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چکیده
کالبدي، اقتصادي وافت شدید بخش زیادي از فضاي شهري در کشورمان، دچار فرسودگی و

 مسئلهاجتماعی شده، که بازآفرینی شهري با تکیه بر مشارکت اجتماعی از راهکارهاي رفع این 

در پژوهش . سازي در محالت شهري است است و از راهکارهاي ارتقاي مشارکت نیز ظرفیت

ان مطلوبیت اي براي سنجش میز تک نمونه Tهاي توصیفی و آزمون  توصیفی حاضر، از تحلیل

کنش مشارکت «و » سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«، »ظرفیت اجتماعی«متغیرهاي 

و از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره براي تعیین میزان و شدت » اجتماعی شهروندان

ها ، تن»سازي اجتماعی ظرفیت«هاي  مؤلفهاز بین : ها برمبناي یافته. رابطه میان متغیرها استفاده شد

ها در وضعیت  مؤلفهپذیري و تعهد اجتماعی در سطح مطلوب و سایر  هاي مشارکت مؤلفه

نیز در » سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«هاي  لفهؤنسبتاً نامطلوب و نامطلوب و تمام م

در بازآفرینی شهري نیز » مشارکت شهروندان«شرایط متغیر . وضعیت بسیار نامطلوب هستند

سطح تمایل به مشارکت به ترتیب شامل مشارکت فکري، مالی، اجرایی و . استنسبتاً نامطلوب 

در بازآفرینی از همبستگی » مشارکت شهروندان«متغیر . سپس مشارکت نیروي انسانی است

.برخوردار است» سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«و » ظرفیت اجتماعی«مطلوبی با متغیر 

زمانی در ارتقاي ظرفیت اجتماعی محله فهادان بسیار سازي سا همچنین، نقش مؤلفه شبکه

تواند تقویت مشارکت شهروندان  سازي می ، تقویت فرآیندهاي ظرفیتبنابراین .برجسته است

هاي  در پایان، مدل رگرسیونی رابطه میان استرتژي. مراه داشته باشده در بازآفرینی محله را به

.ن در فرآیند بازآفرینی تدوین و معرفی شدسازي و ظرفیت اجتماعی در محله فهادا ظرفیت

  شهر یزد، محله فهادانسازي اجتماعی، مشارکت اجتماعی، بازآفرینی ظرفیت:هاي کلیدي واژه

                                                
najmaesmailpoor@yazd.ac.ir). نویسنده مسئول(، ایراندانشگاه یزدي شهري ریز جغرافیا و برنامهاستادیار *

  vahid.mahmoodi70@gmail.com    .، ایرانیزددانشگاهریزي شهري برنامهارشدکارشناسیدانشجوي**

  fatemahesmaeilpoor@yahoo.com  .، ایراندانشگاه یزد ریزي شهري جغرافیاوبرنامهدانشجوي دکتري ***



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     144

  مقدمه -1

هاي بسیارِ وجود محدودیت باامروزه، اغلب مراکز تاریخی شهرها در کشورهاي غربی 

هاي  وجود ارزش. هستند ی مرفهساکنانسکونتی، داراي منزلت اجتماعی مناسب و 

هاي تاریخی، عده زیادي از  فراوان تاریخی و فرهنگی و تصویر ذهنی مثبت از بافت

هرچند . هایش متقاعد ساخته است ها با تمام دشواري مردم را به زندگی در این محدوده

دهد،  هاي فرسوده تاریخی تشکیل میبخش زیادي از شهرهاي کشور ایران را نیز بافت

رفت جمعیت از آنها، این نواحی را هر چه بیشتر در چرخه فرسودگی و  برون سیر اما

برد و استعدادهاي نهفته کالبدي و انسانی آنها کمتر مجالی براي بروز  ناپایداري پیش می

اي در نظام  ها از اعتبار و جایگاه ویژه تا چند دهه پیش در اغلب شهرها، محله.یابند می

هاي اجتماعی،  برخوردار بودند و ساکنان با تکیه بر ظرفیت روابط و تعامالت اجتماعی

هاي  پس از یک دوره عدم موفقیت در برنامه. کردند نیازهاي خود را در محله تأمین می

اند که باید به  ریزان شهري دریافته بهسازي و نوسازي محالت تاریخی، امروزه برنامه

کردي جامع، بهبود کیفیت زندگی جاي نگاه تک بعدي و بهبود وضعیت کالبدي، با روی

هاي زیستی مد نظر  هاي اجتماعی محالت و مجتمع در تمام ابعاد را با تکیه بر ظرفیت

  . قرار دهند

) رویکرد مشارکتی(هاي تاریخی فرسوده توجه به نقش مردم  در بازآفرینی بافت

جه جدي مشارکت مردمی، مستلزم تو. ریزي بسیار مهم است براي پیشیرد اهداف برنامه

هاي زیستی و ترویج نوعی  هاي مجتمع گیري از ظرفیت ریزان، بهره مدیران و برنامه

بر  تأکیدریزي از پایین به باال و  نگرش مشارکتی براي تشویق مدیریت و برنامه

اي است  اي به منظور توانمندسازي اهالی و نظارت بر اقدامات توسعه اجتماعات محله

سازي اجتماعی یکی از اجزاي  ظرفیت) 72: 1389ري،معززي مهرطهران و امینی ال(

فرآیند حمایت از افراد و نهادهاي : ازاست ضروري در توسعه اجتماعی و عبارت 

اجتماعی به منظور کمک به آنها در شناسایی و پاسخگویی بیشتر به نیازهایشان در 
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از طریق  هاي آموزشی براي مردم این فرآیند شامل ایجاد فرصت. واحدهاي اجتماعی

جانبه در  اعتماد و توانمندسازي آنها براي مشارکت همه و تجارب و ارتقاي آگاهی

  .اجتماع است

  

  مسئلهبیان  -2

در  -ترین بافت خشتی ایران بعنوان بزرگ -ترین جنبه ثبت بافت تاریخی شهر یزد مهم

، سکونت مردم و وجود جریان زندگی 1396فهرست میراث جهانی یونسکو در سال 

الزمه ادامه این روند، خلق وضعیت مناسب زندگی در این . زمره و پیوسته در آن بودرو

نفر جمعیت دارد، اما، بیش از نیمی  33958بافت تاریخی و قدیم شهر یزد «. بافت است

ها دچار  هاي آماري آن داراي رشد جمعیت منفی، و حدود یک سوم بلوك از بلوك

تعداد زیادي از محالت این بافت و ). 1395ن، مرکز آمار ایرا(» مهاجرفرستی هستند

ي ها کاربريهاي متعدد از جمله مسکن نامناسب،  منجمله محله فهادان با چالش

هاي  ناسازگار، دسترسی نامناسب به امکانات و خدمات، کمبود فضاي سبز، زیرساخت

  .ستندریزان شهري ه مواجه بوده و نیازمند توجه جدي مدیران و برنامه... نامناسب و

بدلیل فرسودگی کالبدي  -عنوان هسته اولیه و تاریخی شهر یزده ب –محله فهادان 

نسبت به محله  ساکنانتفاوتی  و عدم توجه به نیازها و نظرات ساکنان، همچنین بی

نیزگردیده و با خروج جمعیت بومی و کاهش نرخ  خود، دچار فرسودگی اجتماعی

، افرادي با درآمد کمتر و حس تعلق پایین از سوي دیگر. رشد جعیت خود مواجه است

م أاستمرار این امر، تو. اند شده هاي محله جایگزین ساکنان بومی و عدم آشنایی با ارزش

با افزایش فضاهاي مخروبه و متروکه و کاهش فضاهاي عمومی و جمعی فعال و 

تماعی هاي اج تواند به کاهش یا زوال ظرفیت افزایش واحدهاي اقتصادي غیرفعال می

هاي اجتماعی اثرات سوء خود را بر محله بینجامد و در بستر زمان و در متن فعالیت

اهمیت تاریخی این محله، بسترسازي براي مشارکت شهروندان  وجودبا. جاي بگذارد
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تواند موجب کاهش تمایل و آگاهی ساکنان براي  به کندي صورت گرفته است که می

نهادهاي غیردولتی یا مردمی به عنوان حلقه . شودهاي توسعه  مشارکت در اجراي طرح

تواند  اند و این امر می هاي مدیریتی کمتر در محله شکل گرفته ارتباط مردم با سازمان

به منابع قدرت و منافع حاصل از آن را در راستاي بهبود وضعیت  ساکناندسترسی 

  .زندگی محله محدود سازد

ه فرآیند و ابزار ارتقاي مشارکت مردمی و محور به مثاب از آنجا که توسعه اجتماع

هاي فردي، خانوادگی  برقراري حکمروایی خوب بیش از همه از طریق ارتقاي ظرفیت

وضعیت  -1:و اجتماع محلی دست یافتنی است، سؤاالت پژوهش حاضر این است

سازي اجتماعی و تمایل مردم به مشارکت  هاي ظرفیت ظرفیت اجتماعی، استراتژي

رابطه میان ظرفیت اجتماعی  -2؟ر امر بازآفرینی محله فهادان چگونه استاجتماعی د

اي میان  چه رابطه-3و مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله فهادان چگونه است؟ 

  سازي اجتماعی و مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله فهادان وجود دارد؟ ظرفیت

  

مبانی نظري -3

هاي فردي، انجمنی و نهادي است که  موعه داراییمج :تعریف ظرفیت اجتماعی -3-1

تعامل سرمایه انسانی، منابع سازمانی و سرمایه اجتماعی موجود . در جوامع وجود دارد

تواند براي حل مسائل جمعی، بهبود یا حفظ سالمت یک  در یک جامعه خاص که می

دهاي سازمانی همچنین، بعنوان توانایی افراد، نهادها و واح. جامعه بکار گرفته شود

 Merino & de los(شود ها به طور مؤثر، کارآمد و پایدار تعریف می براي انجام فعالیت

Rios Carmendo, 2012: 961.(  

کاربرد این واژه به : سازي در محالت شهري تعریف و کارکرد ظرفیت -3-2

 ,Craig(باشد  می 21و اوایل قرن  1990عنوان مفهوم، ایده و اقدام مربوط به دهه 
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در ارتباط با ارتقاء سالمت، هاو)339 :2007
1

عقیده دارند که این ) 1998(و همکاران  

و در کنفرانس جاکارتا در ارتباط با ارتقاء سالمت جامعه مطرح  1990مفهوم در اوایل

هاي اجتماع به منظور  سازي جامعه محلی به شناسایی ظرفیت ظرفیت. شده است

chapman(شود براي ارتقاء اهداف و نیازهاي خودشان گفته می ها مقتدرسازي آن & 

Kirt, 2001: 15( .سازي جامعه مطرح شده  هاي مختلفی از ظرفیت هرچند، تعریف

است، اما، سرمایه اجتماعی یکی از موضوعات مشترك همه آنها است که بسیاري از 

، سرمایه اجتماعی نابراینب. کنند سازي جامعه از آن استفاده می رویکردها براي ظرفیت

محور بدست آورده است  هاي جامعه شهرت خود را بعنوان اکسیري براي تالش

)Parks, 2015: 185 .(سازي، فرآیندي است که قدرت و اختیار اجتماعات،  ظرفیت

پذیري ساکنان را نسبت به  هاي مسئولیت ها و مهارت توانایی ایجاد ساختارها و شبکه

در تعریفی دیگر، ). 143: 1397نژادابراهیمی و نژداغی، (کند  شان تقویت می آینده

هاي اجتماعی براي تعیین، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و عمل در حل  افزایش توانایی گروه

;Chan(هاي مهم اعضاي خود است مسائل و نگرانی Lam ; Cheng, 2009: 560.(  

راري روابط، پذیرش سازي فرآیند پروراندن گفتگو، برق در محالت شهر، ظرفیت

تنوع و برطرف کردن تعارضات با هدف تقویت اعضاي جامعه محلی جهت مشارکت 

 ).1393پور، رفیعیان، خدائی و داداش(اهداف خاص خودشان است به رسیدنبراي 

سازي اجتماعی براي اشاره به تعامالت سرمایه انسانی،  ، از ظرفیت)2001(چاسکین 

کند که  تماعی موجود در یک جامعه خاص استفاده میمنابع سازمانی و سرمایه اج

. تواند براي حل مشکالت جمعی، بهبود و حفظ رفاه جامعه مورد استفاده قرار گیرد می

هاي سازمان  یا تالش/ این امر ممکن است از طریق فرآیندهاي اجتماعی غیررسمی و

ا وجود دارد و بین هاي اجتماعی که در بین آنه ها و شبکه یافته توسط افراد، سازمان

  ). Chaskin, 2001: 292(هاي بزرگتر که جامعه بخشی از آن است، محقق شود  سیستم

                                                
1. Hawe
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 رسازي جامعه را شناسایی کرده که به اهداف مورد نظ ویژگی ظرفیت 4، چاسکین

ویژگی اول، گسترش احساس «:هاي ایجاد ظرفیت اجتماعی اشاره دارند در پروژه

احساس یکپارچگی و همدلی در میان اعضاي جامعه جمعی و به طور خاص ایجاد 

. هاي اجتماعی مشترك است این احساس، شامل گسترش هنجارها و ارزش. است

هاي محلی براي برعهده گرفتن  ویژگی دوم؛ الزم است به تعهد ساکنان و سازمان

 کهاینویژگی سوم؛ . افتد، اهمیت داده شود مسئولیت آنچه که در جامعه اتفاق می

تواند تحقق یابد، مگر آنکه  هاي اجتماعی نمیفیت جامعه براي پیشگیري از آسیبظر

بنابراین، یک محله یا . تعهدات ذینفعان به یک فرآیند عملی براي حل مسئله تبدیل شود

مجمتع زیستی نیازمند توسعه توانایی حل مسئله توسط ذینفعان و بسیج آنها براي حل 

هاي مهم  ترسی به انواع مختلف منابع، یکی از ویژگیدر نهایت، بهبود دس. مشکل است

  ).Chaskin, 2001: 294(هاي اجتماعی است  ظرفیت

هاي جدید کاري انگلستان، به عنوان راهی براي  سازي اجتماعی در سیاست ظرفیت

گزینی اجتماعی، تحریک بازسازي شهري، ایجاد همبستگی و گسترش  رفع جدایی

). Chapman and Kirk, 2001: 22(ه قرار گرفته است خدمات با کیفیت مورد استفاد

اسمیت
1

، لیتلجون
2

و تامپسون 
3

، که از نویسندگان و ارتقاء دهندگان کانادایی حوزه 

ما اغلب از اهداف «: نویسند و از حامیان این دیدگاه هستند، می) 2001(سالمت 

موزش و پرورش یا توانمندسازي جامعه در مواجهه با فشارهاي روزانه در مورد ارائه آ

ما . کنیم پوشی می خدمات به افرادي که عادت دارند دولت کارها را انجام دهد، چشم

اندیشند  ما به طرفداران رو به رشد که می... ایم با این تنش در کار خودمان مبارزه کرده

هاي قوي  سازي داراي ریشه رویکرد ظرفیت. ظرفیت ایجاد جامعه آینده ماست، پیوستیم

سیاسی بر تمرکززدایی و مسئولیت اجتماعی، این  تأکیدو امروز، با وجود .. .است

                                                
1. Smith
2. Littlejohn
3. Thompson



  

  

  

  

149     …سازي اجتماعی در محالت شهري ت ظرفیتبررسی وضعی

سازي فرایندي دائمی،  ظرفیت). Verity, 2000: 36(»شود رویکرد به خوبی تکرار می

 شود قابل انعطاف، تأثیرپذیر و پاسخگوست که تمام بازیگران عرصه اجتماع را شامل می

هاي  تیارات، رشد سرمایه اجتماعی، ایجاد محیطهدف آن، فزونی بخشیدن به دامنه اخ و

توانمندساز، رفع تبعیض اجتماعی و جهت بخشیدن به رفتارهاي فردي و اجتماعی 

  ).236: 1396بذرگر، رحیمی و سلطانی، (است 

الورك
1

سازي اجتماعی در یک محله شهري  کارکرد را براي ظرفیت 9، در مجموع 

 .ابی به هر کدام استراتژي متفاوتی وجود داردشناسایی کرده و معتقد است براي دستی

رهبري محلی را  -2دهد  ارزیابی مشکالت را افزایش می -1: کارکرد عبارتند از 9این 

بسیج منابع را بهبود  -4کند  ساختار سازمانی توانمندي را ایجاد می -3دهد  توسعه می

توانایی  -6کند  قویت میها و افراد دیگر را ت دسترسی و ارتباط به سازمان -5بخشد  می

کنترل ذینفعان بر مدیریت برنامه را  - 7دهد  افزایش می "پرسیدن چرا"ذینفعان را براي 

مشارکت  -9کند  اي با عوامل خارجی ایجاد می رابطه عادالنه -8دهد  افزایش می

  ).Parks, 2015: 185(بخشد  ذینفعان را بهبود می

سازي  هاي ظرفیت محدودیت: جتماعیسازي ا ها و موانع ظرفیت محدودیت - 3- 3

زندگی جامعه  هاي ساختاري، نهادي، موقعیتی و فیزیکی در محالت سنتی، با ویژگی

هاي سیاسی، اجتماعی،  ضمناً از نظام هاي ساختاري محدودیتاین . مرتبط است

هایی از این  بخش.پذیرند اقتصادي و فرهنگی جامعه کل و جامعه جهانی نیز تأثیر می

هایی نیز مربوط به خارج آن  ها به اوضاع داخلی نظام اجتماعی و بخش تمحدودی

هاي ارزشی زندگی اجتماعی از قبیل  ، مبتنی بر نظامهاي داخلی محدودیت. است

وضعیت اقتصادي، نظام قشربندي اجتماعی، مسائل بوم شناختی، انسجام اجتماعی و 

وط به شرایط سیاسی ، اغلب مربهاي خارجی محدودیت. هاي طبقاتی است تعارض

هاي  به طور مثال، نوع حمایت کارگزاري. الملل هستند کلیت جامعه و نظام بین

                                                
1. Laverack
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المللی و قدرت نهادي تجارت خارجی و یا سایر منافع مرتبط با اقتصاد بین المللی بین

هاي ساختاري خارجی هستند که به رغم تصورات مربوط به منزوي  از زمره محدودیت

ات سنتی و محلی، از طریق مجاري اقتصادي، سیاسی و فرهنگی بر بودن نسبی اجتماع

  .گذارند مردم تأثیر می

سازي، در برگیرنده مسائلی هستند که نهادهاي  ظرفیت هاي نهادي محدودیت-

توان از الگوهاي  ها می از جمله این محدودیت. سازند اجتماعی اصلی را متأثر می

  .ت، مذهب، قومیت و بوروکراسی نام بردهاي اجتماعی، دول رفتاري، رسوم و سنت

، عموماً در شرایط اجتماعی و فرهنگی خاص شکل هاي موقعیتی محدودیت-

اي و  هاي درون جامعه گیرند و مواردي از قبیل منازعات میان نخبگان، تعارض می

  .گیرند ها و انحرافات اجتماعی را در بر می هاي ناشی از آسیب ثباتی بی

شامل فقر منابع فیزیکی و امور زیربنایی و  هاي فیزیکی یتمحدودباالخره، -

  ).1388, زاهدي مازندرانی(هاي بوم شناختی است  ضعف خدمات رسانی و محدودیت

سازي  عدم حمایت دولت، پایین بودن سطح دانش و مهارت نیز از موانع ظرفیت-

,Farahani, Abdali Barand, Pourbafrani(اجتماعی برشمرده شده است  2018: 137 .(  

سازي  در کشورهاي با سطح پایین شهرنشیتی، ایجاد دموکراسی و سواد ظرفیت

دشوارتر است و عواملی چون سطح توسعه اقتصادي، سطح شهرنشینی، سرمایه انسانی، 

تحصیالت، تنوع قومی، نوع و کیفیت مؤسسات و ترکیب مذهبی بر موفقیت در 

  ). Parks, 2015: 193(سازي تأثیر گذارند  ظرفیت

سازي اجتماعی در جوامع بومی، باید  ، هر فعالیت یا ابتکار ظرفیتپس

این . سازي اجتماعی خود را شناسایی و به آنها پاسخ دهد هاي ظرفیت محدودیت

ي راهبرد و گیر شکلفقدان مشارکت جامعه سنتی در «: تواند شامل ها می محدودیت

عدم تعادل میان دولت و ساختار ها؛ وجود تنوع در ساختار سنتی موجود؛  سیاست

هاي کوتاه مدت؛  گذاري ها و نهادها؛ سرمایه سنتی؛ ساختار پیچیده و بخشی سازمان
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پارادایم توزیع "سازي به معناي  سازي و ظرفیت هاي ظرفیت کمبود منابع براي برنامه

  ).Verity, 2000: 48(گذاري بر عوامل اصلی و حقیقی باشد  به جاي ارزش "خدمات

فرآیند :سازي اجتماعی در محالت شهري هاي ظرفیت استراتژي - 4- 3

  .نیازمند راهکارهایی است تا بتواند ارتباط مناسبی با جامعه هدف برقرار کند ،سازي ظرفیت

سازي اجتماعی بسیار حیاتی  آموزش براي ظرفیت،به رغم آنکه:آموزش: الف

است؛ اما هندرسون و مایو
1

دادن به آموزش و پرورش در اولویت : معتقدند) 1998(

ها تأخیر  آن. افتد اقدامات بازسازي و بازآفرینی مناطق، اغلب خیلی کم و دیر اتفاق می

گیري براي اجراي یک طرح احیا و بازآفرینی و تحقق آموزش و  زمانی بین تصمیم

، بعالوه. کنند ها برجسته می ناپذیر طرح هاي جامعه را بعنوان بخش جدایی ارتقاي مهارت

ها باید در ابتداي هر اقدامی کنند که آموزش و توسعه مهارت با استدالل مطرح می

هاي یک جامعه محلی،  نقطه شروع براي رفع نیازهاي آموزشی مهارت. صورت گیرد 

هاي موجود  این فرآیند، ظرفیت. استفاده از تجزیه و تحلیل نیازهاي آموزشی محل است

ها را به طور  ها و دانش افراد و گروه ف در مهارتگیرد و شکا در جامعه را در بر می

  ).Kirt & Chapman, 2001: 35(کند  کلی شناسایی می

هاي بازآفرینی شهري، نبود  در ایران هم یکی از عوامل عدم موفقیت پروژه

ریزي الزم براي جلب مشارکت هرچه بیشتر ساکنان و آموزش آنها، نقص  برنامه

فقدان آموزش به آحاد مردم با هدف انتقال تجربیات و  آموزش در زمینه مرمت شهري،

هاي تاریخی از یکسو و نبود  الگوهاي مناسب به منظور تغییر نگرش مردم به بافت

هاي مناسب مدیران و کارشناسان اجرایی  تخصص و آگاهی کافی بواسطه عدم آموزش

فه اثربخش مشارکت شهروندان بعنوان مؤل). 159: 1391حناچی،(از سوي دیگر است 

سازي، نهادسازي و توانمندسازي ساکنان  هاي بازآفرینی، بدون ظرفیت در موفقیت پروژه

  .)143: 1397نژادابراهیمی و نژداغی،(افتد و این سه مقوله نیازمند آموزش است  اتفاق نمی

                                                
1. Henderson and Mayo
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حمایت و آموزش دو عنصر بسیار مهم هستند تا به  :حمایت از رهبران جامعه: ب

اي بر سر این  توافق گسترده. مک کنند تا رهبران جامعه خود شوندافراد بیشتري ک

موضوع وجود دارد که بازآفرینی محالت، بدون درگیري و مشارکت فعال اعضاي 

هاي محلی، معموالً از  از آنجا که رهبران جامعه و سازمان. تواند موفق باشد جامعه نمی

رخودار نیستند، موفقیت بودجه، حمایت و آموزش کافی براي ایفاي نقش مؤثر ب

. بازآفرینی و نوسازي محالت در صورت حمایت و مشارکت مردمی بیشتر خواهد شد

به طور مثال در برنامۀ مداخله در جزیزه . مشارکت، با نقش رهبري متفاوت است

کیوهسو
1

، رهبران جامعه به عنوان میانجی )که در زمینه بهداشت بود(در کشور کوبا  

رهبران اجتماع . کرده و زمینه همکاري بیشتر را فراهم کردنددولت و جامعه عمل 

  در انتشار اطالعات و بسیج جامعه ایفا کردند، در نتیجه،  محلی، نقش بسیار مهمی

  این رهبران بودند که فرصت را براي مشارکت جوامع محلی فراهم کردند 

)Spiegel, Bonet, Garcia, Ibarra, Tate, & Yassi, 2004: 126.(  

توان با  احساس جمعی را می :نهاد هاي مردم سازمانها و  ایجاد و تقویت انجمن - ج

. براي حل مشکالت محلی دور هم جمع کند، ایجاد کردرا ایجاد انجمنی که بتواند جامعه 

اثبات شده . تواند مشارکت ساکنان در زندگی اجتماعی خود را بهبود بخشد این انجمن، می

ها و مؤسسات شرکت کننده  توان از طریق تقویت سازمان را میسازي اجتماعی  که ظرفیت

هایی براي  نهاد قادر هستند فرصت هاي مردم ها و سازمان بعالوه، انجمن. در آن ایجاد کرد

هاي  هاي رسمی و سازمان رهبران مردمی در راستاي ایجاد رابطه با رهبران سازمان

  ).Lam, Cheng & Chan, 2009: 58(قدرتمندتر در جامعه فراهم کنند

توان مبادرت به  از نظر چاسکین، در سطوح باال با چهار استراتژي کلی می

هاي  سازمان) 3(توسعه سازمانی، ) 2(توسعه رهبري، ) 1: (سازي اجتماعی کرد ظرفیت

                                                
1. Cayo Hueso
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ها  تر، فعالیت اما، در سطح پایین. ها تقویت روابط همکاري میان سازمان) 4(اجتماعی و 

:سازي اجتماعی را تضمین کند تواند ظرفیت و اقدامات زیر می

  آموزش و مشاوره؛- 

ها در مورد شرایط جامعه و نتایج  هاي مدل، داده انتشار اطالعات در مورد برنامه - 

  تحقیقات؛

دسترسی به منابع را بهبود  ،اي ها، مانند شبکه ها و گسترش ائتالف توسعه شبکه- 

  بخشد؛ می

  هاي بزرگتر؛ و سیستمتقویت ارتباط بین اعضا جامعه محلی - 

  هاي موفق؛ تشویق نوآوري، آزمایش و پخش برنامه- 

  ترویج مشارکت عمومی و مالکیت ابتکارات؛- 

Chung, Lam, Chan, et(تحقیق و ارزیابی -  al, 2009: 566.(

اثبات شده که یادگیري و ایجاد ظرفیت آن هم زمانی که جامعه محلی آماده است، 

ی که مایل به شرکت در این مشارکت هستند، باید به یاشرک. شود تواند مؤثر واقع  می

 ,Mohamad(هاي جامعه محلی پاسخ دهند  این تعامل دست یافته و به نیازها و نگرانی

Kesavan, Razzaq, Hamzah, & Khalifah, 2013: 1849.(  

بازآفرینی، آوردن جان تازه، زندگی و  :تعریف و مفهوم بازآفرینی شهري-3-5

امعه بیمار، صنعتی و ایجاد مناطق پایدار و بهبود بلندمدت کیفیت زندگی نشاط درون ج

دیدگاه و عمل جامع و یکپارچه با هدف بهبود ِ ). DCMS, 2004: 4(محلی است 

دائمی در ابعاد کالبدي، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی نواحی دچار افت شهري 

شود  ی فرسوده شهري میهایی براي مشکالت نواح حل است که منجر به کشف راه

)Roberts, 2000: 17 .(تصویر اجتماعی از . کند ها را دگرکون می این حرکت مکان

گذاري درونی پایدار را  هاي زنده و جذاب را که سرمایه کند و مکان مکان را تقویت می

هاي فرسوده، مشارکت و هماهنگی  فرآیند بازآفرینی بافتدر. آفریند کنند، می تشویق می

تمام عناصر درگیر شکل گرفته و تغییر و واگذاري قدرت از دولت مرکزي به  بین



  

  

  

  

1397، تابستان 5اي، سال سوم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     154

هاي موجود در مناطق فرسوده مورد  دولت محلی به منظور سعی در استفاده از پتانسیل

  ).556: 1395مشکینی و همکاران،(گیرد  توجه قرار می

موفق،  در یک پروژه بازآفرینی: عوامل مؤثر بر موفقیت بازآفرینی شهري -3-6

تقویت محالت شهري به منظور ارتقاء هویت، همبستگی و احساس پیوند، مشارکت 

هاي مختلف اجتماعی با  هاي اجتماعی مشترك در بین گروه افراد، گسترش بینش

هاي متفاوت براي ایجاد همکاري و هماهنگی بین مردم، اعطاي مسئولیت به  گرایش

گیرد  سازي مد نظر قرار می یمگیري و تصم مردم در خصوص مشارکت در تصمیم

ترین اصول یک برنامه بازآفرینی مؤثر  مهم) 1391و آریانا، 1395طاهري و شیبانی، (

 تأکیدبر پایداري زیست محیطی،  تأکیدانداز راهبردي بلندمدت با  داشتن چشم«: شامل

پذیري  بر ارتقاي همه ابعاد یک اجتماع محلی بجاي نوسازي کالبدي صرف، انعطاف

هاي اجرایی اولیه همسو با تغییر شرایط اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و  نامهبر

اجتماع (بر رویکرد مبتنی بر اجتماع  تأکیدمدیریتی؛ قبول منحصر به فرد بودن مکان؛ 

بر نقش جوامع  تأکیددر زمینه رفع فرسودگی شهري؛ مشارکت ذینفعان با ) محور

هاي درگیر؛ تعادل و  ن بازیگران و دستگاهمحلی؛ وجود تعامل و مشارکت بیشتر میا

موازنه میان سرمایه گذاري دولتی، خصوصی و داوطلبانه؛ تالش براي اطمینان از 

ترین مشارکت ممکن و همبخشی تمام ذینفعان داراي منفعت همرایی از طریق کامل

  ).126: 1397آریانا، محمدي و کاظمیان، (قانونی در بازآفرینی است 

هر چند در : سازي اجتماعی در محالت شهري ازآفرینی و ظرفیترابطه ب -3-7

 تأکیدسازي و بازآفرینی، عوامل مشترکی چون مشارکت،  معرفی عوامل مؤثر بر ظرفیت

ها و جوامع محلی کوچک، بینش اجتماعی و آموزش به چشم  بر تشکیل انجمن

به عنوان یکی از توان  سازي می خورد؛ اما نکته قابل توجه این است که از ظرفیت می

ها و  سازي با ایجاد و تقویت مهارت ظرفیت. ابزارهاي مؤثر در بازآفرینی یاد کرد

سعی در حل  ،تحلیل و هاي اجتماعی براي تعیین، ارزیابی، تجزیه هاي گروه توانایی
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سازي اجتماعات محلی،  ظرفیت. هاي مهم اعضاي جامعه خود دارد مسائل و نگرانی

براي توصیف فرایندي است که از طریق آن توانایی جامعه  اصطالح مورد استفاده

با تکیه بر تعهد و تعلق زیاد، در فرآیند بازآفرینی اجتماعی و  ساکنانشود تا  تقویت می

صرف بر  تأکیدسازي در بازآفرینی به جاي  ظرفیت. اقتصادي نقش فعالی داشته باشند

محلی به عنوان ابزاري در بازآفرینی و داشته و از بسیج نیروهاي  تأکیدپیامد، بر فرآیند 

  .کند استفاده می ،روشی براي دستیابی به پایداري

  

  ه پژوهشپیشین-4

هاي  سازي اجتماعی در پروژه اي از پژوهشگران به ارزیابی موفقیت ظرفیت عده

 ,Duffy, Prince, Johnson,(اند  هاي اجتماعی پرداخته بهداشتی و یا کاهش آسیب

Alton, Flynn Faye, 2012: 384 ،Jennifer, Hinzey .( چان و همکاران)از ) 2009

در جوامع محلی  خشونت خانگیسازي بعنوان یک استراتژي در پیشگیري از  نقش ظرفیت

سازي براي مبارزه با  هاي جامعه و ظرفیت باید بر توسعه توانایی: کنند می تأکیدیاد کرده و 

  ).Chan, Lam, G. L., & Cheng, 2009: 558(هاي خانوادگی تمرکز کرد  خشونت

سازي شهر یوان در چین،  در مطالعه دو برنامه ظرفیت) 2017(مورنو و همکاران 

هاي کلیدي در سطح افراد،  ها توسط شخصیت چگونه ظرفیت که اینبه بررسی 

هایی که در ادارك فرآیند  تفاوت باوجود. اند شود، پرداخته ها و جامعه درك می سازمان

ها در سطوح مختلف دیده  ازي وجود دارد، هم پوشانی آشکاري میان ظرفیتس ظرفیت

در. شوند ها در سطوح مختلف به صورت تعاملی و متقابل تقویت می شود و ظرفیت می

: کنند بندي می هاي اجتماعی را به این صورت دسته دو برنامۀ توسعه، ذینفعان ظرفیتهر

ها  ، سازماندهی ظرفیت...)ادگیري قانون واعتماد، حل مسئله، ی(ها  کیفیت و ویژگی

، توسعه و حفاظت از روابط ...)ي وگر تسهیلها،  ها و فعالیت ریزي، اجراي پروژه برنامه(

، ایجاد ...)سازي، ایجاد روابط متعهدگونه، مشارکت بلندمدت و شبکه(استراتژیک 
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و ایجاد ...) وتوانایی حل تعارض، تسهیم، ارتباط با دیگران (پذیري  فرهنگ مشارکت

...)ها و دانش فنی، خدمات و توسعه اقتصادي و مهارت(ها  مواد و ابزار ظرفیت

)Moreno, Noguchi, & Harder, 2017: 122(  

کرمندو
1

و مورینو 
2

سازي  در مقاله خود ضمن ارائه تعاریف ظرفیت) 2012(

ز هاي حفاظت ا سازي در اجرا و حفظ طرح اجتماعی، سطوح و بررسی نقش ظرفیت

هاي گذشته با تغییر  هاي عمرانی در دهه سازي در طرح ظرفیت: نویسند منابع طبیعی، می

به ایجاد نهادها و  1950هاي فیزیکی در دهه  از ارائه زیرساخت ،تمرکز خود

سازي بیشتر  ، ظرفیت1970همچنین در دهه . هاي محلی روي آورده است سازمان

میالدي،  90و  80هاي  در دهه که اینتا  رویکرد آموزشی، بهداشتی و جمعیتی داشته،

 de los Ríos(تغیر داده است  رد به سطح کالن و سیستمیرویکرد خود را از خُ

Carmenado & Merino, 2012: 961.(  

در بررسی نقش آموزش در بازآفرینی ) 1397(و نژداغی  یابراهیماز نظر نژاد

هاي تأثیرگذار در  ترین مؤلفه ساسیاعتماد، درك، مشروعیت و تعهد از ا: محور اجتماع

سازي نهادي و اثربخشی  این فرآیند همکارانه هستند که در نهایت موجب ظرفیت

فرآیند حکمروایی همکارانه در مدیریت مؤثر تعارض بین ذینفعان بازآفرینی در محالت 

  . شوند شهري می

هاي  ، ریشهبه بسط ادبیات نظري اعم از مفهوم، هدف) 1393(رفیعیان و همکاران 

هاي آنرا  مؤلفهسازي اجتماعی پرداخته و  هاي اجرایی، قلمروهاي ظرفیت نظري، مدل

سازي اجتماعی در محالت شهري تأثیر قابل توجهی  ظرفیت: از نظر آنها. تدوین کردند

نفعان به وسیله  ها از طریق مشارکت و درگیرکردن ذي بر توانمندسازي افراد و گروه

شخص، ارتقاي مهارت و دانش، افزایش پیوندهاي اجتماعی و هاي م پذیرش برنامه

                                                
1. Carmenado
2. Merino
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ها در سطح محالت و بسیج منابع به منظور رفع نیازهاي  ارتباطات با استفاده از مباحثه

  .گذارد مجتمع زیستی برجاي می

توان بعنوان نمونه عملی تجارب  می GFG(1(از عملکرد گروه بنیاد گلیدگ 

یک ارگان مردمی است  ،این گروه. کشور یاد کردسازي اجتماعی در خارج از  ظرفیت

در ولز توسط شش زن و در پاسخ به شرایط نامناسب اجتماعی و  1998که در سال 

این . است» آینده از آن ماست تا خلقش کنیم"شعار گروه . اقتصادي شکل گرفته است

بر  هم اکنون به یک نهاد خالق در مبارزه با فقر تبدیل شده که تمرکز آن ،گروه

  . هایشان است توانمندسازي مردم با استفاده از پتانسیل

توان به خانه کتابدار محله منیریه شهر تهران  در باب نمونه تجارب داخلی هم می

با هدف ترویج کتابخوانی شروع شد که در حال حاضر  1383اشاره کرد که در سال 

حکیم،(فق بوده است هاي هنري نیز بسیار مو عالوه بر این هدف در آموزش و مهارت

1393 :126(.  

  

  مدل مفهومی پژوهش  -5

بنا بر نتایج مطالعات پیشین و مبانی نظري موجود وضعیت ظرفیت اجتماعی، 

هاي متعدد مورد ارزیابی  مؤلفهسازي در محالت شهري با تکیه بر  هاي ظرفیت استراتژي

نده آن در محالت هاي ساز وجود ظرفیت اجتماعی و حاکمیت استراتژي. گیرد قرار می

را براي مشارکت مردم در حل مسائل و  ساکنانتواند میزان و شدت تمایل  شهري می

بر همین مبنا، مدل مفهومی پژوهش بصورت شکل . مشکالت محالت افزایش دهد

  .ها براي پاسخ به سؤاالت پژوهش قرار گرفته است تنظیم شده و مبناي آزمون 1شماره 

                                                
١-Gellideg Foundation Group        بـا  گروه بیناد گلیـدگ، یـک سـازمان اجتمـاعی ابتکارانـه و خالقیـت گـرا

شـهري  ()Merthyr Tydfil(در شهر مرتی تیـدفیل   هدف توانمندسازي مردم در حوزه مسکن اجتماعی و مستغالت

  .است) ولز-کیلومتري شمال کاردیف 37در 
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  مدل تحلیلی پژوهش -1شکل 

  

سازي هر دو بر مشارکت  هاي ظرفیت در این مدل، ظرفیت اجتماعی و استراتژي

سازي  هاي ظرفیتبعالوه، وضعیت استراتژي. شهروندان در بازآفرینی محله تاثیرگذارند

  .ثیرگذار استأاجتماعی بر میزان ظرفیت اجتماعی این محله ت
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  روش پژوهش -6

  :از روش توصیفیدر این پژوهش کاربردي، 

سازي  هاي ظرفیت استراتژي«، »ظرفیت اجتماعی«براي بیان وضعیت مطلوبیت  -

 Tدر محله فهادان با استفاده از آزمون » مشارکت اجتماعی شهروندان«و » اجتماعی

  طرفه؛ یک

با » ظرفیت اجتماعی«براي بررسی رابطه میان : از شیوه همبستگی پیرسون -

سازي  هاي ظرفیت استراتژي«و نیز بررسی رابطۀ » نمشارکت اجتماعی شهروندا«

  ،»ظرفیت اجتماعی» با » اجتماعی

براي بررسی میزان و شدت رابطه : و از شیوه رگرسیون گام به گام چندمتغیره -

با متغیر » ظرفیت اجتماعی«و » سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«میان متغیر 

  .فهادان استفاده شده استدر محله » مشارکت در فرآیند بازآفرینی«

هاي  ظرفیت اجتماعی، استراتژي«هاي هر سه متغیر  مؤلفهالزم است ابتدا 

مرور منابع متعدد حاکی از . تعیین گردد» سازي اجتماعی و کنش مشارکتی مردم ظرفیت

سازي اجتماعی است که  هاي ظرفیت اجتماعی و راهبردهاي ظرفیت لفهؤتعدد و تنوع م

و از جمله  –هاي مختلف ریزان، در پژوهش وهشگران و برنامهتواند توسط پژ می

ها پیرامون موضوع به  گیري ها و تصمیم سازي ها، تصمیم در بررسی -پژوهش حاضر

  :تناسب مورد استفاده قرار گیرد

سازي اجتماعی که براي دستیابی به  هاي ظرفیت ، مؤلفه)2003(از نظر تامپسون  

مشارکت و رهبري، منابع : اند از لی مهم هستند عبارتتغییر سیستماتیک در جوامع مح

به طور خالصه، این چهار مؤلفۀ ظرفیت . اجتماعی، شبکه اجتماعی و قدرت جامعه

  . اجتماعی نشان دهنده سرمایه اجتماعی یک محله هستند
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نُه مؤلفه براي شناسایی ظرفیت اجتماعی جوامع محلی ) 2001(البونت و الوراك 

مشارکت، رهبري، ساختار سازمانی، ارزیابی مشکالت، توزیع منابع، : کنند پیشنهاد می

  . ها ، ارتباط با دیگران، نقش عوامل بیرونی و مدیریت برنامه"چرا"پرسیدن

مشارکت : اند هفت مؤلفه را شناسایی و معرفی کرده) 2000(پوپ و همکاران 

منابع و هدف اجتماعی، ارتباطات، یادگیري مداوم، مهارت و دانش، حس تعلق، 

  . مشترك

ساز در فرآیند بازآفرینی  هاي ظرفیت مؤلفه) 1397(از نظر نژادابراهیمی و نژداغی 

توانایی : آموزش به ساکنان پیرامون موضوعات) الف«: محور عبارتند از شهري اجتماع

موجود،  هگیرند ، ساختار بوروکراتیک تصمیممسئلههاي حل  تشخیص و تدوین راه

ها، تشخیص و تفکیک مسائل عاجل و بنیادین،  تهیه و اجراي پروژه مانبندي برايز

ها، تبیین نقش نهادهاي اجتماعیِ  بندي مسائل و پروژه ریزي توسعه محله، اولویت برنامه

ان گر تسهیلآموزش به ) ب. موجود در توسعه محله، تشکیل نهادهاي اجتماعی محلی

اساس تقاضاهاي واقعی و احصاء نیازهاي ساکنان بر: اجتماعی با موضوعات

هاي  گري، مهارتمیانجی ەریزي مشارکتی، شیو بندي آنها با رویکرد برنامه اولویت

  ي، روانشناسی اجتماعی و قوانین مربوط به حقوق و تکالیف شهروندي، گر تسهیل

نژاد (آموزش به مدیران و کارشناسان شهري با موضوع لزوم جلب مشارکت مردم ) ج

  ).144: 1397ی،ابراهیمی و نژداغ

هاي متعدد موجود در منابع مختلف در باب متغیر  لفهؤدر این پژوهش، از میان م

مؤلفه  8با توجه به تعدد کاربردها، از  ،»ظرفیت اجتماعی در محالت شهري«

پذیري، تعهد، اعتماد، حس تعلق، انسجام اجتماعی، دسترسی به منابع، دانش  مشارکت«

و » ظرفیت اجتماعی در محله فهادان«مطلوبیت متغیر  براي بررسی میزان» و مهارت

آموزش، «از سه مؤلفه شامل » سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«براي متغیر 

 2و  1شماره  هاي جدول. استفاده شده است» سازي سازمانی و توسعه سازمانی شبکه

، با توجه به انواع بعالوه. دنده هاي مربوط به هر مؤلفه را نشان می ها و گویه مؤلفهاین 
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براي این ) شامل مشارکت فکري، اجرایی، مالی و نیروي انسانی(» کنش مشارکتی مردم«

  .)3جدول شماره (هاي مربوط تعریف شده است  گویه ،متغیر نیز در هر نوع

  

در محله فهادان» ظرفیت اجتماعی«هاي متغیر  ها و گویه مؤلفه-1جدول 

  گویه  سال/نویسنده ها مؤلفه

  پذیري شارکتم

وهمکاران  گودمن

، عارف و )1998

  )2009(همکاران 

هاي طرحدرجديمحله، مشارکت جمعیهاي فعالیتدرشرکت

درمحله، شرکتمشکالت مردمحلدرمحله، مشارکت توسعه

  انتخابات مدیریت محلهدرشرکت و خیریهامور

  )2001(شاسکین   تعهد

احساسمحله،شکالتمپیگیريمحله،مشکالتقبالدرتعهد

اعتقاد به همکاري حقوق دیگران،رعایتبهنسبتمسؤلیت

پایبندي و مشترك با نهادهاي محلی در جهت بهبود اوضاع محله

.محلهاقدام در بهبود وضعیتقرارهايوقولبه

  اعتماد

  ،)2017(مورنو 

سوسانا مرینو 

)2012(  

آشنایان، اعتمادودوستانباشراکتمحله، آمادگیمردمبهاعتماد

هاي مردم  اعتقاد به نقش سازمان و محلهمجریان طرح نوسازيبه

  نهاد در بهبود وضعیت محله

  حس تعلق
، )2001(شاسکین 

  )1392(ضیایی 

احساس غرور و افتخار میان افراد محله، عالقه مندي مردم محله 

وحدت و  امکانصورتدرمحلهرفتن ازبراي ادامه سکونت، 

  براي اقدامات عام المنفعه مردم محلی

انسجام 

  اجتماعی

سوسانا مرینو 

، حیدري )2012(

  )1393(ساربان 

یکدست بودن مردم محله از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، میزان

وحدت  و اهالی محلهسایربادرآمدمحله، اختالفدردرگیري

  مردم براي اقدامات عام المنفعه

دسترسی به 

  منابع

، )2001(شاسکین 

من و گود

  )1998(همکاران 

، دسترسی به ...)رنت، کتابخانه وتاین(دسترسی به منابع اطالعاتی 

، دسترسی به منابع قدرت ...)وام، تسهیالت و(منابع اقتصادي 

دسترسی به  و ...)هاي ارتباطی و نمایندگان با نفوذ، کانال(سیاسی 

  )رویدادهاي خاص فرهنگی(منابع اجتماعی 

  دانش و مهارت
، )2017(مورنو 

گودمن و 

طرح، داشتنو مجریانمردمبهمشاورهارائهتواناییداشتن

محله، داشتنوشهروجامعهمسائلخصوصدرالزماطالعات
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همکاران 

، حیدري )1998(

  )1393(ساربان 

 و محلههاي توسعه طرحاجرايبهکمکبرايکافیتجربه

  جدیدمواردیادگیري و انجامتوانایی

دسترسی به 

  اطالعات
  )1394(قاسمی 

از قوانین نوسازي، عدم اطالع رسانی دقیق و  ساکنانآگاهی 

هاي بهبود وضعیت  ن از فرآیند و جزئیات طرحالؤمناسب مس

 و محله، میزان اطالعات در مورد مسائل مربوط به شهر و جامعه

وص صآگاهی در خ و میزان تالش در جهت ارتقاء دانش

  هاي توسعه محله طرح

  

در محله فهادان» سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«هاي متغیر  ها و گویه مؤلفه-2جدول 

هاي  استراتژي

سازيظرفیت
  گویه  سالنویسنده و

  آموزش

من و همکاران  چپ

، حیدري )2001(

  )1393(ساربان 

هاي آموزشی در رابطه با مسائل شهري توسط  برگزاري برنامه

 و هاي آموزشی ر دورهنهادهاي مرتبط، تمایل به شرکت د

  ها با نیازها مطابقت آموزش

سازي  شبکه

  اجتماعی

  و سازمانی

سوسانا مرینو 

)2012(،  

گودمن و همکاران 

)1998(،  

من و همکاران  چپ

)2001(  

دولتی،نهادهايباتعاملها، شورا یاريوشوراباتعاملمیزان

تعاملمیزانبسیج،باارتباطمسجد، میزاندرحضورمیزان

میزان  و حمایتیمراکزباتعاملتعاونی،درعضویتیا

  الحسنه محلهشرکت در صندوق قرض

  توسعه سازمانی

  )2001(شاسکین 

من و همکاران  چپ

)2001(  

حیدري ساربان 

)1393(  

رسان در اي و نهادهاي اطالع آگاهی از وجود نهادهاي مشاوره

 محله، رضایت از توان مدیریتی نهادهاي محله و بافت

هاي محلی در راستاي  تاریخی، میزان هماهنگی میان سازمان

توان نهادهاي محله در  و هاي توسعه محله انجام برنامه

  شناسایی به موقع مشکالت شهروندان و محله
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هاي آن انواع کنش مشارکتی شهروندان در بازآفرینی محله فهادان و گویه -3جدول 

انواع کنش 

  مشارکتی

نویسنده و 

  سال
  ها گویه

  مشارکت فکري
نوابخش 

)1395(  

بهمشاورهارائهمحله،نوسازيطرحآیندهتعیین اهدافبهکمک

گیريتصمیمجلساتدرشرکت و منطقهنوسازيطرحمدیریت

  طرح نوسازيمجريهاي سازمان

  مشارکت اجرایی
نوابخش 

)1395(  

باخودملکنوسازيفردي،به صورتخودملکنوسازي

طرحبا مجریانهمکاريو مشارکتیورتبه صهمسایگان

  ها پروژهاجرايدرنوسازي

  مشارکت مالی
نوابخش 

)1395(  

درشراکتکلی،طرحبامتناسبشخصیهزینهباملکنوسازي

  پروژهسهامخریدو ریالی ملکارزشمعادلنوسازيپروژه

مشارکت نیروي 

  انسانی

نوابخش 

)1395(  

درتخصصیهمکاريه،محلنوسازيطرحهماهنگیمدیریت

  طرحاجرايبرنظارتهیاتدرعضویتو اجراي طرح

  

 سه بخشیاي  هاي مربوط به هر سه متغیر، پرسشنامه در ادامه، براي گردآوري داده

هاي  پرسش -بخش اول: تنظیم گردید 3تا  1هاي مندرج در جداول  با توجه به گویه

سازي و بخش  هاي ظرفیت تژيهاي استرا پرسش -ظرفیت اجتماعی محله، بخش دوم

مبناي ارزش دهی . هاي کنش مشارکتی در بازآفرینی محله فهادان پرسش -سوم

هاي پرسشنامه طیف لیکرت بوده و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه مقدار  پاسخ

، همبستگی پیرسون و Tبراي آزمون . بدست آمد 751/0ضریب آلفاي کرونباخ معادل 

جامعه .مورد تحلیل قرار گرفته است Spssافزار  ها در نرم سشنامههاي پر رگرسیون، داده

آماري پژوهش، شامل کلیه ساکنان و مالکان بافت تاریخی محله فهادان یزد با جمعیت 

سال سن انتخاب شده  18نفر است و واحد تحلیل و نمونۀ پژوهش، افراد باالي  5473

گیري از  ها با بهره تعداد نمونه. اشندکه توانایی پاسخگویی به سؤاالت را داشته باست، 

  .گیري نیز تصادفی است مورد تعیین شده و روش نمونه 358فرمول کوکران، 
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  معرفی قلمرو پژوهش -7

ترین بخش تاریخی یزد بوده و در بخش  محله مورد مطالعه از هستۀ درونی یا قدیمی

خیابان  4تار و بین هک 65/113وسعت آن معادل . شمالی و مرکزي بافت قدیم قرار دارد

طرح حفاظت از (اصلی امام خمینی، قیام، سید گلسرخ و فهادان محصور شده است 

  ).2شکل (طرح ) (1387بافت تاریخی،

  

  
  موقعیت بافت تاریخی درشهر یزد و محله فهادان در بافت تاریخی -2شکل 

  

یه درصد ابن 4/83بر اساس مطالعات مربوط به ثبت جهانی شهر یزد، به میزان 

درصد آنها نیازمند یکی از  6/9و مجموعاً موجود در محله پایدار یا سالم هستند

جدول . (اقدامات بازسازي و نوسازي، مرمت اساسی و یا مرمت و تعمیر جزئی هستند

  )4شماره 
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*وضعیت کیفیت ابنیه در محله فهادان -4جدول 

  نیازمند بازسازي  محله

  و نوسازي

  نیازمند

  مرمت اساسی

  مند مرمتنیاز

  و تعمیر جزئی

  پایدار

  یا سالم

  در حال پایش

  یا مانیتورینگ

  7  4/83  4/3  9/3  3/2  فهادان

  (ICHHTO, 2016): ماخذ

) 1395(هاي جدول از نقشه کیفیت ابنیه بافت تاریخی یزد در پرونده ثبت جهانی این شهر  داده* 

  .توسط نگارندگان استخراج شده است

  ها یافته -8

با  :سازي در محله فهادان هاي ظرفیت رفیت اجتماعی و استراتژيوضعیت ظ -8-1

بر مبناي طیف  3، و فرض میانگین قراردادي 5توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 

هاي  لفهؤها براي م هاي به دست آمده از پرسشنامه اي لیکرت، میانگین پاسخ درجه 5

یانگین قراردادي و در نتیجه در اعتماد اجتماعی باالتر از مو تعهد  ،پذیري مشارکت

هاي دسترسی به اطالعات، دانش و مهارت، اعتماد  لفهؤاما م. وضعیت مطلوب هستند

نهادي، انسجام اجتماعی، حس تعلق، دسترسی به منابع مربوط به متغیر وضعیت 

» سازي اجتماعی هاي ظرفیت استراتژي«هاي متغیر  لفهؤو کلیه م» ظرفیت اجتماعی«

تر از میانگین نظري و در  پایین) سازي سازمانی و توسعه سازمانی ، شبکهشامل آموزش(

بطور کلی محله فهادان از نظر : توان گفت به این ترتیب، میهستند؛ وضعیت نامطلوب 

  .ظرفیت اجتماعی در موقعیت مناسبی قرار ندارد
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اعی در سازي اجتم هاي ظرفیت هاي ظرفیت اجتماعی و استراتژي مؤلفهوضعیت  -5جدول 

اي تک نمونه Tاستفاده از آزمون محله فهادان با

انحراف   میانگین  مؤلفه  متغیرها

  معیار

میانگین 

خطاي 

  معیار

  وضعیت  اي آزمون تی استیودنت تک نمونه

درجه 

  آزادي

  سطح

  معناداري

آماره 

t  

سطح اطمینان 

95%  

  حدپایین  حدباال

ی
اع

تم
ج

ت ا
رفی

ظ
  

  مطلوب  2026/0  0374/0  587/2  0,005  358  0420/0  780/0  12/3  پذیري مشارکت

  مطلوب  4371/0  293/0  246/10  0,000  358  3579/0  6647/0  3667/3  تعهد

دسترسی به 

  اطالعات
  نامطلوب  - 01490/1-0643/1- 428/51  0,000  358  2152/0  3996/0  893/1

نامطلوب-5754491/0.-- 947/24  0,000  4667/239709/02138/0358  دانش و مهارت

اعتماد 

  اجتماعی
مطلوب589/163917/04971/0  0,000  4444/349763/002679/0358

نامطلوب-992/0-074/1  49/66  0,000  966/1368/00208/0358  اعتماد نهادي

انسجام 

  اجتماعی
نامطلوب- 2465/0- 3868/0  -882/8  0,000    3566/0  66219/0  6833/2

نامطلوب- 0685/0- 2315/0  -622/3  0,000  358  8500/276923/04141/0  حس تعلق

دسترسی به 

  منابع
نامطلوب- 487/1-4123/1- 564/75  0,000  5500/135642/001919/0

ي
تژ

تر
اس

 
ي 

از
 س

ت
رفی

 ظ
ي

ها
ی

اع
تم

ج
ا

  

نامطلوب- 4527/1- 6143/1- 271/37  0,000  1500/276414/004114/0358  آموزش

سازي  شبکه

  زمانیسا
نامطلوب- 7859/0- 9141/0- 095/26  0,000  1500/26503/003257/0358

توسعه 

  سازمانی
نامطلوب- 9840/0- 0960/1- 558/36  0,000  9600/152480/002845/0358
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مشارکت : وضعیت مشارکت اجتماعی در بازآفرینی محله فهادان -8-2

ایی، مشارکت مالی و مشارکت شهروندان در چهار نوع مشارکت فکري، مشارکت اجر

مورد سنجش قرار گرفت و  3گویه مندرج در جدول شماره  12توسط  ،نیروي انسانی

هاي مربوط به کنش مشارکت اجتماعی شهروندان  سپس میانگین مجموع مقادیر پاسخ

. خالصه شد 6طرفه و بر مبناي طیف لیکرت در جدول شماره  از طریق آزمون تی یک

این جدول، میانگین انواع کنش مشارکت اجتماعی مردم، در مندرج  با توجه به ارقام

. دهد نشان می) 3عدد (است که اختالف معناداري را با میانگین نظري  37/2معادل 

هم توافق معنادار بودن را  0,05بعالوه، سطح معناداري محاسبه شده در ناحیۀ آلفاي 

حد باال و پایین در فاصله اطمینان با توجه به این موارد و نیز وضعیت . دهد نشان می

وضعیت تمایل به مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهري : توان نتیجه گرفت می% 95

  .در این محله در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد و کمتر از حد متوسط نظري است

  

ه از آزمون تی با استفادوضعیت تمایل به مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله فهادان -6جدول 

اي تک نمونه

انحراف   میانگین  متغیر

  معیار

میانگین 

خطاي 

  معیار

  اي آزمون تی استیودنت تک نمونه

درجه 

  آزادي

سطح 

  يمعنادار

  %95سطح اطمینان   tآماره 

  حدپایین  حدباال

مشارکت 

  اجتماعی
3726/240479/02179/0358  0,000  787/28 -  6702/0 -5845/0 -

  

همبستگی ظرفیت اجتماعی و تمایل به مشارکت شهروندان در بازآفرینی  -8-3

بطور کلی میان ظرفیت اجتماعی موجود در  7هاي جدول  براساس آماره: محله فهادان

به . محله و تمایل به مشارکت اهالی براي بازآفرینی رابطه همبستگی مثبت وجود دارد

هروندان در بازآفرینی این محله هم دیگر سخن با افزایش ظرفیت اجتماعی، مشارکت ش
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این رابطه مثبت که از : توان گفت تر به موضوع می اما، با نگاهی عمیق. یابد افزایش می

هاي ظرفیت اجتماعی با کنش مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است، در  لفهؤطریق م

ی مثبت چنانکه اوالً؛ بیشترین میزان همبستگ: نیستهمسان و  هم اندازهتمام موارد 

ثانیاً، میان حس . پذیري است هاي تعهد، دانش و مهارت و مشارکت لفهؤمربوط به م

ا متغیر مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهري رابطۀ همبستگی بتعلق و اعتماد عمومی 

محله دچار پدیده جایگزینی جمعیت : تر اشاره شد همانطور که پیش. معکوس است

.باشد ین محله منوط به بومی بودن نمی، مشارکت در اپس. غیربومی است

  

هاي ظرفیت اجتماعی با مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله  لفهؤنتایج همبستگی م -7جدول 

  فهادان

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  ها مؤلفه

  0,000  425/0  پذیري مشارکت

  0,000  -396/0  حس تعلق

  0,000  265/0  انسجام اجتماعی

  0,004  153/0  منابع دسترسی به

  0,000  613/0  دانش و مهارت

  0,000  641/0  تعهد

  0,006  148/0  اعتماد نهادي

  0,000  -242/0  اعتماد عمومی

  0,011  136/0  دسترسی به اطالعات

  

سازي و ظرفیت اجتماعی در محله  هاي ظرفیت رابطه میان استراتژي -8-4

بطور کلی، همراه با حاکمیت و : تتوان گف ، می8هاي جدول  بر اساس داده: فهادان

سازي اجتماعی در محله، میزان ظرفیت اجتماعی  هاي ظرفیت وضعیت استراتژي ءارتقا

حاکی از این است که در این  ،8هاي جدول  تر به داده نگاه دقیق. یابد نیز افزایش می
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و سطح  649/0با ضریب همبستگی پیرسون  سازي سازمانی تأثیر مؤلفه شبکهرابطه 

درصد، بسیار بیشتر از دو مؤلفه توسعه سازمانی و آموزش  0,05از عناداري کمترم

از و سطح معناداري کمتر 147/0مؤلفه آموزش با ضریب همبستگی پیرسون . است

. درصد، کمترین تاثیرگذاري را بر متغیر ظرفیت اجتماعی در محله فهادان دارد 0,05

سازي اجتماعی همبستگی  هاي ظرفیت تراتژيهاي اس لفهؤ، از آنجا که تمام مبنابراین

براي افزایش ظرفیت : توان گفت مثبت و معناداري با متغیر ظرفیت اجتماعی دارند، می

سازي سازمانی،  اجتماعی در این محله باید به ترتیب اقدام به ایجاد و گسترش شبکه

متر از نقش مؤلفه آموزش در این خصوص به مراتب ک. توسعه سازمانی و آموزش کرد

  .دو مؤلفه دیگر است

  

سازي اجتماعی و ظرفیت اجتماعی در  هاي ظرفیت نتایج همبستگی پیرسون میان استراتژي -8جدول 

  محله فهادان

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  سازي اجتماعی هاي ظرفیت مؤلفه

  0,000  410/0  توسعه سازمانی

  0,006  147/0  آموزش

  0,000  649/0**  شبکه سازي سازمانی

  

سازي و ظرفیت اجتماعی بر مشارکت  هاي ظرفیت تأثیر استراتژي -8-5

شدت براي بررسی دقیق میزان و :شهروندان با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره

گانه  هاي هشت لفهؤسازي اجتماعی و م هاي ظرفیت گانه استراتژي هاي سه لفهؤتأثیر م

وندان در بازآفرینی محله فهادان از رگرسیون ظرفیت اجتماعی بر تقویت مشارکت شهر

هاي  استراتژي«،در این مدل. چند متغیره به روش گام به گام استفاده شده است

تمایل به مشارکت «بعنوان متغیر مستقل و » ظرفیت اجتماعی«و » سازي اجتماعی ظرفیت
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اساس نتایج بر . عنوان متغیر وابسته وارد مدل رگرسیون شده ساکن محله ب» شهروندان

  :آورده شده است 9تحلیل رگرسیون که در جدول شماره 

بینی مشارکت  یعنی، مدل قابلیت پیش. درصد است 0,05سطح معناداري کمتر از «

سازي  هاي ظرفیت هاي ظرفیت اجتماعی و استراتژي مؤلفهشهروندان را با استفاده از 

 Rتغیر مستقل، و ستون دهنده اهمیت و نقش م نشان Rستون : در این جدول. دارد

Square بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بر حسب درصد  میزان قابلیت پیش

هاي  استراتژي«دهد که در مورد متغیرهاي این پژوهش، اهمیت متغیرهاي  نشان می

هر دو باال و نزدیک به ) Rاعداد ستون (» ظرفیت اجتماعی«و » سازي اجتماعی ظرفیت

اعداد (است % 50بینی متغیر وابسته نیز مناسب و نزدیک به  لیت پیشبوده و قاب% 70

بعبارت دیگر، نزدیک به نیمی از تغییرات مشارکت شهروندان در ). R Squareستون 

سازي این مجتمع زیستی  هاي ظرفیت توسط ظرفیت اجتماعی و استراتژي ،محله فهادان

درصد  0,05ت اجتماعی کمتر از عالوه، سطح معناداري متغیر ظرفیه ب.شود تعیین می

اما، از سوي دیگر . شود وارد مدل می 790/0است؛ در نتیجه، این متغیر با ضریب بتاي 

با ضریب منفی از مدل ) ردیف دوم(سازي  سطح معناداري متغیر استراتژهاي ظرفیت

.شود خارج می

  

هاي  عی و استراتژياجتما نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره در بررسی تأثیر ظرفیت -9جدول 

  مشارکت در بازآفرینی محله فهادانسازي بر ظرفیت

  B  Beta  t  Sig.  R  متغیرها
R 

Square  

  469/0  685/0  0,000  405/17  685/0  074/1  ظرفیت اجتماعی  1

2  

  0,000  115/15  790/0  239/1  ظرفیت اجتماعی

هاي  استراتژي  483/0  695/0

  سازي ظرفیت
163/0-  157/0-  011/3-  0,003  
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با ادامه تحلیل رگرسیونی و انجام تحلیل مسیر، متغیر ظرفیت اجتماعی با بیشترین 

سازي با سه مولفۀ آموزش،  تأثیر به عنوان متغیر وابسته و متغیر استراتژي ظرفیت

نتایج تحلیل . سازي و توسعه سازمانی به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شدند شبکه

بینی  مدل رگرسیون قابلیت پیش: یانگر این است کهب 10رگرسیون در جدول شماره 

سازي سازمانی و توسعه  لفۀ آموزش، شبکهؤظرفیت اجتماعی محله توسط سه م

درصد و  0,05با سطح معناداري کمتر از  "سازي سازمانی شبکه"مؤلفه . سازمانی را دارد

در این محله سازي اجتماعی  بیشترین تأثیر را بر ظرفیت) Beta=649/0(مقایسه ضریب 

  درصد و ضریب 0,000هاي آموزش با سطح معناداري  دارد و شاخص

218/0=Beta به ترتیب در جایگاه بعدي  211/0،  و شاخص توسعه سازمانی با ضریب

  .قرار دارند

  

سازي  هاي ظرفیت هاي استراتژي مؤلفهنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره در بررسی تأثیر  -10جدول 

عی محله فهادانبر ظرفیت اجتما

BBeta  tSig.RR Squareمتغیرها

277/0649/0784/150,000649/0421/0سازي سازمانی شبکه  1

2  
687/0447/170,000  293/0سازي سازمانی شبکه

694/0482/0
251/0376/60,000  085/0آموزش

3  

623/0667/150,000**  266/0سازي سازمانی شبکه

723/0522/0 218/0666/50,000*  073/0آموزش

211/0335/50,000  103/0توسعه سازمانی

  

مدل رگرسیونی چند  ،10و  9به این ترتیب، بر مبناي تحلیل جداول رگرسیونی 

با استراتژهاي ) محله فهادان(متغیره شامل رابطه ظرفیت اجتماعی این مجتمع زیستی 

ازآفرینی این محله با استفاده از ضرایب رگرسیونی سازي اجتماعی در فرآیند ب ظرفیت
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مدل رگرسیونی روابط میان این متغیرها بصورت شکل ) Betaضریب (استاندارد شده 

  .تدوین شد 3شماره 

  

  
سازي و ظرفیت اجتماعی در  هاي ظرفیت مدل رگرسیونی چند متغیره بین استرتژي -3شکل 

  محله فهادان در فرآیند بازآفرینی

  

سازي قادرند  هاي ظرفیت استراتژي: توان گفت میباال س مدل رگرسیونی بر اسا

تواند  ظرفیت اجتماعی محله فهادان را ارتقا دهند و ظرفیت اجتماعی محله نیز می

در این رابطه نقش . ارتقاي مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله را تضمین کند

  .تر است ستهسازي سازمانی از آموزش و توسعه سازمانی برج شبکه

  

  گیري نتیجه

سازي اجتماعی در محالت شهري، رویکردي قانونی، مدیریتی، نهادي و  ظرفیت

ها، اطالعات، توسعه  اجتماعی است که از طریق ارتقاء سطح دانش، آگاهی، مهارت

کیفیت محیط زندگی ساکنان و توانمندي ساکنان براي بهبود ... سازي و  سازمانی، شبکه

اري مناسب براي حضور مردم و مشارکت آنها ذسیاستگ. دهد ارتقاء می زندگی خود را

هاي زیستی مستلزم شناخت روابط میان عوامل تاثیرگذار  مجتمعدر بازآفرینی محالت و

وضعیت ظرفیت  -1: در این تحقیق به سه سؤال پاسخ داده شد. در این زمینه است

براي مشارکت اجتماعی در  سازي و کنش شهروندان هاي ظرفیت اجتماعی، استرتژي
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رابطه میان ظرفیت اجتماعی و تمایل براي  -2. محله فهادان مورد بررسی قرار گرفت

بنا بر نتایج پژوهش در پاسخ . مشارکت اجتماعی در این محله مورد بررسی قرار گرفت

  :به دو سؤال اول

وضعیت ظرفیت اجتماعی موجود در محله فهادان در حال حاضر نامطلوب  -

اجتماعی از میان پذیري و تعهد مشارکت هلفؤدر این رابطه تنها وضعیت دو م. ستا

البته وضعیت مناسب . گانه ظرفیت اجتماعی مطلوب ارزیابی گردید هاي هشت لفهؤم

توان به بافت سنتی و مذهبی محله فهادان در انواع مختلف  پذیري را می مؤلفه مشارکت

مذهبی نسبت داد که از گذشته دور تاکنون در این  اي و بویژه مشارکت همیارانه، خیریه

این بخش از نتایج پژوهش حاضر با نتایج . خصوص بصورت برجسته عمل کرده است

مبنی بر ارتباط ) 1395(و نوابخش ) 1393(نژاد  ، حاتمی)1391(آریانا  يها پژوهش

. پذیري شهروندان در نوسازي و بهسازي شهري همسو است مثبت بین مشارکت

گونه تعبیر کرد که مردم محل، توان این عیت مناسب مؤلفه تعهد اجتماعی را میوض

بینند و اعتقاد به همکاري مشترك با مسئولین در  خود را ذینفع در منافع مشترك می

رابطه با مسائل شهر دارند و در صورت تفویض اختیار به آنها حاضر به قبول مسئولیت 

هاي  و نظریه) 1391(هاي آریانا  ند که با یافتههسته هاي داوطلبان و مشارکت در فعالیت

  .باشد همسو می) 2001(و شاسکین ) 2001(من  چپ

در بازآفرینی محله نیز نسبتاً » مشارکت اجتماعی شهروندان«شرایط متغیر -

سطح تمایل به مشارکت مردم به ترتیب شامل مشارکت فکري، مالی، . نامطلوب است

واسطه تأیید رابطه همبستگی مثبت میان ب. وي انسانی استاجرایی و سپس مشارکت نیر

رود با افزایش ظرفیت اجتماعی،  ظرفیت اجتماعی و کنش اجتماعی مردم، انتظار می

هاي  لفهؤهرچند، نقش همگی م. مشارکت شهروندان در بازآفرینی هم افزایش یابد

مهارت و  هاي تعهد، دانش و لفهؤم. نیستهمسان و  هم اندازهظرفیت اجتماعی 

پذیري بیشترین میزان را داراست و در مقابل رابطۀ همبستگی مؤلفه حس تعلق  مشارکت

نتیجه پژوهش در این قسمت با نتایج حیدري . با تمایل به مشارکت معکوس است
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 ،از طرفی. باشد همسو می) 1395(و نوابخش ) 1395(، پورکتابی )1393(ساربان 

حله فهادان کمتر از حد متوسط و نامطلوب وضعیت دانش و مهارت شهروندان در م

کنندگان باید از مهارت کافی  متعقد است مشارکت) 1998(درحالی که گودمن  ؛است

  .براي رفع مسائل محلی برخوردار باشند

هرچند، . وضعیت مؤلفه آموزش نامطلوب و کمتر از حد متوسط ارزیابی شد -

نیز ) 1391(حناچی . ده شدرابطه آموزش و کنش مشارکتی مردم مثبت تشخیص دا

معتقد است در ایران نقص آموزش و فقدان آموزش آحاد مردم از معضالت موجود در 

  .سازي است هاي ظرفیت حوزه استراتژي

سازي اجتماعات محلی و مشارکت  هاي تحقیق نشان داد که بین ظرفیت یافته

مشارکت باالتر، بدین معنی که شهروندان با . شهروندان رابطه معناداري وجود دارد

شهروندانی هستند که از دانش و مهارت، اعتماد نهادي، انسجام اجتماعی، دسترسی به 

از این رو . اطالعات، دسترسی به منابع و مشارکت اجتماعی باالتري برخوردارند

.سازي در مشارکت شهروندان پی برد توان به نقش کلیدي ظرفیت می

- تماد عمومی و اعتماد نهادي مورد سنجش قرار عد اعاعتماد اجتماعی نیز در دو ب

در محله فهادان نسبتًا مطلوب و در حد  مؤلفه اعتماد عمومیکه گرفت و مشخص شد 

در صورتی که ترکاشوند . متوسط است و نسبت به اعتماد نهادي جایگاه بهتري دارد

رش کرده اعتماد عمومی در محله فهادان را نامطلوب و کمتر از حد متوسط گزا) 1395(

عالوه، نتایج حاصل از آزمون همبستگی، عدم وجود رابطه مثبت بین اعتماد ه ب. است

عد نهادي اعتماد در واقع، این ب. عمومی و مشارکت در بازافرینی شهري را نشان داد

  .است که رابطه مثبت و معناداري با مشارکت شهروندان محله فهادان دارد

شرکت کنندگان . حلی کمتر از حد متوسط استاعتماد نهادي در این اجتماع م -

شناسند و  هاي فعال در زمینه نوسازي و بهسازي محله را می در حد کم، مسؤلین سازمان

جلب اعتماد،  :هاي ارتقاء مشارکت مانند اعتماد کمی به آنها دارند و معتقدند زمینه

در حد کمی موجود شان  هاي محلی در سازمان هاي مشارکت مردمی ها و کانال تسهیل راه
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عالوه، همبستگی میان اعتماد نهادي و تمایل به مشارکت شهروندان مثبت ب .است

ها و نهادهاي دولتی و  ارزیابی شد، به این معنی که با افزایش اعتماد مردم به سازمان

هاي  برنامه. کند مردمی مشارکت آنها در امور مربوط به بازآفرینی محله افزایش پیدا می

مشارکت اجتماعی نیازمند اعتماد دوجانبه بین مردم و مسئولین است که این  مبتنی بر

عد اعتماد نتایج تحقیق در ب.باشد خود نیازمند برگزاري جلسات مکرر بین طرفین می

) 2012(و مرینو ) 1392(، فروزان )1391(نهادي همسو با نتایج تحقیق اندیشه آریانا 

.است

له فهادان کمتر از حد متوسط و نامطلوب است، مؤلفه انسجام اجتماعی در مح -

اي سنتی است و  فهادان، محله. تأثیر مثبت و مستقیم بر مشارکت شهروندان دارد اما

در رود که مردم  ، انتظار میپسشود،  هاي جامعه مدرن کمتر درآن مشاهده می انگاره

ی پایین، شاید ناشی انسجام اجتماع. از انسجام و همبستگی باالیی برخوردار باشنداینجا 

از نرخ باالي ورود مهاجران به بافت و کاهش یکدستی محله از لحاظ فرهنگی باشد، 

رابطه مثبت انسجام . هر چند تأیید این فرض مستلزم پژوهش در این زمینه است

نیز تأیید ) 1393(هاي فرسوده را حاتمی نژاد اجتماعی با مشارکت در نوسازي بافت

.کرده است

ه فهادان، وضعیت حس تعلق جامعه نامطلوب و کمتر از حد متوسط در محل -

از نظر . است و این مؤلفه همبستگی مثبت و مستقیم با کنش مشارکتی مردم ندارد

حس تعلق به جامعه، حسی است که تعامل با دیگر اعضاي ) 2009(عارف و همکاران 

ط بین اعضاي جامعه و این حس ارتبا) 1986(آورد و از نظر جورج  جامعه را فراهم می

هاي حفظ شدة محلی،  دهد و شامل ارزش شناختی از شرایط متقابل را نشان می

، )1جدول (هاي این مؤلفه  با دقت در گویه. شود هاي مشترك می هنجارها و دیدگاه

هاي  در محله و عدم وجود دیدگاه توان به وجود افراد غیربومی حصول این نتیجه را می

ن و غیربومیان، عدم برگزاري جلسات مشترك بین مردم و کارشناسان مشترك بین بومیا

هاي توسعه محلی و به  مسئول در رابطه با مسائل مرتبط با توسعه محله، تأخیر در برنامه
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مندي بیشتر مردم محلی به  تبع آن ناامیدي نسبت به بهبود محله و عدم ایجاد عالقه

حس تعلق و میان بطه همبستگی مثبت عدم تأیید را. سکونت در این بخش نسبت داد

و حاتمی نژاد ) 1395(کنش مشارکتی مردم در این محله با نتایج تحقیق نوابخش 

  .باشد همسو نمی) 1391(و آریانا ) 1393(

سازي  آموزش، شبکه(سازي  هاي ظرفیت وضعیت هر سه مؤلفه استرتژي -

گودمن و همکاران  .ارددر شرایط بسیار نامطلوب قرار د) سازمانی و توسعه سازمانی

ي رهاي ساختا توان ویژگی هاي اجتماعی می در ارزیابی وضعیت شبکه: معتقدند) 1998(

، روابط بین اعضاي شبکه و همچنین در دسترس بودن )تعداد پیوندهااندازه و(ها  آن

را به عنوان محلی ...) ها و هاي اجتماعی، مساجد و گروه باشگاه(هاي محلی  سازمان

 یادشدهبا توجه به مطالب . گیري روابط بین فردي و سازمانی در نظر گرفت لبراي شک

توان  سازي در این محله را می هاي پرسشنامه، دالیل وضعیت نامطلوب شبکه و داده

نهاد در محله و عدم مهارت و توانایی آنها در تشکیل  هاي مردم ناشی از نبود سازمان

  .هاي محلی دانست گروه

ازي سازمانی و توسعه سازمانی داراي همبستگی قوي با ظرفیت س مولفۀ شبکه -

ها با  ها و سازمان این معنی که هر چه ارتباط شهروندان با سازمانبه. اجتماعی است

  .ظرفیت اجتماعی ارتقاء خواهد یافت ،یکدیگر بیشتر شود

سازي و ظرفیت اجتماعی بر مشارکت شهروندان با  هاي ظرفیت تأثیر استراتژي -3

استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت و بنا بر نتایج حاصل از 

  :کاربرد این مدل

سازي  هاي ظرفیت مدل رگرسیونی چند متغیره در خصوص رابطه بین استرتژي -

 ،و ظرفیت اجتماعی در محله فهادان با تمایل مردم براي مشارکت در فرآیند بازآفرینی

  )3شکل شماره . (ج اصلی این پژوهش تدوین و معرفی شدبعنوان یکی از نتای

تمایل به مشارکت شهروندان در بازآفرینی در مجموع از همبستگی مطلوبی با -

سازي اجتماعی در این محله  هاي ظرفیت متغیرهاي ظرفیت اجتماعی و استراتژي
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تماعی سازي سازمانی در ارتقاي ظرفیت اج همچنین، نقش مؤلفه شبکه. برخوردار است

تواند  سازي می ، تقویت فرآیندهاي ظرفیتبنابراین. محله فهادان بسیار برجسته است

  .مراه داشته باشده تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی این محله را به

هاي اجتماعات محلی، توسعه  دومین شاخص تأثیرگذار بر ارتقاء ظرفیت-

مهمترین اجزاي عوامل تواناسازي مردم  توان از هاي محلی را می سازمان. سازمانی است

هاي مردم نهاد، وضعیت این شاخص در  با وجود اهمیت فراوان سازمان. به شمار آورد

رابطه با مشارکت شهروندان در محله فهادان نامطلوب و کمتر از حد متوسط است به 

در محله وجود ندارد و  اي که هیچ سازمان مردم نهادي به صورت رسمی گونه

فضا و امکانات مناسب براي گفتگو و مشارکت با مردم را فراهم  ،هاي مدیریتی انسازم

  .اند نیاورده
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