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چکیده:
نوسازي شهري به عنوان يكي از راهكارها؛ تدبيري در مواجهه با فرسودگي پهنة بافتهاي فرسوده است.
سرماية اجتماعي با شامل شدن ارزشهايي همچون اعتماد و مشاركت و همبستگي در پهنة سكونتي ،مفهومي
است كه در فرايند نوسازي شهري در دهههاي اخير اهميتي ويژه يافته است .مشارکت در نوسازی بافت
فرسودۀ تحت تأثیر عوامل مختلفی است که سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی مهمترین پیشنیازهای آن است.
مقاله با هدف بررسی نقش سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی بر مشارکت شهروندان گنبدی و گرگانی در نوسازی
بافتفرسوده انجام شد .چارچوب نظری مبتنی بر نظریات پاتنام؛ کلمن و بوردیو است .روش تحقیق؛ پیمایشی
و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه است .نمونهگیری به روش خوشهای و حجم نمونه  382نفر از ساکنان
بافتفرسوده است.

یافتهها نشان میدهد سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی بر مشارکت ساکنان تأثیر مثبت داشته است .شاخص
نوسازی شهری
اعتماد اجتماعی؛ حس همکاری؛ انسجام اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی درونگرا و برونگرا؛ سرمایۀ فرهنگی با
شاخصهای سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته؛ سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته؛ سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده بیشترین
 DOI: 10.22034/UE.2021.02.03.08تأثیر را بر مشارکت ساکنان در بازسازی بافت فرسوده داشتهاند.

مقدمه
در سالهای اخیر ،توجه به بافتهای فرسوده مورد توجه زیادی
بوده است .مشارکت در بافت فرسوده و اثر سرمایۀ اجتماعی فرهنگی بر
آن موضوع اصلی این مقاله است .امیراحمدی و نوابخش ( )1395معتقدند
سرمایۀ فرهنگی به مثابه پیشنیاز کنش مشارکتی نقش مهمی در پیشبرد
اهداف آن در راستای موفقیت برنامههای نوسازی بافتهای فرسوده شهری
دارد (امیراحمدی و نوابخش .)1395 ،شرکت ارادی و آگاهانه در هر یک از
مراحل تصمیمگیری و اجرا ،بیانکنندۀ مشارکت در بافت فرسوده است.
هر تعریفی از مشارکت ارائه شود ،مستلزم لحاظ کردن ارزشهای فرهنگی
و اجتماعی مسلط در ساختار جامعه است .این ارزشها زیربنای توسعۀ
مشارکت مردم در فرایند توسعه و نوسازی است ،زیرا مشارکت در سلسله

*نویسنده مسئول:
ایمیلashahin2000@yahoo.com :

اموری مستمر ،متأثر از هیئتی پرتحرک متشکل از ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی است (بیرو .)1384 ،امروزه اهمیت نقش مؤثر مردم و مشارکت
آنها در حرکت به سمت توسعۀ پایدار شهری بر کسی پوشیده نیست،
بهگونهای که برای رسیدن به الگوی توسعۀ پایدار ،مشارکت مردم راهکار
اصلی و محوری به شمار میرود .از منظر نظاممندی و کارکردی مشارکت
را سازوکاری برای توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانستهاند که توسعه
نیافتن ساختارهای الزم برای مشارکت و نهادینهسازی آن به سقوط و
انقراض نظام اجتماعی میانجامد (سلیمی.)1392 ،
توسعۀ اقتصادی کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان سوم
با رشد شتابان جمعیت شهری همراه بوده است .این رشد شتابان با
گسترش بیرویه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهری
بهخصوص در بافتهای فرسوده همراه بوده است (نوابخش.)1392 ،
نوسازی شهری را اینگونه تعریف کردهاند که به عنوان یکی از راهکارهای
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تدبیری در مواجهه با فرسودگی پهنۀ بافتهای فرسوده است که در پی
نگاه فقط کالبدی نتایج کمابیش مشابه با سایر طرحهای توسعۀ شهری
را حاصل مینماید (خواجه شاهکوهی و همکاران .)1392 ،تأمین مالی
و تأمین نیروی انسانی در اجرای طرح نوسازی و بهسازی مهم است.
امروزه بافتهای فرسوده ،بخش قابل توجهی از پهنۀ شهرهای کشورمان
را تشکیل میدهند که به دلیل داشتن معضالت خاص ،از گسترۀ حیات
شهری خارج و به بخشهای مسئلهدار شهرها تبدیل شدهاند .این بافتها
عالوه بر مشکالت و مسائل کالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی ،فضاهای شهری را هم دچار تنزل کرده و حضور انسان در
فضاهای شهری را با معضل روبهرو و یا مختل ساختهاند .اتخاذ تصمیمهای
صحیح و منطقی و انتخاب نوع مناسب و متناسبی از مداخله در اینگونه
بافتها که به ارتقای کیفیت فضاهای شهری در این بافتها منجر میشود،
برای بازگرداندن هویت و حیات شهری به آنها ضروری است .بنابراین،
نوسازی با هدف نو کردن و رونق بخشیدن به کالبد بافت و عناصر درونی و
تقویت و گسترش جنبههای مثبت و از بین بردن جنبههای منفی حیات
در بافتهای فرسوده است (رهنما.)1377 ،
گسترش ابعاد فيزيكي شهرها از يكسو و نبود توزيع بهينه و
متناسب خدمات در برابر جمعيت حاصله و از سوي ديگر ،چندگانگي
بافت شهرها در وجوه مختلف كالبدي ،اجتماعي و اقتصادي ،با توزيع
نامتوازن در حوزههاي مختلف موقعيتي را موجب شده است (نعمتي
لیمایی .)1389 ،بافت فرسودۀ شهری از جمله پهنههاي تقسيمي
یادشده است كه با شاخصهاي ريزدانگي ،نفوذناپذيري و ناپايداري و
سرانجام ،مجموعهاي از ساير نارساييهاي كالبدي ،عملكردي ،حركتي،
زيستمحيطي ،اجتماعي اقتصادي و مديريتي مشخص ميشود (وزارت
مسكن و شهرسازي .)1385 ،پیامدهای توسعهای سرمایۀ اجتماعی
در حوزهها و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند .تحقیق حاضر
میخواهد تا در تبیین میزان توسعهیافتگی مناطق شهری و نگرشسنجی
میزان مشارکت کنشگران شهری در بازسازی بافت فرسودۀ شهری به
بررسی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر آن بپردازد .شهرها ،مکان زندگی و
کار هزاران انسان هستند که توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی آنها میتواند
شرایط رفاه اجتماعی و بهروزی و کیفیت زندگی کنشگران کشور را فراهم
کند .از سوی دیگر ،به دلیل خروج سرمایه و کاهش ارزش اقتصادی
این بخشها ،شاهد این مسئله هستیم که این مجموعهها که بخشهای
وسیع از سطوح دایرۀ شهری با توان بالقوۀ چشمگیر برای توسعۀ شهری
را تشکیل میدهند و روزبهروز دستخوش انزوا شده و با خارج شدن از
ب مانده و در مواردی باعث
دایرۀ حیات فعال شهری از چرخۀ توسعه عق 
ضربهزدن به بافتهای همجوار خود میشوند .همچنین ،با نزول کیفیت
کالبدی و اقتصادی ،تعداد سرمایهگذاران در این بافتها کاهش یافته و
سطح فعالیتهای اقتصادی در آن افت پیدا میکند.
استان گلستان ،بیست و یکمین استان کشور با مساحت 20367
هکتار است .بر اساس سند مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی
ایران  2028هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است که 972هکتار در

شهرهای گرگان و گنبد است (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران،
 .)1392در زمینۀ بازسازی بافتهای فرسوده ،نقش بخش خصوصی و
مشارکت مردم بسیار بااهمیت است .یکی از مشکالت اساسی در فرایند
بازآفرینی بافتهای فرسوده شهرهای امروز ،بیتوجهی به اعمال مفهوم
سرمایۀ اجتماعی به عنوان یکی از پتانسیلهای محله است (احمدی و
همکاران .)1398 ،در استان گلستان به دلیل نبود دیدگاههای روشن در
خصوص اهداف سیاستها و راهکارهای اجرایی و قانونی در زمینۀ مداخله
و ساماندهی و همچنین ،یکسویه بودن طرحهای ارائهشده ،روند سریع
تضعیف اجتماعیـ اقتصادی بافتهای فرسوده و گسترش حاشیهنشینی
اتفاق افتاده است .این بافتها بهدلیل فرسودگی و فقدان زیرساختهای
مناسب شهری و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای ساکنان با گریز جمعیت
بومی و جایگزین شدن مهاجران و اقشار فرودست جامعۀ شهری مواجهاند.
با توجه به گستردگی کالبدی و انبوه جمعیت در کالنشهرها ،توجه به
وضعیت مناطق شهر برای برنامهریزی بهتر توسعۀ شهری اهمیت زیادی
دارد .با اینوجود ،در کشور تالشهای چندانی برای مطالعه این موضوع از
منظر جامعهشناختی صورت نگرفته است .در تحقیقات قبلی (جهانگیری و
همکاران1400 ،؛ امیراحمدی و نوابخش1395 ،؛ امیراحمدی و همکاران،
1395؛ خواجه شاهکویی و همکاران1392 ،؛ موسوی و همکاران)1391 ،
به مشارکت در بافت فرسودۀ شهری پرداخته شده ،اما در شهر گرگان و
گنبد این بررسیها صورت نگرفته است .بر این اساس ،پرسش آغازین
تحقیق را میتوان اینگونه بیان کرد که آیا عوامل سرمایۀ فرهنگی و
سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی کنشگران شهری در
بازسازی بافت فرسوده در شهرهای گرگان و گنبد مؤثرند؟
پیشینۀ تحقیق
جهانگیری و همکاران ( )1400به رتبهبندی چندشاخصهی
راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث
فرهنگی بر اساس الگووارۀ توسعۀ پایدار پرداختند .نتایج نشان داد حفاظت
از منابع طبیعی مهمترین شاخص و استفاده از ظرفیتهای شبکههای
اجتماعی مطلوبترین گزینه است .فرایند تصمیمگیری بهخوبی انجام
گرفته است و این رویکرد برای مسائل مدیریتی و حفاظتی دیگر در
شاخههای مختلف عمران و معماری توصیه میشود .عابدی ( )1399در
مقاله با عنوان «ابزارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم
در بهسازی محیطی شهر سبز در ایران» نشان داد ساختار تأمین مالی
استفادهشده براى پروژۀ نوسازی ممکن است در یک شهر و حتی منطقه
به دلیل قوانین و شرایط خاص آن مؤثر نباشد؛ در حالیکه بهطور مؤثرى
در مناطق دیگر قابل استفاده باشد.
احمدی و همکاران ( )1398در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر جایگاه
سرمایههای اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسودۀ تاریخی محلۀ امامزاده
یحیی نشان دادند که شاخصهای اعتماد و هنجارها و ارزشهای اجتماعی
به عنوان متغیرهای وابسته مشارکت ،در بازآفرینی این محله مؤثر و
انسجام اجتماعی بدون تأثیر بوده و سرمایۀ اجتماعی در محلۀ امامزاده
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اجتماعی در سطح محله در پایینترین سطح ممکن است و مانعی اساسی
در مسیر اهداف نوسازی است و پایین بودن سطح سرمایۀ اجتماعی را
یکی از علل ناموفق بودن طرحهای بهسازی و نوسازی میداند .همچنین،
امیراحمدی و نوابخش ( ،)1395امیراحمدی و همکاران ( ،)1395خواجه
شاهکویی و همکاران ( ،)1392موسوی و همکاران ( ،)1391عالیپور
و بیابانیمقدم ( )1390و خندهرو ( )1387نشان دادند سطح مشارکت
اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری ،تحصیالت و سرمایۀ
اجتماعی ،بر مشارکت در نوسازی بافت فرسودۀ شهر تأثیر دارد .ارتقای
سرمایۀ اجتماعی منجر به افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرحهای
نوسازی شهری میشود.
آکدو 2و همکاران ( )2019به بررسی فضا و شهر میپردازند.
رابطۀ بین احساس مکان ،سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی در
رشتههای مختلف مطالعه شده است .با اینحال ،رابطۀ فضایی آنها کمتر
تجزیهوتحلیل شده است .این مطالعه به درک بهتر رابطۀ بین این سه
مفهوم (احساس مکان ،سرمایۀ اجتماعی و مشارکت مدنی) کمک میکند.
یافتهها نشان داد احساس مکان با سرمایۀ اجتماعی ارتباط معناداری دارد
و در عین حال ،مشارکت مدنی در سطح فردی نیز به طور قابل توجهی
توضیح میدهد .همچنین ،در فضاهای شهری ،مشارکت شهروندان
اهمیت دارد .پیرر )2015( 3به بررسی فواید ارزش نهادن به نوسازی
بافت فرسوده از نظر اجتماعی و فرهنگی پرداخت .آنها بیان میکنند که
اگرچه طرحهای بسیاری برای نوسازی بافت فرسودۀ شهری در بخشهای
مختلف شهری اجرا شده است ،ولی چندین تالش منجر به نتیجه نشده
است .یافتههای این پژوهش در صدد بوده که به ارزش منافع حاصل از
سیاستهای نوسازی بافت فرسوده شهری بپردازد.
ایکداوبواس )2018( 4تحقیقی تحت عنوان «شبکۀ گفتوگوی
اجتماعی و نتیجۀ آن بر نوسازی بافت فرسوده» انجام داده است .یافتهها
نشان میدهد سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی چه به شکل مستقیم چه به
شکل غیرمستقیم باعث مشارکت میشود .عالوه بر این ،گفتوگو با کسانی
که دارای دیدگاه متضاد موجب کاهش مشارکت در نوسازی میشود .به
بیان دیگر ،بین سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی و مشارکت در بافت فرسوده
رابطۀ مثبت وجود دارد .کوپنجا و انسریکا )2017( 5در مقالهای ضمن
بررسی تجارب مشارکت عموم در پروژههای زیربنایی شهری ،به شناسایی
شیوههای حکمرانی شهری برای کمک به مشارکت عموم در پروژههای
زیربنایی شهری با هدف افزایش پایداری محیط شهری پرداختهاند.
همچنین ،بین بیشتر متغیرها (اقتصادیـ اعتماد اجتماعی ،متغیرهای
آگاهی اجتماعی) رابطۀ معناداری وجود دارد.
بروکات )2016( 6ارتباط بین تأثیر عوامل اجتماعی فرهنگی بر
کیفیت و میزان رضایت از خدمات را با متغیر تعلق مکانی مورد بحث قرار

یحیی با شدت تأثیر  0/93بر بازآفرینی مؤثر است .محمدی ( )1396در
تحقیقی با عنوان «بررسی میزان سرمایۀ اجتماعی جهت نوسازی بافت
فرسودۀ شهر زنجان» ،نشان داد ساکنان بافت فرسودۀ شهر زنجان دارای
میزان سرمایۀ اجتماعی بیشتر از حد متوسط ،تقریباً در همۀ مؤلفههای
آن هستند .بین سرمایۀ اجتماعی ،با نوسازی بافت فرسودۀ شهری رابطۀ
معناداری وجود داشته که لزوم برنامهریزی در این حیطه را گوشزد
میکند .صالح و همکاران ( )1391در پژوهشی پیمایشی به دنبال تبیین
تأثیر سرمایۀ اجتماعی با مشارکت مالکان در بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسودۀ شهری بودهاند .نتایج نشان داد هرچه اعتماد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،حساسیت نسبت به سرنوشت کشور،
سرمایۀ اجتماعی و میزان تحصیالت مالکان افزایش مییابد ،مشارکت
مالکان و ساکنان برای نوسازی بافت فرسوده افزایش مییابد .پوالدساز و
اخوان ( )1394در بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی
بافت فرسوده ،عواملی مانند حس تعلق به مکان ،انگیزۀ مشارکت ،تصویر
ذهنی مناسب از محله و برخوردهای اجتماعی از محله را در ایجاد فضایی
پایدار در بعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر دانستهاند.
حاتمینژاد و همکاران ( )1393در تحقیقی با عنوان «واکاوی
ظرفیت سرمایۀ اجتماعی محالت شهری در ساماندهی بافتهای فرسودۀ
منطقۀ  9شهرداری» تهران نشان دادند سطح اعتماد ،مشارکت انسجام
اجتماعی و سایر مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی افراد ساکن در بافتهای
فرسوده ،از مهمترین ظرفیتها برای بهبود وضعیت این بافتهای شهری
است .مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی ،نقش زیادی در تبیین میزان مشارکت
ساکنان بافت فرسوده در بهسازی و نوسازی دارد و با تأکید بیشتر بر
ظرفیت سرمایۀ اجتماعی ساکنان این بافتها میتوان از این عامل برای
تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری استفاده کرد.
دویران و همکاران ( )1390در مقالهای با عنوان «بررسی مداخله در
ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی نمونۀ
موردی :محلۀ زینبیه زنجان» نشان داد استفاده از رویکرد ترکیبی با
تلفیق رویکرد کار کردگرا (اقتصادمحور) و فرهنگگران (سنتگرا) 1با
هدف ارتقای ارزش زمین و بهرهوری از آن و حفظ هویت و عناصر فرهنگی
و اجتماعی بافت فرسوده مناسبترین شیوۀ مداخله در بافتهای فرسوده
است ،بهطوری که هم منافع رویکرد کارکردگرا و هم مزایای رویکرد
فرهنگگرا تضمین میشود .نظمفر و عطار ( )1393در پژوهشی به بررسی
نقش سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسودۀ شهر
اردبیل پرداختهاند .نتایج بیانگر معناداری زیاد رابطه میان دو شاخص،
احساس تعلق به محله و اعتماد نهادی محله با میزان مشارکت ساکنان
بافت فرسوده و همچنین ،عدم معناداری رابطۀ بین شاخص همبستگی
اجتماعی و مشارکت ساکنان در فرایند نوسازی بافت فرسودۀ شهری است.
نوابخش ( )1392نشان داد سرمایههای فرهنگی و اجتماعی به
عنوان پایههای زیربنایی برای رشد سرمایۀ اقتصادی در طرحهای توسعۀ
شهری باید در نظر گرفته شوند .مروتی و لطیفی ( )1391نشان داد سرمایۀ
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داده است .نتایج نشان میدهد که عوامل محیطی ،کیفیت و سطح رضایت
7
از خدمات در میزان تعلق مکانی افراد تأثیرگذار است .پیتون و پیتون
( )2003نیز در پایاننامۀ خود تأثیر تعلق مکانی و سرمایۀ اجتماعی را بر
عملکرد مدنی در ارتباط با حفظ و مدیریت منابع طبیعی مطالعه کردهاند.
نتایج تحقیق یادشده نشان میدهد ارتباط معناداری بین تعلق مکانی،
سرمایۀ اجتماعی و عملکرد مدنی در ارتباط با حفظ و مدیریت منابع
طبیعی وجود دارد .از اینرو ،مدیران میتوانند با توجه به تعلق مکانی و
سرمایۀ اجتماعی بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از محیطهای طبیعی
برای طراحی برنامههای مشارکتی شهروندی بهره ببرند.
در مجموع ،پیشینههای بررسیشده نشان داده که مشارکت در
بافت فرسودۀ شهری متأثر از عوامل مختلفی است .در این میان ،نقش
انواع سرمایهها و از جمله سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی انکارناپذیر
است .در تحقیقات قبلی اثر سرمایۀ اجتماعی فرهنگی بر مشارکت در
بافتهای فرسودۀ شهر گرگان و گنبد بررسی نشده بود ،که در این
پژوهش سعی شده تا این خأل علمی برطرف شود.
نوسازي شهري نگاه فقط كالبدي در نتيجة درك فقدان جذابيت
كالبدي و مكاني بافتهاي فرسوده است (پوراحمد و شماعي.)1389 ،
اين در حالي است كه مؤلفةهاي فراكالبدي همانند ساختار اجتماعي
بافتها ،به مفهوم كميت و كيفيت روابط و مشاركت ساكنان آنها كه
تا پيش از اين در برابر نگاه فقط كالبدي طرحها ناديده انگاشته میشد،
میتواند در قالب سرمايههاي اجتماعيـ فرهنگی ،ابزار و محركي براي
نوسازي مطلوبتر و مقبولتر از نظر ساكنان بافت باشد .دیدگاههای نظری
و تجارب متأخر مدیریت شهری؛ تحققپذیری برنامههای مداخله را در
گروی رویکرد برنامهریزی شهری مشارکتی میدانند .رکن اصلی پژوهش
توسعۀ شهری نیز مشارکت همهجانبۀ یگانهای سازندۀ جامعۀ شهری
(افراد و گروهها) است .در ادبیات جدید توسعه نیز با توجه به اهمیت
نقش مردم در جامعه از مردم به عنوان ثروت واقعی هر جامعه یاد میشود
(لطیفی.)1396 ،
نظریهها و رویکردهاي مختلفی در تبیین مشارکت اجتماعی
کنشگران شهری در بازسازی بافت فرسوده ارائه شده است .نظریههای
مداخله در چهار دسته مطرح میشود .1 :مداخلۀ نوگرایانه (تجدد) :تأکید
بر انقطاع فرهنگی .2 .مداخلۀ فرانوگرایانه :که به صورت تلفیقی است.3 .
مداخلۀ فرهنگگرایانه :تأکید بر زیباییشناختی و باال بردن جذابیت و
آرامش شهری و  .4مداخلۀ مردمگرایانه :دخالت مردم در تصمیمگیری و
تهیۀ برنامه .در این پژوهش نوع چهارم مداخله مورد نظر است .این نوع
مداخله متأثر از نظریههای شهرسازی مشارکتی دهههای اخر قرن بیستم
میالدی است که هدف آن باال بردن میزان مشارکت مردم در تغییرات
سازمان فضایی شهر است .مخاطبان اصلی هر نوع مداخلهای را مردم و
ساکنان محدودههای مورد عمل؛ تشکیل میدهند .بنابراین ،قبل از هرگونه
مداخلهای؛ باید به نظریههای مردم توجه داشت و پس از بررسی آنها؛
مداخله در بافت با همکاری مردم صورت پذیرد .مداخلۀ مردمگرایانه؛

نظریۀ تداوم را در تکامل میبیند .اینان به درک فضای شهری میاندیشند
و نه به خلق آن؛ بهویژه طرحهای صلب و ثابت .مداخلۀ مردمگرایانه بیش
از طراحی به برنامهریزی میاندیشد .برنامهریزی که در آن مردم نقش
اساسی در سازماندهی شهربازی میکنند.
بوردیو در برابر بیش اقتصادگرایی افراطی ،بهجز سرمایۀ اقتصادی،
انواع دیگری از سرمایه را مطرح میکنند و با نگرشی مارکسیستی در
ارتباط با مفهوم طبقه ،قدرت ،مزایای اجتماعی و نابرابری به تحلیل آنها
میپردازد .از نظر بورديو سرمایۀ اجتماعی یکی از شکلهای مهم سرمایه
است .از نظر وی سرمایه در سه شکل بنیادی امکان بروز مییابد ،به شکل
سرمایۀ اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و ممکن است در
شکل حقوق مالکیت نهادینه شود؛ به شکل سرمایۀ فرهنگی که در شرایط
معین ،قابلیت تبدیل شدن به سرمایۀ اقتصادی را دارد و ممکن است به
شکل کیفیتهای آموزشی نهادینه شود و به شکل سرمایۀ اجتماعی که از
الزامات اجتماعی ارتباطات ساخته شده است و در شرایط معین ،قابلیت
تبدیل شدن به سرمایۀ اقتصادی را دارد و ممکن است به صورت عنوان
اشرافی با اصالت خانوادگی نهادینه شود (بوردیو .)1387 ،از نظر بوردیو
سرمایۀ اجتماعی دو مؤلفه دارد ،اول ،منبعی است که ارتباط با آن از
طریق عضویت در گروه و شبکههای اجتماعی امکانپذیر میشود و دوم،
حجم سرمایۀ اجتماعیای که به تملک یک کارگزار انسانی درمیآید .بر
اندازهای از شبکههای ارتباطاتی مبتنی است که او میتواند بسیج کند
(بوردیو.)1384 ،
بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت به وسیلۀ کلیت ارتباطات بین
کنشگران حاصل میشود ،نه آنکه فینفسه یک کیفیت معمول گروه باشد،
عضویت در گروهها و درگیر بودن در شبکههای اجتماعی ،که در گروهها
حاصل میشود و روابط اجتماعی حاصل از عضو بودن میتواند در تالش
این بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای گوناگون و متفاوت
به کار برده شود .از نظر پاتنام نیز سرمایۀ اجتماعی به معنای ویژگیهای
سازمان اجتماعی مانند اعتماد هنجارها و شبکهها ،میتواند کارایی جامعه
را با تسهیل کنشهای هماهنگ بهبود بخشد (نوابخش .)۱۳92 ،سرماية
اجتماعي مجموعهاي از شبكههاي روابط و پيوندهاي اجتماعي مبتني
بر اعتماد بين فردي و بين گروهي است كه تعامل افراد با نهادها و
گروهها و كنشهاي ياريگرايانة آنها را به منظور دستيابي به اهداف
فردي و جمعي تسهيل ميكند (نوابخش .)1392 ،از ديدگاه لوري سرماية
اجتماعي به مجموعۀ منابعي گفته ميشود كه در ذات روابط خانوادگي و
در سازمان اجتماعي وجود دارد و براي رشد اجتماعي افراد سودمنداست
(فوکویاما.)1384 ،
سرمایۀ اجتماعی عالوه بر اینکه همدیگر را تقویت میکنند ،منجر
به مشارکت بیشتر افراد یک جامعه نیز میشود (بوز ،)2005 ،8اهمیت
سرمایۀ اجتماعی در فرایند نوسازی شهری از آن جهت محسوستر خواهد
بود که مداخله در بافتهای فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله
انجام شده و بنابراین سرمایههای اجتماعی میتوانند در درجۀ اول ،با
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توجه به مفهوم محله و به دلیل مشترکات ،عالیق و روابط چهرهبهچهرۀ
ساکنان آن ،در این مکان نمود بیشتری داشته باشند و در عین حال ،با
شامل شدن ارزشهایی همچون اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و
یکپارچگی اجتماعی به عنوان ظرفیتهای درونی و ثروتهای پنهان در
محالت ،یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال را نویدبخش باشند (نعمتی
لیمایی.)۱۳۸۹ ،
مفهوم مهم بعدی ،سرمایۀ فرهنگی است .اساساً مفهوم سرمایه
در تاریخ تفکر علوم اجتماعی از آن دست مفاهیم پرچالشی است که
ذهنهای بسیاری از اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی جامعه را درگیر خود
کرده است .پیر بوردیو ،از آن دست نظریهپردازان میدان اجتماعی است
که در نقدی به مارکس ،که میگفت سرمایه از یک نوع وجود دارد و آن
سرمایۀ اقتصادی است ،از یک نوع دیگری از سرمایه به نام سرمایۀ فرهنگی
صحبت به میان میآورد .در مجموع ،سه بعد برای سرمایۀ فرهنگی در این
مقاله در نظر گرفته شد .سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته ،نوعی ثروت بیرونی
است که به عنوان بخش جداییناپذیر از فرد درآمده است .در واقع ،سرمایۀ
فرهنگی درونی شده ،تواناییهای بالقوهای دارد که بهتدریج بخشی از
وجود فرد شدهاند (نوغانی .)1387 ،سرمایۀ فرهنگی عينيت یافته ،بیشتر
به شکل کاالهای فرهنگی و اشیای مادی و رسانهها و مؤلفههای نرمافزاری
نظیر مجلهها ،تصاویر ،نقاشیها ،مجسمهها ،کتابها ،اینترنت ،کامپیوتر
و ...تجسم مییابد و از ویژگیهای بارز آن قابل انتقال بودن آن است .به
تمامی اشیا کاالهای فرهنگی ،سرمایۀ فرهنگی عینی میگویند ،اما واقعیت
اساسی این سرمایه در این است که اثر آموزشی بر دارندگان آن میگذارد.
سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده ،این سرمایه برای دارندۀ آن پایگاه اجتماعی
ایجاد میکند .این سرمایه ،به کمک ضوابط اجتماعی و به دست آوردن
عنوانهایی مانند مدرک تحصیلی ،تصدیق حرفه و کار ،کسب موقعیت
میکند ،این سرمایه قابل انتقال نیست (قاسمی و نامدار جویمی.)1393 ،
بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت به وسیلۀ کلیت ارتباطات بین
کنشگران حاصل میشود ،نه آنکه فینفسه یک کیفیت معمول گروه باشد،
عضویت در گروهها و درگیر بودن در شبکههای اجتماعی ،که در گروهها
حاصل میشود و روابط اجتماعی حاصل از عضو بودن میتواند در تالش
این بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای گوناگون و متفاوت
به کار برده شود .از نظر پاتنام نیز سرمایۀ اجتماعی به معنای ویژگیهای
سازمان اجتماعی مانند اعتماد هنجارها و شبکهها ،میتواند کارایی جامعه
را با تسهیل کنشهای هماهنگ بهبود بخشد (نوابخش.)۱۳92 ،
سرمایۀ اجتماعی ساختاری ،عنصر ساختاری سرمایۀ اجتماعی
اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد یعنی ،شما به چه کسانی
و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبههای این عنصر عبارتاند از:
روابط شبکهای بین افراد ،پیکربندی شبکهای و سازمان مناسب .شامل
الگوی پیوندهای میان اعضای گروه و ترکیب سازماندهی این اعضا است.
سلسلهمراتب شبکه ،تراکم و میزان همگنی گروه یا اعضای گروه از جمله
شاخصهای عمدۀ بعد ساختاری هستند (حسنزاده و صادقی.)1394 ،
سرمایۀ اجتماعی ارتباطی ،به کیفیت تعامل و ارتباط اعضا در درون یک

گروه اشاره دارد .در این بعد شاخصهایی نظیر اعتماد در ارتباط متقابل
مطرح است .این بعد با سطوح باالیی از اعتماد ،هنجارهای مشترک تعهد
است و براساس روابط متقابل و تعیین هویت متقابل مشخص میشود.
این بعد به ارتباط همکارانی که همدیگر را دوست دارند ،مربوط میشود.
سرمایۀ اجتماعی شناختی ،اشاره به منابعی دارد که فراهمکنندۀ مظاهر،
تعبیرها و تفسیرها و سیستمهای معانی مشترک در میان گروهها است.
مهمترین جنبهها عبارتاند از :زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک.
این بعد از سرمایۀ اجتماعی ،کمتر قابل اندازهگیری است و میتوان آن را
از جملة سرمایههای مشترک در میان اعضای یک گروه دانست .ارزشها،
نگرشها ،باورها و غیره در این بعد قرار دارند (حسنزاده و صادقی.)1394 ،
به ای ترتیب ،در این مقاله ،متغیرهای قابل سنجش بهکارگرفتهشده برای
بررسی و مشخص کردن میزان مشارکت اجتماعیـ فرهنگی در بازسازی
بافت فرسوده از نظریات جامعهشناسانی همچون بوردیو و پاتنام و کلمن
استفاده شده است که شرحی مختصر از دیدگاه و تعاریف و نظریات آنان
ذکر شد .با توجه به نظریات ارائهشده ،انتظار میرود که ابعاد سرمایۀ
اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی با مشارکت شهروندان در نوسازی بافت
فرسودۀ شهری رابطۀ مستقیم و معناداری داشته باشد.

چارچوب نظری
در این قسمت باید دید که چگونه انواع سرمایه ،زمینه را برای
مشارکت شهروندان در بافتهای فرسودۀ شهری گرگان و گنبد فراهم
میکنند .رابرت پاتنام معتقد است که مشارکت افراد در اجتماعشان ناشی
از سرمایۀ اجتماعی آنان بوده که از سه بخش شبکۀ روابط اجتماعی،
همیاری و اعتماد تشکیل شده است (توسلی و موسوی .)۱۳۸۴ ،کلمن نیز
معتقد است سرمایۀ اجتماعی منجر به تسهیل روابط اجتماعی میشود و
دستیابی به اهداف را آسانتر کرده و مشارکت اجتماعی افراد را در ساخت
اجتماعی میسر میکند (خوشفر و همکاران.)۱۳92 ،
بوردیو نیز مانند کلمن و پاتنام سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی را بر
مشارکت مؤثر میداند .از نظر وی این سرمایهها میتواند مشارکت را
تحت تأثیر قرار دهد .سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی عالوه بر اینکه همدیگر
را تقویت میکنند ،منجر به مشارکت بیشتر افراد یک جامعه نیز میشود
(بوز ،)2005 ،اهمیت سرمایۀ اجتماعی فرهنگی در فرایند نوسازی شهری
از آن جهت محسوستر خواهد بود که مداخله در بافتهای فرسوده در
بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام شده و بنابراین ،سرمایههای
اجتماعی و فرهنگی میتوانند در درجۀ اول ،با توجه به مفهوم محله و به
دلیل مشترکات ،عالیق و روابط چهرهبهچهرۀ ساکنان آن ،در این مکان
نمود بیشتری داشته باشند و در عین حال ،با شامل شدن ارزشهایی
همچون اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی
به عنوان ظرفیتهای درونی و ثروتهای پنهان در محالت ،یک اقدام
غیرمتمرکز و از پایین به باال را نویدبخش باشند (نعمتی لیمایی.)۱۳۸۹ ،
به اینترتیب ،در این مقاله ،متغیرهای قابل سنجش بهکارگرفتهشده
برای بررسی و مشخص کردن میزان مشارکت اجتماعیـ فرهنگی در
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﺮﺳﻮده
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻓﺮﺳﻮدة ﺷﻬﺮي
فرسودۀﺑﺎﻓﺖ
در ﻧﻮﺳﺎزي
ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻈﺮي
ﺷﮑﻞ .1
شهری
بافت
نوسازی
ﻣﺪل در
مشارکت
شکل  .1مدل نظری

نتایج تا چه حد مشابه خواهند بود (ساروخانی .)1392 ،برای درک پایایی
معموالً از آمار استفاده میشود .در آمار ،پایايی مالکی برای همسانی یک
مجموعه از بخشها یا ابزارهای سنجش است که در خصوص آزمون یک
چیز مشابه به کار میروند .این همسانی هم میتواند در خصوص یک
ابزار در زمانهای گوناگون ،هم در خصوص مقایسۀ یک ابزار با ابزارهای
گوناگون و هم در خصوص ارزیابی یک ابزار توسط افراد گوناگون صادق
باشد (میرزایی .)1388 ،برای احراز پایایی سؤالهای پرسشنامه ،در این
پژوهش از روش آلفا کرونباخ برای پایایی گویهها استفاده شد.

بازسازی بافت فرسوده از نظریات جامعهشناسانی همچون بوردیو و پاتنام
و کلمن استفاده شده است .با توجه به نظریات ارائهشده ،انتظار میرود که
ابعاد سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی با مشارکت شهروندان در نوسازی
بافت فرسودۀ شهری رابطۀ مستقیم و معناداری داشته باشد .بنابراین،
چارچوب نظری مبتنی بر نظریات پاتنام؛ کلمن و بوردیو است .طبق نظر
این افراد ،هرچه سرمایۀ فرهنگی بیشتر باشد ،مشارکت اجتماعی بیشتر
است و همچنین ،با افزایش سرمایۀ اجتماعی ،بر میزان مشارکت شهروندان
افزوده میشود و در نتیجه ،با افزایش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی،
میتوان شاهد افزایش مشارکت در بافت فرسودۀ شهری بود.

یافتهها
در این بخش از مقاله ابتدا به بررسی توصیفی متغیرها پرداخته و
در ادامه ،به تحلیل سنجش خروجی آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد.
حدود  20درصد از پاسخگویان نظر خاصی در مورد محلۀ خود نداشتهاند،
ولی بیش از 80درصد به محلۀ خود احساس تعلق میکنند 33 .درصد
پاسخگویان محله خود را مناسب دانستند 65 .درصد از پاسخگویان از
محلۀ خود احساس رضایت ندارند .حدود  44درصد ساکنان اطالع کمی
از طرح نوسازی منطقه خودشان دارند ،ولی 80درصد بیشترین ضرورت
نوسازی بافت فرسوده در محل زندگیشان را ذکر کردهاند .پاسخگویان
مهمترین مشکالت را در را نوسازی بافت فرسودۀ محلۀ خود بهترتیب
اعتماد کم مردم نسبت به دستگاههای ذیربط و مجریان ،نداشتن توان
مردم در بازسازی ،نبود اطالعات کافی و شفاف و ترس از طوالنی شدن
توساز ،نبود اطالعات کافی در مورد مشارکت و نبود مکانی برای
ساخ 
زندگی در زمان ساخت ساز میدانند.
این جدول نشان میدهد میانگین شاخص تعهد اجتماعی ()3/46
اعتماد اجتماعی ( )3/55مشارکت در اجرا ( )3/05مشارکت نیروی
انسانی ( )2/93مشارکت مالی ( )3/05مشارکتاجتماعی ( )3/50سرمایۀ
اجتماعی ( )3/32سرمایۀ اجتماعی ارتباطی ( )3/01سرمایۀ اجتماعی
ساختاری ( )3/39سرمایۀ اجتماعی شناختی ( )3/70سرمایۀ اجتماعی
درونگرا ( )3/46سرمایۀ اجتماعی برونگرا ( )3/69سرمایۀ فرهنگی

مواد و روشها
روش تحقیق ،روش پیمایش است .جامعۀ آماری شامل کلیۀ
ساکنان و مالکان بافت فرسودۀ شهری و پیرامون شهر گرگان و گنبد به
تعداد  21456هزار نفر است .واحد تحلیل ،افراد سنین بیشتر از  18سال
هستند که توانایی پاسخگویی به سؤالها را دارند .تعداد مردها 11104
نفر و تعداد زنها  10352نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران و سطح دقت  0/055به میزان  382نفر برآورد شده است .شیوه
و روش نمونهگیری ،روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای است .روش
انتخاب نمونه به صورت منطقهای یا بلوکی است ،به دلیل پراکندگی زیاد
پاسخگویان ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای نمونۀ مورد نظر
انتخاب شد .به این صورت که از منطقه تمامی محالت نمونه انتخاب شد
و در نهایت ،از هر محله نیز بلوکهایی به صورت تصادفی انتخاب شدند.
سپس ،در هر بلوک شهری با توجه به حجم بلوک و تناسب آن با حجم
نمونه افرادی از درب منازل برای پاسخگویی انتخاب شدند .اطالعات مورد
نیاز از طریق پرسشنامه محققساخته گردآوري و سؤالها براساس طیف
لیکرت از گویههای پنجمقولهای تنظیم شد.
برای تعیین اعتبار ،از اعتبار صوری استفاده شد .پایایی یعنی ببینیم
آیا ابزار سنجش ویژگی تکرارپذیری دارد؛ به بیان دیگر اگر خصیصۀ مورد
نظر را با همان روش تحت شرایط مشابه بیش از یک بار اندازهگیری کنیم،
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ﺟﺪول  .1ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

جدول  .1پایایی متغیرهای تحقیق
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ
64
20
7
8
5
22
8
7
8
10
7
4
26
5
8
5
4
4
11
4
2
2
3
17

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ذﻫﻨﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮدي
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻫﻨﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه
ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﻌﻠﻖ ﭘﺬﯾﺮي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درونﮔﺮا
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮونﮔﺮا
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮي
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺪار آﻣﺎره
0.830
0.820
0.793
0.810
0.837
0.840
0.736
0.781
0.821
0.890
0.837
0.848
0.830
0.836
0.723
0.845
0.817
0.863
0.855
0.871
0.853
0.786
0.756
0.867

ﺟﺪول  .2ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

جدول  .2میانگین و انحراف معیار شاخصهای پژوهش
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺮا
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﯿﻨﯿﺖﮔﺮا
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
3.46
3.55
3.05
2.93
3.05
3.50
3.11
2.98

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
0.51
1.0
0.52
0.71
0.74
0.53
0.62
0.56.

عینیتیافته ( )3/11سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده ( )2/98سرمایۀ فرهنگی
تجسمیافته ( )3/41است که نشان می دهد نمرۀ میانگین بهدستآمده
بیشتر از حد متوسط است.
نتایج نشان داد  6محلۀ اصلی دو شهر مطالعهشده (گرگان؛ گنبد)

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
درونﮔﺮا
ﺑﺮونﮔﺮا
ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
3.32
3.01
3.39
3.70
3.46
3.69
3.41

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
0.57
0.59
0.72
0.66
0.99
0.70
0.73

اختالف معناداری در بین آنها مشاهده میشود.
بین تمامی ابعاد متغیر مستقل سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی بر
مشارکت در نوسازی بافت فرسودۀ شهر گرگان و گنبد ،رابطۀ مستقیم و
معناداری وجود دارد .یعنی به ازای هر واحد افزایش همبستگی بین ابعاد
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مشارکتدر ﻧﻮﺳﺎزي
ﻣﺤﻼتو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه
سرمایۀ ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺟﺪول  .3ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
شهروندان ساکن محالت مطالعهشده در نوسازی
اجتماعی
میانگین
جدول .3
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﻗﺰاق ﻣﺤﻠﻪ
ﮐﻮي ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻮي ﺳﺠﺎدﯾﻪ
زاﺑﻞآﺑﺎد
ﭼﺎي ﺑﻮﯾﯿﻦ
ﭘﻞ ﮔﺪمآﺑﺎد
ﮐﻞ
ﻗﺰاق ﻣﺤﻠﻪ
ﮐﻮي ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
ﮐﻮي ﺳﺠﺎدﯾﻪ
زاﺑﻞآﺑﺎد
ﭼﺎي ﺑﻮﯾﯿﻦ
ﭘﻞ ﮔﺪمآﺑﺎد

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎﻓﺖ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
3.4198
2.7844
3.6079
3.3524
3.6400
3.1879
3.3460
3.0620
2.7375
3.1988
3.1619
2.8463
3.0955

ﮐﻞ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
0.37036
0.39256
0.34623
0.36550
0.51161
0.40426
0.51161
0.44514
0.60409
0.50617
0.51276
0.54576
0.40426

3.0195

ﻣﻘﺪار F

ﻣﻌﻨﺎداري

39.142

0.00

.9.253

0.00

0.52891

ﺟﺪول  .4ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده

جدول  .4همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته :مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن )(R

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

0.523

0.005

ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

0.543

0.003

ﺗﺎﯾﯿﺪ

0.000

ﺗﺎﯾﯿﺪ

0.605

ﺑﻌﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺎﯾﯿﺪ

0.000

ﺑﻌﺪ درونﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

0.528

ﺑﻌﺪ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

0.542

0.000

ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻌﺪﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

0.512

0.000

ﺗﺎﯾﯿﺪ

0.522

0.000

ﺗﺎﯾﯿﺪ

ﺑﻌﺪﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

0.541

ﺑﻌﺪﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺗﺎﯾﯿﺪ

0.000

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
نهایی رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺿﺮاﯾﺐ
برآورد .5ﺑﺮآورد
جدول  .5ﺟﺪول
متغیرهای پژوهش
ﺧﻄﯽخطی
رگرسیون
مدل
ضرایب
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
Constant
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ
درونﮔﺮا
ﺑﺮونﮔﺮا
ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺠﺴﻢﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪه
اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻄﺎﻫﺎ
1.739

ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
B
12.568
0/131
0/115
0/487
0/815
1/163
0/123
0/214
0/131
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري
0/000

ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
2.946
0/168
0/108
0/099
0/126
0/130
0/114
0/323
0/231
F
616/475

BETA
0/120
0/104
0/168
0/255
0/370
0/213
0/142
0/251
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه
4/48
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آزﻣﻮن T

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

4.266
1/779
1.139
4.917
6/476
8/957
2/212
2/321
2/413
R2
0/930

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
R
0/964

نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی...

شکل  .2مدل غیراستاندارد معادلۀ ساختاری تحلیل عاملی متغیرهای اصلی

ﺷﮑﻞ  .2ﻣﺪل ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ

شکل  .3مدل استاندارد معادلۀ ساختاری تحلیل عاملی متغیرها

ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
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ﺟﺪول  .6ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ

جدول  .6نتایج آزمون بارتلت
.746
785.026
3

آزﻣﻮن ﮐﺎﯾﺰر ،ﻣﺎﯾﺮ ،اوﻟﮑﯿﻦ
ﮐﺎي اﺳﮑﻮار
درﺟﮥ آزادي

.000

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

اﺻﻠﯽ اصلی
الگوی
جدول  .7شاخصهای برازش
ﺟﺪول  .7ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺑﺮازش اﻟﮕﻮي
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ

ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

ﻣﻘﺪار ﯾﺎﻓﺘﮥ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ

Chi-square

-

1110/468

-

RMSEA

RMSEA  0.1

0/082

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

p-value

P ≥ 0.5

0/000

ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪل

 )Dfدرﺟﮥ آزادي(

df ≥ 0

463

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل

x2

2/398

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل

CFI ≥ 0.9

0/986

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل

Df

x2

CFI

3

Df

که بین ابعاد سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی و مشارکت شهروندان در نوسازی
بافت فرسودۀ شهری رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد.
دادهها از روش استاندارد کردن دادهها در مسیر تحلیلی آنالیز
رگرسیون در  spssویرایش شد و دادههایی که در دامنۀ  +3تا  -3قرار
داشتند ،استفاده شدند و دادههای بیشتر و کمتر از این دامنه از دادهها
حذف شدند تا دادههای استاندارد شدهتری را برای تحلیل در اختیار
محقق قرار دهد .پيش از اقدام به استفاده از روش تحليل عاملي بايد
از كافي بودن حجم نمونه برای تحليل عاملي اطمينان حاصل شود.
همانطور كه پيشتر نيز تأكيد شد حجم نمونه عامل تعيينكنندهاي در
صحت خوشهبندي عناصر با تكنيک تحليل عاملي است .يكي از روشهاي
بررسي كفايت نمونه برای تحليل عاملي محاسبۀ شاخص كفايت نمونه
است .شاخص كفايت نمونه توسط كايزر ،ماير و اولكين نوآوري شده است
و براي همين آن را با نماد  KMOنمايش ميدهند.
با توجه به سنجش سه متغير مؤلفههاي كالبدي و اجتماعي و
فعاليتي kmo ،بهدستآمده ( ).746است كه در حد مطلوب است و
خروجي بهدستآمده شاخصي براي جواز سنجش تحليل عاملي متغيرها
است.
با توجه به نتایج زیر که از خروجی نرمافزار لیزرل به دست آمده
است ،برازش مناسب مدل را نتیجه میگیریم .جدول  7محدودۀ دامنۀ
شاخص و خوبی برازش را نشان میدهند.
بحث و نتیجهگیری

متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،باعث مشارکت بیشتر افراد در نوسازی
بافت فرسودۀ شهری میشود .جدول ضریب همبستگی بین متغیرهای
سرمایۀاجتماعی ساختاری ،سرمایۀاجتماعی شناختی ،سرمایۀاجتماعی
ارتباطی ،سرمایۀ اجتماعی درونگرا ،سرمایۀ اجتماعی برونگرا؛ سرمایۀ
فرهنگی عینیتیافته؛ سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته را نشان میدهد.
این فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد ،مقدار
ضریب همبستگی برابر با  r =0/964است .از آنجا که سطح معناداری
محاسبهشده کوچکتر از  0/05است ،در نتیجه فرض صفر رد شده و
فرض پژوهشی تأیید میشود .استقالل خطاها یا باقیماندۀ خطاها که
تحت عنوان «ضریب دوربین واتسون» شناخته میشود نیز در این آزمون
( )1/739به دست آمده است که به معنای استقالل هبستگی دادها و
متغیرها از هم است .با توجه به خروجی خالصۀ رگرسیونی ،تأیید میشود
که بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت در نوسازی بافت فرسودۀ
شهری رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد.
در جدول یادشده ،مقدار ضریب همبستگی چندگانه ابعاد سرمایۀ
اجتماعی بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسودۀ شهری و مقدار
برآوردشدۀ آن تحت مدل رگرسیونی نهایی ،معادل ( )0/964است .مقدار
ضریب تعیین چندگانه در مدل نهایی برابر با ( )0/930بوده و بیانگر این
است که( )0/93درصد از تغییرات مشارکت شهروندان در نوسازی بافت
فرسودۀ شهری توسط متغیر مستقل یعنی ابعاد سرمایۀ اجتماعی قابل
تبیین است .بنابراین ،فرض صفر رد میشود ،به بیان دیگر میتوان گفت
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در این مقاله به نقش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی
در نوسازی بافت فرسودۀ شهری پرداخته شد .باید اشاره کرد که این
سرمایهها را به منزلۀ دارایی اولیۀ جوامع در برنامهریزی نوسازی میدانند.
مشارکت در بافتهای فرسودۀ شهری ،متأثر از عوامل مختلفی است که
از مهمترین آنها ،سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی است .باال بودن
میزان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی زمینه را برای موفقیت در برنامههای
نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودۀ شهری فراهم میکند و در مقابل،
کم بودن مقادیر آنها ،باعث عدم موفقیت در برنامههای باسازی بافت
فرسوده میشود.
در مطالعۀ حاضر که با هدف شناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر
مشارکت ساکنان بافت فرسودۀ دو شهر گنبد و گرگان در برنامههای
نوسازی بافت به روش پیمایش انجام شد .مفهومسازی سرمایۀاجتماعیـ
فرهنگی مبتنی به نظریههای سرمایۀ اجتماعی بوردیو؛ پاتنام و کلمن
انجام شد و به این روش برای سرمایۀاجتماعی سه مؤلفۀ اعتماد اجتماعی؛
انسجام اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی که در غالب سرمایۀ اجتماعی
شناختی و ارتباطی و ساختاری ،درونگرا و برونگرا و سرمایۀ فرهنگی
در قالب سرمایۀ فرهنگی عینیت یافته؛ سرمایۀ فرهنگی نهادینهشده؛
سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد میزان
سرمایۀ اجتماعی ـ فرهنگی ساکنان بافت فرسوده با توجه به میانگین
شاخصهای بهدستآمده وضعیت مناسبی دارد و شهروندان ساکن
در این بافتها دارای نمرۀ خوبی در حوزۀ سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی
هستند .نتایج بهدستآمده با نظریات مطرحشده در چارچوب نظری و
همچنین ،با یافتههای امیراحمدی و نوابخش ( ،)1395صالح و همکاران
( ،)1391حاتمینژاد و همکاران ( ،)1393محمدی ( ،)1396جهانگیری و
همکاران ( ،)1400نظمفر و عطار ( ،)1393خواجه شاهکویی و همکاران
( ،)1392موسوی و همکاران ( ،)1391پتر و همکاران ( ،)2015عالیپور و
بیابانیمقدم ( ،)1390ایکداوبواس ( ،)2018پیتون ( )2017و امیراحمدی
و همکاران ( )1395هماهنگ و همسو است.
بر اساس تئوری سرمایۀ اجتماعی چنین استدالل میکنند که
شبکۀ گفتوگوهای اجتماعی میتواند مشارکت در بازسازی بافت فرسوده
را افزایش دهد .ا ّما استدالل دیگر در این زمینه آن است که شبکههای
ناهمگن میتوانند تأثیر متضادی داشته باشند و موجب کاهش مشارکت
شوند .در بین مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی مؤلفۀ ساختاری وضعیت
ضعیفتری نسبت به سایر مؤلفهها دارد .به همین دلیل ،باید مورد توجه
بیشتری قرار بگیرد .یعنی میزان احساس امنیت و همکاری و رعایت
سلسلهمراتب اداری ساکنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .در همین
راستا ،بهکارگیری راهبردهایی نظیر اطالعرسانی صحیح برگزاری جلسات
مشترک بین کارگزاران نوسازی و مردم ساکن محل و مالکان و انتقال
دانش و تبادل تجربیات اجرای درست و بهموقع تعهدات و ...میتواند
در افزایش احساس امنیت و همکاری و رعایت سلسلهمراتب اداری که
یکی از شاخصهای مهم سرمایۀ اجتماعی هستند؛ مؤثر باشد .و در بین
شاخصهای سرمایۀ فرهنگی ،شاخص سرمایۀ فرهنگی تجسمیافته با

توجه به نمرۀ بهدستآمده وضعیت ضعیفتری دارد .شامل انتقال مفاهیم
از طریق کتابهای غیر درسی؛ انتقال از طریق فیلم و رسانههای دیداری
و شنیداری است .مسئوالن امر باید به افزایش مؤلفهها اقدام کنند.
همچنین ،میزان سرمایۀ اجتماعیـ فرهنگی در محالت مختلف
بافت فرسوده شهر گنبد و گرگان وضعیت یکسانی ندارد .به گونهای که
میزان سرمایۀاجتماعیـ فرهنگی در محلۀ  1و  2و  3شهر گرگان باالتر
از حد متوسط است و در محلۀ  1و  2و  3گنبد پایینتر از حد متوسط؛
بنابراین مسئوالن امر؛ بهتر است برنامههای نوسازی در این محالت را در
اولویت قرار دهند ،چرا که باال بودن میزان سرمایۀ اجتماعی فرهنگی با
توجه به نتایج این تحقیق در مشارکت شهروندان در نوسازی مؤثر است.
بهطبع ،برنامۀ نوسازی این محالت با موفقیت بیشتری روبهرو میشود و
میتواند به عنوان یک الگوی موفق در ترغیب ساکنان سایر محالت به
مشارکت تأثیرگذار باشد .بنابراین ،برای داشتن مشارکت اجتماعی زیاد
شهروندان در بافتهای فرسودۀ شهری گرگان و گنبد و ترغیب بیشتر
آنها به مشارکت در این زمینه ،توجه به سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ
فرهنگی و در نهایت ،افزایش این نوع سرمایهها ضروری است.
باتوجه به نتایج بهدستآمده برای افزایش مشارکت شهروندان در
بافتهای فرسوده موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
 .1سرمایۀ اجتماعی به سیمانی تشبیه شده است که بلوکهای
تشکیلدهندۀ ساختمان را کنار هم نگه میدارد .نتیجۀ پژوهش نشان داد
با افزایش سرمایۀ اجتماعی ،مشارکت مردم در نوسازی و بازسازی بافت
فرسوده افزایش مییابد و میتوان با افزایش سرمایۀاجتماعی به افزایش
مشارکت اقتصادی نیز همت گمارد .موارد زیر برای افزایش سرمایۀ
اجتماعی پیشنهاد میشود:
الف) تقویت امکانات مالی و اقتصادی افراد جامعه،
ب) ایجاد فضای تسهیلکننده ارتباطات اجتماعی میان افراد
جامعه.
 .2نتایج بهدستآمده نشان میدهد بین اعتماد و میزان مشارکت
مردم در نوسازی بافت فرسوده رابطۀ معناداری وجود دارد .به نظر میرسد
از کلیدیترین نکاتی که در اجرای پروژههای نوسازی باید مد نظر قرار
گیرد ،اعتماد است .برای باال بردن سطح اعتماد پیشنهاد میشود در
درجۀ اول تضمینهای الزم برای مردمی که در اجرای پروژه میخواهند
سرمایهگذاری کنند ،داده شود ،به طوری که افراد از ابتدا تا انتهای پروژه
بدانند چه اتفاقهایی قرار است بیفتد.
 .3نتیجۀ دیگر که به دست آمده این است که مشارکت اجتماعی
بر مشارکت اقتصادی تأثیرگذار است .باید مد نظر قرار داد که بازسازی و
نوسازی بافت فرسوده فرایندی است ،نه اقدامی یکباره و دفعی و مستلزم
مهندسی اجتماعی است .این نکته زمانی روشنتر میشود که بدانیم با
توجه به ریزدانه بودن و قدیمی بودن امالک روابط میان همسایگان در
بسیاری از این مناطق شدیدتر از دیگر مناطق شهر است و مردمی که در
امور اجتماعی مشارکت بیشتری دارند ،وجهۀ بهتری نیز دارند و میتوان با
آگاه ساختن آنها از فایدۀ نوسازی ،سایرین را بهتر متقاعد کرد.
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 .4از آنجا که افزایش سرمایۀ اجتماعی میتواند هم در تقویت
سرمایۀ فرهنگی مؤثر باشد و هم باعث افزایش کنش مشارکتی شهروندان
شود؛ بهکارگیری راهبردهایی نظیر اطالعرسانی صحیح؛ برگزاری جلسات
مشترک بین کارگزاران نوسازی و مردم ساکن؛ اجرای درست و بهموقع
تعهدات میتوان در افزایش اعتماد اجتماعی؛ که یکی از مهمترین
شاخصهای سرمایۀ اجتماعی است ،مؤثر باشد و به طبع ،اعتماد کلید
طالیی مشارکت در پروژههای نوسازی است .نهادسازی و حمایت از
تشکلهای مردمی اهمیت به شوراهای محله ،کارگروههای مشورتی؛ وفای
به عهد مسئوالن و عمل به تعهدات وعدهدادهشده از دیگر مواردی است
که در موفقیت برنامۀ نوسازی بافت فرسوده در دو شهر گرگان و گنبد
مؤثر است.
سخن آخر اینکه اعتماد ،کلید طالیی مشارکت است .برای باال بردن
سطح اعتماد پیشنهاد میشود در درجۀ نخست تضمینهای الزم برای
مردمی که در اجرای پروژه میخواهند سرمایهگذاری کنند ،داده شود .به
طوری که افراد از ابتدا تا انتهای پروژه بدانند چه اتفاقی قرار است بیفتد.
نکتۀ دیگر اینکه شرکتهای مجری اطالعرسانی کافی برای پروژهها و
شیوههای مشارکت انجام داده و خود نیز شرح خدماتی که به مردم ارائه
میدهند را به طور روشن و واضح به مردم ارائه دهند.
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A B ST R AC T
Urban modernization as one of the solutions; The measure is in the face
of widespread wear and tear of worn-out tissues. Social capital, including
values such as trust, participation, and solidarity in the residential sector, is
a concept that has become particularly important in the process of urban
renewal in recent decades. Participation in the renovation of dilapidated
structures is influenced by various factors, the most important of which are
the social, cultural and cultural capital. The paper aimed to investigate the role
of capital social-cultural on the participation of Gonbad and Gorgani citizens
in the renovation of the worn-out texture. Theoretical framework based on
patent theories; Coleman and Bourdieu. Research Methods; Survey and data
collection tools are questionnaires. Sampling by clustering method and sample
size is 382 residents of worn-out tissue.
The findings show that socio-cultural capital has a positive effect on the
participation of residents. Social trust index; Sense of cooperation; Social
cohesion and introverted and extroverted social capital; Cultural capital
is objectified by cultural capital indicators; Embodied cultural capital;
Institutionalized cultural capital has had the greatest impact on the participation
of residents in the reconstruction of worn-out tissue.
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