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ساماندهی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی با تاکید بر 

 بکوه مشهدنمونه موردی: محله ی آ: یسرمایه اجتماع

 

   2دکتر ساناز سعیدی، 1رشیما بزرگوا، 1محبوبه باقری، 1مریم وطن دوست

 

 یزی شهری دانشگاه آزد واحد مشهددانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ر 1

 عضوهیئت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه آزاد واحد مشهد 2

 

بافتهای قدیمی شهرها، ارزشمندترین بافتهای شهری هستند که ارزشهای فرهنگی اصیل چکیده: 

مواجه شده و شادابی و زیادی برای شهرها دارند. اکثر بافتهای قدیمی در طول زمان با فرسودگی 

سالمت خود را از دست میدهند. یکی از مهمترین مسایلی که در چند دهه اخیر مورد توجه 

مسئوالن و اندیشمندان مسایل شهری و بهویژه بافتهای فرسودهی شهری قرار گرفته است، موضوع 

فتهای فرسودهی استفاده از ظرفیتهای سرمایه اجتماعی برای تسهیل در روند بهسازی و نوسازی با

شهری است. سطح اعتماد، مشارکت، انسجام اجتماعی و سایر مؤلفه های سرمایه ی اجتماعی افراد 

ساکن در بافتهای فرسوده، از مهمترین ظرفیتها برای بهبود وضعیت این بافتهای شهری است. از 

یزان هر یک از اینرو در این تحقیق به بررسی میزان تأثیر مؤلفهی سرمایهی اجتماعی و تأثیر م

شاخصهای آن در مشارکت ساکنان بافتهای فرسوده منطقه ی ابکوه شهر مشهد پرداخته میشود. 

روش تحقیق این مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای بررسی سطح سرمایه ی اجتماعی افراد و 

ته شده است. همچنین میزان تمایل آنها به مشارکت در بافتهای فرسوده، از ابزار پرسشنامه بهره گرف

و تحلیلهای آماری پیرسون، آزمون تفاوت  SPSS همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق از نرمافزار

، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج  T میانگین

میزان آزمون نشاندهندهی این است که مؤلفههای سرمایهی اجتماعی، نقش زیادی در تبیین 

مشارکت ساکنان بافت فرسوده در بهسازی و نوسازی دارد و با تأکید بیشتر بر ظرفیت سرمایه ی 

اجتماعی ساکنان این بافتها میتوان از این عامل برای تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای 

     .                                                     فرسوده شهری استفاده کرد

 ، سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکتمرمت شهری، بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی : ی واژگان کلید

 : مقدمه

استفاده از بی رویه شهرها و  های قدیمی و مسائل و مشکالت آنها، جلوگیری از گسترشامروزه مروری بر چهره کنونی بافت

نوسازی و  کند.های فرسوده و بهسازی ونوسازی آنها را مشخص میهای بالقوه در بافت درون شهرها، لزوم توجه به بافتظرفیت

وندان ساکن در آنجا طرح های موفقی نخواهند بود. اگر بهسازی بافت های فرسوده بدون توجه به نیازها و خواسته های شهر

باشد، نباید هدف ما از بهسازی و نوسازی واقعًا برگرداندن روح زندگی به آنها و توجه به شخصیت انسانی ساکنان آنها می

ر زندگی جوامع مشارکت ساکنان در این فرآیند نادیده گرفته شود. مشارکت به مفهومی که امروزه کم و بیش متداول است، د
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جانبه نه و همههاگانه، آوطلباای جدیدی محسوب می شود. در این مفهوم، مشارکت عبارت است از دخالت دانسانی پدیدها

ها را ننسامردم در همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هریک به نوعی با زندگی مردم سر و کار دارد. چنین مشارکتی ا

کند؛ و در ضمن از های توسعه، احساس مالکیت ایجاد میوردسازد و در آنها نسبت به دستاان توانمند میبرای زندگی خودش

هی در امور برای رفع محدودیت الزم است. این شیوه های محدودی است، مشارکت گروآنجا که انسان به تنهایی دارای توانایی

مشارکت مردم نقش بسزایی در ساماندهی دارد. برای جلب مشارکت مردم در طرح  مشارکت در امور شهری بسیار مفید است.

ها و صورت مشارکت مردم است که برنامهریزی غیرمتمرکز ایجاد کرد. به بیان دیگر، تنها در های ساماندهی باید نظام برنامه

اقدامات توسعه بر اساس نیازهای واقعی مردم پی ریزی خواهد شد؛ و چون به وسیله خود مردم طراحی شده است، پایدار 

خواهد ماند. از طرف دیگر مشارکت مردم در روند ساماندهی، آنان را توانمند خواهد ساخت تا مسائل و مشکالت خود را بیابند، 

برای ارائه دستورالعمل جامع  یابی کنند.ریزی کنند و در اجرای برنامه سهیم شوند و بعد، خود آن را ارزشرای مشکالت برنامهب

کارایی را دارند، مورد توجه قرار گیرند. درحال حاضر  فرسوده باید نظریاتی که بیشترین های قدیمی ودرجهت احیاء بافت

باشد. با توجه به این نکته و مزیت حضور و ترین و جدید ترین نظریه برای ساماندهی و احیاء شهرها، نظریه مشارکت میکامل

اتی استفاده شود های فرسوده در بخش مبانی نظری سعی شده از مکاتب و نظریمشارکت ساکنان در بهسازی و نوسازی بافت

های بالقوه ها و ظرفیتکه در آنها مشارکت، توانمندسازی اجتماعات محلی و ساکنان، رشد از درون بافت و استفاده از پتانسیل

 درون بافت در جهت بهبود وضعیت بافت، جزء اهداف اصلی و در راستای ساماندهی باشند.

                                                         

                                                                                                              : رح مسئله ط

بحث مشارکت از . مشارکت شهروندان در جامعه مدرن، توجه زیادی را در دهه های اخیر به خود جلب کرده است

ی اجتماعی و مشارکت به عنوان سرمایه اجتماعی دیدگاه های مختلفی نظیر: توسعه پایدار و مشارکت، مشارکت به عنوان کنش

مطرح است که در شرایط ایران با سوء تعبیر های گسترده ای رو به رو است. مشارکت )مردم( در شهرسازی نیز در مراحل 

 برنامه ریزی، تهیه طرح، اجرای طرح، مدیریت و اداره شهری و به اشکال مختلفی چون: مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت،

مشارکت در تامین مالی هزینه انجام طرح ها، مشارکت در تامین نیروی انسانی و مشارکت در منافع مطرح است. تجارب طرح 

های شهری موفق در دنیا حاکی از بکار گیری بجا و موثر حداکثر مشارکت مردم در مواجهه با مسائل چند وجهی است. احیای 

ت نظام های شهری و شیوه های برنامه ریزی الزمه حیات و پویایی شهرهاست. در بافت های کهن شهرها نیز متناسب با تحوال

ایران علیرغم تالش های متعدد صورت گرفته در بازگرداندن حیات و پویایی به بافت های کهن شهری و در قالب طرح های 

دیگر، بخش اعظمی از بافت های  نوسازی، بهسازی، ساماندهی و ... از یک طرف و پژوهش ها و تحقیقات علمی متعدد از طرف

قدیمی شهرها هنوز دچار فرسودگی است. این بافت ها از یک سو از طیف گسترده مشکالت کالبدی، عملکردی، ترافیکی و 

زیست محیطی رنج می برند و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین، تقویت بار فرهنگی و هویت 

بافت فرسوده مچنین با استقرار در مرکز شهر به عنوان  قلب تپنده اقتصادی شهر محسوب می شوند. شهری و محله ای و ه

واحد مسکونی و  1171این محله با . میباشد، منطقه یک شهرداری واقع 2ناحیه قلعه آبکوه در محدوده میانی شهر مشهد و در 

قلعه آبکوه پیش از توسعه فیزیکی شهر مشهد به شکل . نفر میباشد 5467هکتار دارای جمعیتی بالغ بر  71مساحتی حدود 

کیلومتری غرب آن قرار داشته است. این روستا به دلیل سرعت زیاد توسعه فیزیکی کالنشهر مشهد طی  1روستایی در فاصله 

 .قرار گرفت داخل بافت شهری مشهد 1767حاشیه شهر و از اواخر دهه ، 1777دهه،
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 :اهمیت موضوع

اهداف اساسی ساماندهی بافت قدیم شهرها به طور کلی و محله آبکوه شهر مشهدبه عنوان یکی از محالت قدیمی شهر مشهد، 

دی و سیستمی قابل طرح است. که توسعه محیط زندگی برای ساکنان آن است و در قالب اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصا

بدون درگیری و مشارکت همه جانبه ساکنان امکانپذیر نیست. اگر چنانچه در ساماندهی بافت های قدیمی ارزش های 

اقتصادی به تنهایی مدنظر باشد، این اقدام زمینه ساز شهرسازی تعویضی می شود. از این رو در احیای بافت های تاریخی 

، اجتماعی و سیستمی  باید مدنظر باشد. به طوری که در حقیقت در احیای بافت های تاریخی شهرها، شهرها ضرورت فرهنگی

حفظ یکپارچگی و کلیت شهر و حفظ ارزش های فرهنگی و برانگیختن انگیزه های اجتماعی ساکنان به عنوان سرمایه های 

 . اجتماعی یکی از مهمترین ضرورت هاست

 :ضرورت انجام پژوهش

انجام این تحقیق را می توان از دیدگاه های مختلف بررسی کرد. از آنجایی که اغلب در نواحی قدیمی و بافت های ضرورت 

فرسوده شهری زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی به صورت ابتدایی، ناقص و در سطحی نازل و محدود موجود می باشد و از 

اجتماعی و فرهنگی منفی آن منجر به آسیب های اجتماعی میشود، طرف دیگر محیط کالبدی نامناسب این بافت ها و آثار 

ریزی پویا جهت بهسازی، ساماندهی و نگهداری چنین محالتی جهت رسیدن به سطح مناسبی از زیست برای وجود برنامه

نین محله دارای عمدتا قدیمی و ناپایدار بوده و همچ آبکوه ساکنین ضروری می نماید. از بعد کالبدی نوع سازه ها در محله 

فرسودگی ذهنی است و افراد خارج از محله، دید و ذهنیت نامساعدی نسبت به این محله دارند. با توجه به قرار گرفتن این 

شود. با توجه به عدم توان اقتصادی و محله در موقعیت عالی ، ضرورت بهسازی و نوسازی این محله بیش از پیش احساس می

برای سرمایه گذاری و مداخله فراگیر و مستقیم در بافت فرسوده و به منظور خوداتکایی و مالی بخش دولتی و عمومی 

خودترمیمی کالبد فرسوده این بافت، باید مبنا و اساس طرح بر مشارکت موثر بخش مردمی )ساکنان بافت(، بخش دولتی و 

ر سرمایه گذاری و اجرای این طرح، با د” مشارکت مردمی“و ” مشارکت بخش خصوصی “خصوصی )سرمایه گذار( متکی باشد. 

رود. بنابراین با مشارکت دادن خود هدایت، حمایت و نظارت ارکان دولتی و عمومی شاه کلید احیا در این بافت به شمار می

مردم محله در بهبود وضعیت زیستی محل سکونتشان و مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذار، میتوان از مشکالت محیطی 

 .شود. لذا این پژوهش درراستای اهداف فوق انجام میمحله کم کرد

 :ضرورت اجتماعی و فرهنگی  احیای بافت قدیم

بافت تاریخی محله آبکوه عالوه بر اینکه واجد ارزش های نادر زیباشناختی و تداوم خاطرات جمعی و هویت بخش شهر است  

محل سکونت بخشی از شهروندان است. اما این بافت به همان اندازه که ارزشمند و گرانبهاست در مقابل سوانح و بالیای 

، ناپایدار و آسیب پذیر است. همچنین جزیی از سرمایه های فرهنگی ماست طبیعی که بیشتر مناطق شهری را تهدید می کند

و حکم اندوخته های متراکم را دارد که گنجینه ای از خاطرات اجتماعی و شیوه های برنامه ریزی و زندگی گذشتگان ما را در 

 بر گرفته است. 

 :ضرورت سیستمی احیای بافت قدیم

مه جانبه در ساماندهی فضایی و بدون هماهنگی با ارکان و عناصر پیرامون، پایدار ساماندهی محله آبکوه بدون نگرشی ه

نخواهد بود. بافت محله به صورت زنجیره وار با فعالیت ها و عملکردهای بافت کل شهر دمساز است. نظام سلسله مراتب 

 عملکردی در احیای بافت باید در نظر گرفته شود. 
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 :قدیمضرورت زیست محیطی احیای بافت 

بافت های کهن شهری پیش از هر چیز مسکن و ماوای انسان های ساکن در آن است. توقع ساکن شدن انسان در محیطی که 

فاقد استانداردهای زندگی شهری و بی انطباق با نیازهای امروزی است، دور از معیار عدالت اجتماعی است. خودخواهی است 

مجبور به زندگی در این فضاها نیستند، بافت های کهن را به دید موزه نگاه کرده  که به خاطر سالیق جهانگردان و عده ای که

و از هر گونه اقدام برای مداخله دوری نمود. هم زمان وجود آثاری از روزگاران پیشین، به خصوص در شرایط بحرانی گم شده 

 یی نیست.نسل امروز، بسیار حائز اهمیت بوده و از بین بردن آنها با هیچ معیاری عقال

 :پیشینه تحقیق

درباره موضوع تأثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل مختلف اجتماعی اقتصادی، از قبیل جرم و جنایت، توسعهی اقتصادی، دینداری 

و...، تحقیقات زیادی انجام شده است که در برخی موارد اشتراکاتی با موضوع این تحقیق دارند. اما در مورد ارتباط بین 

اجتماعی و بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسودهی شهری، مطالعات زیادی انجام نشده و تحقیقات حاضر تنها به سرمایهی 

اند که به این تحقیقات نیز در قسمت پیشینه تحقیق اشاره میشود. همچنین در قسمت پیشینه تحقیق  یک جنبه آن پرداخته

یقات مرتبط که اکثراً در رشته ی علوم اجتماعی انجام شده است برای تبیین و تعیین شاخصهای سرمایهی اجتماعی، از تحق

در مطالعهای با عنوان   1721نیز استفاده شده است که سعی میگردد به نمونه هایی از این تحقیقات نیز اشاره شود. مروتی 

شهرداری تهران سه  2قه اجتماعی عوامل مؤثر بر تمایل ساکنان بافتهای فرسوده به نوسازی در محله امامزاده عبداله منط

شاخص مشارکت، اعتماد و انسجام را به عنوان اصلیترین مؤلفهه ای سرمایه ی اجتماعی بررسی میکند. نتایج تحقیق بیانگر آن 

است که سرمایه ی اجتماعی در سطح محله در پایین ترین سطح ممکن است و مانعی اساسی در مسیر اهداف نوسازی است. 

عبارتی نویسنده،  ا و گروههای اجتماعی در میان ساکنین محله به سختی صورت خواهد گرفت. بههمچنین تشکیل شبکه ه

 پایین بودن سطح سرمایهی اجتماعی را یکی از علل ناموفق بودن طرحهای بهسازی و نوسازی میداند.

اجتماعی و جرم به بررسی این  رشد خود با عنوان بررسی رابطه بین سرمایهدر پایان نامه مقطع کارشناسی ا 1777مبارکی    

موضوع در شهر تهران و در میان زندانیان پرداخته است. وی در این تحقیق به این نتیجه میرسد که هم در سطح کالن و هم 

در سطح خرد، بین سرمایهی اجتماعی و جرم رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی دیگر هر چقدر میزان سرمایه 

معه و فرد افزایش یابد، از میزان جرم کاسته شده و جرایم کمتری از افراد سر میزند. همچنین در سطح خرد نیز اجتماعی جا

بین ابعاد ششگانه ی مورد بررسی در این تحقیق، با شاخص جرایم غیر مختوم به زندان، روابط منفی معناداری وجود دارد. 

ها و  ی، خودباوری در فرد، احساس مثبت به دیگران، احساس ایثار به غریبهی فرد به جامعه، اعتماد اجتماع یعنی هر چه عالقه

همچنین روابط اجتماعی فرد باالتر باشد، میزان ارتکاب به جرم او کمتر خواهد شد. همچنین در سطح کالن نیز هر چقدر 

ر باشد، میزان جرایم کمتر تسرمایه ی اجتماعی باال باشد و توسعه ی اقتصادی در آن صورت گرفته و نابرابری درآمد کم

در پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی سرمایه ی اجتماعی و عوامل مؤثر بر  1777رو  خنده میشود.

شهر مشهد در سطح محالت پرداخته است. در این  2شکلگیری آن به بررسی سرمایه اجتماعی در سطح محله در منطقهی 

ناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیری سرمایه ی اجتماعی در سطح محله پرداخته است که میزان همگونی تحقیق نگارنده ابتدا به ش

(درآمد، تحصیالت و بعد خانوار) در محله، ثبات مسکونی، شرکت در مراسم مذهبی محله و ویژگیهای بافت محله، عوامل مؤثر 

گر ارتباط میان شرکت در مراسم مذهبی و ثبات مسکونی بر شکلگیری سرمایه اجتماعی در این تحقیق است. نتایج تحقیق بیان

با سرمایهی اجتماعی است. همچنین طبق نتایج این تحقیق، میان سطح تحصیالت و سرمایه اجتماعی، رابطه معنادار منفی و 

خود با عنوان در تحقیق   1777موسوی   ی اجتماعی، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. میان تعداد افراد خانواده و سرمایه

مشارکت اجتماعی، یکی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی به این نتیجه میرسد که بدون تحقق سرمایه ی اجتماعی (روابط 

انجمنی، هنجارها و اعتماد، پیوند و اعتماد بین فردی، روابط بین گروهی، روابط با نهادها و احساس برخورداری از حمایت 
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جامعه شاهد تعامالت اجتماعی  73رافیایی فضا /سال چهارم /شماره مسلسل سیزدهم/ پاییز مجله آمایش جغ 41اجتماعی)، در

ی اجتماعی و  بین افراد جامعه نخواهیم بود. به عبارتی مشارکت اجتماعی تحقق نمی یابد مگر با وجود مؤلفه های سرمایه

یوندهای میان افراد و همچنین افراد با نهادهای سرمایه ی اجتماعی تحقق نمییابد مگر با تجلی شاخصهایی همچون اعتماد و پ

رسمی و غیررسمی. همچنین از نظر آن محقق به علت نامناسب بودن وضعیت سطوح کالن اجتماعی یعنی دولت و حکومت، 

تمرکز قدرت در دست حکومت، شکل نگرفتن گروهها و طبقات مستقل از قدرت دولت، ضعف عقالنی و سنتگرایی، مشارکت 

 نی بسیار ناچیز و کم است.در بعد عی

 

 :انتخاب عرصه پژوهش

محدوده مورد مطالعه ، به لحاظ تقسیمات مناطق شهرداری ، در محدوده مرکزی منطقه یک شهرداری مشهد واقع شده است  

محدوده از کل مساحت منطقه یک را در بر می گیرد.  % 71/2هکتار می باشد که  6/73. مساحت محدوده مورد مطالعه ، برابر 

، از  27مورد نظر از شرق به خیابان راهنمایی ، میدان راهنمایی و بلوار سازمان آب ، از جنوب به خیابانهای سناباد و فرهاد 

منتهی می گردد. همچنین محدوده مورد مطالعه در  5غرب به خیابانهای بیستون و فرهاد و از شمال به خیابان شهید صادقی 

 . ن فلسطین ، فرهاد  سجاد و شهرك گاز واقع گردیده استمجاورت محالت مسکونی همچو
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 روند توسعه تاریخی محله آبکوه

 

 مبانی نظری: 

پاتنام سرمایه اجتماعی را به برخی ویژگیهای  . م توسط هانی فان مطرح شد1314سرمایه اجتماعی نخستین بار در سال 

اجتماعی ، هنجارها و اعتماد نسبت میدهد و معتقد است که اینها عواملی هستند که  سازمان اجتماعی از قبیل شبکه های

هماهنگی، همکاری و مساعدت جمعی را به منظور دستیابی به منافع مشترك تسهیل میکند؛ اولین تعریف معاصر درباره 

روابط کما بیش یکسان میداند. در دهه  سرمایه اجتماعی را بوردیو مطرح کرد: وی سرمایه اجتماعی را شبکه نسبتاً بادوامی از

افرادی همانند کوکله از منظر اقتصادی و الیت از دیدگاه جامعه شناسی از این مفهوم برای تشریح چالشهای اقتصادی  1311

 دارایی و عمومی کاالی یک عنوان به اجتماعی سرمایه کولمن، و بوردیو دیدگاه از گرفتند بهره شهری توسعه اجتماعی –

به طور کلی میتوان بیان نمود که در دو دهه اخیر، سرمایه  میشود انباشته بلندمدت زمانی دوره در که است مطرح یجمع

طوری که موضوع بررسی های بسیاری در علوم  اجتماعی به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم ظهور و بروز یافته است

است.  گستردهای را به خود اختصاص داده و به مفهومی اسطورهای مبدل گشتهاجتماعی و سیاسی قرارگرفته و ادبیات بسیار 

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی در علوم اجتماعی است که در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و دانشگاهی 

ا به طور خالصه میتوان به سرمایه اجتماعی ر.از اقتصاد وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد  1351مطرح و از سال 

هایی دانست که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظور کسب سود متقابل فراهم میکند.  معنای هنجارها و شبکه

سرمایه اجتماعی مجموعه نهادها، قوانین، روشها، عادات اجتماعی، سنتها و قواعد رفتاری یک جامعه است که مناسبات 

یک جامعه را شکل میدهد.)در کل مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را می توان در سه کلمه بیان داشت: اجتماعی بین مردم 

ارتباطات مهم هستند. با ایجاد ارتباط با یکدیگر، مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجامآن نیستند یا 

ها با هم در ارتباطند و با دیگر اعضای  یق مجموعهای از شبکهبرای انجام آن مشکالت فراوانی خواهند داشت. مردم از طر

آید آنها نوعی سرمایه ایجاد  ها منبعی ایجاد میکنند که به نظر می ها ارزشهای مشترکی دارند، به طوری که این شبکه شبکه

رون آن، فرایندهای اجتماعی به اعتقاد دیوید هاروی، اشکال فضایی به مثابهی محیط و اشیای بیجانی نیستند که د . اند کرده

رخ دهد بلکه این اشکال، خود سرشار از فرایندهای اجتماعی اند، همانگونه که فرایندهای اجتماعی، به یک معنا فضاییاند. برای 

فهم مطلوب شکل فضایی شهر به یک فلسفه فضای اجتماعی نیازمندیم؛ فضای اجتماعی که تنها با ارجاع به فعالیتهای 

شدنی است. سیمای فضایی یک مکان، در واقع منعکس کننده ی روابط اجتماعی است. به زعم هاروی، فهم  اجتماعی درك
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فضا با همه ی پیچیدگیهایش، وابسته به درك فرایندهای اجتماعی است و فهم فرایندهای اجتماعی نیز وابسته به درکی از 

جود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح شکل فضایی است بنابراین سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای مو

همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد. سرمایه اجتماعی را میتوان 

حاصل پدیدههای اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، گروههای اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود 

ری مشترك از آینده، کار گروهی در یک نظام اجتماعی دانست. هر چه سرمایهی اجتماعی در یک نظام مدیریت شهری تصوی

باالتر باشد، موجب پایین آمدن هزینه های مربوط به تعامالت رسمی میشود. اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مفاهیمی است 

همین عامل بود که میتوانست با جلب اعتماد میان مردم و دولتمردان و که پاتنام بر آن تأکید ویژهای دارد. به زعم وی، 

نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. بنابراین اعتماد، منبع با ارزشی از سرمایه محسوب میشود که به همراه کنش و 

بیشتر اجتماع شود. هر عمل متقابل کنشگران که به صورت تعامل و مشارکت اجتماعی بروز مییابد، میتواند موجب انسجام 

چقدر میزان همبستگی در جامعه باالتر باشد، میزان سرمایهی اجتماعی نیز باالتر خواهد بود. از سوی دیگر، ارزشهای موجود 

 در اجتماع و همچنین سبک زندگی افراد جامعه نیز در وضعیت سرمایه اجتماعی مؤثر است.

 :سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در حال حاضر به یکی از بحت انگیزترین و جنجالیترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهای توسعه تبدیل 

شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن به سرعت در حال افزایش است. در عین حال سرمایه ی اجتماعی 

وسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه تبدیل میشود. به سرعت به ابزار تحلیلی اصلی پژوهشهای جدید ت

در کلی ترین سطح سرمایه ی اجتماعی، ویژگیهایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و 

فید قابل دسترس داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسایل عمومی را افزایش میدهد سرمایه ی اجتماعی شامل منابع م

برای کنشگران است که از طریق روابط اجتماعی آنها حاصل میشود و به یک فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکه ی پایداری از 

 روابط کم و بیش نهادینه شده ی آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته . 

ست که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را برای کسب سرمایه اجتماعی را میتوان به معنای هنجارها و شبکه هایی دان

سود متقابل فراهم میکند. این مفهوم را بیشتر با سطح اعتماد اجتماعی و میزان عضویت در انجمنهای رسمی و غیر رسمی 

از این منظر،  میسنجند. سرمایه اجتماعی، مفهومی ترکیبی یا میزان این هنجارها و شبکه ها را در یک جامعه تشریح میکند.

سرمایه اجتماعی  موجودی   است که هنجارها و شبکه ها را جزء منابع سرمایه ی اجتماعی به حساب میآورند که با به کار 

 بردن آنها، نتایجی چون رابطهی متقابل، رفتار غیر خودخواهانه و اعتماد، عاید جامعه میشود. 

سرمایهی اجتماعی است، سرمایهی اجتماعی به مجموعهای از ویژگیهای همچنین از نظر پاتنام که از نظریه پردازان بنام 

سازمان اجتماعی همانند اعتماد، هنجارها، و شبکه ها اشاره دارد که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه میان اعضای یک 

سرمایه اجتماعی را از انواع  اجتماع شده و در نتیجه منافع متقابل آنها را تسهیل سرمایه را بدین صورت بیان میکند: آنچه

سرمایه متمایز میسازد و تمایزی بنیادین به حساب میآید، آن است که سرمایه اجتماعی در خود کنشگران مستقر نیست و در 

فردیت آنان شکل نمیگیرد، بلکه جایگاه آن در رابطهی کنشگران با سایرین معنا میشود. از اینرو سرمایه اجتماعی به زبان 

کاالیی عمومی است. سرمایه اجتماعی، ملک شخصی افرادی که از آن سود میبرند، به حساب نمیآید زیرا به اقتصاد، 

 خیرخواهی، نوع دوستی و نوعپرستی، عطوفت و کرامت سایرین بستگی دارد.

و کمک به  فوکویاما کارکرد سرمایه اجتماعی را تسهیل همکاری و مشارکت گروهی برای تحقق اهداف و منابع فردی و جمعی

توسعهی اقتصادی سیاسی و فرهنگی میداند. فوکویاما هم نظیر برخی دیگر از صاحبنظران برای سرمایه اجتماعی انواع 

درونگروهی و بینگروهی قائل است که برخورداری اعضای یک گروه از سرمایهی اجتماعی محدود در آن گروه، ممکن است 
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سایر گروهها شود دربارهی تاریخچهی مطرح شدن سرمایهی اجتماعی در مطالعات  مانع برخورداری آنان از سرمایه ی اجتماعی

علمی از نظر رابرت پاتنام، جین جاکوب، طراح شهری، اولین تحلیلگر اجتماعی بود که اصطالح سرمایهی اجتماعی را همانگونه 

به کار گرفت. او  1211برد هانیفان در سال که ما امروزه میفهمیم، به ولی اصطالح سرمایهی اجتماعی را اولین بار لیدا کار 

سرمایهی اجتماعی را گروهی از عناصر ملموس که در زندگی روزانهی مردم اغلب مهم هستند، مانند: حسن تفاهم، دوستی و 

اعتماد، همدلی و ارتباطهای اجتماعی بین افراد و خانوادههایشان تعریف کرد. هانیفان معتقد بود که شبکههای اجتماعی، 

، گلن لوری از  1211ارزش اقتصادی دارند. بعد از هانیفان، اندیشهی سرمایه ی اجتماعی تا چند دهه ناپدید شد. ولی در سال 

این واژه برای توضیح مشکالت اقتصاد درونشهری سود جسته است. لوری، سرمایهی اجتماعی را برای تشریح روابط اجتماعی 

 رمایه ی اجتماعی، نیرویی است که در ذات و سرشت روابط اجتماعی وجود دارد.میان افراد به کار میبرد. به نظر او س

 :ی شهری بافتهای فرسوده

زننده تعادل » شهرها نیز مانند موجودات زنده، حیات و ممات دارند و اگر در بستر زمان، عوامل عارضی و بر هم فرسودگیهای 

ید میآید عناصر و اجزای شهری در صورت عدم نوسازی به موقع در زیستی آنها کنترل نشود، زمینههای زوال و نیستیشان پد

طبیعی اضمحالل زندگی بافتهای شهری منجر میشود و مدیریت عادی و روزمرهی شهری را از « مراتبی از اثرات تشدید، به 

فزایش شده و مفاهیم مرزهای مدیریت بحران فراتر میبرد. عدم اتخاذ تدابیری مناسب و حاکمیت ارادهای فراگیر، منجر به ا

 مختلف شهروندی و شعارهای خوش آب و رنگ مدنیت و مفاهیم اخالق جمعی را با چالشی جدی مواجه ساخته است

اصطالح بافت فرسوده ی شهری این روزها کاربرد بسیاری یافته و مورد توجه خاص قرار گرفته  است. عموماً تصوری که از » 

بافت قدیمی شهر است که به دالیلی نوسازی نشده و رفته رفته ساختمانهای آن، کهنه و بافت فرسوده شهری به وجود میآید، 

پوسیده شده اند. این تصور از بافت فرسوده که بیش تر کهنگی را در ذهن تداعی میکند، مانع تعریفی جامع از انواع بافتهای 

به فرسودگی یا میرندگی نهادهاند. از اینرو اگر شهری شده، بهطور طبیعی میل به نوسازی در آنها کم شده و در نتیجه رو 

هدف از طرح موضوع، مسأله یابی و شناخت مشکل برای یافتن راه حل به منظور تغییر و ارتقای کیفیت بافت شهری باشد، 

بمنظور بهبود  عنوان بافتهای فرسوده را میتوان به بافتهای ناکارآمد یا مسألهدار شهری نیز تعیین کرد و در مورد آن بحت کرد.

وضعیت این بافتها طرحهای مختلفی اعم از نوسازی، ساماندهی و و بهسازی صورت گرفته است که اهداف اصلی این طرح ها 

 بهبود محیط اقتصادی، اجتماعی، فضایی، طبیعی و فیزیکی آنها میباشد.

 

  :فرضیات پژوهش

ر ساماندهی بافت فرسوده محله ابکوه رابطه معنا داری به نظر میرسد میان ویژگیهای اقتصادی ساکنین و مشارکت آنها د

به نظر میرسد میان میزان اعتماد اجتماعی افراد ساکن در محله آبکوه و مشارکت آنها در ساماندهی بافت فرسوده   .وجوددارد

شارکت آنها در ساماندهی به نظر میرسد میان میزان آگاهی اجتماعی افراد ساکن در محله آّبکوه و م .رابطه معناداری وجوددارد

 .بافت رابطه معناداری وجود دارد

 

 :تحقیق روش

 مشارکت به تمایل میزان  و اجتماعی سرمایه سطح بررسی برای همچنین .است تحلیلی توصیفی مقاله، این تحقیق روش

 سرپرستان مطالعه، مورد ی جامعه اینکه به با توجه .است شده استفاده پرسشنامه روش از مطالعه، مورد منطقه ی ساکنان
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 برای ولی .شد محاسبه 711 عدد کوکران، فرمول از استفاده با نمونه حجم اینرو از ابکوه مشهد است، محله ی در ساکن خانوار

 وابسته متغیر به مربوط سؤاالت اینکه به با توجه .شد آوری جمع و توزیع پرسشنامه 771 پرسشنامه ها، صحت و دقت افزایش

 تحقیق، این آماری جامعه ی بنابراین است، خانوار سرپرستان با بهسازی مرتبط و نوسازی در مشارکت به تمایل میزان یعنی

 .شد استفاده SPSS آماری افزار نرم از تحقیق فرضیات آزمون و سنجش برای .است بررسی محله ی مورد خانوار سرپرستان

 تحلیل و 1 طرفه یک تحلیل واریانس پیرسون، همبستگی آزمون ،T آزمون شامل تحقیق این در شده استفاده آماری تحلیلهای

با  .شد مراجعه خارجی و داخلی پیشین مطالعات به اجتماعی، ی سرمایه شاخصهای تعیین برای .است چندمتغیره رگرسیون

 مشترك و اصلی شد شاخصهای سعی گرفته، انجام تحقیقات اکثر در آن تفاوت و اجتماعی سرمایه ی شاخصهای کثرت به توجه

 اجتماعی سرمایه ی سنجش برای شاخص نُه از در مجموع .شود استفاده تحقیق این در شده، گرفته کار به تحقیقات تمام در که

 :شامل که شد استفاده آماری جامعه

 به تعلق احساس و آگاهی7یانتزاع یا شخصی غیر اعتماد و شخصی اعتماد شامل) اجتماعی اعتماد 2 اجتماعی، مشارکت 1

 5 دیگران، به نسبت ایثار یا کمک1 دیگران، به نسبت گرایش4 دوستان، با روابط و خانوادگی روابط 7 همسایگی، روابط 6جامعه،

  .است کنترل اجتماعی3اجتماعی،  انسجام

 :گیری نتیجه و بندی جمع

 ی محله  منظور بدین .پرداخته شد شهری فرسوده بافتهای ساماندهی در اجتماعی ی سرمایه نقش بررسی به تحقیق این در

رابطه  بررسی به اول قسمت در که شد بررسی قسمت دو در تحقیق نتایج .شد انتخاب بررسی نمونه مورد برایابکوه مشهد 

 و پاسخگویان بین جنسیت که داد نشان آزمون نتایج .شد پرداخته اجتماعی سرمایهی شاخصهای و زمینهای متغیرهای میان

 نیز سن لحاظ از .است مردان از بیشتر زنان در بین میزان این که بهطوری دارد، وجود معنیداری تفاوت آنها، اجتماعی سرمایه

 میزان بر پاسخگویان سن افزایش با و است مستقیم رابطه، این که مشاهده میشود اجتماعی سرمایه شاخص با معنادار رابطه

مشاهده  بررسی مورد شغلی گروههای بین معنادار رابطهی نیز شغلی وضعیت لحاظ از .میشود آنان افزوده اجتماعی سرمایهی

 شاخصهای در میزان کم ترین بازنشستگان، گروه و دارند را اجتماعی سرمایه سطح بیشترین خانه دار، گروه به طوریکه میشود؛

میزان ( وابسته متغیر و )اجتماعی سرمایه( مستقل متغیر میان رابطه بررسی به دوم بخش در .هستند اجتماعی سرمایهی

 سرمایهی متغیرهای پیرسون بین همبستگی آزمون نتایج .شد پرداخته )فرسوده بافتهای در بهسازی و نوسازی در مشارکت

 دو جز به اجتماعی سرمایهی متغیرهای تمام که بین داد نشان بهسازی و نوسازی در پاسخگویان مشارکت میزان و اجتماعی

 رگرسیون روش با سپس .دارد وجود معنادار همبستگی وابسته متغیر و به دیگران نسبت ایثار یا کمک و اجتماعی کنترل متغیر

 به جز( اجتماعی سرمایهی شاخصهای اکثر بین داد نشان نیز آزمون این که شد پرداخته همبستگی بررسی این به چندمتغیره

 و نوسازی به مشارکت پاسخگویان میزان و )اجتماعی کنترل و دیگران به نسبت ایثار یا کمک اجتماعی، کنترل متغیر سه

 داشته وابسته متغیر بر را تأثیر بیشترین عمومی، متغیر مشارکت متغیرها، این بین از که دارد وجود معنادار همبستگی بهسازی

 و اجتماعی بین سرمایه ی معنادار رابطهی وجود بر مبنی که تحقیق این فرضیه که گفت میتوان تحقیق نتایج به توجه با .است

 در اجتماعی سرمایه ی کلیدی نقش به میتوان اینرو از .تأیید میشود فرسودهابکوه مشهد بافت ساکنان مشارکت به تمایل میزان

 اجتماعی سرمایهی میزان افزایش برای تالش منظور بدین .برد پی شهری فرسوده ی بهسازی بافتهای و نوسازی روند در تسریع

 شهری بافتهای فرسودهی ساماندهی با مرتبط ادارات و نهادها کار دستور در مؤثر راهکار یک عنوان به باید بافتها ساکنان این

 .بگیرد قرار
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 پیشنهادات:

 موانع رفع بر باید اینرو از وابسته است، متغیر روی اجتماعی، سرمایه متغیرهای بین در تأثیر میزان بیشترین اینکه به توجه با

 زیر راهکارهای منظور بدین .کرد اقدام خود محلی » عمومی مشارکت « و شهری امور در مردم مشارکت روی پیش موجود

 :شود واقع مؤثر فرسوده بافتهای اجتماعی ساکنان سرمایه ی سطح افزایش زمین در میتواند

 افزایش و شکل گیری ساکنان باعت پیاده روی برای مکانهایی و تفریحی امکانات پارکها، مانند سبز فضاهای کاربری اختصاص -

 .میدهد افزایش را محله سطح اجتماعی در سرمایه ی نتیجه در و میشود محله اعضای بین متقابل کنشهای

 همچنین و محالت مشکالت امنیتی و جرایم قبال در مردم مسئولیت احساس بردن باال طریق از محالت امنیت سطح ارتقای -

 .رسمی غیر کنترل اعمال طریق از

 بافتهای ساکنان سرمایه ی اجتماعی میزان بر اقتصادی ویژگیهای تأثیر به توجه با اقتصادی نابرابریهای کاهش برای تالش -

 .فرسوده

 .فرسوده بافتهای در سکونت ساکنان مدت افزایش برای خدمات سطح بردن باال همچنین و محالت محیطی جذابیت افزایش -

 هم و شهروندان میزان آگاهی بر هم مذهبی مراسم در شرکت تأثیر به توجه با محالت در مساجد به دسترسی افزایش -

 .داوطلبانه امور در افراد مشارکت میزان بر تأثیرگذاری

 .محالت سطح در حسینیه ها و مساجد در عزاداریها و اعیاد در مذهبی مراسم مستمر اجرای -

 آگاهی میزان بر نیز میتواند مساجد در محالت مشکالت همچنین و شهری مسایل با مرتبط کتب و کتابخانه ها به دسترسی -

 .گذارد تأثیر شهروندان

 مسابقات برگزاری و با یکدیگر همسایگان و ساکنان بیشتر آشنایی برای محالت سطح در تفریحی و ورزشی مراکز احداث -

 .شهرداری توسط محالت سطح در ورزشی

 ورزش یا کوهپیمایی مثالً) خاص روزهای در دسته جمعی برنامه های اعالم طریق از محله ساکنان در شادابی و نشاط ایجاد -

 (.صبحگاهی

 .شورا رابطین یا یاری شورا انتخابات طریق از محالت از یک هر برای محلهای مدیریت ایجاد -

 .محلهای گفتگوی خانه های ایجاد طریق از ساکنان در اهمیت احساس و انگیزه ایجاد -

 معاونت توسط امور محله زمینه در مختلف بروشورهای یا محلهای نشریهی ایجاد طریق از ساکنان آگاهی سطح ارتقای -

 .شهری فرسودهی بافتهای ساماندهی تسهیلگری دفاتر یا شهرداریها فرهنگی

 .محالت سطح در طریق اطالعرسانی از همچنین و ملی رسانه های از بهرهگیری با آموزش طریق از شهروندی فرهنگ ارتقای -

 .شهری مدیریت باالتر سطوح با مردم مؤثرتر و بیشتر ارتباط برای محله، شهردار طرح اجرای -

 .مسئوالن به اعتماد ایجاد برای محله ساکنان بین در عمومی گفتگوی جلسات ترتیب -
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 انسانی سرمایه های عنوان به محله ساکنین مهارتهای و تخصصها از محلهای اطالعات بانک ایجاد -

 .نیاز هنگام به تخصصها این از بهرهگیری و محله

 فرسوده بافتهای موضوع ساماندهی با ارتباط در اصلی اولویت میرسد نظر به تحقیق آماری یافته های به توجه با مجموع در

 بهبود خصوص به اجتماعی سرمایه ی مؤلفه های طریق دیگر از ساکنین میان در مشارکت روحیه ی ارتقای بر تمرکز شهری،

 .است به محالت تعلق احساس ارتقای و همسایگی روابط

 :رویکردهای پیشنهادی 

 ایجاد و افزایش احساس اعتماد بین مردم و مسئولین: 

می دهند. بدون های اجتماعی در جامعه بسیار مورد تأکید قرار  جامعه شناسان اعتماد را به عنوان یکی از مهمترین سرمایه

های هنگفت،  -ها و طرحهای شهری علیرغم صرف هزینۀ و مسئولین، بسیاری از برنامه اعتماد میان مردم )با یکدیگر( و مردم

عقیم و بال استفاده خواهد ماند و نه تنها گرهای از شهر باز نخواهد کرد، بلکه ممکن است به عنوان عاملی مخرب در جهت 

به  آبکوهنتایج تحقیق هم بیانگر اعتماد پایین افراد ساکن در محله  .در اذهان عموم عمل نماید تضعیف چهره مدیریت شهری

تدریج دامن  بدنه مدیریت شهری )شورای شهر و شهرداری( میباشد است. از این رو کاهش اعتماد عمومی ضربهای است که به

برگرداندن اعتماد و ارتقای آن  .ناپذیر خواهد بود ن جبرانسازمانهای مختلف از جمله شهرداری را گرفته و در بلندمدت آثار آ

نیاز به یک برنامه میان مدت و طوالنی مدت دارد. زیرا این کاهش اعتماد در طی سالیان دراز ایجاد شده و صرفاً با گذشت 

مسئوالن با مردم، زمان و اقدامات فرهنگی و عقیدتی قابل بازگشت است. گسترش تبلیغات و فرهنگسازی در جامعه، صداقت 

و مسئوالن، ترویج  نهاد، ایجاد روحیه پرسشگری و پاسخگویی در بین مردم واگذاری امور به مردم و گسترش نهادهای مردم

فرهنگ غنی اسالمی در خصوص گسترش ارتباطات و اعتماد بین افراد میتواند تا حدی اعتماد از دست رفته را برگرداند. اما 

 و افزایش اعتماد بین مردم و نهادهای مدیریت شهری پیشنهاد کرد: توان جهت کاهش این مشکالتمهمترین راهکاری که می

محلی و حمایت مالی و روانی کامل از آنها توسط مدیریت شهری و  تشکیل انجمنهای محلی و تقویت محله یاری توسط مردم 

طرح مشکالت مردم مرتبط به آن سازمان  است. همچنین برگزاری جلسات با سازمانهای مختلف شهر در خصوص خودمردم

 . نیز میتواند راهحل مناسبی جهت انجام این کار باشد

 

  :های مؤثر و مطلوب شهروندان افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه و نیز مهارت در مداخله

بلکه به عنوان  شهروندان بدین طریق از حقوق و مسئولیتهای شهروندی خود مطلع شده و دیگر نه به عنوان اعضاء منفعل

عملگرایان فعال در شهر زندگی خواهندکرد. از سوی دیگر علت بسیاری از انتقادها و بدبینیهای شهروندان ناشی ار ضعف در 

آگاهی از خدمات مدیریت شهری است که با مشارکت تا حدود زیادی این مشکل برطرف خواهدشد. مهمترین طریق 

گ سازی و اطالع رسانی میباشد که در این میان نقش اساسی اقدامات فرهنگی و پیشنهادی برای افزایش آگاهی مردم فرهن

های گروهی بویژه صدا و سیما حائز اهمیت است. صدا و سیما با بررسی و پرداختن  فرهنگ سازی و اطالع رسانی توسط رسانه

شان یکی  حس کنند احیای بافتهای فرسودهبه مشکالت بافتهای فرسوده و اطالع رسانی، میتواند مردم را از ناآگاهی برهاند تا 

از مسایل مهم و غیر قابل اجتناب آنهاست. همچنین در خصوص امتیازات نوسازی و تسهیالت اعطایی نیز ارزیابی عوامل مؤثر 

 ها اطالع رسانی شود.  توسط رسانه ر ساماندهی بافت های فرسوده شهریبر مشارکت مردمی د
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مردم در خصوص مصوبات شورای شهر و جزئیات قانون و تسهیالت و امتیازهای نوسازی  ها به اطالع رسانی توسط رسانه

توسط مردم و اینکه حضور داشتن در این بافتها برای آنها یک فرصت و امتیاز محسوب می شود با استفاده از این تسهیالت 

ر بشناسند، با مسایل آن بهتر رفتار خواهند جهت نوسازی مکان زندگی خود اقدام نماید. لذا هرچه شهروندان، شهر خود را بهت

در کل میتوان بیان داشت جهت ارتقاء جایگاه مشارکت مردم در مدیریت شهری و مسایل بافتهای فرسوده به طور قطع  .کرد

مهمترین نکته در سطوح کالن، تقویت جایگاه قانونی  .بایستی راهکارها را در دو سطوح کالن و خرد مورد بررسی قرارداد

شورای شهر و ارتقاء آن از شورای شهرداری به شورای همه نهادها و سازمانها و گروههای دخیل در مدیریت توسعه شهر 

ها و ... برای افزایش میزان آگاهی مردم و مدیران شهری  همچنین استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه .میباشد

در اداره امور میتواند گامی موثر باشد. در سطوح خرد نیز، اعتقاد و الزام  در خصوص اهمیت و ضرورت مشارکت شهروندان

ای کلیدی است که متأسفانه در اکثریت قریب به اتفاق  مدیران شهری به ارزش قائل شدن برای دیدگاههای شهروندان نکته

مشارکتی شعاری و شاید  باشد و عمدتاً آنچه که مدنظر مدیران شهری میباشد، مدیران شهری چنین چیزی صادق نمی

محدود باشد و نه مشارکتی واقعی. تا زمانی که چنین اعتقادی در مدیران شهری ایجاد نشود، اعتمادی میان شهروند و مدیر 

شهری شکل نخواهد گرفت و هر دو طرف موضوع به مسئله مشارکت نگاهی ابزاری خواهندداشت. به دنبال ایجاد اعتقاد و 

یق ابزارها و فعالیت های تشویقی و قانونی به بهبود فرایند مشارکت کمک نمود. ابزارهایی چون اعتماد، میتوان از طر

هایی با محوریت مشارکت شهروندان در مدیریت  های شهری، ایجاد نمایشگاه نظرخواهی از شهروندان در مورد طرحها و برنامه

های فرهنگی در خصوص مشارکت شهروند در  -شهری، همکاری مدیریت شهری با آموزش و پرورش برای توسعه فعالیت

سازی  رسانی جدید مانند اینترنت و تلفن، شفاف مدیریت شهری از سنین کودکی و نوجوانی، استفاده از سیستمهای اطالع

های مختلف عمرانی، مالی، برقراری ارتباطهای مستقیم میان شهروندان و مدیران  فعالیتهای ساالنه مدیریت شهری در حوزه

 .ی، تشویق و توسعه تشکلهای مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت شهریشهر

 

  : منابع

  .،)توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی، تهران 1757ازکیا، مصطفی، غفاری، غالمرضا )

،)راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور با توجه به سند چشم  1731امیری صالحی، سیدرضا، امیرانتخابی، شهرود ) 

 ش 44، 56-41.انداز بیست ساله نظام، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، 

تحلیل سلسله مراتب )نمونه موردی: ،)ارزیابی کارکرد سرمایه اجتماعی در بافتهای شهری با فرایند  1737دویران، اسماعیل )

 .77- 17،  1732ریزی شهری، سال اول، شماره ی سوم، پاییز  شهر زنجان(، فصلنامه مطالعات برنامه

،)دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی  1731کاظمیان، غالم رضا، قربانی زاده، وجه ااهلل، شفیعا، سعید، )

محله شمیران نو، فصلنامه مطالعات شهری، شماره چهارم، پاییز  : ادی محله غیر رسمی مطالعه موردیساکنان و فعاالن اقتص

31 ،1 -11 

،)چالش های حقوقی نوسازی بافتهای فرسوده، اولین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای  1751نوروزی شمس، مشیت اله )

 3-1آذر ماه. 21و  21فرسوده شهری، مشهد مقدس 

،)تحلیل عوامل مؤثر بر بهسازی شهری مطالعۀ موردی  1731د رضا، ربانی، رسول و حاج بنده افوسی، مسعود )وارثی، حمی

 .167 – 111. 1731منطقۀ چهارده شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز
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 شهید بهشتی ، دانشگاه1715. ابراهیمی، محمود، برنامه ریزی بافت مرکزی شهرهای متوسط  

  6، بافت تاریخی، حفاظت، مرمت، بهسازی یا نوسازی ، فصل نامه هفت شهر، سال دوم، شماره 1751. ابلقی، علیرضا، 

، روند دگرگونی سازمان فضایی بافت های  شهری ایران، ماهنامه شهرداری ها، سال دوم، شماره 1713. ایزدی، محمد سعید، 

15 

اجتماعی، توسعه اجتماعی و ضرورت آن در ایران )نقد و بررسی سند کپنهاك(، فصلنامه رفاه ، سیاست 1751. پبران، 

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه پژوهشی رفاه اجتماعی11اجتماعی، شماره 

نامه رفاه ، سرمابه اجتماعی و سیاست های اجتماعی)بررسی وضعیت سرکایه اجتماعی در ایران امروز(، فصل1751. تاجبخش، 

 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه پژوهشی رفاه اجتماعی11اجتماعی، شماره 

 ، برنامه ریزی مداخله در بافت های کهن شهری، اولین همایش بین المللی شهر برتر، طرح برتر1757. جمال پور،

اپ نهم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چ1752. حافظ نیا، دکتر محمدرضا،

 کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(

 ، بهسازی و نوسازی بافت کهن شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه کردستان1754. حبیبی، کیومرث،

 26ره ، شهرسازی مشارکتی: کاوشی نظری در شرایط ایران، نشریه هنرهای زیبا ، شما1756. حبیبی و سعیدی رضوانی، 

 ، مرمت شهری، تهران، چاپ سوم،  انتشارات دانشگاه تهران1754. حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه، 

، بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان )با نگاهی ویژه به بافت 1754. خادم زاده، محمد حسن و دیگران ، 

 با همکاری پایگاه میراث فرهنگی یزد تاریخی شهر یزد(، تهران، چاپ اول، انتشارات سبحان نور

،  بررسی راهکارهای تسهیل و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر 1751. خالقی، حسین و جوادی، سید مصطفی،

 نقش مالکین و ساکنین )حرم مطهر امام رضا )ع( (، اولین همایش بهسازی  و نوسازی بافت های فرسوده شهری، مشهد 

 175-141مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری،دانش نما ، شماره ،1751. رسولی، 

ارزش ها و چالش  -، سیر تحوالت تاریخی مفاهیم مرتبط با بافت های فرسوده شهری در جهان و ایران1751. روشنی،پریسا، 

 ارزش ها و چالش ها، اهواز –چشم انداز توسعه پایدار  -ها، اولین همایش بافت های فرسوده شهری

، سازمان 171تا  177، بهسازی و نوسازی راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری، دانش نما، شماره 1751زاغیان،. 

 نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان  

نمونه: قلعه آبکوه شهر مشهد، نشریه هنرهای  -، عملیاتی کردن شهرسازی مشارکتی در شرایط ایران1757. سعیدی رضوانی،

  25مارهزیبا، ش

 ، مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی ایران در ایران، چاپ اول، نشر آبی1747. سلطان زاده، حسین، 

 ، دانشگاه مازندران1757. شجاعی، سیده فاطمه  و دهقان، حامد، استراتژی توسعه شهر نور، حق جو، محمد رضا،
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 ، تهران1711مردم در بافت های شهری، . شرکت عمران و بهسازی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، مشارکت 

 5حکمرانی شهری و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره  -، مشارکت شهروندی1751. شریفیان ثانی، 

راهی به سوی توسعه پایدار شهری)راهکارهای اجرایی برای شهر اصفهان  –، مستندسازی بافت های تاریخی  1751. شفیعی،

 ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان 171تا  177ا، شماره برای نمونه(، دانش نم

 ، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران1757. شماعی، علی و پور احمد، احمد، 

بررسی الگوی مشارکت شهروندان در جلد اول:   -، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها1754. علوی تبار، علیرضا،

 اداره امور شهرها )تجارب ایران و جهان(، چاپ دوم، انتشارات سازمان شهرداری های کشور

جلددوم: یافته های تجربی و راهبردها، چاپ اول،  -، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها1754. علوی تبار، علیرضا،

 ورانتشارات سازمان شهرداری های کش

( 1( : نوسازی بافت های فرسوده حرکتی نو در شهر تهران )1، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده )1754. عندلیب، علیرضا، 

 ، چاپ دوم، نشر ری پور: سازمان نوسازی شهر تهران

های فرسوده  ( : رویکردی نوین به: مدیریت نوسازی بافت7، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده )1754. عندلیب، علیرضا، 

 شهر تهران ، چاپ دوم، نشر ری پور: سازمان نوسازی شهر تهران

( : فرآیند نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران ، چاپ 6، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده )1754. عندلیب، علیرضا، 

 دوم، نشر ری پور: سازمان نوسازی شهر تهران 

( : مجموعه یادداشت های نوسازی بافت های فرسوده ، 7بافت های فرسوده ) ، دفترهای نوسازی1751. عندلیب، علیرضا، 

 چاپ اول، نشر ری پور: سازمان نوسازی شهر تهران 

( :  نوسازی بافت های فرسوده با 1، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده )1751. عندلیب، علیرضا و حاجی علی اکبری، کاوه، 

 شهر تهران، چاپ اول، نشر ری پور : سازمان نوسازی شهر تهران 17؛ منطقه محله شهید خوب بخت -مشارکت ساکنان

( : طرح خانه به جای خانه رویکردی نوین به تملک در بافت 5، دفترهای نوسازی بافت های فرسوده )1751. عندلیب، علیرضا، 

 های فرسوده ، چاپ اول، نشر ری پور:  سازمان نوسازی شهر تهران

، سیستم های شهرهای قدیمی و ومعماری سنتی ایران، مجموعه مقاالت سمینار تداوم حیات در بافت 1712. فرشاد، مهدی، 

 قدیمی شهرهای ایران، دانشگاه علم و صنعت، چاپ اول، تهران

.فالح، حسین، باززنده سازی و احیاء بافتهای تاریخی در فضاهای شهری امروز )نمونه: بافت پیرامون مسجد جامع کرمان( ، 

 مکی، محمدمنصور، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانفال

، آینده بافت های شهری و تاریخی ایران . پدیده ها و بدیل ها، مجموعه مقاالت سمینار تداوم 1712. فالمکی، محمد منصور، 

 حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران، دانشگاه علم و صنعت، چاپ اول، تهران

 سازی و نوسازی شهری، چاپ دوم، انتشارات سمت، به1756. فالمکی، محمدمنصور، 
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 ،سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز، چاپ دوم ، نشر فضا1756. فالمکی، محمدمنصور، 

نمونه موردی: بافت تاریخی شهر شیراز،  -. کریم پور شیرازی، مرجان، رهیافت سیستمی به باززنده سازی بافت های تاریخی

 ، دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه شیراز1715اردشیری، مهیار، 

، فنون و تجارب برنامه ریزی مرمت بافت های تاریخی شهرها، چاپ دوم، 1757. کالنتری، حسین و پوراحمد، احمد، 

 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی -پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دادنشگاهی

 ، برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد، چاپ اول، انتشارات فراگستر1757حاتمی نژاد، حسین، . کالنتری، حسین  و 

 7،  به سوی شهرسازی دموکراتیک، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 1751. مهدیزاده، 

ن در ایران(، تهران، ، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری )تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آ1757. مهدیزاده، جواد و دیگران، 

 چاپ دوم، انبشارات شرکت طرح و نشر پیام سیما

، طرح تجدید ساختار روان بخشی مرکز تاریخی تهران، طرح سامان دهی و بهسازی کوچه 1756. مهندسان مشاور باوند ، 

 مروی و بافت پیرامون

  7، شماره شهروندی و مشارکت، فصلنامه مدیریت شهری -، جامعه مدرن1751. نجاتی حسینی،

.arnstein, sherry (1334), a ladder of citizen participation, (second edition), edited by 

Richard T. Gates and Fredric 

 .weidemann,I. and femers, S. (1337), public participation in waste management 

decitionmaking, journal of Hazardous Materials, vol.77. 
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