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  چکیده

فرسوده  هاي بافت يزیر توجه به برنامه تیاهم ،و آثار آن بر اقتصاد شهر يفرسوده درون شهر يها بافتاز  يا وجود بخش عمده

ها و خواست آنها گام  ازین ،نیساکن طیبه جهت توجه به شرا ها بافت نگونهیدر ا یاجتماع هیتوجه به سرما. سازد میرا روشن 

در جهت تحقق  یاجتماع هیسرما يریپژوهش بکارگ نای  ههدف عمد. باشد میبافت  موفق يو نوساز يدر جهت بهساز يمؤثر

جهت  نیتضم نیشان بهتر آنها به محله قیتعهدات و عال ،نیراستا ساکن نیدر ا. است يو نوساز يبهساز يها هاهداف برنام

  . است يگذار بر اقتصاد شهرتأثیرموفق  ریزي برنامه

و  يبهساز نهیدر زم ییبه ارائه راهکارها يبه عنوان نمونه مورد نیحاضر بر آن است تا با مطالعه محله آخوند قزو پژوهش

این پژوهش از نظر هدف از نوع . در محالت بپردازد یاجتماع هیسرما نییتع يهااریاز مع يگیر بهرهفرسوده با  هاي بافت ينوساز

ي ها هداد. تحلیلی بوده و در بخشی از کار از روش همبستگی استفاده شده است –از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی اي، هکاربردي وتوسع

ابی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله کیفی با استفاده از مدل طراحی شده به صورت کمی و قابل سنجش تبدیل گردیده است و ارزی

از حد متوسط بودن میزان سرمایه  تر نشانگر پایین)  1> 226. 2 >5( نتایج حاصل از پژوهش . صورت گرفته است) AHP(مراتبی 

انگر نیاز توجه بیشتر ن امر با توجه یه قدمت و هویت باالي این محله، بیای هک ؛باشد می) با توجه به پاسخ ساکنین(اجتماعی درمحله اخوند 

مانند اعتماد عمومی و مشارکت (از طرف دیگر توجه به برخی زیر معیارهاي سرمایه اجتماعی در این محله . باشد مین مسئله در محله ای هب

با . ه نموددهد سرمایه اجتماعی در محله آخوند در حدي هست که بتوان از این پتانسیل در نوسازي بافت محله استفاد نشان می) غیررسمی

 قیمحله مورد تحق یبا بررس هک دیمحالت رسگونه  نیا يبه توسعه اقتصاد توان میبالقوه  هیسرما نیدرست از ا يگیر بهره

 . صورت نگرفته است یامر توجه کاف نای هگردد ب یروشن م
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  مقدمه

. است به مفهوم یک خیزش عمومی براي نوسازي واحدها و محالت فرسوده شهري ،ي فرسوده شهريها بافتنهضت نوسازي 

نیاز  ترین پیش مهم. نیازهاي آن تأمین شده باشد یابد که بستر آن فراهم و پیش این خیزش عمومی در صورتی تحقق می

از طرف . باشد ي فرسوده شهري ایجاد سازوکار و ساختار اجرایی مناسب در سطح محالت میها بافتعملیات بهسازي و نوسازي 

حتیاجات ا وجه جوابگوي یچه فرسوده به هاي بافتها جهت بازسازي و نوسازي  ي دولتی و شهرداريها هتکاء به بودجدیگر ا

  . باشد مینگذاري در این زمینه  وسیع سرمایه

در  تأثیرگذارکه از اصول  شهري ارگانیک فضاهاي نوسازي و بهسازي که بدانیم آفرینش، شود میاهمیت موضوع هنگامی روشن 

ي پنبه ریسه و سردار در ها هتجربیات ناموفقی چون بازسازي محل. مردم کمک با آید، مگر نمی وجود به اقتصاد شهري است،

 توسعه و رشد فرایند رهبري و فضاهاي شهري خلق هب قادر مردم کمک به ریزان برنامه. شهر قزوین، گویاي همین امر است

محیط  نگهداري و پرداخت ساخت، در مشارکت تیب توجه به سرمایه اجتماعی و اصلتر بدین. اند اجتماعی محدوه در ارگانیک

غیر ها  به عبارت دیگر ضرورت توجه به جایگاه سرمایه اجتماعی محالت در نوسازي و بهسازي آن. است اهمیت حائز زندگی

چراکه بر اساس مستندات و تجربیاتی چون پنبه ریسه و سردار، درصورت عدم مشارکت مردم و عدم توجه . باشد میقابل انکار 

. . . به سرمایه اجتماعی بین ساکنین، بروز مشکالت اجتماعی چون فقدان هویت، بدبینی مردم به مسئولین، عدم حس تعلق و

  . اجتناب ناپذیر خواهد بود

فرسوده شهر قزوین  هاي بافتکه از  –اهداف پژوهش حاضر نیز سنجش سرمایه اجتماعی در نمونه مورد مطالعه ترین مهماز 

ي از چنین پتانسیلی در جهت نوسازي بافت گیر بهرهو ارائه راهکار براي  - هاي فرادست شناسایی شده است بوده و توسط طرح

شامل بررسی و مطالعه تجربیات مشابه در (هاي پیشینه تحقیق  لب بخشاین فرایند درادامه و در قا. فرسوده در محله است

، )و شناخت عرصه پژوهش و مبانی نظري ها هشامل معرفی داد(، روش تحقیق )راستاي شناخت ادبیات موجود در این زمینه

ایی و ارائه راهکارهاي بندي نه شامل جمع(و نهایتا بحث و نتیجه گیري ) ها هشامل مدل تحلیلی پژوهش و تحلیل داد(نتایج 

  :بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر خواهد بود. شود می، دنبال )عملی

  ؟شود میسرمایه اجتماعی چگونه سنجیده 

  ؟وجود داردسرمایه اجتماعی در محله آخوند شهر قزوین چه میزان 

 فاده از پتانسیل سرمایه اجتماعی محله وجود دارد؟ چه راهکارهایی براي نوسازي بافت فرسوده محله آخوند با است 

اینگونه بیان  توان میگرفته، فرضیه پژوهش را که نسبت به محدوده وجود دارد و بر اساس مطالعات صورت  اي هبا شناخت اولی

کارهایی را جهت با استفاده از این پتانسیل، راه توان میوضعیت مناسبی داشته و  دنمود که سرمایه اجتماعی در محله آخون

  . نوسازي بافت فرسوده محله با مداخله و مشارکت بیشتر مردم ارائه داد

 

  پیشینه

 مختلف سطوح در معاصر محافل سیاسی و اجتماعی علوم گفتمان در که است مدرن مفاهیم جمله از اجتماعی سرمایه مفهوم

 مقاالت و تزها در سو نای هب 1990 دهه از تدریج به آن برداما کار. ندارد طوالنی پیشینه مفهوم این چند هر. است شده استفاده

 ، رابرت2پیربوردیو ،1کلمن جیمز چون افرادي کارهاي با شهرسازياقتصاد و  شناسی، ي جامعهها هرشت در بویژه دانشگاهی

 روند به توجه با اعیاجتم سرمایه مفهوم از استفاده همچنین. )Wall، 1990(است یافته افزایش 4فوکویاما فرانسیس و 3پاتنام

 موردتوسعه،  مشکالت براي محلی اجتماعات سطح در اجرایی حلی راه عنوان به ملی، هاي دولت تضعیف نقش و شدن جهانی

  . ) Warner،1999( است گرفته قرار اجتماعی سیاست مسئوالن و ریزان برنامه گذاران، سیاست توجه

 
1-coleman 
2-bourdieu 
3- Putnam  
4- Fukuyama 
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 تناماپ مطالعه به توان می مطالعات نخستین از. است شده انجام زیادي مطالعات اخیر هاي سال در اجتماعی سرمایه مورد در

مقاله  کلمن نیز در بررسی کرد، ایتالیا مختلف مناطق در را دموکراسی و اجتماعی سرمایه تأثیر 1993در سال وي . نمود اشاره

ایجادکننده  عوامل همچنین و اجتماعی سرمایه مفهوم گسترش در » انسانی سرمایه ایجاد در اجتماعی سرمایه نقش« با عنوان 

 . ي داشته استمؤثرآن نقش 

سطوح گوناگون اقتصادي، سیاسی،  و ها هحوز در مثبت پیامدهاي و اجتماعی سرمایه میان رابطه به زیادي يها پژوهش

 آموزش سطح نهادي، افزایش کارایی با اجتماعی سرمایه اند که داده نشان قاتتحقی نمونه براي. اند کرده توجه رفاهی و اجتماعی

وضع  بهبود ،میر و مرگ افراد، کاهش اقتصادي درگیري، برتري و نزاع هاي خشن، کاهش جنایت کودکان، کاهش رفاه و

 رابطه کارا و موفق تبه صور زمین از برداري بهره هاي تشکل گیري شکل و حکومت به اعتماد و خوشبختی اساس سالمت،

 اقتصادي توسعه  با اجتماعی سرمایه دیگر سوي از. )Putnam، 2000؛ Firouzabadi ،1997 ؛Brehm ،2006(دارد  مستقیم

 . دارد مستقیم رابطهLoflin, 2003) ( اجتماعی و مدنی مشارکتو  Knack, 2002)(  درآمد رشد ،loh)،(2003کشور 

به آن توجه بیشتري  1380گردد و در دهه  به بعد باز می 1370به دهه  ی در ایران عمدتاًمطالعات در زمینه سرمایه اجتماع

  . مقاله و کتاب در این زمینه منتشر شده است ،نامه پایان ها همعطوف شده و تاکنون نتایج مطالعات شامل د

توسط منوچهر محسنی  1379ی در سال اولین مطالعه وسیع در این زمینه به صورت میدانی با موضوع اعتماد و سرمایه اجتماع

در این نیز 1382 و 1379 هاي سال در که است» ایرانیان هاي نگرش و ها ارزش ملی پیمایش«عنوان  با دیگر پژوهش دوبوده 

نامه و مقاله به  ي دیگري نیز در این زمینه به صورت پایانها پژوهشو . )1386 موسوي، و عبداللهی( زمینه تدوین گردیده است

  . شته تحریر آورده شده استر

برخی  تفکرات در ضمنی طور به گاه و صریح طور به گاه قدیمی شهرها، و کهن يها بافت بازآفرینی و بهسازي نظریات

 8الکساندر ،کریستوفر7،کوین لینچ6جین جیکوبز،5،ابنزرهاوارد4لوکوبوزیه ،3سیته کامیلو،2تو بویی کاملیو ،1اوژن نظیر اندیشمندان

 ایجاد بر تاریخی، يها همحوط و فرسودة شهر يها بافت با رابطه ها الکساندر در ناست که در میان آ شده ارائه یگرد برخی و

 دانشمند 9لوین همچنین کرت و)1388 جعفر، پور(دارد تأکید مردم مشارکت از گسترده استفادة ،واره اندام ارگانیک، نظم

 دگرگونی برابر در آنان ایستادگی و مقاومت میزان دشون داده مشارکت کارها نیکارگردا در مردم هرگاه گوید می آلمانی برجسته

  . )1387ائینی، (گیرند می سازگاري پیش راه و یافته کاهش نوآفرینی و نوسازي و

 زمینه در چه هایی و نشیب فراز دهنده نشان ،ایران شهري کهن و تاریخی يها بافت در شده انجام اقدامات سیر بررسی

 کهن بافت در مداخله عنوان به اقدامی، ش. ه1285 -1267  دوره از پیش تا. ست اجرا نوع و نحوه در چه و گذاري سیاست

 نقطه اولین. است بوده معنا بی کهن و تاریخی بافت ،شهرها در جزئی هاي بسیار دگرگونی دلیل به مجموع در و نداشته وجود

پایان  تا اسالمی انقالب پیروزي از پس دوران ،بعدي عطف نقطه. ستا شاه رضا شده حکومت انجام مداخالت اوج در عطف

 فراموشی دست به نه تنها کهن يها بافت سیاسی و اجتماعی ،اقتصادي ویژه شرایط دلیل به که است عراق و ایران جنگ

 مشکالت بروز و جنگ پایان با اما. رفت پیش سوي زوال به بیشتر ،مهاجر و زده جنگ جمعیت اسکان دلیل به بلکه شد سپرده

 اجراي و تدوین دوران در تیبتر بدین و گردید جلب مناطق نای هب ریزان و برنامه مردان دولت نگاه دیگر بار ،شهرها مرکزي بافت

  با توجه ادامه در. آمد وجود به جدیدي عطف نقطه ،کشور فرهنگی و اجتماعی ،توسعه اقتصادي دوم برنامه

1-Eugene 
2-Camillo Boito 
3- Sitte 
4- Le corbusier 
5-Howard 
6-Jacobs 
7-Lynch 
8-Alexander 
9-Kurt Lewin 
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 در گرفته صورت تجربیات از معرفی برخی به فشرده صورت به ،ایران شهري يها بافت در شده انجام مداخالت تاریخی بستر به

 . )2008،عربی( شود میاشاره  کشور شهرهاي سطح

 . )ع(رضا امام پیرامون حرم فت فرسودهبا و نوسازي بهسازي مشهد، طرح .1

 نواب تهران راه بزرگ طرح .2

 قدیم کرمان بافت احیاي .3

 محله جویباره اصفهان براي بهسازي راهبري طرح .4

 احیاي بخشی بافت قدیم اردبیل .5

  روش تحقیق

 و متغیرهاي تحقیق ها هداد 

تحلیلی بوده و در بخشی از کار از  -یق توصیفیاز لحاظ روش انجام تحق اي، هاین پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردي وتوسع

ي کیفی با استفاده از مدل طراحی شده به صورت کمی و قابل سنجش تبدیل ها هداد. روش همبستگی استفاده شده است

سنجش . هایی براساس مبانی نظري تعریف گردید به منظور تعیین میزان سرمایه اجتماعی درون محله شاخص. گردیده است

سنجش  جهت. مورد توجه قرار گرفت آگاهی و توجهو  یانسجام اجتماع ،یمشارکت اجتماعهاي  جتماعی با شاخصسرمایه ا

آوري  ، غالبا پرسشنامه مبناي جمعها هدر اینگونه داد. شد استفاده اي تک نمونه T از آزمون  ي کیفی سرمایه اجتماعی ها هداد

که روش معمول و ( بوده لیکرت مقیاسی 5 طیف روش بر مبتنی پرسشنامهگذاري سواالت شیوه ارزش. گیرداطالعات قرار می

مدل . شد داده اختصاص ها به پاسخ 5 تا 1 يها هرتب اساس این بر و ؛)ي کیفی استها همناسبی براي تجزیه و تحلیل داد

سپس با . شده است در چهار سطح طراحی و (AHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش  و باارزیابی با ایجاد درخت ارزش 

 95 کلی منطقه با حجم نمونه هر در پرسشنامه توزیع،  اي هریق مطالعه میدانی و پرسشناممطالعاتی از ط يها هشناخت محدود

  . گرفته است انجام سیتماتیک تصادفی صورت به گیريو نمونه 1390مرداد  در که) کوکران محاسباتی فرمول اساس بر( عدد

 پژوهش عرصه شناخت 

فرسوده شهري، محله آخوند شهر قزوین انتخاب  هاي بافتمنظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازي و بهسازي به 

رود قدمت بر اساس این ویژگی انتظار می. باشد میگیري در بافت قدیمی و هسته اولیه شهر ن محله، قرارای هعلت توجه ب. گردید

گیري سرمایه اجتماعی در این منطقه به وجود آمده ي براي شکلتر ر مناسبسکونت ساکنین در این محله بیشتر بوده و بست

به عالوه بر اساس مطالعات فرادست و انجام شده، محله آخوند کامال در محدوده بافت فرسوده شهر قزوین قرار گرفته . باشد

براي پژوهشی با موضوع سرمایه  همین دو عامل به خوبی بیانگر دلیل انتخاب محله آخوند. )1386طرح محیط پایدار،( است

  . باشد میفرسوده  هاي بافتاجتماعی و نوسازي و بهسازي 

گیري شکل. گرفته است ت تاریخی آن قراراست که در باف قزوینیکی از محالت قدیمی شهر  محله آخوندهمانطور که ذکر شد، 

گردد و باز می اصفهانصفویان قبل از  پایتختو شروع گسترش منطقه قزوین به عنوان یک شهر و  صفویهبه دوره  محله آخوند

از جمله اماکن برجسته و آثار تاریخی این محله . انجام شده است قاجارتوسعه و ساخت اماکن تاریخی آن در دوره  اغلب

 ،)شناسیبنیاد ایرانمحل (، خانه محصص خانه امام جمعه شهیدي، حمام بلور، آب انبار سردار کوچک، مدرسه سرداراز  توان می

در راسته احیاي هویت تاریخی شهر و . نام برد) ع(و آستانه امامزاده سلطان سید محمد  مسجد سبز ،مقبره آخوند، خانه زرنگار

  . )1381دبیرسیاقی،( به انجام رسید 1387در سال  شهرداري قزوینمحله توسط محالت قدیمی، طرح بهسازي و مرمت این 
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 )مبانی نظري(ادبیات موضوع 

  مفاهیم فرسودگی. 1

کمک  اي هگیري حیات شهري روزمرمعی، افول حیات شهري واقعی و شکلخاطرات جرسودگی عاملی است که به زدودن ف

فرسودگی به دو . گرددبه سوي نقطه پایانی اثر میاین عامل با کاهش عمر اثر و با سرعتی کم و بیش تند باعث حرکت . کندمی

ري یعنی فعالیت یا فرسودگی است که در یکی از عناصر مهم فضاي شهفرسودگی نسبی . نسبی و کامل: شود میدسته تقسیم 

پس فرسودگی یا . شود میگیرد و باعث فرسودگی کامل فضا دگی کامل هر دو عنصر را در بر میولی فرسو. کندکالبد رخنه می

کیل داد که معادالتی تش توان میبر این اساس . کندبه طور یکجا رسوخ می» الیتکالبد و فع«یا در » فعالیت«یا  ،»کالبد«در

  . تواند به صورت زیر نوشته شوداین معادالت می. ها باشدبیانگر انواع فرسودگی

 فرسودگی نسبی فضا)= فرسودگی نسبی (فعالیت ) + کالبد سالم(شکل : معادله اول  

 فرسودگی نسبی فضا)= سالم (فعالیت ) + سالم کالبد نسبتاً(شکل : معادله دوم  

 فرسودگی کامل فضا)= فرسوده (فعالیت ) + کالبد فرسوده(شکل  :معادله سوم  

هاي شهري از در این معادله با رهایی فعالیت. در معادله اول فرسودگی شامل فعالیت است و باعث فرسودگی نسبی فضا شده

ن دخالت عمده در در این حالت بدو. تحقق بخشید باشد میفعال بودن فضاي شهري که شکل اصلی معادله  توان میفرسودگی 

ابقاء عملی است که . از ابقاء سازمان فضایی شهر سخن گفت توان میدر این حالت . گیردالبد، فضا زندگی خود را از سر میک

این عمل سعی بر آن دارد تا با حذف یا حداقل کاهش . گیردشهري صورت می هاياندك اندك و به صورت مداوم در فعالیت

در قالب  توان میعمل ابقاءرا . ت از فرسایش کالبد و در نتیجه از فرسایش فضا جلوگیري کندکارایی فرسایش در فعالی

  . ) 1381 ،حبیبی و مقصودي( گنجاند) Rehabilitation(از اقدامات بهسازي  اي همجموع

در این . تدر معادله دوم فرسودگی نسبی شامل کالبد است که با وجود فعالیت مناسب باعث فرسودگی نسبی فضا شده اس

احیاء . گیرددر این حالت عمل احیاء صورت می. حالت احیاء مجدد حیات فضاي شهري در گرو رهایی کالبد از فرسودگی است

احیاء سعی بر آن دارد تا با حذف فرسایش . گیردوي کالبد صورت میعملی است که با تغییرات ساختمانی اندك ولی مداوم بر ر

 اي هدر قالب مجموع توان میعمل احیاء را . و به تبع آن از فرسایش فضاي شهري جلوگیري کند از فرسایش عملکرد ،در کالبد

  . )همان منبع(  گنجاند)  Renovation(از اقدامات نوسازي 

با افزایش پایداري عمر فضاي . براي جلوگیري از فرسایش باید میزان پایداري را با انجام عمل مرمت در فضاي شهري باال برد

بنابراین کاهش فرسایش ارتباط مستقیم با مسئله پایداري دارد و باال بردن . گیرد رفته و میزان دوام آن فزونی میباال شهري

 . میزان پایداري در فضاي شهري نیازمند مرمت است

  دار شهري مسئلهشاخص هاي بافت  -

کاهش  ،ود عوامل و عناصر مختلف در آني شهري است که وجها بافتدار شهري عبارت از بافت مسئله«بنا به تعریف، 

ومیل به  شود مینوسازي در بافت متوقف  ،ي سکونتیها ارزشي کیفی محیط زیست انسان را فراهم می آورد و با نزول ها ارزش

  ». یابد میمهاجرت در جماعت ساکن فزونی 

ه به صورت زیر فرسود هاي بافت هاي اصلی؛ شاخصشود میي کیفی از یک یاچند جنبه زندگی شهري مقدم ها ارزشکاهش 

  : )همان منبع( باشندقابل دسته بندي می

 شاخص هاي کالبدي      شاخص هاي عملکردي    شاخص هاي زیست محیطی     شاخص هاي اقتصادي و اجتماعی 

  مفاهیم و واژگان مرمت شهري -

باید توجه داشت . مان حال نقشی سخت مؤثر دارددر این بین ز. پیوند خالق بین گذشته و آینده دارد مرمت شهري سعی در

ساز مرمت شهري عملی فرهنگیست که قابلیت فرهنگ. که هدف مرمت شهري چیزي فراتر از اقدامی کالبدي و فضایی است

  . در حقیقت مرمت شهري تالشی براي معاصرسازي آثار کهن است. بودن را نیز داراست
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به  توان میمرمت شهري را . شهري براي جلوگیري از فرسایش و معاصرسازي آن مرمت شهري یعنی دخالت آگاهانه در فضاي

هر یک از این  ادامه بهدر . سه روش عمده به انجام رساند که هر یک دربرگیرنده ي اقداماتی است، بهسازي، نوسازي و بازسازي

 . )همان منبع( شود می اختصار اشارهمقوالت به 

 مداخله انواع و شهري فرسوده ايه بافت در مداخله يها هدیدگا -

 در. است شهروندان زیستی مشکالت و مسائل حل براي بهینه هايحلراه یافتن شهري، هاي بافت در مداخله هدف اصوالً

 به توان مین شهروندان فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي ساختارهاي به توجه بدون اصوالً شهر، کالبدي یا فیزیکی هايریزي برنامه

 مورد را شهر اقتصادي و ایدئولوژیکی ارزشی، نظام باید شهري، هاي بافت در مداخله هرگونه. زد دست بنیادي و اساسی تیاقداما

 کار روند شود، فراهم اجتماعی و اقتصادي توسعه هايزمینه و شرایط شهري نوسازي در هرگاه دیگر، عبارت به. دهد قرار توجه

 توسعه با همزمان و همگام ها،طرح اجراي و تهیه که است نگرش نوع این اساس بر. بود خواهد پایدارتر آن محصول و ترسریع

 توسعه يها هبرنام با کالبدي -فیزیکی توسعه يها هبرنام تلفیق. یگیردم صورت شهر سطح در فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادي

 . )1384پوراحمد، و شماعی( آوردمی فراهم را شهري پایدار توسعه اجتماعی -اقتصادي

 يها ویژگی با هماهنگ و بعدي چند جامع، اي هبرنام بافت، نوع هر مسائل و ها ویژگی به توجه با که شود می توصیه بیشتر امروزه

 سازمان با متناسب راهکارهاي تدوین موجب ساختاري، لحاظ به شهر پیکره از بخش هر يها ویژگی تفکیک. گردد تدوین آن

 با. شود انجام سنجی امکان و سنجی زمینه به مربوط مطالعات باید مرحله نخستین در نابراین،ب. شد خواهد بخش آن اجرایی

 خواهند بر در را. . . و کالبدي اقتصادي، اجتماعی، يها هزمین مطالعات این محورهاي آن، نهایی اهداف و مسئله ابعاد به توجه

 :دهیممی قرار بررسی مورد مختلف يها هاـدیدگ از را ريـشه هودــفرس هاي بافت در لهـمداخ ،قسمت این در بنابراین. گرفت

 مدنظر فرسوده هاي بافت در مداخله امر در که اي همسئل نخستین :کالبدي دیدگاه از شهري فرسوده هاي بافت در داخلهم. 1

 ناپایداري آنها، ترین مهم .هستند مواجه کالبدي لحاظ از متعددي معضالت با فرسوده هاي بافت. باشد می آن کالبدي جنبه است،

 و مدواممک یا و دوامبا از مصالح استفاده قدمت، جمله از گوناگون علل به ها بافت این بناهاي. است ساکنان ایمنی عدم و ابنیه

 ینا ناتوانی و کارایی دوم، عدم مسئله. نیستند برخوردار الزم و پایداري استحکام از وساز، ساخت صحیح يها ه رعایت شیو عدم

 عملیات که بر این عالوه ،ها بافت این نفوذناپذیري و هاي نامناسبدسترسی. است شهروندان نیازهاي پاسخگویی به در ها بافت

 به سواره ساکنان دسترسی امکان عدم گاه و افیک سوارهتر ایجاد باعث ،سازد می مواجه مشکل را با خطر مواقع در امدادرسانی

مشکالت  بروز زمینه مسئوالن، و مردم امکان نظارت عدم و بسیار خم و پیچ بودن دارا علت ابر بهمع این همچنین. شود می بافت

 این دیگر مسائل. آورندمی را فراهم. . . و جرم وقوع معتادان، حضور مخدر، فروش مواد و خرید جمله از اي هعدید اجتماعی

 و کیفیت ناسازگار هاي کاربر همجواري قطعات مسکونی، دانگیریز شهري، تجهیزات و کمبود تأسیسات یا و وجود عدم ،ها بافت

 کیفیت سکونت ارتقاي و مسائل این حل هدف با شهري، باید هاي بافت در کالبدي مداخله هرگونه. باشد می بصري نامطلوب

  :دهد قرار نظر مد باید زیر را موارد اي همداخل چنین. گیرد انجام

 ). . . و مسکونی سرانه خدماتی، افزایش سرانه خدماتی، فضاهاي براي بیشتر آزادسازي سطوح (بافت در سکونت الگوي تغییر) 1

 تغییر) 4حادثه،  وقوع هنگام امدادرسانی منظور تسهیل به باز فضاي سرانه سطح افزایش )3ها، دسترسی تقویت و اصالح) 2

 حفظ )6سازي، مقاوم هدف با جدید ازهايس و ساخت) 5 خدمات، کمبود رفع الزم جهت هاي کاربري ایجاد و کاربري

 محیط آالینده عوامل حذف )9ناسازگار،  هايهمجواري رفع )8شهر،  کل با بافت پیوستگی ارتقاي و حفظ )7بافت،  یکپارچگی

 . زیست

 فرسودگی، فعر زمینه در توجهی قابل نتایج دتوان می فرسوده هاي بافت در کالبدي مداخله که است موارد نای هب توجه صورت در

   . )1389فرجی مالئی، ( باشد داشته پی در سکونت کیفیت ارتقاي و بافت توسعه

 هاي بافت در مداخله که است این باشد مدنظر همواره باید آنچه :اجتماعی دیدگاه از شهري فرسوده هاي بافت در مداخله. 2

 گیردمی خود به شهر که شکلی گفت توان می که آنجا ات. است ارتباط در جامعه فرهنگ با و است اجتماعی کامالً امري شهري

 اجتماعی هاي دگرگون خطر تواندیممداخله  براي مناسب يها هگزین و هاروش انتخاب رو این از. است جامعه فرهنگ تجلی
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. باشد شتهدا پی در را اجتماعی هاي سودآوري اقتصادي، هاي سودآوري جاي به و دهد کاهش را جمعیت جایی به جا از ناشی

 در مداخله که است مضمون این بیانگر افتاده، اتفاق نوسازي هايطرح و ها هبرنام قالب در شهري جوامع در تاکنون آنچه

 نوسازي باشد، مدنظر باید واقع در آنچه آنکه حال اندیشد،م کالبدي  فضایی سازمان ساماندهی به عمالً شهري هاي بافت

 که است امري این. یابد می هویت مکان و کندیم پیدا معنا مکان به تعلق احساس که است عیاجتما نوسازي در. است اجتماعی

 جنبه باشد، اختیاري امري آنکه از قبل ها،جاییبجا این. شود می انگاشته نادیده جمعیت هايجایی جابه در موارد بسیاري در

 دریافت ازاي در که ساکنانی. باشد داشته بر در را اختیاري یا ختهخودانگی اقدام تا اخراج از طیفی دتوان می که است یافته اجباري

-علی تعویضی، شهرسازي. باشندمی کار این انجام به مجبور واقع در نیز، هستند جایی جابه موافق خود میل مطابق تغرام

 دلیل همین به و اندیشدیمن بافت از شدگان اخراج آتی مکان به هیچگاه آن، بدون اهخو و غرامت پرداخت با خواه االصول،

 از که انجامدمی ها هحوم در ناپایدار و هویتبی شکل،بی رویه، بی سازهاي و ساخت گیريلکش به شهري هاي بافت در مداخله

 کالبدها و دیوارها این تعویضی، شهرسازي و هاجایی جابه در. یرندگمی قرار فرسوده يها بافت زمره در پیدایش روز اولین

 برپا که اندازه همان به ؛شود می پاشیده هم از که است بافت یک فرهنگی -اجتماعی سازمان بلکه ریزند،فرومی که نیستند

 این از ناشی اجتماعی گسستگی. بود خواهد دشوار جدید اجتماعی سازمان داشتن برپا است، ساده نو دیوارهاي ساختن

 . )1380هنرور،( انجامدمی. . . و هویتی ،شغلی روانی، رفتاري، هاي ناهنجاري به عمالً فروریزي،

 است، نکرده کمک مسئله حل به تنها نه ،)دارد وجود باال بسیار خطرپذیري که مواردي در جز(اجباري تخلیه و قهري برخورد

 چارچوب در باید را مسئله این با برخورد لذا. است افزوده نیز اجتماعی هايناهنجاري بروز و آن اجتماعی اثرات دامنه بر بلکه

 کنترل دیگر طرف از و افراد این انسانی حقوق حداقل رعایت بر تأکیدي طرف یک از که گرفت پی تدریجی اصالح يها سیاست

 خواهد طی را تکاملی روند تدریج به ،ها بافت این با برخورد در طلبانهاصالح يها سیاست. آنهاست اسکان مقوله مجدد هدایت و

 . کرد خواهد پیدا سوق انسانی و اجتماعی يها هسرمای تشکیل هاياستراتژي سمت به و کرد

 هاي بافت در مداخله هرگونه. است مردمی مشارکت امر ،باشد می اهمیت حائز ریابس شهري هاي بافت در مداخله در که اي هنکت

 در هاآن اغلب که است کرده داپی متفاوتی تعابیر مردمی مشارکت امروزه. رسدیمن نتیجه به ساکنان مشارکت بدون شهري، زنده

 ابعاد همه در خویش، مدنی حیات در شهروندان فعال شرکت یعنی آن، واقعی معناي به مشارکت. است ءتعبیر سو واقع

 . . . . و سیاسی اجتماعی، -اقتصادي

 خصوصی بخش ،)اتمقرر و معیارها قوانین، ضوابط، در نامنعطف اغلب( دولتی بخش بین چندسویه همکاري معناي به مشارکت

 در ناتوان اغلب مردمی نهادهاي و مردم یعنی عمومی بخش و ). . . و مقررات و ضوابط و قانون از گریزان سودطلب، اغلب(

 انعطافبی نظام در دگرگونی طریق از جز شد نخواهد میسر این و باشد می. . . و منعطف نوآور، مالی، و اجرایی سازماندهی

 . )همان منیع( عمومی بخش یافتن اعتبار و خصوصی خشب کردن نهادینه دولتی،

 يها هگرو اسکان فرایند در اصولی ییراتغت سري یک ایجاد دنبال به است، بوده مدنظر نیز مسئله اجتماعی ابعاد که مداخالتی در

 نیاز مورد يها هپروژ اياجر و همراهی جهت را الزم توان نیز درآمد کم مردم العم که گرددمی ایجاد ساختاري شهري، درآمد کم

 طریق از( اجتماعی يها هگرو هايتوانمندي بردن باال و )دولتی غیر( الزم نهادهاي ایجاد و سازيظرفیت با و بازیابند خود

 اجتماعی پیامدهاي. گردد مهیا نظر مورد اهداف تحقق جهت زمینه) . . . و اقتصادي اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، يها هبرنام

 :کرد بیان چنین این توان می را شهري فرسوده يها بافت در مداخله نوع این

 بافت، سکونتی شأن ارتقاي -1

 شهر، متن به حاشیه از بافت کردن گذر -2

 امر، متولیان و ساکنان بین متقابل اعتمادسازي -3

 ،)مالکیت و اقامت حق( سکونت امنیت حق تأمین -4

 گیري،تصمیم و سازيتصمیم فرایند در ساکنان مشارکت -5

 اجتماعی، تعامالت افزایش جهت بافت در باهویت و فعال سرزنده، مراکز یجادا - 6
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 بزه، و جرم بیکاري، کاهش -7

 توسعه، فرایند از حمایت جهت داوطلبانه غیردولتی هاي سازما تشکیل -8

 جوانان، و زنان ویژه به پذیرآسیب يها هگرو به خاص توجه -9

 . )1382مهندسین مشاور سبز اندیشان، (نش دا و مهارت توانایی، با متناسب هاي قابلی پرورش -10

 در اقتصادي تحوالت و شهرها کالبدي تغییرات میان متقابل ارتباط :اقتصادي دیدگاه از شهري فرسوده هاي بافت در داخلهم. 3

 و نپردازانظریه توجه پژوهش، محورهاي از یکی عنوان به امروزه المللی،بین حتی و ملی ،اي همنطق محلی، مختلف سطوح

. و هاپارك ها،خیابان ها، ساختما از هايهمجموع قالب در تنها شهرها است، مسلم که آنچه. است نموده جلب خود به را محققان

 پاسخگویی و هانوآوري گسترش تولید، عوامل تحرك ها،کارایی افزایش براي فرایندي محصول هامکان این. شوندنمی تعریف. . 

 سهم و داشته اقتصادي منشا شهرها کالبدي ساخت دیگر عبارت به. اندیافته توسعه و شده ایجاد نیانسا جوامع نیازهاي به

 . ) 1383اردشیري،( اند نموده ایفا کشورها اقتصادي توسعه تاریخ در را مهمی

 هايریزي نامهبر طریق از بتوان مواقعی در تا گرددمی موجب اقتصادي يها همؤلف و شهرها کالبدي يها ویژگی میان رابطه

 متقابل ارتباط. پرداخت کالبدي مسائل حل به اقتصادي هايریزي برنامه اجراي با یا و یافت دست اقتصادي اهداف به کالبدي

 اقتصادي بازتاب با شهرها کالبدي بافت در تالمداخ اغلب تا شود می موجب اقتصادي يها همؤلف و شهرها کالبدي ساختار میان

 صورت به زیر در. داشت خواهد پی در را اي هدور تغییرات و شده منعکس شهرها کالبدي ساخت روي بر زتاببا این. باشد همراه

 :گیردمی قرار بررسی مورد بافت در مداخله اقتصادي هايبازتاب از برخی اجمال

 شهرهاست کالبدي بافت در مداخله اقتصادي هاي بازتا مشهودترین از یکی زمین قیمت در تغییر :زمین قیمت در تغییر .

 تقاضاست افزایش طریق از امر این است؛ همراه زمین قیمت افزایش با ،ها بافت شده ریزي برنامه و آگاهانه تغییرات معموالً

 م حاصل شهري خدمات به دسترسی و محیط کیفیت ارتقاي طریق از یا و شهري اراضی به دسترسی بهبود نتیجه در که

 . )منبعهمان ( گیردمی صورت گردد،

 نقل و حمل هزینه در تغییر شهري، هاي بافت در مداخله اقتصادي هايب بازت از دیگر یکی :نقل و حمل هزینه در تغییر 

 سفرهاي در رفتاري الگوي بر تأثیر شهري، هايکاربري از برخی مکان تغییر جدید، رهايیمس ایجاد طریق از امر این. است

 گیرتصمیم بر نقل و حمل هزینه در تغییر. بیانجامد ونقل حمل هزینه کاهش یا ایشافز به دتوان می غیره و شهري درون

 آنجا از. دهدیم کاهش یا و افزایش را شهري هاي فعالیت عملکرد حوزه و گذاشته تأثیر اقتصادي يها هبنگا و مردم هاي

 در تغییر لذا نمایند، ایجاد هافعالیت ایرس با را ارتباط حداکثر هزینه، حداقل با تا کنندمی تالش شهري هايفعالیت که

  . )همان منبع( گردد منجر فعالیت محل جایی به جا یا و توسعه به دتوان می آنها عملکرد حوزه

 شود می مربوط شهري عملکردهاي کارایی به که اقتصادي يها همؤلف از دیگر یکی :شهري نواحی نسبی برتري در ییرتغ، 

 از برخی بهتر عملکرد موجب که شود می اطالق مکان یک يها ویژگی به نسبی برتري. است مکانی نسبی برتري عامل

 کنار قرارگیري نظیر دارند، وجود محل در طبیعی صورت به یا ها ویژگی این. شود می مکان آن در اقتصادي هايفعالیت

 به توجه با شهري هايفعالیت. زیربنایی خدمات ایجاد نظیر شوند،می ایجاد محل آن در مصنوعی طور به یا و دریا،

 رقابتی توان تیبتر بدین و نمایند انتخاب را مکان ترین مناسب تا کنندمی کوشش مکانی، نسبی برتري از ناشی يها هصرف

 اقتصادي کارایی تیبتر بدین و دهد تغییر را هامکان نسبی برتري دتوان می ها بافت در مداخله. دهند افزایش بازار در را خود

 . )همان منبع( دهد تغییر مناسب هايفعالیت جذب براي را آنها جاذبه یا و موجود هايالیتفع

 اکمتر افزایش موجب ویژگی این. هستند تمرکزگرا اصولی طور به شهري هايفعالیت :شهري هايتیفعال تمرکز در تغییر 

 و نگهداري هزینه عمومی، عوارض و مالیات ظیرن دیگري يها ههزین امر نای هک شود می شهرها مرکز در هافعالیت و جمعیت

 خواهد همراه به را غیره و زیست محیط آلودگی به مربوط يها ههزین انسانی، نیروي دستمزد به مربوط هزینه تعمیر،

 . )همان منبع( داشت
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 هايفعالیت جذب نتیجه رد و ها بافت این در گذارانسرمایه حضور جهت را زمینه دتوان می شهري، فرسوده هاي بافت در مداخله

 هايفرصت ایجاد این، بر عالوه. گرددمی منجر شهر مرکز در هافعالیت و جمعیت اکمتر کاهش به امر این سازد؛ مهیا شهري

 پذیرد صورت متفاوتی هايروش به تواندمی مداخله دیگر دیدگاه در. گرددمی افزوده ارزش ایجاد باعث ها بافت این در اقتصادي

 هاتفاوت تفسیر حیث از فقط نه بنديتقسیم این است ذکر شایان. کرد زیرتعریف شرح به کلی دسته پنج در را آنها وانت می و

 . )1386 حبیبی،(. است پرداخته نیز آنها میان هايشباهت تفسیر و بیان به بلکه باشد،می

 این. است زیست محیط شرایط کیفی یا کمی ارتقاي براي اقدامات مجموعه دربرگیرنده روش این :بهداشتی -حفاظتی روش -1

 که اقداماتی مجموعه در بنابراین. پذیردمی صورت پایداري به شهري هايناپایداري تبدیل پی در االصولعلی اقدامات

 خود معضالت رفع به بیشتر. . . و مذهبی جهانگردي، اقتصادي، دالیل به که شهرهایی( بزرگ شهرهاي هايشهرداري

 آید، حساب به شهري مرمت طرح نوعی باید اند،داده انجام " روزمره لمس قابل" بهبودهاي به حصول براي )اندکوشیده

 نامناسب، شهري يها ههست زدودن عمومی، فضاهاي تزئین و تجهیز تکمیلی، هايکشی خیابان براي که هاییطرح نظیر

 . گیرندیم انجام. . . و سبز فضاهاي ایجاد فاضالب، آشامیدنی، آب تأمین

 در فضایی شناسیزیبایی ارتقاي یا و نگهداري حفظ، براي اقداماتی مجموعه دربرگیرنده روش این :تزئینی -حفاظتی روش -2

 بافت با کالبدي پیوندهاي از آنها گسستن قدیمی، بناهاي دادن بهترجلوه. باشدمی بافت شهري معماري چهره و سیما پیکره،

 قدیمی التمح و شهرها در باز فضاهاي احداث شهر، داخل فقیرنشین و غیربهداشتی يها هلمح بردن بین از اطراف، مسکونی

 و هماهنگ ايروحیه و « مدرن»ايچهره آوردن وجود به و شهري نوسازي هايطرح به مربوط نو معیارهاي از پیروي به

 . است )روش این در( زیباسازي هدف با مترادف جهانی بزرگ شهرهاي با مشابه

 و قرارگرفت توجه مورد شهري وسیع هايتخریب دنبال به دوم، جهانی جنگ از پس ابتدا روش، این :شهري بازسازي روش -3

 نیز شهري مناطق سایر به آن دامنه ملی غرور ساختن نمایان منظور به سپس و شد مطرح جنگ از دیدهآسیب مناطق براي

 کالم، دریک و شهري حیات کردن زنده عادي، حالت به برگشت ،فضا به فعالیت بازگردانیدن روش، این از هدف. شد کشیده

  تاریخی و فرهنگی هايهدف و هاخواست با رابطه در بیشتر که است روشی روش، این. است شهري فضاي سازيزنده باز

 دست از نچهآ بقاي حفظ و گذشته فضایی ازمانس عینی و مستقیم کاربرد به مربوط مسائل با کمتر و گیردمی انجام سیاسی

 . )همان منبع( است اساسی وجه دو دربرگیرنده شهري بازسازي روش. پردازدمی است، یافته نجات مردم و زمان

 ورشو، بازسازي. شود می گفته مو به مو بازسازي بافت، )قبلی( گذشته وضعیت با مطابق بازسازي :مو به مو بازسازي 

 کامالً صورتی به مردم نظر به توجه از پس شده، یکسان خاك با شهر نای بازسازي. باشدمی زمینه این در بارزي مثال

 صورت لهستان کشور ملی غرور احیاي منظور به جنگ از بعد )میالدي هفدهم قرن وضعیت( گذشته وضعیت با منطبق

  . پذیرفت

 طوري به شود،می رضهع شهر از جدیدي تصویر و چهره گذشته، با انقطاع در بازسازي در :گذشته با انقطاع در بازسازي 

 بافت به جدیدي هايفعالیت روش، این در. گرددمی آن جایگزین جدیدي چهره و شده پاك بافت گذشته چهره که

 فعالیت نظرگرفتن در با روش، این در. گیردمی لکش آن همراه به نیز جدیدي شهري فضاي و بافت و گرددمی منصوب

 اقدامات در. گرددمی قطع قدیم بافت فعالیتی و کالبدي مفاهیم با بافت، ارتباط جدید، فضاي آن دنبال به و جدید

 . است توجه شایان بسیار برکالبد فعالیت یا و لکش بر محتوي سلطه روش، این به مربوط

. است بافت کالبدي فرساینده عوامل تقلیل و اقتصادي وضع تقویت روش، این عمده هدف :موضوعی -موضعی مداخله وشر -4

 مسئوالن با مستقیم رابطه در شهري مرمت هدف و اندیشه با همراهی در ساکن، مردم نیازهاي و اولیه شرایط وشر این در

 . است شهري معماري تفکر روش، این در غالب تفکر. گیردمی قرار شهري مرمت اصلی پایه شهرسازي و شهر

 

1-Richardson 
2-Etienne Cabet 
3-Joseph Proudhon 
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 مسائل به توجه با کهن بافت دادن مسائل قرار توجه مورد شهري، مرمت جامع روش طرح از هدف :ريشه مرمت جامع روش -5

 برخوردها با که است آن اعتقاد بر روش، این در. باشدمی شهر کل نوسازي براي جامع روش تدوین و ارائه قالب شهر در کل

 اروپا در 90 و 80 دهه در روش این از استفاده. پرداختشهر  کهن يها بافت سازيزنده باز به توانموضعی نمی مداخالت و

 . گرفت قوت

فرجی ( :باشندمی زیر موارد شامل چهار دسته این. تقسیم کرد عمده چهاردسته توان بهمی را شهري يها همداخل دیگر دیدگاه از

 . )1389مالئی، 

 ازهدف . است 3پرودون و 2کابه ،1ریچاردسون نوزدهم نظیر قرن شهرسازان يها هنظری از مداخله متأثر نوع این :نوگرایانه مداخله

 به این رسیدن منظور به. است شهر سطح زیبایی در بردن باال و کارایی افزایش مت،الس سطح بهداشت و ارتقاي مداخله، نوع این

 :نظیر مشکالتی و مسائل رفع رد مداخله سعی نوع این. کندمی معرفی ابزارکار به عنوان را فن و علم نوگرایانه، مداخله اهداف،

 عدم شهر، کهن بافت در بخصوص حد، از بیش هاي_ماکتر وجود شهر، در نظم نبود شهري، هايفعالیت در آشفتگی وجود

 گذشته به نگاه در را تکالمش این تمام ریشه اگرچه،. دارد شهري مناظر در زیبایی نبود و سبز فضاي و نورکافی از برخورداري

 . داندمی فن و علم از صحیح استفاده عدم و داشتن

 و 2سیت موریس ،1کین راس چون نوزدهم قرن شهرسازان پیش هاينظریه از متأثر مداخله نوع این :گرایانه فرهنگ مداخله

 اشکال اساس بر شهر رشد بر تکیه شهر، در گذشته فرهنگی يها ارزش کردن زنده مداخله، نوع این از هدف. است 3آنون ریمون

 به دادن ارزش ارزش، با يها بافت در تصرف و دخل رسیدن حداقل به کهن، شهرهاي شناختی زیبایی يها ارزش به توجه کهن،

 . باشدمی شهرها در آرامش و جذابیت میزان بردن باال و کل

 مداخله. باشدمی بعد به میالدي بیستم قرن شصت دهه شهرسازي يها هنظری از متأثر مداخله نوع این :فرانوگرایانه مداخله

. بکاهد فوق مداخله نوع دو تفریط و افراط از که باشد گرایانه فرهنگ مداخله و نوگرایانه مداخله از تلفیقی تواندمی فرانوگرایانه،

 . است شهر فضایی -کالبدي هايدگرگونی درکنار کهن بافت پود و تار حفظ مداخله، این اصلی محور

 که است میالدي بیستم قرن يها هده آخرین مشارکتی شهرسازي يها هنظری از متأثر اخلهمد نوع این :گرایانه مردم مداخله

 نوع هر اصلی مخاطبان گرایانه، مردم مداخله. است شهر فضایی سازمان تغییرات در مردم مشارکت میزان بردن باال آن، هدف

 داشت توجه مردم نظر به باید اي،مداخله هرگونه از قبل بنابراین. داند می عمل مورد يها همحدود ساکنان و مردم را اي مداخله

 به. بیندمی تکامل در را تداوم نظریه گرایانه،مردم مداخله. پذیرد صورت مردم همکاري با بافت در مداخله آنها، بررسی از پس و

 هايطرح خلق بخصوص ن،آ خلق به نه و اندیشندمی شهري فضاي درك به اینان. دارد آینده به رو و گذشته در سر دیگر سخن

 در را اساسی نقش مردمان آن، در که ریزي برنامه. اندیشدمی ریزيبرنامه به طراحی از بیش گرایانه،مردم مداخله. ثابت و صلب

  . )1383سیدبکایی،(نندکمی بازي شهري سازماندهی
  

  مفهوم سرمایه اجتماعی.  2

 در را اي تازه دریچه منظر این از و شده اقتصادي و اجتماعی علوم حوزه اردو اخیر هاي سال در که است اي واژه اجتماعی سرمایه

   دانشمندان و نظران صاحب توسط وسیعی مطالعات زمینه این در. است گشوده اقتصادي و اجتماعی مسائل یابی علت و تحلیل
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 ،)1981(7ویلیامسن ،)1980(6پرات بن) 1970(5لوري ،)1961(4جاکوب جین همچون پردازانی نظریه و گرفته صورت علوم این

 تعاریف) 1990(12فوکویاما فرانسین و) 1980(11پیر بوردیو ،)1970(10پاتنام رابرت ،)1966(9کلمن جیمز ،)1983(8بیکر

  .اند کرده ارائه اجتماعی سرمایه از متعددي

 را مفهوم این و است داده به دست اجتماعی سرمایه از منظمی تحلیل)  1998(  13پورتز زعم به که است کسی اولین بوردیو

 شبکه یک مالکیت به که مربوط است بالفعلی یا و منابع بالقوه انباشت حاصل اجتماعی سرمایه «: است کرده تعریف چنین

 کلمن )1985 ،بوردیو( »شودمی ایجاد گروه یک در عضویت با که است افرادي ر بیند شده نهادینه بیش و کم روابط از بادوام

 میان افراد روابط در اجتماعی، سرمایه است معتقد وي گیرد،می نظر در اجتماعی سرمایه آورنده پدید ا ر سازمان اجتماعی

 تسهیل را کنش که شود اي دگرگونشیوه به افراد میان روابط که آیدمی وجود به اجتماعی سرمایه موقعی و یابد می تجسم

 موجب که است اجتماعی سیستم در موجود هنجارهاي مجموعه« اجتماعی فوکویاما سرمایه)  1377 ،کلمن جیمز(. نماید

را تعریف  »گرددمی ارتباطات و تبادالت يها هسطح هزین آمدن پایین موجب و گردیده جامعه آن اعضاي همکاري سطح ارتقاي

  .)1999فوکویاما،( می کند

 جمعى ها ارزش این. دانداجتماعى مى ىها هشبک از حاصله ىها ارزش را اجتماعى سرمایه بحث در اصلى محور پاتنام

 سرمایه. گیرند بکار را آنها تعامالت در و رسانده ظهور به را آنهااجتماعى  روابط در دارند تمایل و هستند آشنا آن با مردم است،

 اعتماد، که شودمى شامل را کیفى خاص اختیارات از وسیعى گستره بلکه نیست عاطفى و گرم ل احساساتشام فقط اجتماعى

 .(Putnam ,2000) باشد ت اجتماعى ارتباطا محصوالت از تواندمى تعاون و یابىاطالع متقابل، کنش

 با همچون،آشنایى رسانىاطالع انهاىجری) الف: از عبارتند نمایدمى عمل آنها طریق از اجتماعى سرمایه که هایىکانال

 ارتباطى ىها هشبک در متقابل ازکنش حاصل هنجارهاى) ب. غیره و مجادالت و فکرى تبادالت کاندیداتورها، با آشنایى مشاغل،

 طریق سرمایه از اصلى هاىکانال از هم و است اجتماعى سرمایه مروج هم که جمعى اعمال) ج. گروهى برون و گروهى درون

 بین چهره به چهره ارتباط برقرارى"ذهنیت تبدیل) د گیردمی بهره اجتماعى»  من«  به»  ما«  تقویت هاىمشارکت و توحد

  .)1385 ،اختر تحققی( هستند ارتباطى ىها هشبک توسط برقرارى شده بومى، افراد

  شده  واقع  فراوان  و با اقبال  مطرح  آفرین  توفیق  اهرم  یک  عنوان  دارد به  شناسانه  جامعه  اي صبغه  که  اجتماعی  سرمایه 

کرد   تعریف  غیررسمی  يها ارزشاز هنجارها یا   معینی  وجود مجموعه  عنوان  به  توان می  سادگی  را به  اجتماعی  سرمایه« .است

  خود باعث  خودي  و هنجارها به ها ارزشدر   مشارکت. هستند  سهیم  مجاز است  میانشان  و تعادل  همکاري  که  گروهی  اعضاي  که

 . )1379فوکویاما،( باشد  منفی  يها ارزش  است  ممکن ها ارزش  نای هچرا ک ؛گردد نمی  اجتماعی  تولید سرمایه

 بالقوه ظرفیت ،انتظارات و تعهدات:  شامل کند ایجاد سودمند ايسرمایه  منابع تواندمی که را اجتماعی روابط از برخی کلمن

 به اشکال ضروري از را مدنی هايمشارکت اجتماعی، سرمایه عناصر بررسی در پاتنام. داندمی و ایدئولوژي هنجارها ،اطالعات

 منافع جهت در شهروندان احتمال همکاري باشند تر متراکم اي جامعه در ها هشبک این هرچه که است معتقد و آوردمی شمار

 معامله قوي هنجارهاي. یابد افزایش ايمعامله هر در بالقوه عهدشکنی يها ههزین که گرددمی باعث و است بیشتر متقابل

 مشارکت يها هشبک و بخشد بهبود افراد بودن اعتماد قابل مورد در را اطالعات جریان و را تسهیل ارتباط کند، تقویت را متقابل

 .)1380 پاتنام،(است همکاري در پیشینیان موفقیت مدنی تجسم

 نام اجتماعی سرمایه شناختی و ذهنی عناصر عنوان به نیز اعتماد و  متقابل معامله هنجارهاي از هايمشارکت بر عالوه پاتنام 

 به  گرایش بعد دارد، به د وجو اجتماعی سرمایه از پاتنام و کلمن یو، بورد تعریف در که عناصري بر عالوه فوش و افه. برد

  .)2002 ،فوش و افه(ُ نموده است توجه نیز اشاره و آگاهی

  و عمومی  نهادي  اشکال  افراد به  بین  و غیررسمی  شخصی  از روابط  در فرایند انتقال  که  است  اي اعتماد مسئله  نظر سلیگمن  به«

 اداعتم .)1383ازکیا و غفاري (». است  محصور گردیده  شده  انباشته  متقابل  و مبادله  قرارداد، قانون  بوسیله  که  در فضایی  شده

 این قدر هرچه و دهند انجام اند، نموده تعهد یا اندکرده اظهار که را چیزهایی دیگران دارند انتظار افراد آن در که است وضعیتی

 معامله ايهنجاره منبع دو از ناشی را اجتماعی اعتماد پاتنام رودمی باالتر اعتماد سطح باشد، بیشتر دیگران به ما اطمینان
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 ،باشد باالتر ايجامعه در اعتماد سطح هرچه و کندمی تسهیل را همکاري که داندمی مدنی مشارکت يها هشبک و متقابل

 بیشتر اجتماعی سرمایه هرچه تیبتر این به و کندمی ایجاد را اعتماد نیز همکاري. بود خواهد بیشتر هم همکاري احتمال

 بیشتر افراد تعامل چه هر ،پاتنام نظر از. یافت خواهد زایشاف مادي، سرمایه برخالف ،کاهش و استهالك جاي به شود استفاده

- چرخ اعتماد و کنندمی پیدا اعتماد براي بیشتري يها ه انگیز و آورندمی دست به یکدیگر درباره بیشتري اطالعات آنها ،باشد

 اعتماد شعاع نوعی داراي ندهست اجتماعی سرمایه مظهر که را ییها هگرو همه فوکویاما. زندمی روغن را اجتماعی حیات هاي

 . کندعمل می آنها میان در همکاري هنجار که است موجود ییها ه گرو هر در افراد از هاي حلق که داردمی بیان و داند می

 نیز آنشتاین و) 1379کولن،(دانند می قدرت راستین شدن دموکراتیزه نشانه را اجتماعی مشارکتبسیاري از اندیشمندان 

 کنار اقتصادي سیاسی فرایند در حاضر حال در که را شهروندانی آن به سبب که داندمی قدرت مجدد توزیع وعیرا ن مشارکت

 در و توسعه مفهوم با مرتبط را مشارکت پل ساموئل. شوند داده کت شر آینده در تدریج به تا سازد می اند قادرشده گذاشته

از  سهمی صرفاً نکه آ جاي به مندانبهره آن در که فعال است راینديف محلی مشارکت : کندمی تعریف گونه این محلی سطح

 توسعه، در مدرن نظریات به عنایت با. گذارندمی تأثیر توسعه يها هپروژ اجراي و گیريجهت بر کنند، دریافت طرح مزایاي

که  داوطلبانه و آگاهانه تاري استرف و جمعی خرد بر مبتنی است فرایندي مشارکت، : نمود تعریف گونه این توانرا می مشارکت

 براي سود و منافع تقسیم ،کنترل و ارزیابی اجرا، مدیریت، گیري،تصمیم و ریزيبرنامه ابعاد همه در نفعذي افراد همه شرکت

 براي معیاري سازد،می روشن را مفهومی مشارکت چارچوب که آن بر عالوه بعد پنج گیرد اینبر می در را هدف به رسیدن

 بین. است کارانه فریب مشارکت و ناقص مشارکت واقعی،غیر مشارکت مشارکت نمادین، از واقعی مشارکت تمایز و جشسن

 اجتماعی سرمایه آیا اینکه بر مبنی به سوالی پاسخ در پوتنام حتی و دارد وجود تنگاتنگی رابطه اجتماعی سرمایه و مشارکت

 دهدمی پاسخ چون ،نیستم قائل اجتماعی سرمایه و مشارکت بین چندانی تتفاو برعکس، من یا شودمی مشارکت افزایش باعث

 اینها و است اجتماعی سرمایه دیگري براي بیان تنها دارد اشاره مختلف اجتماعی يها هشبک در مردم شرکت به که که مشارکت

  .)1388زند رضوي،( هستند رفتار یک براي متفاوت واژه دو

 در که چیزي هر به توجه و سیاسی و اجتماعی زندگی به حساسیت نسبت و عقاید ار،افک مجموعه شامل هآگاهی و توج

موضوعات  کردن دنبال در نسبی ضعیف تمایل فردي بالقوه شکل به مربوط که شودمی عمومی اطالق امور به معنا ینتر وسیع

 باعث که است مدنی مسئولیت تر فعال شکل و ضروري شناختی شرط پیش و بوده چاپی و الکترونیکی يها هرسان در مشترك

 نگرش گیريشکل و تفاوتی بی پوشی،چشم وضعیت شناختی توجه و آگاهی مقابل نقطه و شودمی نگرانی دل و منديعالقه

  .)2002 ،فوش و افه(ُاست طلبانه فرصت

  ارتباط بین بهسازي و نوسازي بافت فرسوده تاریخی و سرمایه اجتماعی. 3

 يها هشبک ضعف و همچون فقدان محیطی مشکالت و اجتماعی عوامل و طبیعی عوامل اثر در و زمان مرور به شهري يها بافت

 فرسودگی دچار عمومی و رفاهی خدمات کمبود حرکت سواره، براي پذیري نفوذ عدم و دسترسی يها هشبک ضعف زیرساختی،

 با عناصر وجود شهر، مرکز به نزدیکی همچون ها تباف این در کالبدي و ي اجتماعیها ارزش وجود دلیل به همچنان اما اندشده

 که است تاریخی ضرورتی مناطق این احیاي و بوده توجه مورد آن اصلی ساکنان میان در تعلق حس نوعی معماري، وجود ارزش

 از شهري فرسوده يها بافت به پویایی زندگی و گرداندن باز و گرفته قرار اهمیت و توجه مورد شهرها جامع ریزيبرنامه در

 و هاپیچیدگی داراي متعدد يها هجنب علت به تاریخی يها بافت با مشکالت رویارویی. است شهري مدیران يها هدغدغ ترین مهم

 منداي بهرهویژه اهمیت و حساسیت از را خصوص این در عملی اقدام و گیريتصمیم و ریزيکه برنامه است هاییظرافت

 آمدن پایین جهت مردمی در نیروي از توان می ها بافت این در گذاريسرمایه در موجود هايدیتمحدو انواع به توجه با. سازد می

 و فعال هايمشارکت از غنی سابقه داراي که است کشوري ایران. کرد استفاده هاطرح کیفیت بردن باال و اجرا هزینه و زمان

 نرفته فراتر محالت سطح از گاه هیچ هامشارکت این دي،استبدا هايحکومت وجود علت به بوده که ايمحله سطح در خودجوش

 به توجه عطف پویا، و مشارکتی فعال فرهنگ یک به نیل جهت لذا است، نداشته وجود تکامل به رو و پایدار مستمر، صورت و به

  . )2008کمالی خواه، (باشد  رهگشا دتوان می تعلق حس تقویت زمینه عنوان به محلی بسترهاي
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 تسهیالت فقدان علت به اما متاسفانه ،است ضروري محلی ساکنان حضور و خودجوش، زنده صورت به بافت فظح منظور به

علل  به تنها آگاهی، بدون و محل با بیگانه افراد و مهاجرت کرده قدیمی و اصیل خانوارهاي آن، نشدن و معاصر بافت در زندگی

 اي مرده جسم را همچون بافت کل ناگزیر بافت، کنندگانمرمت و اندهساکن شد آن در )بها اجاره و ملک پایین ارزش(اقتصادي

  پردازند می کالبد به تنها ندارد، محله و اجتماعی اقتصادي وضعیت با هماهنگی که تقلیدي يها هشیو از استفاده با و نگرندمی

 تغییر کالبدي آن نوسازي و بعد یک اب را نوسازي شهري ابعاد شهري، توسعه در مهندسی شدن رویکردهاي حاکم متأسفانه اما

 جدایی ناگوار نتایج و شده سپرده فراموشی به. . . اقتصادي و فرهنگی، - اجتماعی عوامل شرایطی در چنین، است بدیهی. داد

 و ها بافت این ساکن مردم بودن مشارکت رنگ کم. است بروز کرده بوده، دولت معموالً که آنان حامی و سازندگان مردم از

 از و استفاده نباشند شهر جمعیتی نیازهاي جوابگوي مناطق تا این گردیده باعث محالت این براي نامناسب هاياز طرح تفادهاس

  . )1389مومنی، (شود تر کمرنگ شهر ناموزون فیزیکی توسعه از براي جلوگیري ايوسیله عنوان به ها بافت این

 نتایج

 در. است شهروندان مشکالت زیستی و مسائل حل براي بهینه هايحلتن راهیاف شهري، هاي بافت در مداخله هدف اصوالً

 به توان مین فرهنگی شهروندان و اجتماعی -اقتصادي به ساختارهاي توجه بدون اصوالً شهر، کالبدي یا هاي فیزیکیریزي برنامه

 . زد دست و بنیادي اساسی اقداماتی

 باید آنچه. ه نقش فعال آن ها در تمام مراحل نوسازي مهم و ضروري استهمانطور که مالحظه شد، جایگاه مردم و توجه ب

. است ارتباط در فرهنگ جامعه با و است اجتماعی کامالً امري شهري هاي بافت در مداخله که است این باشد همواره مدنظر

 از قبل بنابراین. داندعمل می مورد يها همحدود ساکنان و مردم اي رامداخله نوع هر اصلی مخاطبان گرایانه نیزمداخله مردم

  . صورت پذیرد مردم همکاري با بافت در مداخله بررسی آنها، از پس و داشت توجه مردم نظر به اي، بایدمداخله هرگونه

با توجه به اصول فوق و برمبناي مبانی نظري ارائه شده، ابتدا مدلی براي سنجش سرمایه اجتماعی تدوین شده و با سنجش این 

سرمایه موجود راهکارهایی جهت نوسازي بافت فرسوده محله آخوند با توجه به پتانسیل  غیر در نمونه مورد مطالعه، نهایتاًمت

 . گردداجتماعی در آن ارائه می

 1را در قالب جدول شماره  سنجش سرمایهمدل نظري  توان می، سلسله مراتبی سرمایه اجتماعی و با توجه به مفهوم چندگانه

در هاي مختلف سنجش سرمایه اجتماعی در این مدل سعی بر این بوده که موارد حاصل از نتایج بررسی تئوري. نمودتبیین 

در سه سطح شکل گرفته اد در خت ارزش سرمایه اجتماعی ایج این نمودار بر اساس رویکرد از باال به پایین و. نظر گرفته شود

. باشد مین گذاريگیري وارزشرار دارد این مفهوم در این سطح قابل اندازهسرمایه اجتماعی ق ،در سطح اول درخت ارزش. است

آگاهی و  یاجتماع اعتماد ،یمشارکت اجتماعتحت عنوان سه شاخص ي سرمایه اجتماعی هاي اصلی سازندهدر سطح دوم معیار

  . هایی جهت سنجش تعیین گردیده استدر نظر گرفته شده است و سپس در سطح بعدي معرف و توجه
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  حاضر مطالعه در سنجش سرمایه اجتماعی تحلیلی مدل - 1جدول 

 ردیف متغیر شاخص تعریف عملیاتی

 به طور کلی مردم چقدر قابل اعتمادند

 اعتماد عمومی

اعتماد 

 اجتماعی
1 

 به همسایگان خود چقدر اعتماد دارید

 مردم تا چه اندازه به قول و قرار هاي خود عمل می کنند

 مردم محله تا چه حد در حفظ و نگهداري اموال عمومی محله کوشا هستند

به ) . . . خرید و ،سفر( ك آنتر مردم تا چه حد در زمینه سپردن منزل در زمان

 همسایگان خود اعتماد دارند

 مردم تا چه اندازه به حفظ و نگهداري وسایل امانت گرفته شده پایبند هستند

ي نگهداري کوتاه مدت فرزندان خود تا چه حد به همسایگان اعتماد مردم برا

 دارند

 مردم تا چه اندازه با نهاد هاي اجتماعی در محله خود آشنا هستند

هیات  ،شورایاري محله( و نهاد هاي اجتماعی  ها همردم تا چه اندازه با عملکرد گرو اعتماد نهادي

 نداعتماد دار)  . . . امنا ي مسجد و

انجمن ها و نهاد هاي اجتماعی محلی تا چه حد  ها، همیزان شرکت مردم در اتحادی

 مشارکت رسمی باشد می

مشارکت 

 اجتماعی
2 

 تعداد نهاد هاي محلی در محله مذکور چه میزان است

افراد محله در طول یک سال گذشته همسایه و هم محلی هاي خود را در انواع 

(  غیررسمیمشارکت  زندگی تا چه حد کمک کرده اندفعالیت هاي روز مره 

 اي، هخیری ،همیارانه

در یک سال گذشته شرکت داشته  اي هافراد تا چه میزان در انواع کمک هاي خیری )مذهبی 

 اند

 میزان شرکت افراد در انواع مراسم و مناسک دینی چگونه بوده است

 چگونه است محله یاري شورا وظایف و اعضا انتخاب نحوه از اطالع میزان
 و عمومی امور به آگاهی

 اجتماعی

 و آگاهی

 توجه
 باشد میتا چه حد  محله درون شهرداري عمرانی يها هپروژ از آگاهی میزان 3

 دنمی کنمشارکت  زانیمدر صورت برگزاري انتخابات محلی به چه مردم 

  1390نگارندگان، تابستان : ماخذ          

  

با توجه به ساختار سلسله مراتبی مدل فوق، براي تعیین اهمیت نسبی هریک از متغیرها نسبت به سایر متغیر هاي هم سطح 

هاي انجام بهره گرفته شده و بر اساس تحلیل Expert Choice افزار نرم، از AHPآن، بر مبناي فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 دهنده نشان ضرایب این واقع در. کنید به دست آمدمالحظه می 4که در نمودار شماره  )α(، ضرایبی )3تا  1نمودارهاي (شده 

  . است سطح باالتر آن متغیر متغیر بر شده مشاهده متغیرهاي از یک هر میزان تأثیرگذاري

  

  

  



 

 ١٥

  Expert Choiceافزار  ضریب اهمیت معیارهاي سرمایه اجتماعی در نرم -1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

    

  نگارندگان: ماخذ                

  

  Expert Choice افزار ضریب اهمیت زیر معیارهاي اعتماد اجتماعی در نرم- 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نگارندگان: ماخذ                  

  

  Expert Choice افزار ضریب اهمیت زیر معیارهاي مشارکت اجتماعی در نرم-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گارندگانن: ماخذ                    
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به دست آمده که نشان از صحت اوزان  )0. 0(برابر با  )Inconsistancy Ratio(، ضریب ناسازگاري افزار نرمبر اساس محاسبات 

و همچنین با توجه نتایج حاصل از روش تحلیل عامل اکتشافی نیازي به تغییر چارچوب مدل و جابجایی  باشد میتعیین شده 

  . طرح شده تا پایان پژوهش ثابت در نظر گرفته شده استها نبوده و مدل مبنديدسته

  

  متغیرهاي مدل در هر سطح نسبت به یکدیگر) وزن(ضرایب اهمیت - 4نمودار 

  
  1390نگارندگان، تابستان : ماخذ         

  

 بحث و نتیجه گیري

د خانوارهاي محالت و با استفاده از روش تدوین گردیده و با توجه به تعدا اي هبر اساس مدل به دست آمده در مرحله قبل، پرسشنام

هاي درون هر محله و سپس مجموع تعداد گیري جمع تعداد خانوارحجم جامعه مورد اندازه. تعیین گردید ها هکوکران، تعداد نمون

ته شد و با ضریب در نظر گرف 1. 0خوانوارهاي محالت مد نظر قرار گرفت سپس با توجه به فرمول کوکران مقدار خطاي متغیر قابل تحمل 

 : و با توجه به معلوم بودن حجم جامعه نمونه از فرمول زیر بهره گرفته شد  t 96 .1=و   p=q=0. 5درصد و  95اطمینان 

  

  

  

  

n    =حجم نمونه، N  =کل جامعه آماري، t
تقریب در براورد =  d2 ،کمتر باشد 05. 0از  زمانی که سطح معنی داري t مقدار =  2

پرسشنامه  عدد 95با توجه به محاسبات فوق تعداد . باشد میاحتمال عدم صفت  =  qاحتمال وجود صفت و =  p ،عهپارامتر جام

  . در محالت توزیع شد

سرمایه اجتماعی  امتیاز میانگین آزمون این از استفاده با. شد استفاده ايتک نمونه Tاز آزمون  سنجش سرمایه اجتماعی جهت

 5 طیف روش بر مبتنی گذاري سواالت پرسشنامهشیوه ارزش. بدست آمد  1 > 929. 1>  5ند به صورت کلی در محله آخو

 میزان ینتر کم دهنده نشان 1 امتیاز. شد داده اختصاص ها به پاسخ 5 تا 1 يها هرتب اساس این بر و بوده لیکرت یمقیاس

 نظري میانه 3 عدد تیبتر این به. است رضایت نمیزا ینتربیش دهنده نشان 5 امتیاز و مربوطه از سؤال ساکنان منديرضایت

  . باشد می هاپاسخ

مندرج در  سطح باالتر، به نتایج) وزن(همیت و ضرب اعداد به دست آمده براي هر سطح در ضریب ا ها هبا تحلیل پرسشنام

  . یابیمدست می 2جدول شماره 

  

  
  



 

 ١٧

  نتایج استخراجی از پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی -  2جدول 

ام ن

  محله

سطح 

 اول

 سنجش سرمایه

1<Mean<5 
 دوم سطح

 سنجش سرمایه

1<Mean<5 
  سطح سوم

 سنجش سرمایه

1<Mean<5 

محله 

  آخوند

سرمایه 

  اجتماعی
2 .226  

اعتماد 

  اجتماعی
2 .286  

  556. 2  اعتماد عمومی

  744. 1  اعتماد نهادي

مشارکت 

  اجتماعی
2 .18  

  785. 1  مشارکت رسمی

  972. 2  ررسمیمشارکت غی

  077. 2  آگاهی به امور عمومی و اجتماعی  077. 2  آگاهی و توجه

  1390نگارندگان، تابستان : ماخذ 

  

میزان سرمایه  از حد متوسط بودن تر نشانگر پایین)  1> 226. 2 >5( نتایج حاصل از پژوهش  ،2شمارهبه جدول  استنادبا 

بیانگر نیاز با توجه یه قدمت و هویت باالي این محله، ن امر ای هک باشد می) کنینسا پاسخبا توجه به ( جتماعی درمحله اخوندا

دهد سرمایه اجتماعی در محله از طرف دیگر تصویر کلی به دست آمده نشان می. باشد می هدر محل ن مسئلهای هتوجه بیشتر ب

  . مودآخوند در حدي هست که بتوان از این پتانسیل در نوسازي بافت محله استفاده ن

رین وضعیت را داراست که خود به دو دسته اعتماد عمومی و نهادي تتماد اجتماعی بهعهاي سرمایه اجتماعی، ادر بین شاخص

و هم محلی  ها هبه عبارت دیگر اعتماد مردم به همسای. اعتماد عمومی وضعیت بهتري از اعتماد نهادي دارد. شود میبندي دسته

که . باشد می، . . . ها وهاي اجتماعی محله مانند شورایاري، هیات امناي مسجد،انجمنا به نهادههایشان بیشتر از اعتماد آن

ها هیچگونه ی از مردم با وجود این گونه نهادو اینکه به نظر برخ باشد میها در جلب اعتماد مردم نشان از ضعف اینگونه نهاد

براي سنجش چنین  ها پژوهشبرخی . جا الزم به توضیح استنکته دیگري در این. تغییري در محله شان بوجود نیامده است

ها کاري نداشته و و هش حاضر با تعداد اینگونه نهاددهند درحالیکه پژهاي عمومی موجود را مالك قرار میتعداد نهاد ،شاخصی

حله زیاد باشد، تا زیرا معتقدیم هرچند تعداد نهادهاي عمومی یک م میزان شناخت مردم از آن ها را مالك قرار داده است،

. یه اجتماعی محله کمکی نخواهد کردها حضور نداشته باشند، به سرماومی مردم را نداشته و مردم در آنوقتی که اقبال عم

اینگونه ارزیابی کرد که با فرسوده شدن بافت، ساکنین قدیمی  توان میاز حد متوسط بودن شاخص اعتماد اجتماعی را  تر پایین

  . باشندغریبه میبا یکدیگر بیشتر افراد داده و درنتیجه د مهاجر غیر بومی خود را به افراشهر و محله جاي 

اگرچه هردو . تقسیم شده است غیررسمیو  یبعد از اعتماد، شاخص مشارکت اجتماعی وجود دارد که به دو زیرمجموعه رسم

ت دیگر عباربه . نتایج به دست آمده در اعتماد است ها مشابهرزیابی شده است ولی تفاوت بین آناز میانگین ا تر مورد پایین

به مراتب بیشتر از . . . ، فعالیت هاي خیریه وها همانند مراسم مذهبی، کمک به همسای غیررسمیهاي مردم در بخش مشارکت

هم است زیرا ار ماین مورد بسی. باشد می. . . مشارکت آن ها در بخش رسمی یعنی انتخابات محلی، فعالیت در شوراي محله و

ي محلی و نوسازي بافت ها ههاي عمومی محله و شهر در استفاده از حضور شهروندان و ساکنین محله در پروژنشانگر ضعف نهاد

اید باشد ولی به هر حال بها اگاه بودن مردم از این نهادها وهمچنین اندك بودن این نهادنا شاید مشکل اصلی . باشد میفرسوده 

که پایگاه محکمی در بین  –) ع(هاي موجود در محله مانند آستانه امامزاده سلطان سید محمد ز پتانسیلبه آن توجه شده و ا

  . استفاده نمود –مردم دارد 

اگاهی به امور عمومی واجتماعی در محله آخوند . ي داردتر هاي دیگر وضعیت نامطلوبشاخص آگاهی و توجه نسبت به شاخص

عنوان ه ب يافراد نبود مکان ها و، اطالع رسانی نامناسب در محلهبه  توان میله دالیل آن و از جمضعیف ارزیابی شده است 

  . اشاره نمود. . . و ها نهادضعیف و نه چندان موفق  عملکرد، هان نهادای هنسبت بمسئول براي اگاه کردن مردم 

عدم توجه  ن ارزیابی نمود که از یک طرفچنی توان میآخوند نتایج حاصل از سنجش سرمایه اجتماعی در محله  پس از بررسی

ي نوسازي محله باعث تضعیف سرمایه اجتماعی در محله شده و از طرف ها هها درپروژقش و جایگاه مردم و شرکت دادن آنبه ن
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 هاي بهسازي ود مزید علت دلیل عدم موفقیت طرحتوان میي از آن خود گیر بهرهعدم توجه به ارتقاء این مهم و عدم دیگر، 

  . ي فرهنگی باشدها ارزشك هر چه بیشتر ساکنین قدیمی این محله و کم شدن تر نوسازي جاري درون محله و

بدین معنی که اگرچه سرمایه اجتماعی موجود در محله آخوند . شود مییید أگفت فرضیه تحقیق تا حدي ت توان میدر نهایت 

هاي سرمایه اجتماعی، به خصوص دو مورد اعتماد عمومی و یرمعیارنشده ولی با توجه به زقزوین در حد انتظار ارزیابی نشده 

له فرسوده مح هاي بافتن پتانسیل درحدي هست که از آن براي نوسازي و بهسازي ای هشویم ک، متوجه میغیررسمیمشارکت 

بهسازي، باعث  -سازي هاي نوشته و عالوه بر تضمین موفقیت طرحمتقابل دا تأثیربرداري اي بهره برد؛ به عالوه چنین بهره

تاریخی شهري چون  هاي بافتدرواقع اگر تا کنون تجارب بهسازي و نوسازي در . شود میارتقاء سرمایه اجتماعی در محله نیز 

دلیلش عدم توجه  ترین مهم –ي پنبه ریسه و سردار قزوین رخ داد ها ههمانگونه که در محل –قزوین، چندان موفق نبوده است 

ها، مداخله یکسویه و از باال به پایین و در واقع چشم پوشیدن بر سرمایه اجتماعی ه گرفتن حضور و نظرات آنم، نادیدبه مرد

بنابراین باید تالش نمود براي جلوگیري از . ي فرسوده و تاریخی چون آخوند وجود داردها هعظیمی است که بین ساکنین محل

در همین راستا . ها لحاظ شودریزي برنامهفرسوده توجه کرده و در  يها هتجربه ناموفقی دیگر، به سرمایه اجتماعی محل

  . پیشنهاداتی در انتهاي کار ارائه شده است

  

  پیشنهادات

و نظر  همکاريدر رابطه با این موضوع بهره برده و مداخله با  توان میبا توجه به نظریات مشارکتی از جمله مداخله مردم گرایانه 

 با و است اجتماعی کامالً امري شهري هاي بافت در مداخله که است این باشد همواره مدنظر بایدکه  اي هنکت. مردم صورت گیرد

پس از طی مرحله  ها هبنابراین مردم باید در بطن امور حضور فعال داشته باشند و برنام. است ارتباط در فرهنگ جامعه

  :گرددستا راهکارهایی پیشنهاد میاین رادر . کارشناسی، با آن ها درمیان گذاشته و نظر سنجی شود

که خود نیز  از مهاجرت افراد بومی يبافت به منظورجلوگیر ي از سرمایه اجتماعی درگیر بهرهو نوسازي بافت با  بهسازي -

 . شود میدر جهت افزایش سرمایه اجتماعی محله  اي هامکان بالقو

-ا، در این راستا ضروري به نظر میهپاسخگویی به سواالت آن ساکنین و ایجاد پایگاهی محلی براي اطالع رسانی دائمی به -

  . رسد

 شأن ارتقاي: مواردي از جمله. نتایج استفاده از سرمایه اجتماعی در مداخله در بافت، براي مسئولین و مردم تشریح شود -

 سرزنده، مراکز ، ایجاد)لکیتو ما اقامت حق(سکونت امنیت حق شهر،  تأمین متن به حاشیه از بافت کردن گذر ،بافت سکونتی

 . . . . گیري وو تصمیم سازيتصمیم فرایند در ساکنان اجتماعی، مشارکت تعامالت افزایش جهت در بافت باهویت و فعال

  . هاي باالتران پل ارتباط دهنده مردم با نهاددر مساجد به عنو هایینهاد یا انجمنایجاد  -

  . مختلف دركقابل فهم کردن انها براي افراد با میزان  و براي مردم مشارکت ساختار کردن مشخص -

  . هاي عمرانی جاري درون محلهبه ساکنین در زمینه فعالیت رسانیافزایش میزان اطالع -

  . درون محله ايدور مشارکتی آموزشی هاينشست مشورتی وبرگزاري يها هکمیت ایجاد -

  به صورت بالقوه دتبلندم کار یک عنوان به مردم مشارکت جلب تلقی -

   همه با مساوي و عادالنه برخورد و مشارکت به تعهد دادن نشان با اعتماد ایجاد -

 پروسه طریق این از تاگیرند صورت می زمانی چه طی و چه گروهی توسط واینکه مراحل عملکرد انها و ها هشفاف سازي پروژ -

  . باشد مردم مشخص و اندرکاران دست همه براي ها بافت نوسازي

مانند امامزاده سلطان سید محمد (تقویت نهادهاي عمومی موجود در محله به ویژه مواردي که بیشتر مورد توجه مردم است  -

  ))ع(

  . و خیریه که مردم به صورت خودجوش در آنها فعالیت دارند هاي مذهبیمنسجم کردن فعالیت -

  . ت تغییر کندو موارد دیگري که متناسب با شرایط هر محله ممکن اس -



 

 ١٩

 : کنیم اجرا توانیمبعد می چهار در را مشارکتهمچنین الزم به ذکر است که 

 شرکت پروژه با برخورد نحوه تعیین سازي برايتصمیم سطح در را مردم که معنا این مدیریت؛ به و گیري تصمیم در مشارکت -

 . دهیم

 يها ههزین تأمین یافته، کشورهاي توسعه در هاطرح این موفقیت یلدال از یکی : ها طرح انجام هزینه مالی تأمین در مشارکت -

 . است مردم خصوصی و بخش از آنها

 ساماندهی پروژه براي اجراي محل در کار جویاي و بیکار نیروهاي از بتوان جهت که این از : انسانی نیروي تأمین در مشارکت -

 . گرفت کمک فرسوده بافت

 جذب و شده ایجاد از بسترهاي استفاده در طرح اندرکاراندست تمام براي استفاده مناسب بستر ایجاد :منافع در مشارکت -

 . باشد مشارکت جلب در مناسب انگیزه تواندمی تاریخی محور و بافت این به خارجی و گردشگران داخلی و سرمایه

. . . و ساخت پروانه ، ندادن)ارث ،بودن وقفی( یتمالک مانند مختلف، و مشکالت آن قدمت و ه آخوندحلم بودن تاریخی به توجه با

. شود بافت م این اجتماعی و اقتصادي تنزل باعث و فیزیکی کالبدي تنزل این. شودمی افزوده آن و فرسودگی تنزل بر روز به روز

 آنها دفع باعث رگردشگ جذب به جاي بافت واقع در. شودمی بافت در گردشگران وعدم رغبت ماندگاري کاهش باعث ،نتیجه در

 . دارد ضرورت نوسازي و بهسازي در بنابراین، تسریع. گرددمی

 و هاتعاونی ایجاد طریق از تواند امر می این که خودشان، توسط طرح اجراي ساخت و براي بافت این در ساکن مردم به کمک-

 . گیرد صورت وام دادن مالی و هايکمک

 زمین قیمت رفتن باال اصالت بخشی، مزایاي از یکی شد، ذکر که طور همان :قدیمی انمالک براي مالیاتی تخفیف کردن فراهم -

. شودمی ك بافتتر به مجبور مالک و ندارد سودي آن براي مالک مالیات افزایش دلیل به قیمت رفتن باال اما این ،است مسکن و

 . داشت نگه محل را در مالکان توانمی مالیات کاهش با

 بافت شدن بهینه موجب ساکنان موجود خود به ساخت پروانه صدور و همچنین شهرسازي و بهسازي قوانین در تغییر و بهبود -

 . شد خواهد

 عامل خود که گیر پا و دست قوانین حذف. باشند داشته تريفعال مشارکت اجراي طرح در تا مردم به کمک براي قوانین وضع -

 . ستبافت ا این از ساکنان اجباري خروج در مهمی

 بهتر احیاي راهکارهاي تکمیلی زیر براي بنابراین،. ساکنان حفظ و جذب گردشگران براي امکانات و خدمات در بخشی تنوع -

 : شودمی پیشنهاد بافت این

 محله؛ این در باز و سبز فضاي گسترش -

 بازاریان؛ براي پارکینگ ایجاد -

 ؛ گردشگران و انساکن محله براي در خدمات و رفاهی امکانات افزایش -

 جذب گردشگر؛ منظور به سنتی مشاغل افزایش -

 این بافت؛ احیاي زمان در تخریب از جلوگیري و در بافت موجود ارزش با و قدیمی بناهاي حفظ -

 ساکنان؛ خروج از جلوگیري منظور به بافت مناسبتر در زیربنایی تأسیسات و خدمات ایجاد -

 شهر؛ از بخش این در بهسازي و نوسازي و تخریب ناشی از محیطیزیست مشکالت کردن برطرف -

  . محله در هادسترسی وضعیت بهبود -
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Economy of land and its role in urban structure 

(A case study of Ghazvin) 

Nowadays the land play roles as a critical component of the urban economy which is result  in land 

development and its usage. One of the important points in constructing the  economic model, is the 

systematic differences of entities in urban areas with other areas. In past decades, the demand of urban 

land has increased dramatically and the supply of land that cannot match with demand ,has just 

increased the price. Because of this, The factor of land value has become an important and an effective 

factor in land use and urban density.  

This is an applied research and development, and In terms of research methods, it’s descriptive and 

analytical, also correlation method is used for parts of research. It uses designed model to changing 

quantitative data to qualitative data. Evaluating has done acording Analytical Hierarchy Process 

(AHP). Results of the study show that social capital is a little lower than average level (1<2. 226<5) 

that given the Ahkoond neighborhood's history and identity, shows the need for more attention to this 

issue is in the neighborhood. On the other hand according to some indexes of social capital (like 

Public confidence and informal participation)  it can be undestand that social capital there is in a level 

that can be use for renovation of Akhoond neighborhood. With right utilizes of this potential capital, 

such neighborhoods can achieve Economic Development. This study discuses the problem which is 

not enough to matter in Akhoond neighborhood.  

 

Key words: Economy of land – Urban structure - Land use.  

 


