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چکیده
این مقاله پژوهشی پیمایشی به دنبال تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی با مشارکت مالکان در بهسازی و نوسازی  بافت
های فرسوده شهری انجام شده است .جامعه آماری کلیه مالکان امالک بافت های فرسوده در شهر مشهد بوده است که از
میان آن ها  400نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از  4محله که به تصادف انتخاب شده اند مورد سنجش قرار گرفته اند.
در این پژوهش سرمایه اجتماعی در 4بعد اعتماد  ،همبستگی اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی و حساسیت نسبت به سرنوشت
کشور و مشارکت در نوسازی در  3بعد مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت  ،مشارکت در تامین منابع مالی و مشارکت در
تامین نیروی انسانی دسته بندی و پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی گردید .نتایج نشان داد هرچه اعتماد اجتماعی
افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد (  .)spearman”s rho=0/304 , sig=0
هرچه مشارکت اجتماعی افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش می یابد (spearman”s
 .)rho=0/248 , sig=0هرچه همبستگی اجتماعی افزایش می یابد مشارکت افزایش می یابد (spearman”s rho=0/232 ,
 .)sig=0هرچه حساسیت نسبت به سرنوشت کشور افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های فرسوده افزایش
می یابد ( )spearman”s rho=0/347 , sig=0هرچه سرمایه اجتماعی افزایش می یابد مشارکت مالکان در نوسازی بافت های
فرسوده افزایش می یابد ( .)spearman”s rho=0/347 , sig=0هرچه تحصیالت مالکان افزایش می یابد مشارکت مالکان و
ساکنان برای نوسازی بافت فرسوده افزایش می یابد .)spearman”s rho=0/224 , sig=0( .در پایان ،دادن تضمین های الزم
برای مشارکت ،اطالع رسانی تاسیس دفاتر نوسازی محله با محوریت مردم پیشنهاد شده است.

بیان مساله
توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم با انفجار جمعیتی در شهرها همراه شده است .آمارهای سازمان ملل نشان
می دهد طی سال های  1950تا  1990شهرهای جهان سوم رشدی بین  3/9تا  4/7درصد داشته اند در حالی که این
رشد در کشورهای توسعه یافته  1/5تا  2/4درصد بوده است (صرافی و عبداللهی )1386،كشور ایران نیز از این روند منفک
نبوده به طوری که در سال  ،1385جمعیت شهری معادل  68/5درصد جمعیت كل كشور و برابر با  48میلیون و  245هزار
نفر بوده است كه در مقایسه با جمعیت شهری سال  ،1375رشدی برابر با  2/7درصد را در سال نشان میدهد (مرکز آمار
ایران.)1386،
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     این رشد شتابان با گسترش بی رویه کالبدی و استقـرار نامتعـادل جمعیـت در مراکز شهری همراه بوده است.
حرکت جمعیت از روستاها به سمت شهـرها و اسکان آنهـا در مناطق مختلف شهر و همچنین بی توجهی مدیریت
شهری به ساماندهی جمعیت درحال رشـد منجر به ایجاد مشکالت عدیده ای در زمینه های شهرسازی و اجتماعی
شده است .شناسایی  72هزار هکتار بافت فرسوده 1در کشور(صادقی )1390،نمونه ای از ایـن مشــکالت است که امروزه
بازسازی و نوسازی این بافت ها به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان شهری تبدیل شده است.
در این میان شهر مشهد  ،دومین شهر بزرگ کشور بر اساس سند مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران 2258
هکتار بافت فرسوده دارد (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  )1385،که نوسازی آن صرف هزینه های هنگفت را طلب
می کند ،به طوری که طبق برآوردهای به عمل آمده در سال  1387نوسازی هر هکتار بافت فرسوده نیازمند  80میلیارد ریال
هزینه مستقیم می باشد (حاجی علی اکبری و همکاران)1387:969 ،که باتوجه به حجم بافت فرسوده  مشهد  180هزار
میلیارد ریال سرمایه برای این امر مورد نیاز است .با عنایت به این امر مشخص می شود تنها با استفاده از منابع دولتی نمی توان
به انجام رسیدن باز زنده سازی امید بست و باید به مشارکت بخش خصوصی همت گمارد .به همین منظور دولت طرح های
متعددی برای تشویق سرمایه گذار برای ورود به طرح ارائه نموده است .اما با وجود مزایای اقتصادی فراوان و بخشودگی های
مختلف در زمینه عوارض شهرداری (صالحی )1384،مردم مشارکت چندانی در اجرای طرح های نوسازی و بازسازی ندارند،
درحالی که نتیجه مطالعات مختلف تجربیات در سایر کشورهای جهان نشان می دهد نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده
بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست( حسینی.)1387 ،
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حسینی ( )1387در پژوهشی به این نتیجه رسید که تنها  1/3درصد مردم معتقدند در صورت اجرای طرح های بازسازی
مالکین و ساکنین سود می برند و بیشترین افراد  %49/9معتقد بودند برندگان اصلی اجرای این طرح ها دولت و شرکت های
مجری اند .
به نظر می رسد حلقه اصلی مفقوده در این پروژه ها موضوعاتی اجتماعی است تا اقتصادی و عمرانی  .زیرا با وجود برقراری
امتیازات فراوانی در بخشودگی عوارض ،حذف امتیاز انشعابات هنوز مردم عالقه ای به مشارکت در اجرای طرح های نوسازی
ندارند و نیز نسبت به مجریان طرح های نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شناخت و اعتماد چندانی ندارند.
نظریه پردازان متعددی بر تاثیر  اعتماد و ارتباطات که شاخص هایی از سرمایه اجتماعی 2هستند بر سرمایه اقتصادی تاکید
داشته اند .جیمز کلمن3معتقد است سرمایه مادی و انسانی فعالیت تولیدی را تسهیل می کند و سرمایه اجتماعی نیز همانند
آنها عمل می کند .این سرمایه را غالبا با نرخ مشارکت افراد در زندگی جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنان بیان می کنند.
کلمن در تحقیقات خود نشان داده است که سرمایه اجتماعی می تواند منافع واقعی برای فقرا و اجتماعات حاشیه ای فراهم
آورد (شریفیان ثانی.)1381،
در مجموع می توان گفت سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان افراد تلقی می شود .این منبع شامل
نهادها ،هنجارها ،اعتماد ،آگاهی و بسیاری موارد دیگر است که بر روابط و تعامالت میان افراد حاکم است و می تواند پیامدها و
نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جوامع داشته باشد.
باتوجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ وضعیت سرمایه اجتماعی در میان
مالکان بافت های فرسوده چگونه است؟ وضعیت مشارکت مالکان در طرح های نوسازی چگونه است؟ و  بین سرمایه اجتماعی
و مشارکت ساکنین و مالکین در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری چه رابطه ای وجود دارد؟

چهارچوب نظری و ارائه مدل نظری پژوهش
قرائت متون درباره موضوع تحقیق نشان می دهد جهت گیری های مشابهی میان سرمایه اجتماعی و پیامدهای مثبت
در حوزه ها و سطوح گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و رفاهی وجود دارد .برای نمونه تحقیقات نشان داده اند سرمایه
اجتماعی با کارایی نهادی ،افزایش سطح آموزش و رفاه کودکان ،کاهش جنایت های خشن ،کاهش نزاع و درگیری  ،برتری
اقتصادی افراد ،اعتماد به حکومت ،موفقیت پروژه های عمرانی ،تسهیل موفقیت کنش و توسعه محلی رابطه وجود دارد
(فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی .)1386،رابرت پاتنام را می توان از پیشگامانی دانست که به رابطه توسعه منطقه ای و سرمایه
اجتماعی توجه کرده است .از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی به معنای ویژگی های سازمان اجتماعی مانند اعتماد ،هنجاره و
شبکه هاست که می تواند کارایی جامعه را با تسهیل کنش های هماهنگ بهبود بخشد (پاتنام .)1380 ،بحث اصلی هانی فان
نیز در واقع اینست که میان سرمایه اجتماعی و رابطه اجتماعي پيوندي دروني و تنگاتنگ وجود داردو«سرمايه اجتماعي» در
درون «رابطه اجتماعي» نهفته و پنهان است (اجتهادی  .)1386،سرمایه اجتماعی می تواند رابطه اجتماعی را به رابطه ای گرم
	          1- Urban distressed areas
  2 - Social capital
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و صمیمی یا رابطه ای سرد و غیرصمیمی تبدیل کند .از نظر بوردیو نیز سرمایه اجتماعی نوعی از انواع سرمایه است که در
شرایط معین قابلیت تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد .از نظر بوردیو وجود تفاوتها در میزان سرمايه اجتماعي توضيح
دهنده اين موضوع است كه ميزان سرمایه اجتماعی همانند سرمايه اقتصادي و فرهنگي ،از سويي ،منافع متفاوتي را براي افراد
فراهم ميآورد و از ديگر سو ،در قدرت نفوذ كنش گران مختلف تفاوتهايي ايجاد ميكند .عضويت در گروهها باعث ايجاد
سرمايه اجتماعي ميشود كه داراي اثرات تكثري بر شكلهاي ديگر سرمايه خواهد بود( ،Sisaman, 2000به نقل از ماجدی
و لهسایی زاده(.
کلمن نیز طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی می تواند منافع واقعی برای فقرا و اجتماعات     
حاشیه ای فراهم آورد .او معتقد است سرمایه اجتماعی همانند اشکال دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به برخی اهداف را
که در نبودن آن دست نیافتنی خواهد بود امکان پذیر می کند(كلمن.)1377 ،
آپهوف سرمایه اجتماعی را در شکل ساختاری آن با سازمان اجتماعی پیوند می زند و سرمایه اجتماعی شناختی زمینه
را برای مردم جهت کنش دوطرفه سودمند فراهم می کند .هنجارها ،ارزش ها ،نگرش ها و باورهای سازنده سرمایه اجتماعی
شناختی رفتار مبتنی بر همکاری و تعاون را منطقی و قابل احترام می کند .با این اوصاف در یک دسته بندی کلی می توان دو
دسته دیدگاه درباره ی سرمایه اجتماعی را شناسایی نمود :
 – 1سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی فردی .پتانسیل افراد برای فعالیت و مشارکت مؤثر در شبکه ارتباطات بر اساس
شناخت متقابل در یک فضای اجتماعی و حفاظت از آن از طریق مبادالت نمادی و مادی است .بر این اساس سرمایه اجتماعی
دارایی های خوب خصوصی است که افراد آنها را انباشت و از آن ها برای دستیابی به اهداف خود استفده می کنند .

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده نیازمند توجه به ابعاد و گونه های
سرمایه اجتماعی و مشارکت در نوسازی و بهسازی می باشد .دسته بندی سرمایه اجتماعی به ابعاد پیوندهای عینی میان افراد
یعنی ساختار شبکه ای عینی که افراد را به یکدیگر مرتبط می کند و پیوندهای ذهنی یعنی وجود ویژگی های خاص مثل
دوجانبه بودن ،اعتماد و احساس مثبت توسط پاکستون نشان می دهد پیامدهای سرمایه اجتماعی هنگامی وجود دارد که دو
بعد متشکله همزمان و به میزان بسنده حاضر باشد .همچنین سرمایه اجتماعی برحسب شرایط و نوع گروه یا شبکه ای که
در آن پدید می آید به دو گونه درون گروهی که اشاره به روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری اعضای یک گروه دارد و سرمایه
اجتماعی بین گروهی که اشاره به اعتماد میان گروه های مختلف مثل مشاغل  ،نهادها و ..دارد دسته بندی شده است.
همچنین با توجه به اینکه متغیر وابسته پژوهش مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری می باشد،
مطالعات نشان می دهد متغیرهای زمینه ای تحصیالت ،شغل ،جنسیت ،سن ،سابقه سکونت ،محل سکونت بر مشارکت
تاثیرگذارند( لیپست  ،علوی تبار  ،محسنی  ،)1374( ،کلدی ( ،)1380عنبری ( .))1377باتوجه به اینکه در این پژوهش در
بافت های فرسوده انجام می شود و این متغیرها در درون این بافت ها از همگونی نسبی برخوردارند و  بین این متغیرها در سایر
مناطق تفاوت وجود دارد همراه با متغیر اصلی که سرمایه اجتماعی است مورد بررسی قرار می گیرند.
اما در بحث مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده  ،مطالعات نشان داد امکان مشارکت در طرح های نوسازی
در سه بعد امکان پذیر می باشد .مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری با چهار حوزه مشارکت در تعیین هدف های طرح،
مشارکت در گرفتن تصمیم ،گشودن دشواری ها  و ایجاد دگرگونی در مجموعه یا سازمان مجری را دربر می گیرد .طرفداران
مشارکت در مدیریت (یا مدیریت مشارکت جو) معتقدند که این گونه از مشارکت ها چه در سطح سازمان ها و چه درسطح
شهرها و روستاها از طریق تأمین سه نیاز اساسی انسان یعنی :استقالل عمل یا نظارت بر رفتار خویش ،کامل کردن یا دستیابی
به کل یا تمامی یک فعالیت و پیوندهای میان اشخاص در جریان فعالیت ها ،موجبات خشنودی و ارضای آدمیان را فراهم      
می آورد .و در نهایت نیز تأثیر مثبتی بر کارکرد و بهره وری فعالیت ها می گذارد .مشارکت در تامین منابع مالی گونه ای از
کاربرد مشارکت است که افراد سعی می کنند تا بخشی از بار مالی مربوط به انجام طرح را برعهده بگیرند .نوع دیگر مشارکت
این است که افراد نیروی انسانی الزم برای انجام یک فعالیت خاص را تامین نمایند (آیینی و همکاران.)717:1387 ،
اما پژوهش های انجام شده در بافت های فرسوده مشهد نشان می دهد پژوهش های اجتماعی انجام شده در زمینه
اجتماعی بیشتر در حد نظرسنجی  بوده به ویژگی های جمعیت شناختی مردم ساکن و وضعیت کالبدی بافت فرسوده پرداخته

شماره 43-44

 – 2سرمایه اجتماعی به عنوان یک صفت جامعه  ،کیفیت شبکه ها و روابط ،افراد را برای  همکاری و کنش جمعی قادر
می سازد .بر این اساس ،سرمایه اجتماعی بر پایه درجه باالی اعتماد بین شخصی و به همان میزان ارزشمندی اعتماد نهادهای
عمومی و سیاسی است که قواعد حقوقی را ایجاد و رعایت می کنند و همه مبادالت را شفاف و ایمن می سازند.
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شده است؛ در  برخی از پژوهش ها عناصری از سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند از جمله پژوهش مشارکت پایدار
مردمی در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری که توسط حسینی( )1387انجام شده و در آن متغیرهایی مثل
اعتماد چه در ابزار پرسشنامه و چه در روش های به کار گرفته شده در زمینه گفتگو های مردمی و جلب مشارکت مالکان
در نوسازی بافت فرسوده محله خود پرداخته است .در پژوهش خدیوی ( )1385نیز در راستای بررسی مسائل و مشکالت
مشارکت ساکنین به ابعادی از سرمایه اجتماعی مثل بی اعتمادی مردم نسبت به مجریان پرداخته شده است.
در این پژوهش که با هدف سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی در مشارکت مالکان در نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده
انجام شده است با توجه به ادبیات سرمایه اجتماعی برگرفته از نظریات جیمز کلمن ،فرانسیس فوکویاما و رابرت پاتنام و
پژوهش های انجام شده در داخل کشور ،سرمایه اجتماعی با چهار عنصر اصلی اعتماد ،مشارکت اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی و حساسیت نسبت به سرنوشت کشور مورد سنجش قرار گرفته است و مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده
نیز در تصمیم گیری و مدیریت  ،مشارکت در تامین مالی و مشارکت در تامین نیروی انسانی مورد سنجش قرار گرفت.

روش شناسی

شماره 43-44
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این پژوهش از نظر نحوه گردآوري داده ها پیمایشی ،از نظر روش همبستگی ،از لحاظ هدف ،كاربردي و از لحاظ زماني،
مقطعي محسوب مي گردد .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است .برای سنجش روایی ابزار از روش توافق داوران
استفاده گردید و پرسشنامه با تعدادی از کارشناسان ارشد مورد مشورت و بررسی قرار گرفت  .برای سنجش اعتبار نیز از
آزمون آلفای کرانباخ استفاده شد که ضریب به دست آمده برای سرمایه اجتماعی  ،0/9برای مشارکت در نوسازی بافت
فرسوده  0/78و کل ابزار  0/86بود که بیانگر اعتبار باالی ابزار تهیه شده است .جامعه آماری پژوهش کلیه مالکان بافت
های فرسوده شهری شهر مشهد بوده است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با مقادیر ،q=0/5 ، p=0/5 ، d=0/05
   t=2و     n=400,000تعداد  382نفر برآورد شده است ،لذا باتوجه به مطالعات دیگر انجام شده در سطح شهر مشهد و
نیز اطمینان بیشتر در نهایت تعداد  400نفر از مالکان به عنوان نمونه انتخاب شدند .شیوه نمونه گیری خوشه ای بود ،ابتدا
هر محله مشخص شده بافت فرسوده توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد
و به روش تصادفی ساده  چهار محله قلعه وکیل آباد ،امیر آباد ،خلج و میرزا کوچک خان انتخاب و از هر محله  100نفر از
مالکان انتخاب شدند

نتایج

در جدول زیر رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن و متغیرهای زمینه ای با مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده شهری
منعکس شده است:
جدول شامره  - 1نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش رابطه متغیرهای مستقل و وابسته
متغیر وابسته :مشارکت در نوسازی بافت فرسوده
متغیر مستقل

Spearman correlation

sig

اعتماد اجتماعی

0/304

0

مشارکت اجتماعی

0/248

0

همبستگی اجتماعی

0/232

0

حساسیت نسبت به سرنوشت کشور
سرمایه اجتماعی

0/347
0/365

0
0

تحصیالت

0/224

0

قدمت سکونت

0/08

0/184

(منبع :نگارنده)

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد بین اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،همبستگی
اجتماعی و حساسیت نسبت به سرنوشت کشور به عنوان ابعاد سرمایه اجتماعی با مشارکت مالکان و ساکنان در نوسازی

و بازسازی بافت های فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین شاخص سرمایه اجتماعی و تحصیالت نیز با
مشارکت در نوسازی بافت های فرسوده رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .اما بین قدمت سکونت و مشارکت در نوسازی رابطه
معنادار وجود ندارد.
تحلیل مسیر مدل پژوهش
در حوزه مطالعات اجتماعی روش های تحلیل چندمتغیره زیادی وجود دارند که به بررسی اثرات و روابط بین
متغیرهای مورد مطالعه می پردازند .اما این روشها تنها اثرات مستقیم متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته مد نظر داشته
و محاسبه می نمایند .در این میان روش تحلیل مسیر از جمله تکنیک هایی است که عالوه بر اثرات مستقیم اثرات
غیرمستقیم را نیز بررسی می نماید و روابط را منطبق بر واقعیت ها ی موجود ،در تحلیل وارد می کند .بدین منظور مدل
فرضی بر اساس اهداف تحقیق ترسیم می نماییم .با توجه به اینکه تنها می توان متغیرهای خاص یعنی متغیرهایی که
 Measureآنها از نوع  Scaleاست را در این تحلیل وارد نمود لذا کلیه متغیرها با روش   Recodeتبدیل و تعریف شده
و سپس تحلیل آماری به منظور آزمون مدل و دیاگرام تحلیلی انجام می پذیرد و در نهایت پس از مشخص شدن نتایج،
در جداولی که به روش   Enterبه دست آمده ،به تفسیر روابط پرداخته و در نهایت با تعیین ضریب خطا مشخص می
شود که چند درصد از عوامل مورد تبیین قرار گرفته اند .الزم به ذکر است که متغیرهای سرمایه اجتماعی و مشارکت
در نوسازی بافت فرسوده از  Computeکردن متغیرهای مستقل موثر بر هر کدام حاصل و مورد محاسبه قرار گرفته
است.
شماره 43-44

تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته در شکل زیر آمده است:
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نصویر -1تأثیر متغییرهای مستغل بر وابسته

جدول شماره  - 2مجموع اثرات متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته

متغیر مستقل

سرمایه اجتماعی

0/25

ندارد

0/25

جنسیت

0/022

0/105

0/127

0/019

0/021

0/04

وضعیت تاهل

-0/07

0/01

-0/06

قدمت سکونت

0/132

0/014

0/146

تحصیالت

0/143

0/073

0/216

0/105

0/042

0/147

-0/027

0/007

-0/02

-

-

0/846

سن

شغل
شماره 43-44
48

اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

مجموع اثرات

نوع ملک
جمع

(منبع :نگارنده)

نتایج جدول باال نشان می دهد در میان متغیرهای  مستقل ،سرمایه اجتماعی بیشترین تاثیر را بر مشارکت مردم در
نوسازی بافت فرسوده داشته است.
در تحقیقات اجتماعی معموال مشخص نمودن تمام عوامل اثرگذار بر متغیر وابسته برای محقق امکان پذیر نیست اما
چنانچه مقدار حاصل از تحلیل مسیر را از عدد  1کم کنیم ضریب خطا را می توان به دست آورد:
ضریب خطا          1 -0/846=0/154
به عبارتی دیگر ،می توان گفت مدل علمی پژوهش تنها   %15واریانس متغیر  وابسته را تبیین نمی کند.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در این پژوهش سرمایه اجتماعی در چهار بعد اعتماد ،همبستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و  حساسیت نسبت به سرنوشت
کشور سنجیده شد و مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده نیز در سه بعد مشارکت در مدیریت  و    تصمیم گیری ،
مشارکت در تامین منابع مالی و مشارکت در تامین نیروی انسانی شاخص سازی و سنجیده شد.
در میان  شاخص های متغیر  مستقل اصلی یعنی سرمایه اجتماعی ،در بعد اعتماد نشان داد؛ بیشترین اعتماد بین فردی مربوط
به اعضای خانواده  بوده است با وجود اینکه در مجموع میزان شاخص اعتماد پاسخگویان کم بوده است ،اعتماد افراد به اعضای
خانواده که از نوع  اعتماد درون گروهی می باشد بیشتر است .نکته ای که در این میان رخ می نماید این است؛ همان طور که در
ادبیات پژوهش بررسی شد سطح باالی اعتماد درون گروهی در برخی موارد می تواند مانع از شکل گیری اعتماد برون گروهی و در
نتیجهکنش جمعی شود.
در زمینه اعتماد نهادی نتایجی که به دست آمد نشان داد که وضعیت اعتماد نهادی در حد کم ارزیابی می شود  .در این میان
وضعیت اعتماد به شهرداری بیشتر  از  اعتماد به دولت بوده است .این درحالی است که مردم در زمینه بافت های فرسوده و   طرح
های نوسازی ارتباط بیشتری با شهرداری دارند  .به عبارت دیگر ،زمینه وجود سرمایه اجتماعی عینی بیشتری وجود داشته است اما
در زمینه پیوندهای ذهنی که بیانگر وجود اعتماد  و  همبستگی در کنار  رابطه اجتماعی است متولیان نوسازی مشکالتی دارند.
در مورد وضعیت مشارکت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی نتایج نشان داد ،مشارکت غیررسمی
پاسخگویان از مشارکت رسمی شان بیشتر بوده است و مردم به خصوص در زمینه امور مذهبی مشارکت بیشتری دارند .از

جمله نکات برجسته مشارکت رسمی بسیار ضعیف پاسخگویان بوده است .باالترین میزان مشارکت رسمی نیز عضویت
در بسیج بوده است که باتوجه به اینکه غالب پایگاه های بسیج در مساجد قرار دارند رابطه نزدیک با مشارکت غیررسمی
پاسخگویانی داشته است که با مساجد ارتباطات بیشتری داشته اند.
در مجموع نتایج پژوهش نشان داد وضعیت سرمایه اجتماعی در بافت های فرسوده کمتر از متوسط می باشد که نتایج
به دست آمده با پیمایش های انجام شده گذشته همخوانی دارد (افشار.)1386،
اما نتایج پژوهش درباره متغیر وابسته یعنی مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده نشان داد؛ میزان مشارکت
مالکان و ساکنان کمتر از متوسط است که این یافته را پژوهش های دیگر انجام شده  در این زمینه (حسینی،1387
بهروان ،1387خدیوی ،1387،کهربایی )1385،تایید می کنند .اما از جمله مباحث قابل توجه در زمینه مشارکت در تامین
منابع مالی بوده است که باالترین میزان ،تمایل مالکان به نوسازی شخصی ملک خود با استفاده از تسهیالت بانکی بوده است
که این مسئله نکاتی را روشن می نماید؛ اول اینکه مالکان اعتماد بین گروهی باالیی ندارند که نتایج پژوهش درباره متغیر
سرمایه اجتماعی نیز بر این نکته صحه می گذارد به این معنی که آن ها تمایلی به شراکت با دیگران ،چه شهرداری و دولت و
چه همسایه ها و همشهری ها ندارند ،از طرفی بهترین وجه مشارکت نوعی از مشارکت است که مالکان کلیه مراحل طراحی،
اجرا و نظارت را خود برعهده بگیرند و نتایج پژوهش نیز نشان داد مالکان با این شیوه موافقت بیشتری دارند که البته این
نتیجه  ،یافته های پژوهش دیگر  را که در این زمینه از پاسخگویان نظرسنجی کرده بود (حسینی )1387 ،نقض می کند؛
در آن پژوهش اکثر مالکان تمایل به فروش ملک خود را داشته اند.

در میان متغیرهای زمینه ای مورد پژوهش نتیجه به دست آمده نشان داد؛ تحصیالت نیز بر مشارکت مالکان و ساکنان
تاثیرگذار است و این نتیجه  ،با نظریات لیپست ،لرنر ،هانتینگتون  ،عفتی و محسنی (بهروان  )1387،همخوانی دارد .اما آزمون
فرضیات نشان داد سایر متغیرهای زمینه ای یعنی ،سن ،جنس ،قدمت سکونت و کاسبی و وضعیت تاهل تاثیر معناداری  بر
مشارکت مالکان و ساکنان در نوسازی بافت های فرسوده ندارد و این نتایج با سایر پژوهش های انجام شده همخوانی ندارد.
در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده جهت افزایش مشارکت مالکان در بافت های فرسوده موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
1 .1سرمایه اجتماعی به سیمانی تشبیه شده است که بلوک های تشکیل دهنده ساختمان را کنار هم نگه می دارد.
نتیجه پژوهش نیز نشان داد با باال رفتن سرمایه اجتماعی مشارکت مردم در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده افزایش می
یابد و می توان با افزایش سرمایه اجتماعی به افزایش مشارکت اقتصادی نیز همت گمارد .موارد زیر برای افزایش سرمایه
اجتماعی پیشنهاد می شود:
          .1-1تقویت امکانات مالی و اقتصادی افراد جامعه
          .1-2ایجاد فضاهای تسهیل کننده ارتباطات اجتماعی میان افراد جامعه
          .1-3درک ضرورت تقویت و بازسازی سرمایه اجتماعی از سوی تصمیم گیران و سیاستگذاران
2 .2عملکرد دولتمردان و وفای به عهد ایشان در انجام مسئولیت ها و رسیدگی به امور کشور نقش مهمی در ایجاد جو
اعتماد دارد در صورت عدم عملکرد درست ایشان بی اعتمادی در جامعه گسترش می یابد.
3 .3نتایج به دست آمده نشان می دهد بین اعتماد و میزان مشارکت مردم در نوسازی بافت های فرسوده رابطه معنی
داری وجود دارد؛ به نظر می رسد یکی از کلیدی ترین نکاتی که در اجرای پروژه های نوسازی باید مد نظر قرار گیرد اعتماد
است .برای باال بردن اعتماد پیشنهاد می شود؛ در درجه اول تضمین های الزم برای مردمی که در اجرای پروژه می خواهند
سرمایه گذاری کنند داده شود ،به طوری که افراد از ابتدا تا انتهای پروژه بدانند چه اتفاقاتی قرار است بیفتد  .نکته دیگر این
است که شرکت های مجری اطالع رسانی کافی برای پروژه ها و شیوه های مشارکت انجام داده و خود نیز شرح خدماتی که
به مردم ارائه می دهند به طور روشن و واضح به مردم ارائه دهند .پیشنهاد دیگر در این زمینه این است که با معادلسازی های
عادالنه آنچه در انتهای پروژه نصیب مشارکت کنندگان می شود را به طور حداقلی تضمین دهند تا مالکین با خیالی آسوده
ملک و سرمایه خود را در اختیار قرار دهند.

شماره 43-44

در مجموع نتایج به دست آمده بیانگر تایید نظریات مرتبط با سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر مشارکت می باشد .همان
طور که پاتنام  ،کلمن و آپهوف معتقد بودند سرمایه اجتماعی می تواند کنش جمعی را تسهیل کند نتیجه تحقیق نشان
داد هرچه سرمایه اجتماعی مالکان و ساکنان بیشتر شود مشارکت آن ها در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده افزایش       
می یابد .ضمن اینکه نتایج آزمون های فرضیات دیگر نشان داد همه ابعاد سرمایه اجتماعی بر مشارکت در نوسازی بافت های
فرسوده تاثیر معنادار دارند.
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4 .4نتیجه دیگر به دست آمده این است مشارکت اجتماعی بر مشارکت اقتصادی تاثیرگذار است .باید مدنظر قرار داد
که بازسازی و نوسازی بافت فرسوده فرآیند است نه اقدامی یکباره و دفعی و مستلزم مهندسی اجتماعی است .این نکته زمانی
روشن تر می شود که بدانیم با توجه به ریزدانه بودن و قدیمی بودن امالک روابط میان همسایگان در بسیاری از این مناطق
شدیدتر از سایر مناطق شهر است و مردمی که در امور اجتماعی مشارکت بیشتری دارند وجهه بهتری نیز دارند و می توان با
آگاه ساختن آنها از فواید نوسازی سایرین را بهتر متقاعد ساخت.
5 .5به نظر می رسد باید فواید نوسازی را در دو جهت به مردم شناساند:
  .1-5فوایدی که برای همه مردم دارد ،مثل کاهش ترافیک ،پیشگیری از خسارات زلزله احتمالی و...
 .2-5فوایدی که برای مشارکت کنندگان دارد :سود اقتصادی ،دسترسی به ملک نو در محل قبلی و ....
6 .6تشکیل دفاتر نوسازی محله برای برقراری ارتباط مستمر بین مالکان و ساکنان با قبول مشارکت مردم با هدف .1
اطالع رسانی از پروژه ها  .2برقراری جلسات توجیهی با مالکان و ساکنان می تواند زمینه سازی افزایش اعتماد و مشارکت
مالکان و ساکنان را جلب کند.
 7 .7ممكن است برخي از ساكنين بنا به داليلي و به شكل ويژه نياز به دريافت ملك معوض داشته باشند در اين صورت
به چند طريق مي توان عمل كرد :
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 .1-7بانك اطالعات امالك و مسكن را در محل اجراي پروژه تشكيل داد تا ساكنين و مالكين كه به هر دليل نيازمند
به تحويل ملك معوض در لحظه تحويل ملك خود را دارند بتوانند با توجه به بانك اطالعات مسكن ،مسكن مورد نظر خود را
همزمان انتخاب نمايند و شركت مجري متعهد شود آن ملك را براي ايشان خريداري نمايد .
 .2-7پيشنهاد مي شود در محدوده هاي اجراي پروژه ابتدا شركت هاي مجري به شكل انبوه سازي مجموعه هايي را
ساخته و آماده نمايند  تا مردمي كه به هر دليل به مسكن فوري نيازمندند از اين واحدها به شكل معوض تحويل بگيرند اين
روش ضمن اينكه ترغيب و تشويق مالكين را به دنبال خواهد داشت براي شركت هاي مجري نيز از حيث اقتصادي مقرون به
صرفه مي باشد همچنين گامي در جهت بازسازي مناطق و نيز تامين مسكن محسوب مي گردد .
 .3-7دولت يا شركتهاي مجري چنانچه در نقاط ديگري پروژه هايي را آماده يا در حال احداث دارند بايد اين امكان را فراهم
سازند كه مردم مناطق جديد كه قرار است پروژه ها در آن منطقه اجرا شود امكان معوض از ساير پروژه ها را نيز دارا باشند .
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