می محروم و ضعیف جامعه دانست که منجر به بهبود شرایط زندگی

از  .کنندها را پیدا میفعالیت درآوردن و بالفعل کردن آنبه هاي بالقوه خویش جهت ز استعدادتوسط مشارکت توانایی استفاده ا

ها و بود و گسترش روابط کار در سازمانهاي مسئول در جهت بهتري نسبت به گروهتوانند تاثیرات عمیقاین منظر مردم می

  .)1379انصاري ، ( توان در موارد زیر جستداشته باشند دالیل این امر را میجامعه 

  ار و استفاده بهتر از منابع را فراهم می آورند امکان کمک به ک -

   .گیرداي مختلف مورد بحث و نقد قرار میهنظرات و اندیشه -
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   .پذیرندخاذ آن شرکت داشته باشند بهتر میمردم تصمیماتی را که خود در ات -

  .کردارد، مشارکت بیشتري خواهند مردم در اتخاذ تصمیماتی که در وضعیت آنها تاثیر مثبت می گذ -

   .مشارکت مردمی در امور عامل تحرك در کارایی مدیریت خواهد شد -

خواهند شد که  ها و تامین نیروي انسانیامین مالی هزینه انجام طرحبر این اساس افراد جامعه ترغیب به مشارکت در ت     

جامعه خواهد و بهبود سطح زندگی و  معیشت هاي عمرانی و افزایش رفاه اجتماعی تامین خدمات، فعالیت تاثیر بارزي در

هاي فرسوده در سکونتگاه به خصوص( هایی در راستاي رسیدن به مشارکت واقعی مردم در این میان موانع و محدودیت .داشت

  .باشندها به شرح زیر میکه مهمترین این موانع و محدودیت وجود دارد) و غیر رسمی 

  هاي مشارکتی مناسب و مدیریت متمرکز دولتی شکل تاثیر عدم وجود نهادها و ساختار این عوامل تحت :عوامل مدیریتی

  .گذارندر منفی بر میزان مشارکت مردمی میگیرند و تاثیمی

  ، هزینه بر بودن به دلیل نظام اداري و بروکراسی موجود تاثیر کمبود منابع مالی و انسانیاین عامل تحت  :عوامل اقتصادي

  .باشدمی

توسعه، نهادینه نشدن فرهنگ  فرآیندتفاوتی مردم به اعتمادي و بیاین عوامل تحت تاثیر بی :وامل اجتماعی و فرهنگیع

 .گیرند آگاهی در زمینه مشارکت شکل می ، کمبود آموزش و  نامشارکت

مشارکت  فرآیندمردم در  به این عامل تحت تاثیر کمبود اطالعات فنی و عملیاتی و عدم ارائه اطالعات کافی :عوامل ارتباطی

  .باشد پذیري می

را به سمت مشارکت شعاري سوق هاي توسعه مشارکت مردمی، در طرح فرآیندح و جایگاهی عوامل مطرح شده در هر سط     

و کارهاي  اي از اوقات مشارکت محدوده نیازمند سازکه گذر از این سطح مشارکت، به مشارکت واقعی و در پارهند دهمی

  .شودها پرداخته میاصولی است که در ادامه بحث به آنمطلوب و 

  افزایش مشارکت مردمی دستیابی و  عوامل موثر بر

گذاري و ایجاد انداز آتی سرمایهنشان دادن چشم ، توسعه مشارکت باسازي، مقدمه واجب توسعه مشارکت استاعتماد       

، آگاهی و عالقه مردم و حاکمیت عمده ترین عامل مشارکت . )1386آیینی ، ( ذیرد پرغوبیت در کالبد و خدمات صورت میم

، تامین مشارکت ي و خودپسندي را در جامعه برداشتو تا زمانی که نتوان فرهنگ خودمحور فرهنگ همیاري در جامعه است

  .توان براي این بحث عنوان نمودر را میبر این اساس راهبردهایی عام، به صورت زی. ) 115سعیدي ، (  امکان پذیر نخواهد بود

دهاي مناسب بهبود الزم است به مردم فرصت مشارکت در تنظیم اهداف و راهبر :تصمیم گیري فرآینددخالت دادن در  -

  .مداوم داده شود

  ترین سرمایه براي هر سازمانی از آنجا که منابع انسانی بزرگ :ه دانش ها و مهارت هاي مورد نیازمجهز کردن مردم ب - 

  .باشد، الزم است در زمینه آموزش، سرمایه گذاري شودمی

، کنند که قادر به درك آن باشنداز اهدافی حمایت می مردم معموالً :اهداف فردي و انگیزه هاي درونی  به وجود آوردن - 

  .صورت ساده و قابل فهم تبیین شود بهبه منظور مشارکت دادن افراد الزم است اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 
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هاي که گروههاست و با توجه به اینته اساسی در مشارکت برابري انساننک :هاي فرودست ایجاد فرصت براي گروه - 

  .ها فراهم شود، امکانات کمتري دارند باید امکانات الزم براي مشارکت آنفرودست

، نهاد سازي و ظرفیت سازي دمی بر اساس سه محور اعتماد سازيساز مشارکت مر توانند زمینهراهبردهاي مطرح شده می      

باشد و ساکنین، کارشناسان و مسئولین میدر توانمند سازي اجتماعات باشند که رسیدن به آن مستلزم همکاري نزدیک 

باشد که در ادامه ها و نهادها میریزي سازمان مردم در ساختار اجرایی و برنامه همانطور که ایسمن و آپف تاکید دارند قرارگیري

  .پردازیممیگذارد توانمند سازي می فرآیندو تسهیل  تاثیري که مشارکت مردمی بر سرمایه اجتماعی

  سرمایه اجتماعیو تاثیر آن بر د سازي نتوانم فرآیندمیزان مشارکت مردمی در 

  مفاهیم سرمایه اجتماعی 

به منظور بیان فضاي مفهومی این . مفاهیمی است که تعاریف گوناگونی در مورد آن ارائه شده استسرمایه اجتماعی از       

 ،١٣، زندگی محلی 12هاي اجتماعی، پیوستگی11روحیه محلی، 10اصطالح از واژگان و تعابیر مختلفی چون انرژي اجتماعی

اي به وسیله هانی در مقاله 1916ه اجتماعی در سال یاصطالح سرما). 1383غفاري ، ( استفاده شده است . . . و  14 اجتماعی

جین جاکوبس مورد اشاره » هاي آمریکا مرگ و زندگی شهر« بعدها در کتاب فان در دانشگاه ویرجینیاي غربی مطرح شد که 

طالح سرمایه اجتماعی از مفاهیمی است که تعاریف گوناگونی در مورد آن ارائه شده است این اص .)1386پورجعفر، ( قرار گرفت

، رابرت پوتنام و نظر اندیشمندانی مانند جیمز کلمن، پیر بوردیوبا ...  ، آموزش و در جامعه شناسی، مدیریت 1990از دهه 

ائه شده از سرمایه اجتماعی اساس بخشی از مهمترین تعاریف ار بر این .)1383الوانی ، ( نسیس فوکویاما کاربست یافته است فرا

  .توان به صورت زیر بیان کردرا می

دهد با استفاده از آن به منافع داند که به کنشگر اجازه میعی را بخشی از ساختار اجتماعی میسرمایه اجتما کلمن -

  .)1386پورجعفر، (خود دست یابد 

غفاري ، ( داند هاي اجتماعی میهاي  غیر رسمی موجود در سیستمارها و ارزشاي از هنجفوکویاما آن را مجموعه -

1383  .(  

ها و اجتماعات محلی بتوانند براي قضایایی در مورد شرایطی که حکومتسرمایه اجتماعی را معطوف به  استفن باس -

  .)1384غفاري ، ( داند ك تعاون و همکاري داشته باشند مینیل به اهداف مشتر

بیند و سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادي و سرمایه را در سه شکل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مییو بورد -

  .)bourdieu, 1983( بیند بهبود منابع و منافع اقتصادي می فرهنگی را به عنوان ابزاري جهت

عه هاي توسرا براي توصیف چالشمایه اجتماعی ، همانند ایوان الیت جامعه شناس اصطالح سراقتصاد دان گلن لوري -

  .اقتصادي درون شهري به کار برد

از  آن  15، هر یک ابعادي از مفهوم آن را در جریان رشد ادبیات موضوعی گستردهیه اجتماعیتعاریف ارائه شده از سرما     

 اي به شرح عاد یازده گانهانشگاه هاروارد اببر اساس دسته بندي صورت گرفته توسط د. کنندتا به امروز را بیان می 1985

  .) 1382الوانی و سید نقوي ، ( توان در نظر گرفت ی میبراي سرمایه اجتماع) ) 1(دیاگرام ( 

  ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی –) 1(دیاگرام 

                                                        
10 Social Energy 
11 Community Spirit 
12 Social Bonds 
13 Community Life 
14 Social Glue 
15  -  Rigorous Literature Review 
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 1382الوانی و سید نقوي ،  :ماخذ 

  

  دیدگاه توانمند سازي و سرمایه اجتماعی 

هاي لزم بسیج نهادها و گروههاي فرسوده و غیر رسمی بی شک مستدر توانمند سازي بافتکرد مشارکت به کارگیري روی     

 .باشد به عبارتی برنامه ریزي باید با مشارکت واقعی و با مردم باشدکارشناسان خبره در این زمینه می مردمی و استفاده از نظر

باشد اده از توان و استعداد ساکنان میرآمد در گرو استفتوجه به یکپارچگی فضایی و اجتماعی حاشیه نشینان و ساکنین کم د

م نقش آفرینان در کنار نقش ، همگرایی و تشریک مساعی تمای در رویکرد توانمند سازي مشارکتبه عبارت .)2006، 16جنرویک(

محور با تکیه بر توانمند سازي بر دیدگاه فقر زدایی و توسعه پایدار انسان . باشدگر بخش دولتی امري حیاتی میتسهیل

هاي بر مشارکت در رشد و توسعه سکونتگاه تبیین مفهوم فرآیند .متکی است) ري مدیریت شه( مشارکت شهروندان و شهر 

توانند در ارتقاي ن نکته که بدون وابستگی به بیرون، میهاي خود و پذیرش ایبه ساکنان به منظور درك توانمنديپایه کمک 

هاي فرآیند توجه به سیاستدر این . شودیدر بهبود شرایط زندگی خود مفید باشند آغاز م عمالًکیفیت حیات جمعی موثر و 

     به تدریج روند تکاملی خود را طی کرده و به سمت ) در برخورد با این پدیده نابهنجار شهري(توسعه اصالح طلبانه 

ایه مشارکت مردمی و با ظرفیت سازي و ایجاد نهادهاي این امر در س. اندتشکیل سرمایه اجتماعی سوق یافته هاياستراتژي

..) هاي آموزشی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادي واز طریق برنامه(هاي اجتماعیهاي گروهو باال بردن توانمندي) غیر دولتی(الزم

از قبیل ارتقا شأن   که پیامدهاي مطلوب متعددي . )1382مهندسین مشاور سبزاندیش پایش،  (امکان پذیر خواهد بود 

اه و به عبارتی  بهترین منبع افزایش رف. را در بر خواهد داشت... اعتمادسازي و ،حاشیه به متن، کاهش جرم گذر ازسکونت

   .) 2001گیلرز، ( گیرد ها شکل میها و شبکهسرمایه اجتماعی است که در هنجار ، استفاده ازبهبود اقتصادي در یک اجتماع

  توانمند سازي فرآیندمشارکت ؛ تسهیل گري جهت رسیدن از سرمایه به منافع اقتصادي در  دیاگرام تحلیلی -)  2(دیاگرام 

  

  نگارندگان: ماخذ 

  سرمایه اجتماعی  مشارکت و عوامل موثر بر شکل گیري

                                                        
16   - Jennervik 

سرمایه  

اجتماعی

اعتماد 
تنوع 

معاشرتها و  

دوستی ها  

عدالت در 

مشارکت  

مدنی  

مشارکت  

بخشش و مذهبی

روحیه  

داوطلبی  

پیوندهاي 

اجتماعی  

غیر رسمی  

مشارکت و  

رهبري 

مدنی  

مشارکت  

سیاسی  
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گیلرز، ( باشدمیها و انواع ارتباطات اجتماعی فردي و اجتماعی بر اساس هنجارها، شبکه بررسی این مفهوم در سطح    

بر اساس شناخت متقابل هویت  )محلی ( که مهمترین عوامل شکل گیري و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد  .)2001

ت و اعتماد اجتماعی تاثیر گذارند، به صورت زیر هاي ارتباطی بین افراد که بر میزان مشارکاعضا، در قالب روابط فردي و شبکه

  :آورده شده اند

دن روزنامه یا تماشاي خوان( ، مطالعه و ارتباطات آمد خانوار، دردر این بخش شاخص هاي سن، جنس، مالکیت :رديروابط ف

  ..توان بیان کرد، دین باوري و تعهد دینی، رفاه خانوار، طالق ، مهاجرت را می)تلویزیون 

، مسافت و هزینه دسترسی ی و زبانیهاي  آموزش جمعی، همگونی قومدر این بخش شاخص :هاي ارتباطی بین افرادشبکه

ترسی به اطالعات و ارتباطات ، دستوجه به تصمیم سازي و تصمیم گیري، ات، رویکردهاي سیاسی، اندازه محل زندگیبه خدم

توان بیان کرد هاي محلی مبتنی بر جامعه، تنوع شغلی افراد را میجمعی، فشارهاي اقتصادي، امنیت شغلی، حضورشرکت

  .)1385،  ناطق پور(

از طریق کارآموزي در توان را می) فردي و شبکه ارتباطی بین افراد ( ذخیره سرمایه اجتماعی در دو سطح مطرح شده      

ن در هنجارهاي توااصلی تولید سرمایه اجتماعی را میبه عبارتی عامل  .) 86فوکویاما ، ( هاي تعاونی ایجاد کردزمینه مهارت

رضایت مندي شهروندي  ، بر میزانا واسطه و چه به صورت بی واسطهمفاهیم و موارد ذکر شده به صورت ب .تعاونی مشاهده کرد

عتماد مجتمع تواند بر میزان انگیزش حس اعتماد درون گروهی یا انسجام و همبستگی میزان ااین رضایت مندي می. تاثیر دارد

، به توان در چهار گروهتی را میرمایه اجتماعی در یک مجتمع زیسمفاهیم و عوامل موثر بر س. اي داردزیستی تاثیر فزاینده

  .نمایش داد) 3(صورت دیاگرام 

  عوامل موثر بر شکل گیري سرمایه اجتماعی دیاگرام تحلیلی - ) 3(دیاگرام 

  
 نگارندگان: ماخذ 

 فرآینددر  هاي غیر رسمیدر سکونتگاه ...، خدماتی و اقتصادي ،اجتماعی و مشارکت در تامین نیازهايهمکاري      

   شود که سرمایه اجتماعی را افزایش ها و ادراکاتی در بین مردم میها و ارزشها، هنجار، منجر به ایجاد شبکهتوانمندسازي

افزایش سطح خدمات منجر به  ها واز نظر اقتصادي با کاهش هزینهو افزایش اعتماد  با ایجاد همبستگی اجتماعیدهد می

مشارکت یک اصل و هدف باشد و مقامات رسمی حقیقتاً مردم را شایسته به دست گرفتن امور  .شودمیه اجتماعی ارتقاي رفا

اهمیت  اهمیت به سرمایه اجتماعی در برنامه ریزي براي رفاه اجتماعی،. بدانند و آنها را براي رسیدن به این هدف مقتدر سازند

است از نظر  رود و قادرات محلی به شمار میدر جهت توسعه رفاه اجتماعباوري است که خود یک تحول  به یک سیاست مردم

ها و از نظر از نظر اقتصادي با کاهش هزینه از نظر فرهنگی با ایجاد تعهد اخالقی، اجتماعی با ایجاد همبستگی اجتماعی،

ر بر اساس آن چه د  . ی موثر باشدگذاري با مشارکت مردم در جهت ارتقاي رفاه اجتماعسیاسی با ترویج شکلی جدید از سیاست

تبیین سرمایه اجتماعی در دستیابی به رفاه  فرآیند، مشارکت و سرمایه اجتماعی گفته شد ارتباط با دیدگاه توانمند سازي
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در قالب چارچوب  هاي غیر رسمیهاي فرسوده و سکونتگاهدر بافتبا توجه به دیدگاه توانمند سازي اجتماعی و اقتصاد پایدار 

  .به صورت زیر پیشنهاد می گردد  17دولوژي پژوهش مت

  

  

از تبیین مفهوم مشارکت وسرمایه اجتماعی تا دستیابی به رفاه و چارچوب متدولوژي پیشنهادي پژوهش :  دیاگرام تحلیلی -)  4( دیاگرام

  در سکونتگاه هاي فرسوده و غیر رسمی  اقتصادي پایداري

  

  
  نگارندگان: ماخذ 

  

  شهرك شهید باهنرو تحلیل بررسی 

  معرفی محدوده مورد مطالعه

این شهرك به صورت بافتی منفصل . باشدي غیر رسمی و فرسوده شهر مشهد میهاهرك شهید باهنر از جمله سکونتگاهش      

هاي هجوم مهاجران از روستاها وشهر، هاي سرمایه سوداگرنیاز تحت تاثیردر طی چند دهه گذشته  از محدوده شهر مشهد

     داراي بافتی ناپایدار و ارگانیک این شهرك . ) 1نقشه شماره (  شکل گرفته است ،و پدیده طرد در کالنشهر مشهداطراف 

اقتصاد ضعیف محدوده و عدم  .آن استهاي اصلی و بارز شهرك از ویژگیکمبود خدمات و توزیع نامناسب آن در  .باشدمی

هاي شغلی شده ، در آمد و مهارتهاي اشتغالزمینه منجر به بروز مشکالت متعددي در جذب محدوده در نظام اقتصادي شهر

شهر مشهد شده  مزاحم برايعدم جذب محدوده در اقتصاد شهر منجر به تشدید عدم مشروعیت شهرك به عنوان بخشی . است

هاي مختلف شده اي در بخشدیدهحدوده منجر به بروز مشکالت عتراکم باالي جمعیت و حضور گسترده مهاجران در م .است

. تماعی جدا از جامعه شهري شده استهاي اجل گرفته در شهرك سبب ایجاد رفتارالگوهاي رفتاري و اجتماعی شک  واست 

در ادامه به بررسی . هاي اجتماعی احتمالی شده استیبها سبب افزایش میزان آسیب پذیري ساکنین در برابر آساین ویژگی

    .می پردازیمشهرك شهید باهنر  )3دیاگرام (  اقتصادي بر مشارکت و سرمایه اجتماعی گذار اجتماعی وشاخص تاثیر شش 

  

  در شهر مشهد موقعیت شهرك شهید باهنر به عنوان سکونتگاهی غیر رسمی ، منفصل و ناپایدار - )  1( نقشه شماره  

                                                        
17 Research Framework 
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  1389مهندسان مشاور اساس شهر شرق ، : ماخذ 

  

  سطح خدمات - 

هی مطلوب عملکردي و تعریف دیدایش و توسعه شهرك  فاقد سازمانشهرك شهید باهنر به دلیل نبود طرح و برنامه در پ       

هاي بارز ات موجود در محدوده نیز از ویژگیکمبود شدید تسهیالت و فضاهاي خدماتی و پراکنش نامناسب خدم. باشدشده می

ل و اطراف هاي ناسازگار شهري داخوجود عملکرد. ستتاثیر قرار داده ا باشند که معیشت و زندگی ساکنان را تحتآن می

هاي مزاحم سبب ایجاد یک محیط شهري نامطلوب براي زندگی روزمره ساکنین شده است ها و کارگاهمحدوده مانند تعمیرگاه

  .راجعه می کنندم) خصوص شهر مشهد  به( ، به مناطق اطراف جهت دستیابی به خدمات مورد نیاز و اکثر ساکنین

  هزینه هاي حمل و نقل - 

کمبود . رج از محدوده مصوب شکل گرفته استاین شهرك به عنوان یک شهرك اقماري در اطراف شهر مشهد و خا     

ي را براي هاي زیادسترسی به شهر مشهد و تامین خدمات، هزینهدسترسی به حمل و نقل عمومی و ارزان قیمت به منظور د

هاي از محل سکونت بخش مهمی از درآمد هاي ناشی حمل و نقل به خارجین جهت هزینهاز ا. ه استساکنین ایجاد کرد

  .دهدو به خود اختصاص می گیردساکنین را در بر می

  

  نیاز ساکنین در شهرك و خارج از آن درصد تامین خدمات مورد -)  1( نمودار شماره 

  
  )برداشت هاي میدانی  ( نگارندگان : ماخذ 
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  بستر هاي رشد اقتصادي - 

اسب جهت رشد ، فرصتی منوجه به خواستگاه روستایی مهاجرینهاي کشاورزي و زراعی در اطراف محدوده با توجود زمین     

رت بالفعل مورد استفاده توان به صونیروي کار ارزان و خواهان کار میاین فرصت را از طریق وجود . باشداقتصادي سکونتگاه می

شغلی به منظور خود کفایی اقتصادي، به هاي هاي شغلی نزد ساکنین ایجاد فرصتدر واقع به دلیل کمبود مهارت. قرار داد

  .تواند بستري مناسب جهت رشد و پویایی سکونتگاه باشدواسطه هویت روستایی ساکنین می

  امنیت درآمدي - 

گري و مشاغل کاذب گرایش به تکدي ،اکنیناز س  درصد 76نبود شغل ثابت در تمامی طول سال و فصلی بودن شغل      

هاي مختلف ورت مستقیم و غیر مستقیم بر جنبهنبود امنیت شغلی به ص. شده استمنجر به نبود امنیت شغلی نزد ساکنین 

فاقد امنیت  عنوان کرده اند )درصد 68حدود (از این جهت اغلب ساکنین . فرد تاثیر می گذارد... اعتماد و ، سطحروانی، فیزیکی

  .شغلی و درآمدي هستند

  

  درصد اشتغال ساکنین شهرك شهید باهنر - )  2( نمودار شماره 

  
  

  )برداشت هاي میدانی  ( نگارندگان : ماخذ 

  

  

  درصد امنیت شغلی از نظر ساکنین محدوده -)  3( شماره  نمودار

  

 )برداشت هاي میدانی  ( نگارندگان : ماخذ 
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  هاگذاريشرکت در سرمایه - 

هاي در دست اجرا در محدوده بی خبر بوده و از آن اطالع چندانی ها و پروژهاز طرح) درصد 60حدود  (اکثر ساکنین      

این . ها ندارندگذاريارند  تمایلی به شراکت در سرمایههاي مسئول دم اعتمادي که به نهادها و سازمانندارند و به دلیل عد

از آن و عدم شفافیت کافی  هاي ناشیاصولی ساکنین در ارتباط با مزیت از عدم آموزش صحیح وتوان ناشی نگرش را می

  .گذاري دانستذیربط در ارتباط با شرایط سرمایهها و نهادهاي سازمان

  

  

  درصدتمایل ساکنین به مشارکت در سرمایه گذاري به منظور توسعه شهرك - )  4(نمودار شماره 

  
  

  )برداشت هاي میدانی  ( نگارندگان : ماخذ 

  هاي کارآفرینیمهارت  - 

این بخش اقتصادي شامل . باشدهاي کوچک میهید باهنر در بخش صنایع و کارگاهقسمتی از فعالیت اقتصادي شهرك ش     

 فعالیتهاي باالیی جهت گسترش دامنه باشد که پتانسیلمی...) لیبافی و تولید زعفران و مانند قا( هاي تولیدي کوچک کارگاه

   درصد از ساکنین تمایل به فعالیت در این  45هاي صورت گرفته حدود در بررسی. و توسعه بخش تولیدي شهرك دارند

  .کارگاه ها در صورت حمایت کافی را دارند 

بهبود  تاثیر مثبت بر شاخصه ايرد مطرح شده در باال می توان گفت در زمینه اقتصادي و رفاه اجتماعی هیچ بر اساس موا    

به   .مورد بی توجهی ، غفلت و عدم برنامه ریزي اصولی قرار گرفته است نداشته است و  و مشارکت مردمی سطح زندگی

عبارتی دیگر می توان گفت بی اعتمادي ، نا امنی و عدم مشارکت واقعی ساکنین و عدم حمایت مسئولین مانعی بزرگ جهت 

  .به خصوص در زمینه اقتصادي و رفاه اجتماعی شده است بالفعل شدن توانهاي رشد و توسعه محدوده ،

  هاي شهرك شهید باهنر در ارتباط با مفهوم مشارکتبررسی ویژگی

 درصد 90بیش از ( باشد اي میمحل سکونتشان از نوع سند قولنامهو  بوده ملک شخصی فاقداکثر ساکنین این سکونتگاه      

درصد از  60این در حالی است که بیشتر از  و )باشدمیهاي موجود در محدوده در اختیار آستان قدس رضوي امالك و زمین

عدم امنیت روانی و مالی را نزد ساکنین باعث  در کنار این موارد. سال در این ناحیه دارند 20ش از بی  سابقه سکونت ساکنین

  .شودنهادهاي مسئول به شدت کاسته  هشده است که بر میزان اعتماد آنها ب

با توجه به سابقه  و هاي آتی کاهش پیدا کرده استمعیتی در این سکونتگاه در طی دهههاي جتحرکات و جابه جایی     

هاي صورت گرفته این تعلق خاطر نزد ساکنین سکونتگاه باالست و بر اساس بررسی، تعلق خاطر در این سکونت ساکنین

کند هاي توسعه را مشکل میایی ریسک پذیري و شرکت در برنامهاین شاخص توان. د پایین تر بیشتر وجود دارددرآم قدیمی با

  .دهدز میزان مشارکت مردمی را کاهش میبه عبارتی ا
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عوامل از جمله  ساکنین )درصد زیر خط فقر  90بیشتر از (  درآمد پایین، بعد خانوار باال و و کم سواديبی سوادي      

مشارکت را با مشکل  فرآیندگذارند و منفی میبر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي محدوده تاثیر   باشند کهمی نامطلوبی

  .کنندکنند و آن را دچار کندي میمواجه می

، تا بهبود وضعیت زیستی فعلی سکونتگاهدرصد از ساکنین به شرط  45هاي صورت گرفته مشخص شد بیشتر از در بررسی     

همچنین  )مشارکت ذهنی  (  و مشارکت هستندآنان لطمه وارد نکند، آماده همکاري زمانی که به حریم شخصی و زندگی 

عدم ( کنند ندارند و در برابر آن مقاومت می و همکاريساکنین در عمل تمایلی به مشارکت  درصد 55حدود مشخص شد که 

درصد از ساکنین  80بیشتر از . (ن کردندشدن و بی اعتمادي به مسئولین بیا که دلیل آن را  در بی خانمان)  مشارکت عملی 

  . )هاي عمران و توسعه بدبین بوده و به آنها اعتماد ندارندهاي دولتی و سازمانبه دستگاه

  

  در توسعه محدوده درصدتمایل ساکنین به مشارکت  -)  5(نمودار شماره 

  

 )میدانیبرداشت هاي ( نگارندگان : ماخذ 

  

  :متصور بود در ارتباط با شهرك شهید باهنر توان نتایج زیر را د میبر اساس آنچه در باال گفته ش

 .باشندواقعی در بهبود و توسعه شهرك نمیاکثر مردم حاضر به مشارکت  -

 .شهرك وجود ندارد، کارشناسان و مسئولین در مناسب و مطلوب بین سه گروه مردم تعامل -

 .وجهی در کاهش مشارکت مردمی دارند، اجتماعی و فرهنگی نقش قابل تمعضالت اقتصاديکمبودها و  -

  .اندنکرده باشند و نگرشی مثبت به آنها پیداو مسئولین بدبین و بی اعتماد می مردم به کارشناسان -

    شهري با سرمایه اجتماعی و بهبود منابع و منافع اقتصاد ه نتایج و پیشنهادات مرتبطئارا

، که در توان در تغییر نگرش ساکنینانمند سازي شهرك شهید باهنر را میمهمترین مسئله در مشارکت پذیري مردم در تو     

در این . ها و نهادهاي ذیربط دانست، نسبت به سیاستگذاران، سازمانشودر جلب اعتماد و اطمینان تعریف میسطح اول د

، اطالعات آنان را افزایش توسعه هاي ص برنامهآموزش و تعلیم به ساکنین در خصو ها و نهادهاي مرتبط باید باخصوص سازمان

  . شارکت  واقعی مردم را فراهم کنندهاي الزم را جهت مها تقویت کنند  و زمینهداده و حس اعتماد و اطمینان را در آن

توان متصور بود افزایش سطح سکونتگاه میو مشارکت در این ترین کاري که در زمینه تامین اعتماد مهمترین و اصلی     

تواند باعث بهبود منابع و منافع اقتصادي افراد و درنتیجه هاي مطرح شده میجتماعی است که با توجه به دیدگاهسرمایه ا

  .اي زیر به صورت خاص مطرح می شود در این رابطه راهکاره. شود شهري افزایش رفاه و پایداري اقتصاد
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هاي سه گانه مردم، کارشناسان و تر ساز تعامل بین گروههاي خصوصی که بسادها و سازمانتوجه و تشکیل نه -

  .هاي مجري باشندسازمان

 .هاي توسعهایش سطح اعتماد مردم نسبت به طرحهایی براي افزها و طرحتعریف پروژه -

   .افزایش سطح اعتماد مردمهاي مرتبط در زمینه برنامه ریزي و طراحی به منظور توجه به استفاده از تخصص -

 .)هاي خانگی مانند توسعه کارگاه( عه اقتصادي هاي توسشاوره و پاسخ گویی در خصوص پروژهطرح ریزي جلسات م -

اعتمادي و نگرش منفی ساکنین به توسعه شهرك شهید بلیغاتی به منظور از بین بردن بیهاي تاستفاده از برنامه -

 .باهنر

و افزایش  مشارکت فرآیندفرهنگی با نقوذ مانند آستان قدس در تسهیل کردن  -مذهبی  هايتوجه به نقش سازمان -

   اعتماد

توان نتایج زیر را در راستاي بهبود وضعیت اقتصادي و رفاه ساکنین می واقعی در صورت افزایش سطح اعتماد و مشارکت     

  :متصور بود  اجتماعی

  .نگهداري تجهیزات شهري و تامین امنیت شهركهاي ناشی از تخریب و پایین آمدن هزینه -

 .هاي خانگیهاي خود اشتغالی در کارگاهسطح درآمدي ساکنین به جهت آموزش افزایش -

هاي ناشی از تجمیع با گذاريکن سازي به جهت مشارکت در سرمایههاي ناشی از اسکان دوباره و مسکاهش هزینه -

 .هاي دولتینهاد 

 .د به مناطق همجوار به جهت تامین خدمات و خودکفایی شهركهاي رفت و آمکاهش هزینه -

هاي دولتی و گذارير شهرك به جهت مشارکت در  سرمایهاستفاده بهینه و افزایش کارایی اراضی بایر و رها شده د -

  .خصوصی
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  :منابع 

 . طرح تفصیلی شهرك شهید باهنر مشهد )  1389( اساس شهر شرق ، مهندسان مشاور -

ي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، ، کلید طالیی یا رمز اصلی مشارکت مردم در بهسازاعتماد سازي  .1386 .آیینی ، م -

، تهران، انتشارات مرکز تحقیقات ي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، مالی و مدیریتی در بهسازموضوعات اقتصادي

  .ساختمان و مسکن ، چاپ اول

 .2مفاهیم و نظریه ها ، فصلنامه مطالعات مدیریت،شماره:سرمایه اجتماعی .1381. عتقوي،سید و . م.سالوانی، -

 .24مشارکت اجتماعی و نقش آن در وفاق اجتماعی ، فرهنگ عمومی و وفاق اجتماعی ، تهران، شماره  .1379.ا.م،انصاري -

  .شهري ، تهران ، نشر طحان فرسوده هاي بافت ساماندهی در مردمی مشارکت جایگاه .1388. ر.م ،پور جعفر -

رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهر پایدار،چکیده مقاالت مقاالت  "مبنا -محله"برنامه ریزي .1383. خ حاجی پور، -

 .،چاپ اول،تهران،شهرداري تهران"همایش توسعه محله اي، چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران"

 .2 4زیبا، شماره نشریه هنرهاي . ایران شرایط در نظري کاوشی مشارکتی؛ شهرسازي .1384 .ه ، رضوانی سعیدي ،.م حبیبی، -

احیا بافت قدیم و توسعه شهري ، محالت مرکزي شهر ، پایان نامه دوره دکتري ، تهران ، دانشگاه تربیت  .1376. ر.مرهنما ،  -

 .مدرس

قلعه آبکوه مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه  شهرسازي مشارکتی براي ساماندهی. 1384. هسعیدي رضوانی ،  -

 .تهران 

 . 2، شماره 1380مفاهیم و چارچوب نظري، فصلنامه رفاه اجتماعی،: سرمایه اجتماعی .مشریفیان ثانی، -

 .،تهران، نشر جهان افروز )سرمایه اجتماعی و حفظ آن( پایان نظم. 1379. ترجمه غالمعباس توسلی.فوکویاما،ف -

 .درآمدي به اقتصاد شهري، نشر دانشگاهی، چاپ هشتم، تهران.1385 .عابدین درکوش، س -

اقتصادي سازمان یافته در جامعه  –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی  –بررسی موانع اجتماعی . 1385. ر.غ، غفاري -

 .روستایی ایران ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 

 .69اداره شهرهاي جهان با الگوهاي مشارکتی ، شهرداري ها ، تهران ، شماره . 1384.پ، مشکالتی -

شکل گیري سرمایه اجتماعی و فرا : هاي تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی غیرمت. 1385. ا.س، و فیروز آبادي .  ج.م، ناطق پور  -

  .28ه تحلیل عوامل موثر بر آن ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شمار
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