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 چكیده 
ه فرسودگی واقعيتی است که تاکنون بيشتر شهرهای با سابقه و تاریخی ایران، تحـت تـأثير آن قرار گرفته اند. آنچه مسلّم است، در این گون

ن افزون بر نابودی بافت های درونی و شهرها این مسأله، رشد بافت شـهری را مختـل کرده و آن را به پيرامون سوق می دهد و بنابرای

جدا از مسئله ی مالی مهم ترین  .ی شهری، هزینه های هنگفتی را با ایجاد بافت های نوظهور بر گرده ی شهر تحميل می کنـد باسـابقه

قعيتی ناکارآمدی که پيدا عاملی که بافت شهر را رو به انزوال می کشاند کاهش امنيت ها ی اجتماعی است. چرا که ابن بافت ها به دليل مو

می کنند بستر مناسبی را برای بروز جرائم محيا می سازند. مسئله سرمایه اجتماعی در فرآیند نوسازی شهری بـه عنـوان یکی از 

طـه هـای درونـی و ثـروت هـای پنهـان، یك اقدام غيرمتمرکز و از پایين به باال است. این پژوهش با هدف تحليـل فضـایی راب ظرفيـت

تهران اسـت. روش پـژوهش  1واقع در منطقه  چيذرميـان سـرمایه اجتماعی و برنامه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر محله 

شاخص مختلف برای سنجش وضعيت موجود در  22نفر از اهالی محله ی بافت فرسوده با  033تحليلـی است. جامعه آماری،  -توصـيفی

مؤلفه اسـت. با بهره گيری از مدل تاپسيس و روش وزندهی  2ی و اجتماعی برای مقوله سرمایه اجتماعی در شاخص های جمعيتی، اقتصاد

ها ضریب  آنتروپی به رتبه بندی جوانمرد قصاب در شاخص اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... پرداخته شده است. بر اساس نتایج بررسی

و اسـتفاده از  SPSS درصد است. با بهره گيری از نرمافزار 99با سطح معناداری  921/3همبستگی بين تعداد جمعيت و سرمایه اجتماعی 

مشـخص گردیـد. نتـایج  چيذرضـریب رگرسـيونی عوامـل و ابعـاد تأثيرگـذار سـرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 

دارای رابطه معنادار با نوسـازی و بهسـازی بافـت فرسـوده محالت دهـد مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاون و همياری  نشـان مـی

 .و عالقه به جامعه، روابط خانوادگی و دوستان به دليل ارتبـاط ضـعيف بـا نوسـازی و بهسـازی، معنـادار نيست
 

 ذريمحله چ ،یشهر یعموم یفضاها، تيامن، بافت فرسوده ،ینوساز  :كلیدی های واژه
 

 مقدمه  -1-1

دارد، روزگاری مکان ومحيطی امن توأم باآسایش ورفاه ساکنين  فرسوده که دراکثرشهرهای قدیمی ایران وجود قدیمی وبافت 

ازیك نظم  آن بوده است. این بافت باتوجه به فرهنگ، مليت وتکنولوژی آن دوران جوابگوی نيازهای اساسی آن ها بوده و

 ارگانيك برخورداربوده است.

ها یاد شده که اگرچه هم اکنون  نيم که ازبافت قدیمی به عنوان پيری باکوله باری ازتجارب واصالتدرمتون مختلف می بي 

 را نهفته های ارزش تواند می که است ای تجربه با تاداس ولی ندارد امروزی نيازهای به درجوابگویی را الزم کارایی و فعاليت نتوا

 دارند. خود در را هرکشور فرهنگ و ازتاریخ بهایی نگرا های گنجينه شهرها قدیمی های بافت کند. بازگو

بينی ساکنان آن رابه نمایش می گذارند. درهمين حال روند تکوین و تکامل شهری و فرآیند  بناه، طرزتفکر و جهان و فضاها

 شکل گيری عناصرکالبدی شهر را سخاوتمندانه دراختيار نسل های بعد از خود قرار می دهند.
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ده درهرمقياس واندازه ای مطرح شود، تداعی کننده ی یك مسئله وعامل بروز یك مشکل واحيانا ویرانی واژه ی بافت فرسو

آورند. این گونه بافت ها عالوه برآن که  باهم این فرسودگی رادرگذر زمان به وجود می است. مجموعه ای ازعوامل درهمپيوندی

 .دهد و از لحاظ ایمنی نيزخطراتی رابه همراه دارد میمنظر و سيمای شهری رامخدوش کرده، مطلوبيت بصری راکاهش 

باشد و  امروزه براین نکته اتفاق نظر وجود دارد که پدیده ی آسيب های اجتماعی وجرم جز و الینفك یك جامعه می

ی و وجودجامعه ای عاری ازاین پدیده یك تصورانتزاعی است. بافت های فرسوده به علت ویژگی های خاص خود از نظر فعاليت

این پژوهش از منظر طراحی شهری به  .باشد کالبدی بستر مناسب را برای رشد و شکل گيری مکان های جرم خيز دارا می

طی فرآیند نوسازی بافت های فرسوده خواهد  چيذرتبيين نقش ارتقاء کيفيت شهری از طریق ایجاد امنيت در محله ی 

 پرداخت.

 بیان مسئله تحقیق -1-2
در خصوص به روانشناسی ازنظر امنيت مبحث رود. می شمار به بشری ی درجامعه انسان نيازهای ترین بنيادیاز امنيت به نياز

 انسانی کماالت به نيل و ها خالقيت و استعدادها ی همه بروز انسان، رشدوشکوفایی آرامش، بسياردارد. اهميت روانی بهداشت 

 [1] .آید می دست به امنيت ی سایه در

جهانی در مقابل نظریه ی مدرنيستی که معتقد بود شهرها ابزارکارند، این مقوله مطرح است که شهر مکانی  درنظام شهرسازی

برای سرزندگی اجتماعی انسان است که باید بتواند از امنيت و هماهنگی بهره مند می گردد که این نياز مبرمی است برای بقا 

با درک این مسئله به منظور شناخت ویژگی های محيط  1032سالمعاونت شهرسازی وزارت مسکن وشهرسازی در ایران در 

فضای شهری امن و در نهایت تدوین ضوابط شهرسازی کاهش شرایط جرم خيزی درفضاهای شهری کشور، لزوم انجام 

 [2] .ای را در زمينه ی احساس کرده است و این طرح را به اجرامی گذارد مطالعه

امنيت ازریشه ی امن به معنی  یاواقعيت به عنوان یکی ازحقوق اساسی مردم مطرح است.مقوله ی امنيت به مثابه یك آرمان 

امنيت  باید کارکردهای فضای شهر و اهميت دارد امنيت درفضاهای شهری بسيار آرامش قلب وخاطرجمع بودن است. ایمنی،

فضاهای  در باید شهر امنيت رود. می ارشم به امنيت مختلف پيامدهای از یکی اجتماعی های آسيب ایجادکند، همگان برای را

بررسی قرارداد. امنيت باید در فضاهایی با طراحی نامناسب بررسی  شهری هم به لحاظ کالبدی و هم به لحاظ اجتماعی مورد

شود. طراحی بخشی ازهنرسازمان دادن فضای کالبدی است ،طراحی فضای شهری فرآیندی است که به شکل دهی فيزیکی 

لف شهری وروستایی منجرمی شود.بارویکردساختارگرایی به ایجاداماکن متعددمی پردازدوطراحی ساختمان بافت های مخت

ها،فضاهاوچشم اندازهارادربرمی گيرد و نهایت اجریانی را به راه می اندازد که می تواند به طور قابل مالحظه ای بر ایجاد حس 

 [0] .امنيت درفضای شهری نقش بسزایی داشته باشد

شهری وشبکه ی ارتباطات درکناریکدیگرموجب تکوین ترکيبی متشکل ازفضاهای  _ی استقرارواحدهاوعناصرمعماری نحوه

داخلی وپرموسم به بافت می شود.ازانواع بافت های موجوددرشهرهای ایران بافت های قدیمی وفرسوده رامی توان نام برد.بافت 

زیستی وعمومامناطق شهری محسوب می گردند، بارزترین مشخصه های فرسوده تظاهرنوعی بيماری درساختارمجموعه های 

این گونه بافت هاعدم هماهنگی باسيستم شهری وناکارآمدی درآن است. بافت فرسوده شهری به عنوان بازتابی ازتأثيرعوامل 

حيات مخرب شکل می گيردوبه صورت فضایی که به تدریج متعلق به همه کس و غيرقابل سکونت برای هيچکس باشدبه 

اجتماعی  _خودادامه می دهد.سکونتگاه فقيرنشين ازدیگرواژه هایی است که به سکونتگاه های باوضعيت نامناسب کالبدی

 [4].واقتصادی اشاره می کند. مطابق مطالب عنوان شده عوامل محيطی وکالبدی نقش بسزایی بر ایجاد امنيت در شهر دارد

 اهمیت وضرورت تحقیق -1-3
فرسودگی و تخریب بافت  [2]« دد بخش مرکزی و قدیمی شهرها ازپياده کردن انسان درکره ماه مشکل تراستبرنامه ریزی مج»

که امنيت و هویت مدنی و فضاهای شهری  های تاریخی شهری درایران طی چند دهه اخير چنان ابعادگسترده ای به خودگرفته
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اهميت آن  هری عمل می نمایند در سال های اخير به دليلاین بافت هاکه به عنوان هویت ش [6]را به شدت تهدید می کند 

 مورد توجه مسئولين امر قرارگرفته اند.

این کوچه پس کوچه ها و بازارچه ها، این خانه های تو در تو، این داالن های تاریك، زمانی سرچشمه عواطفی پایدار و مایه 

ه دست و پای مدیران شهری را بسته است و شهروندان معاصر پروری های فراوان بود، اما اکنون سرچشمه مصيبتی است ک رویا

را به فرار وا داشته است. اصالح و احيای مستمر بافت های شهری، با تحوالت نظام های شهری الزمه پویایی و حيات 

شهرهاست. شکست دراین زمينه باعث کاهش کيفيت محيط وگاهی نابودی بافت های شهری منع شده و مانعی جدی در 

بافت قدیم شهرها دارای ارزش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باالیی  [2].ابل تحوالت مثبت ومؤثرنظام های شهری خواهدبودمق

 است.

مبنا و ضرورت جست وجوی امنيت را می توان در انگيزه ها و کشش های انسان دنبال کرد. جست وجوی امنيت از مهم ترین 

جوهر هستی انسان پيوند ناگسستنی دارد، حفظ ذات و صيانت نفس از اساسی ترین کشش ها و انگيزه های انسانی است که با 

اکثریت نيازهای انسان یك امرکامال طبيعی است و انسان ها را وامی دارد که در  ميل های انسان است، نياز به امنيت مانند

نيت ارتباط مستقيمی با فضا و کيفيت به طورکلی ام [7]تأمين آن چه در سطح فردی و یا جمعی از خود تحرکاتی نشان دهد

ی آن و  محيط شهری دارد. یك فضای شهری مناسب تا حد زیادی تأمين کننده ی امنيت و فضای نامناسب از بين برنده

دفاع و محالت ناامن  فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی زمينه ساز انواع آسيب ها و معضالت اجتماعی است،

 [1] هستند اجتماعی و شهری يتامن ی تهدیدکننده ازعوامل

امنيت از شاخصه های کيفی زندگی در شهرها است و آسيب های اجتماعی از مهم ترین پيامد های مختلف امنيت به شمار 

روند. محيط های نامطلوب شهری مشکالت بسياری را برای امنيت شهروندان ایجاد می کند و در رشد آسيب های  می

ش این آسيب ها امنيت رنگ می بازد و جرائم باال می رود و مردم درکنش های اجتماعی اجتماعی مؤثر است، با گستر

شخصی،  ازجمله مختلف های زمينه در است موظف ای هرجامعه کنند. می ناامنی احساس هراتفاقی با و کرده عمل محتاطانه

های مرتبط با موضوع پژوهش، سازمان  اقتصادی، اجتماعی وکالبدی امنيت را برای اعضای خود فراهم کند. ازجمله سازمان

 وزارت مسکن و شهرسازی شهرداری مناطق مربوطه، اداره ی راه وترابری، نيروی انتظامی و.... می باشد.

بافت های فرسوده به علت ویژگی های ظاهری و کالبد نامناسب محلی مناسب برای وقوع جرم وازبين بردن امنيت هستند. پس 

 به شکل صحيح برای ایجادامنيت امری ضروری به شمارمی رود.مداخله دربافت فرسوده 

 پیشینه تحقیق -1-4
سال سابقه دارد. این جنبش با فعاليت های بارون، جی هوسمان شهرداروقت پاریس 123جنبش احيای مراکزشهری بيش از

 1923دهه در ان شهر درخشان( با عنو1962-1337و باطرح لوکوربوزیه) [3].شروع شد1323برای نوسازی مرکز این شهردر دهه

که خواهان فدا کردن بخش قدیمی پاریس از طریق جایگزینی بناهای عظيم بود، علی رغم اجرا وارد مرحله جدیدی شد. 

بعدازجنگ جهانی دوم اصول لوکوربوزیه موردتایيد دولت های جهانی  قرارگرفت که از آن به عنوان پاسخی آسان و سریع به 

 [9].د کرده اند و وی رابه عنوان مبلغ حقيقی شهرسازی مدرن انتخاب کرده اندتقاضا های نوسازی یا

ترجيح به یکی ازدوالگوی توسعه به بيرون)گسترش افقی( وتوسعه ازدرون)رشدهوشمند( ذهن متخصصان 1973به تدریج دردهه

و موجود شهری نواحی برداخل شهری توسعه تمرکز درانگليس که طوری به است داشته مشغول خود به را شهری ریزی برنامه

ازجمله پژوهش  [13]اززمين های گسترش یافته سابق و تبدیل ساختمان های خالی به کاربری های جدیداست. استفاده مجدد 

 زیراشاره کرد: این زمينه صورت گرفته می توان به موارد هایی که درایران در

 رسوده، بهسازی یانوسازی؟)مطالعه موردی منطقه ثامن شهر(، با( درپایان نامه کارشناسی ارشدخودباعنوان ف1039محمدزاده)

 نياز هکتارازاراضی بافت0362/70به این نتایج دست یافته که  و... مطالعه معيارهای مختلف همچون کالبدی اراضی، عمربناها

قطعات  در که شدت این امرهيچ گونه اولویتی می باشند فاقد نيز هکتار2363/43به بهسازی و هکتارنياز3416/102به نوسازی، 
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مختلف منطقه نيز متفاوت می باشد و نيز بافاصله گرفتن ازحرم مطهر از درصد نوسازی کاسته شده و درصد بهسازی افزایش 

 [12[، ]11]. یابد می

طبق پژوهش های صورت گرفته توسط صاحب نظران درزمينه ی امنيت وامنيت شهری وچگونگی برقراری امنيت ازطریق 

 شهری ومداخله دربافت های فرسوده به نظرات گوناگونی دست یافتيم.طراحی 

وابسته به  حاکی ازاین است که، امنيت در ساختارشهر (1062یافته های دکترمحمدرضابمانيان ومهندس هادی محمودی نژاد)

بروز ویژگی های کالبدی اتصاف امنيت به شهر و در واقع قرارگرفتن شهر در یك سلسله مراتب معنایی است که می بایستی به 

و بصری در ساختار شهری بينجامد. همچنين امنيت به دفاع یا حفاظت از خود، خانواده، دوستان واموال باز می گردد. ایشان 

عواملی چون تقویت قلمروهای طبيعی، کنترل دسترسی، نظارت طبيعی، حمایت از فعاليت های اجتماعی و تعمير و نگه داری 

یك  تغييراین عوامل می توان حس امنيت در با معتقدند و می دانند فضا قرارگيری در س امنيت حاصل ازبرح موثر بافت را

 افزایش داد. یا کاهش و را فضا

ضمن بررسی نظریه هاوشخصيت « باززنده سازی بناهاوشهرهای تاریخی» دکترمحمدمنصورفالمکی دراثرباارزش 1026درسال

ای تاریخی، روش های متداول باززنده سازی،روش بررسی بناهای فرسوده، دربخش ها، درسيرتکاملی باززنده سازی بناه

معماری وپيوندبامحيط، ازفضاهای کالبدی تافضای زیستی، مراحل رشدوتوسعه مراکزمسکونی، عوامل فرسودگی وتخریب 

آن دربخش شهرهای تاریخی، ازبناهای مفردتابافت های شهری، شناخت بافت های شهری تاریخی وتغييرشالوده 

شهرسازیرابررسی وارزیابی می نماید. فالمکی جهت باززنده سازی شهرهایی چون طرح های بهداشتی وفنی، طرح های تزئينی، 

 [10]جامع مرمت شهری راارائه می نماید. طرح های بازسازی، مرمت فضای محدودوطرح 
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 [14] فرسوده، بافت بر نآ اثرات و شهری ساخت های دیدگاه چکيده .1جدول

 

 محقق
 

الگوی توسعه كالبدی 

 وساخت شهر
 عوامل توسعه فیزیكی وساخت شهر

اثرات وپیامدهای توسعه فیزیكی بربافت 

 قدیم

 دایره ای افالطون
رشدناشی ازرشدطبيعی جمعيت 

 ومهاجرت جمعيت روستایی
 کاهش شرایط آسایش روحی وروانی درشهر

  ویوله لودو
ه صنعت تجارت رشدجمعيت، توسع

 وخدمات درحاشيه شهر

رکوردوبی رونقی بافت های قدیمی، تخریب فضایی 

 کالبدی بافت قدیم

کاميلوبویی 

 تو
 

رشدجمعيت، توسعه صنعت وشبکه های 

حمل ونقل وتوسعه تاسيسات شهری  

 دربخش های جدیدشهری

ازبين رفتن ویژگی های سبکی وشکل بناهای 

جتماعی تاریخی، ازبين رفتن روح وحيات ا

واقتصادی دربناهای تاریخی، کاهش 

 کارکردبناهادرسيستم شهری

 دایره ای رابرت پارک

رشدجمعيت، توسعه اقتصادی واجتماعی 

متفاوت بين شهروندان، پيدایش طبقات 

مختلف اجتماعی واقتصادی دراثرتوزیع 

 نامناسب سرمایه وامکانات

تغييرترکيب جمعيت ازنظراقتصادی واجتماعی 

دیگرشهری به طوری که بخش  بابخش های

مرکزی دارای جمعيت طبقات پایين اجتماعی می 

شود.فرسودگی وبی رونقی بافت قدیم، پيدایش 

 آسيب های اجتماعی واقتصادی دربافت قدیم

 

 دایره ای ارنست برگس

رشدناشی ازرشد طبيعی جمعيت 

ومهاجرت وتوسعه فعاليت های صنعتی 

 وتجاری

 کزی وبافت قدیمتغييرترکيب جمعيت دربخش مر

 فرسودگی فضاهای کالبدی بافت قدیم

رابرت 

 دیکنسون
 رشدجمعيت وفعاليت ها دایره ای

بخش مرکزی وبافت قدیم دارای حداکثرتراکم 

ازنظرفضای کالبدی، جمعيت وفعاليت های مربوط 

به آن است وبخش مسکونی طبقه 

ممتازوثروتمندوطبقه فقيروکم درآمددراین منطقه 

 شودشهری دیده می 

 

 

 

 

 

دایره ای وقطاعی ودرنهایت  روز

 قطاعی یامحوری

کاهش قيمت زمين ومسکن وتغييرساختاراجتماعی  رشدوتوسعه جمعيت وفعاليت ها

واقتصادی ساکنان بخش مرکزی که گرایش به 

 ناهنجاری های اجتماعی

 واقتصادی دارند

رشدجمعيت وپيدایش گروه های مختلف  قطاعی رایت

 یمذهب_اقتصادی _اجتماعی

تغييرساختارجمعيتی بخش مرکزی 

دراثرورودمهاجرین روستایی ومردم کم 

 درآمدودرنهایت افت وتنزل منزلت وجایگاه بافت
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 اهداف تحقیق فرضیه وسوال تحقیق  -1-5

 هدف كلی  -1-5-1

 این پژوهش بررسی تأثيرنوسازی بافت های فرسوده شهری برامنيت گذری درفضاهای عمومی شهری می باشد.

 اهداف خرد -1-5-2

 .چيذربررسی وضعيت موجود محالت بافـت فرسـوده 
 .چيذربررســی ســرمایه اجتمــاعی در محــدوده بافـت فرسـوده 

 .چيذرارزیابی نقـش سـرمایه اجتمـاعی در نوسـازی و بهسازی محالت بافـت فرسـوده  

 با تاکيد بر سرمایه اجتماعی.چيذر ارائــه پيشــنهادات نوســازی و بهســازی بافـت فرسـوده 

 سؤاالت تحقیق -1-5-3

ری درفضاهای عمومی شهری اازاهداف اصلی تحقيق تأثيرطراحی بررسی تأثيرنوسازی بافت های فرسوده شهری برامنيت گذ

زیر  زمينه ی امنيت یکی ازسواالت مرتبط با طراحی شهری به شرح تهران، محله جوانمردقصاب می باشد. در 1 منطقه درواقع 

 است:

قبـل و بعـد از دخالـت دادن معيارهای سرمایه اجتماعی چگونه چيذر وضـعيت نوسـازی و بهسـازی محـالت بافـت فرسـوده  -

 است؟

 نقـش دارد؟چيذر سرمایه اجتمـاعی تـا چـه ميـزان در نوسـازی و بهسازی محالت بافـت فرسـوده  -

 فرضیه تحقیق  -1-5-4

بيان می کنيم که درطول پژوهش سعی  پژوهش ودر راستای پاسخ به این پرسش فرضيه هایی رابه منظورانجام دقيق تر 

 داریم: دراثبات ميزان صحت این فرضيه ها

با معيارهای سرمایه اجتماعی رابطه ی مستقيم چيذر ميان وضـعيت نوسـازی و بهسـازی محـالت بافـت بافـت فرسـوده  -

 دارد.

 رابطه مستقيم دارد.چيذر نوسـازی و بهسازی محالت بافت بافـت فرسـوده ميان سرمایه اجتمـاعی با  -

 منبع نگارنده .ذريبافـت فرسـوده چ(، مؤلفه ها و شاخص های 1جدول شماره )

 

 شاخص ها مؤلفه ها

 معکوس بار تکفل -0درصد مهاجرین وارد شده به کل جمعيت  -2شاخص نرخ رشد جمعيت،  -1 جمعيتی

 اجتماعی
معکوس خانوار به  -2درصد باسوادی زنان،  -4درصد با سوادی مردان،  -0درصد محصالن زن  -2محصالن مرد درصد  -1

 مسکن

 اقتصادی

درصد شاغالن  -4درصد شاغالن بخش خدمات،  -0درصد شاغالن بخش کشاورزی،  -2درصد شاغالن بخش صنعت،  -1

 -9نرخ مشارکت زنان،  -3معکوس نرخ بيکاری،  -7ان، ضریب اشتغال زن -6ضریب اشتغال مردان،  -2بخش حمل و نقل، 

 ميزان درآمدها خانوارها،

 شاخص

های 

 کالبدی

 -3تعداد اتاقها،  -7تعداد طبقات، -6نوع مالکيت،  -2مصالح به کار رفته، -4عمربناها،  -0کيفيت ابنيه،  -2سرانه مسکونی،  -1

 امکانات و تسهيالت واحدهای مسکونی

 

 

 

 

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 7 

 

 . منبع نگارندهذريبافـت فرسـوده چ(، مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی 2) جدول شماره

 شاخص ها مؤلفه ها

مشارکت 

 اجتماعی

شـرکت در نمازهـای جماعـت و -0در اختيار قرار دادن نيروی انسانی، -2مشارکت در بهسازی و نوسازی محالت، -1

شـرکت در جلسـات  -6شرکت در دسته عزاداریهـا،  -2، شرکت در انجمنهای یاری رساندن به همشهریان -4جمعـه 

 -13کـانون فرهنگـی،  -9عضـویت در سـازمان غيردولتـی،  -3عضویت در انجمن خيریـه،  -7اوليـا و مربيـان، 

 .مشارکت در پاکسازی محله -10شرکت در انتخاب،  -12ها،  شـرکت در اتحادیه -11شـرکت در بسـيج، 

عالقه فراوان به 

 معهجا

داوطلـب  -0اعتقاد به این که جامعه ارزش الزم را برای فرد قائل اسـت،  -2احساس رضایت از زندگی در محله،  -1

اعتقاد به فرهنگ متفاوت در  -2لذت برن فرد از آداب و رسوم جامعه،  -4بـودن فـرد جهت مداخله در حل نزاع، 

اعتقاد و باور فرد -3حساس مفيد واقع شدن فرد برای جامعه، ا -7تمایل به زنـدگی در جامعه چند فرهنگی -6جامعه، 

 .عالقه به همکاری درمشکالت جامعه و محله-9به تأثيرگـذار بـودن بـر حـل مشـکالت جامعه، 

 اعتماد اجتماعی

ردم تا م -0مردم تا چه اندازه به قول و قرارهای خود عمل ميکنند،  -2به طور کلی مردم چقدر قابل اعتماد هستند،  -1

مردم تا چه اندازه در هنگام فروش اجناس مقيد به بيـان -4چه انـدازه به وسایل امانت گرفته شده پایبند هستند، 

مردم چقدر به عملکرد گروهی و  -6دوستان شما چقدر قابل اعتماد هستند،  -2عيـب ونقـص کـاالی خـود هستند، 

 .اصناف اعتماد دارند

 تعاون و همياری
احساس مسئوليت فرد برای کمك  -0گوش دادن به درد و دلها و مشکالت دیگران،  -2دادن به دیگران، پول قرض -1

داشـتن سـابقه شـرکت در  -2رضایت به چشم پوشی از پول و وقت خود برای بهبود وضع محلـه، -4به جامعه، 

 .و گاز همکاری و احساس مسئوليت در صرفهجویی مصرف آب، برق -6کارهـای عـامالمنفعـه، 
روابط خانوادگی 

 و دوستان
 .ارتباط با اقوام دور -4ارتباط با دوستان نزدیك،  -0ارتباط با خواهر و برادر،  -2ارتباط با والدین،  -1

 

 مبانی نظری -1-6
 اصطالح نوسازی شهری ترکيب دو واژه نوسازی و شهری است که فعل و عمل نوسـازی را نسـبت بـه شــهر مطــرح نمــوده

لفظ  .گردد و از این رو، از سایر انواع نوسازی هایی که احتماالً در حـوزه دانش ها و علوم دیگـر مطـرح اسـت، متمایز می

نوسازی که به لحاظ لغوی و مفهومی ممکن است مشابهت ها و اشتراکاتی را بـا برخی از مفاهيم و واژه هـای مطرح دیگر در 

ازسازی و بهسازی داشته باشد، با این وجود، نوسـازی شهری، فرآیندی است که طی حوزه مرمت شهری نظير معاصرسازی، ب

آن می توان شاهد ایجاد وضعيتی مناسب در کالبد و فضای فرسوده اثر بود و ضمن عمل حفاظت بنا یا فضای شهری کهن، 

رآیند زمانی مورد توجه قرار می گيرد که این ف [8]سازمان فضایی مربوط را معاصرسازی و امکان بازدهی بهينه آن را فراهم آورد 

شدت فرسودگی کالبدی در فضایی خاص، تداوم حيات آن را به مخاطره انداخته و می رود تا با تأثير بر نظم عملکردی بافت، 

بحرانی اساسی را در همه ابعاد حياتی و هویت بافت موجب گـردد. بـه بيان دیگـر، فرسودگی کالبدی که خود محصول کاهش 

نوسازی شهری به عنوان نگاه صرفاً کالبدی در نتيجه درک فقدان   [51] زیست و سکونت در محالت شهری اسـت.ارزش های 

این در حاليست که  [14]ی آنها در اکثریت موارد است. جذابيت کالبدی و مکانی بافت های فرسوده، به عنوان تنها عامل فرسودگ

شکل گيری و تغييرات ظاهری بافت شهری و رشد و توسعه آن، در تبعيت از مجموعه عوامل ساز و کارهای تصميم گيری، 

همچنـين مؤلفةهای فراکالبدی، همانند ساختار  [16]سياست شهری، رفاه اجتماعی و بهبود زندگی انسـانی صـورت می گيرد 

ميت و کيفيت روابـط و مشـارکت سـاکنان آن ها که تا پيش از این در برابـر نگاه صرفاً کالبدی اجتماعی بافت ها، به مفهوم ک

طرح ها نادیده انگاشته مـی شد مـی تواند در قالب سرمایه هــای اجتمـاعی، ابزار و محرکی در جهت نوسازی مطلوب تر و 

بروز مسئله  "فعاليت ساکنان"توام با  "کالبد مناسب"هری به مقبول تـر از نظر ساکنان بافت باشد. بـا توجه به تعبير حيات ش

در ارئه تسهيالت و خدمات شهری مناسب  "کمبود طرح های توسعه شهری"و یا  "قدمت بافت "در بافت می تواند ناشی از 
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انگيـزه بـرای باشـد و وجـود ایـن مسـایل در بافـت شهری منجر به تنزل ارزش مکانی، محيطی و اقتصادی بافت گردیده و 

مفهوم سرمایه اجتماعی به یکی از بحث انگيزترین و جنجالی ترین مفاهيم  [17]سـرمایه گــذاری را از بين ببرد.  نوسـازی و یـا

علوم اجتماعی و پـژوهش هـای توسعه تبدیل شده است و حجم ادبيات دانشـگاهی و سياسی مرتبط با آن به شدت در حـال 

ــده ی سـرمایه اجتمـاعی سابقه ی ذهنی طوالنی در علوم انسانی و باالخص علوم اجتماعی دارد و برخی ای [13]افـزایش اسـت 

تا به  [19]، وبر و دیگران جسـتجو مـی کننـد. آن را در آرای اندیشمندان متقدم و کالسيك علوم اجتماعی مانند اميل دورکيم

حب نظران در حوزه های مختلف علوم انسانی ارائه شده اسـت. اما حال تعاریف متعددی از مفهوم سرمایه اجتماعی توسط صا

فوکویاما نشـان داد کـه بسـياری از تعـاریف تنهـا بـه آشکارسازی سرمایه اجتماعی به جای مفهـوم سـرمایه اجتماعی پرداخته 

ارزش ها و نيز تعامالت دولت با اند. از نظر وی سرمایه اجتمـاعی بـه هماهنگی و تعادل داخلی و فرهنگی جامعه، هنجارها، 

مردم و سازمان ها کـه در درون جامعه جای گرفته انـد، اشـاره دارد. در واقـع سـرمایه اجتمـاعی زنجيـری اسـت کـه جامعـه 

دارد و بدون آن هيچ گونه رشد اقتصادی نخواهد داشت و جامعه به طـور وحشـتناکی از هم فرو  را بـه یکدیگر متصل نگه می

فوکویامــا در تعریــف دیگــری ســرمایه اجتمــاعی را مجموعه معينی از هنجارها یـا ارزش هـای  [02] اهد پاشيدخو

 [10]غيررسـمی می داند کـه اعضـای گروهـی کـه تعـاون و همکـاری ميانشـان مجـاز اسـت در آن سـهيم و ذینفـع هسـتند 

عبارتست از توانایی های افـراد بـرای کار کردن با یکدیگر بـه منظـور  وی همچنين بيان مـی کنـد کـه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی معلول و گسترش دهنده سه مولفه مهم  [00]دسـتيابی بـه اهـداف مشـترک در گـروه هـا و سـازمان هـا 

( است. وابستگی و ارتباط متقابل ای) انسجام اجتماعی( و هنجارهـا )مشـارکت اجتمـاعی اعتمـاد اجتمـاعی، ارتباطـات شـبکه

و محکمی بـا سـرمایه فيزیکی، اقتصادی و انسانی دارند که به تسریع توسـعه اقتصـادی، فرهنگـی و اطالعـاتی و رشـد و 

بالنـدگی جامعه یاری می رساند و موجب ایجاد حس همکاری، همياری و مشـارکت ميـان اعضـای جامعـه مـی شـود )تصویر 

1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [22] (، نمودار نظریه پيربوردیو و کلمن،1تصویر شماره )

 

 پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه، بـه عنـوان ویژگـی سـازمان اجتمـاعی تعریـف می نماید:

د و تعـامالت آنان با یکدیگر پاتنـام، ماننـد دیگـر نظریـه پـردازان سرمایه اجتماعی، روابـط اجتمـاعی افـرا الف: شبكه ها: 

بنيـادی تـرین جـزء سـرمایه اجتمـاعی معرفی می کند و شـبکه هـا را بـه عنـوان خاسـتگاه دو مؤلفه ی دیگر سرمایه 

  .اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد و همياری مطرح می سازد

ین جزء سرمایه اجتماعی می داند و حتی آن را پاتنام نــوع خاصــی از هنجارهای همياری را مولدتر ب: هنجارهای همیاری:

 مالک سرمایه اجتماعی می نامد.
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یکــی دیگــر از مؤلفه های سـرمایه اجتماعی اعتماد، از عناصـر ضـروری بـرای تقویـت همکاری بوده و  ج: اعتمــاد: 

نزدیکان با دیگران حاصل  ناییحاصل پيش بينی پذیری رفتار دیگران است کـه در یـك جامعـه کوچـك از طریـق آشـ

 (.2شکل ) [20] .شـود مـی
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  [20](، نمودار نظریه سرمایه اجتماعی از پاتنام: مأخذ: 2تصویر شماره )

سرمایه اجتماعی دارای دو سطح اسـت، یکـی در سطح خرد: سرمایه اجتماعی در برگيرنـدة شـبکه هـا و هنجارهای است که 

ارهـا و را تسهيل می کند. در سطح ميانه و کالن، کارکرد نهادهـا، قواعــد حقــوقی و حکومــت، تعامالت بين افراد، خانو

دیوید هالپرن، سرمایه  [02]. ســرمایه اجتمــاعی را می سازند هر سطح یاد شده نفوذ عمدهای بـر سياسـت عمومی دارند

گردد، که  اعات سنتی و خرد از شبکه های اجتماعی میاجتماعی مفهومی توسعه یافته است کـه شـامل سـطح ميانه از اجتم

[ 22]. عادات زندگی در آنها عموميت داشـته بـا فرهنگ ملـی و منطقـه ای کـه ادامـه زنـدگی مـردم را امکان پذیر می سـازد

پيونـدهای  گيرد: شبکه روابـط و چهـار بعـد سرمایه اجتماعی در سطح خرد به شرح زیر مشـخص و مورد بررسی قرار می

با تقسيم بنـدی در دو بعـد سـاختار و محتـوا و یـا جنبه های کيفی و کمی  کنشهای یاریگرانه -مشارکت  - اعتمـاد -اجتـاعی 

در قالب پيونـدهای عينی و پيوندهای ذهنی به شرح ذیل مشتمل بر دو جزء اعتماد و پيوند  آن، سرمایه اجتماعی را می توان

  دانست:

نی: این بخش از سرمایه اجتمـاعی، نوعی ساختار شبکه ای عينـی را بيـان مـی دارد کـه بـر اساس آن افراد در پيوندهای عي

 فضای اجتماعی بـا یکـدیگر پيونـد دارند.

پيوندهای ذهنـی: ایـن جـزء سـرمایه اجتمـاعی حکایت از آن دارد که پيونـدهای بـين افـراد مـيبایـد دارای ماهيــت  

 مــاد و دارای هيجانات مثبت باشد.ل، مبتنــی بــر اعتمتقابــ

بنابراین بـا توجـه بـه نقـش سـرمایه اجتمـاعی در مباحث مربوط به نوسازی شهری متاثر از دیدگاه هـای متأخر نوسازی 

ا مبتنی بر شهری است که بر خالف رویکردهای نياز  مبنای دهـه هـای گذشـته کـه پيامـدگرا بـوده و برنامه های آنه

استحقاق جوامع هدف بودنـد، رویکردی دارای مبنا اتخاذ می کنند که طی آن فرآیند اهميــت بــه مراتــب بيشــتری از 

این دیدگاه برای مشارکت مردم در فرآیند [ 26] .پيامــد یافتــه و بــر ظرفيـــت ســـازی اجتمـــاعی تأکيـــد مـــی نمایـــد

دی قائـل شـده و از ایـن طریق سرمایه اجتماعی جوامع را همچون دارایی اوليه جهت نيل بـه اهـداف نوسازی اهميـت زیـا

 [27] .نوسـازی بـه شـمار مـی آورنـد

 روش تحقیق -2-1
 ذريبافـت فرسـوده چاین پژوهش با هدف تحليـل فضـایی رابطـه ميـان سـرمایه اجتماعی و برنامه های نوسازی و بهسازی 

نفر از اهالی محله ی بافت فرسوده  033تحليلـی است. جامعه آماری،  -تهران اسـت. روش پـژوهش توصـيفی 1منطقه  واقع در

شاخص مختلف برای سنجش وضعيت موجود در شاخص های جمعيتی، اقتصادی و اجتماعی برای مقوله سرمایه  22با 
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وزندهی آنتروپی به رتبه بندی جوانمرد قصاب در شاخص مؤلفه اسـت. با بهره گيری از مدل تاپسيس و روش  2اجتماعی در 

ها ضریب همبستگی بين تعداد جمعيت و سرمایه  اجتمـاعی، اقتصادی، فرهنگی و ... پرداخته شده است. بر اساس نتایج بررسی

ـيونی عوامـل و و اسـتفاده از ضـریب رگرس SPSS درصد است. با بهره گيری از نرمافزار 99با سطح معناداری  921/3اجتماعی 

 ابعـاد تأثيرگـذار سـرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده جوانمرد قصاب مشـخص گردیـد.

 قلمروزمانی ومكانی -2-2
های  تهران واقع شده است. عمده ی کاربری های این منطقه شامل: فعاليت شمالدر ؛1ی  ، واقع درمنطقهچيذرمحله ی 

 .ماه متوالی  صورت گرفته است0می باشد. ، همچنين مطالعات صورت گرفته طی مدت مسکونی   و تجاریمذهبی، 

ارزیــابی متغیرهــای جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعی در ارتباط با بهسـازی و  3-1

 ذریبافـت فرسـوده چنوسـازی 

عی و متغيرهـای نوســازی و با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون رابطه بـين متغيرهای جمعيتی، اقتصادی و اجتمـا

دهد ضریب همبستگی بين متغيرهای  بهســازی )مشــارکت و هميــاری( مــورد بررسی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان می

بوده است. به عبارتی تا زمانی که وضـعيت جمعيتـی، اقتصادی و اجتماعی بافت فرسـوده  213/3مورد بررسی برابـر بـا 

يت نامناسبی باشد، زمينه های بهسازی و نوسـازی بافــت فرســوده نيــز در وضــعيت پــایينی محـالت شـهر در وضع

  اســت.

 ه، مأخذ: نگارندذریبافـت فرسـوده چهمبستگی پیرسون متغیرهای وضع موجود و بهسازی و نوسازی (، ضریب 3جدول شماره )

 

 ذریبافـت فرسـوده چارزیابی سرمایه هـای اجتمـاعی در محـدوده  -3-2
در تحقيق حاضر سرمایه اجتماعی شامل: مشارکت اجتماعی، عالقه فراوان به جامعـه، اعتمـاد اجتمـاعی، تعاون و همياری و 

به طـور متوسـط به ميزان چيذر بافـت فرسـوده هـای تحقيـق سـرمایه اجتمـاعی در بر اساس یافته  .روابط خانوادگی است

نشان می دهد. بر اساس این جدول، چيذر بافـت فرسـوده درصد( اسـت. ابعـاد سـرمایه اجتماعی را در  03/71) 13/0

بـرای سـرمایه اجتمـاعی را بـه خود درصد( باالترین ميزان  2/70) 42/0مشـارکت اجتمـاعی و تعـاون اجتمـاعی بـه ميـزان 

درصد( پایين ترین ميزان را دار  0/63) 90/2اختصاص داده است و عالقه به جامعه و روابـط خانوادگی و دوسـتان بـه ميـزان 

 اسـت.

 ه، مأخذ: نگارندذريبافـت فرسـوده چهای آن در محالت  (، ميزان سرمایه اجتماعی و مؤلفه4جدول شماره )

 

 ذریبافـت فرسـوده چارتباط سرمایه اجتماعی و نوسازی و بهسازی در محالت  -3-3

از ضریب همبستگی پيرسون  ذريبافـت فرسـوده چسازی و بهسازی برای بدست آوردن ارتباط بين سرمایه اجتمـاعی و نو 

استفاده شـده اسـت. نتـایج بدست آمده نشان مـی دهـد بـين نوسـازی و بهسـازی محالت و سرمایه اجتماعی به ميزان 

 سطح معنی دار ضریب همبستگی درجه آزادی متغير

 041 213/3 413 ادی و اجتماعی و بهسازی و نوسازیوضعيت اقتص

 
 مشـارکت

 اجتمـاعی

عالقه فراوان 

 به جامعـه

اعتمـاد 

 اجتمـاعی

تعاون و 

 همياری

روابط 

 خانوادگی
 سرمایه اجتماعی

 %03/71 13/0 90/2 04/0 16/0 21/0 42/0 چيذر
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جتمــاعی و درصـد رابطـه وجـود دارد. بـرای بدسـت آوردن رابطــه ابعــاد ســرمایه ا 99بـا سـطح اطمينان  397/3

 نوســازی و بهسازی بافت فرسوده محـالت از ضـریب رگرسـيون استفاده می گردد.

عوامــل و ابعاد تأثيرگذار سرمایه اجتماعی در نوسازی و  [23]و استفاده از ضریب رگرســيونی  SPSS با بهره گيری از نرمافزار

یـت از آن دارد کـه از بـين ابعـاد پنجگانه، مشارکت نتـایج حاصـله حکا مشخص گردیـد. ذريبافـت فرسـوده چبهسازی 

اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعاون و همياری دارای رابطه معنـادار بـا نوسـازی و بهسـازی بافت فرسـوده محـالت هسـتند و 

 سـت. عالقـه بـه جامعـه، روابط خانودگی و دوستان به دليل ارتبـاط ضـعيف بـا نوسازی و بهسازی معنادار ني

را  چيذردرصـد از تغييرات نوسازی و بهسـازی بافـت فرسـوده محـالت  1/21ابعـاد پنجگانه داده شده به مـدل بـه ميـزان 

شوند  تبيين و پيشبينی می تبيين می کنند و مابقی واریانس ها بـه وسيله عوامل ناشناخته که در این تحقيق نيامده اسـت،

 (.2)جدول 

 .ه، مأخذ: نگارندذريبافـت فرسـوده چاره های تحليل رگرسيون چندگانه رابطه سرمایه اجتماعی و نوسازی و بهسازی (، آم2جدول شماره )

 

 خطای معیار
ضریب تبیین شده تصحیح 

 شده
 ضریب همبستگی چندگانه ضریب تبیین

3342/3 211/3 712/3 397/3 
 

معنی داری ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی را در تبيين برنامه های نيز  F ( تحليل واریـانس رگرسـيون چندگانـه و ميزان6جدول)

 .نوسـازی و بهسـازی محـالت بافـت فرسوده شهر سردشت تأیيد می نماید

 .همأخذ: نگارند(، تحليل واریانس رگرسيون چندگانه ارتباط سرمایه اجتماعی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، 6جدول شماره )

  

 F كمیت میانگین مربعات درجه آزادی مربعاتمجموع  منبع تغییرات
سطح معنی 

 داری

 326/3 4 413/3 اثر رگرسيون

 130/3 12 267/3 باقيمانده 333/3 402/6

 - 16 632/3 کل

 

روشن است که یـك واحـد تغيير در ابعاد مشـارکت اجتمـاعی، اعتمـاد اجتمـاعی، عالقه فراوان بـه  B با نگاهی به مقادیر

تغييــــر   %63، %23، %39، %21، %09ه، تعـاون و هميـاری و روابـط خـانوادگی و دوسـتان بـه ترتيـب بـه انـدازه جامعـ

 (.7ایجاد خواهد شد )جدول  ذريبافـت فرسـوده چواحــــد در برنامه های نوسازی و بهسازی 
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 ه، مأخذ: نگارند.ذريبافـت فرسـوده چماعی در محالت (، آمارهرهای ضرایب رگرسيونی ابعاد سرمایه اجت7جدول شماره )

 

 نام متغییر

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 + استاندارد
سطح معنی 

 داری
B خطای B B 
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 360/3 031/1 - 196/3 72/3 عرض از مبداء

 309/3 912/1 490/3 02/3 60/3 مشاركت اجتماعی

 39/3 310/1 29/3 46/3 62/3 عالقه فراوان به جامعه

 321/3 912/1 393/3 00/3 36/3 اعتماد اجتماعی

 323/3 312/1 026/3 43/3 97/3 تعاون و همیاری

 63/3 312/1 41/3 41/3 666/3 روابط خانوادگی و دوستانه

 

 

  گیریبحث و نتیجه -4

أخر نوسازی شهری است با توجـه بـه نقـش سـرمایه اجتمـاعی در مباحـث مربوط به نوسازی شهری متاثر از دیدگاه هـای متـ

مبنای دهه های گذشته که پيامدگرا بوده و برنامـه هـای آنها مبتنی بر استحقاق جوامع هدف  - که بر خالف رویکردهای نياز

ی از پيامـد یافتـه و بـر مبنا اتخاذ می کنند که طی آن فرآیند اهميت بـه مراتـب بيشـتر -بودند، رویکـردی دارای

عی تأکيد می نماید. این دیـدگاه بـرای مشـارکت مردم در فرایند نوسازی اهميت زیادی قائل شـده و از سـازی اجتما ظرفيـت

روش تحقيق  .این طریق سرمایه اجتماعی جوامع را همچون دارایـی اوليه جهت نيل به اهداف نوسازی به شمار می آورنـد

  12227بـوده کـه دارای جمعيتـی بـالغ بـر  ذريـوده چبافـت فرستحليلی اسـت. محـدوده مـورد مطالعه محالت -توصيفی

نفـر هسـتند. نتـایج حاصل از تجميع اطالعات بلوکهای آماری نشان مـی دهـد بافـت ميـانی فرسـوده دارای بيشترین سهم 

بـا  1032در سـال چيذر بافـت فرسـوده درصد است. در کـل محـدوده  9/61جمعيتی از کل محدوده بافت فرسوده با 

اســتفاده از ضــریب همبســتگی پيرســون رابطــه بــين متغيرهای جمعيتی، اقتصادی و اجتمـاعی و متغيرهـای نوســازی 

و بهســازی )مشــارکت و هميــاری( مــورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد تـا زمـانی کـه وضعيت جمعيتی، 

وضـعيت نامناسـبی باشـد، زمينه های بهسازی و نوسـازی بافـت فرسـوده نيـز در چيذر بافـت فرسـوده اقتصادی و اجتماعی 

درصـد است.  99با سطح معناداری  921/3وضعيت پایينی است. ضریب همبسـتگی بـين تعـداد جمعيـت و سرمایه اجتماعی 

أثيرگـذار سـرمایه اجتماعی در نوسازی و و اسـتفاده از ضریب رگرسيونی عوامـل و ابعـاد ت SPSS با بهـره گيـری از نـرمافـزار

مشخص گردید. نتایج حاصله حکایـت از آن دارد که از بين ابعاد پنجگانه، مشارکت اجتماعی، چيذر بافـت فرسـوده بهسازی 

عه، اعتماد اجتماعی، تعاون و همياری دارای رابطه معنادار با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محالت هسـتند و عالقه به جام

 .روابط خـانودگی و دوسـتان بـه دليـل ارتباط ضعيف با نوسازی و بهسازی معنادار نيست

 پیشنهادها  -5

نگـرش راهبـردی بـه نوسـازی و بهسـازی بافـت فرسوده شهری با تاکيد بر سـرمایه اجتمـاعی، ضـمن افزایش ظرفيت ها، 

دارد. سرمایه اجتماعی در ساماندهی راهبردی بافـت هـای فرسـوده  تبدیل منابع بالقوه آنها بـه عملکـرد بالفعل را به دنبال

شـهری، شـهر را از بـار سنگين دارایی های غير مولد بافت فرسوده رها ساخته و زمينه ایجاد ارزش افزوده به همراه رونق 

برای نوسـازی و بهسـازی  فعاليـت هـای اقتصادی و اجتماعی ساکنانش فراهم می کند. در نتيجـه جهت برنامه ریزی مطلوب

 مـوارد زیـر مطـرح می گردد:چيذر بافـت فرسـوده افته ای ی

افـزایش مـداخالت کالبـدی در سـطح محلـه در جهت ارتقای کيفی محـيط بـا هـدف افـزایش انگيـزه ساکنان برای تداوم   -

 سـکونت و تقویـت وجـوه بـالقوه سرمایه اجتماعی در سطح محله

مشارکتی و از وجوه بالفعل سرمایه اجتمـاعی در سـطح محله در ارتقاء الگوی مداخالت کالبدی از محرک بـه سمت  اتکاء بر -

 آن سو در جهت مردمی
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 های سبز، مراکز اصـلی و فرعی در سطح محله، ایجاد تنوع و جذابيت در محيط ایجاد خدمات و کاربری  -

سـاختار اجتماعی بافت )به مفهـوم کميـت و کيفيـت روابـط و مشارکت در نظر گرفتن مولفه های فراکالبدی ماننـد  -

  .کنندگان( در طرح ها و برنامـه هـا بـه عنـوان ابزار و محرکی در جهت نوسازی محالت

  برنامه ریزی بر اساس نياز و مشـارکت مـردم و در جهت ظرفيت سازی اجتماعی در بين محالت  -

 برای شورایاری های محله در زمينه های مختلف تاسيس کارگروه های مشورتی  -

 قائـل شـدن نقـش قـانونی بـرای شـورایاری هـای محالت در امر بهسازی و نوسازی  -

 ایجاد فضاها و بسترهای تعامل و اشتراک اجتماعی در بافت -  

 حمایـت و تشـویق از ميـزان مشـارکت سـامانمند ساکنان   - 

 تشکل های مردمینهادسازی و حمایت از  - 
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