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چکیده
مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده تحت تأثیر عوامل مختلفی است که سرمایه فرهنگی و اجتماعی مهمترین
پیشنیاز آن است .پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش سرمایه فرهنگی  -اجتماعی بر مشارکت شهروندان
در نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی انجام شده به دنبال پاسخ به این سؤال است که چرا علیرغم تأکید فراوان
بر مشارکت در برنامههای نوسازی ،این مشارکت در بافت مورد نظر ضعیف است؟ چارچوب نظری تحقیق عمدتاً
مبتنی بر نظریات بوردیو ،پاتنام و کلمن است .روش انجام پژوهش پیمایش و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه
است .نمونهگیری به روش خوشهای و حجم نمونه  624نفر از ساکنین بافت میباشد .یافتهها نشان میدهد؛
سرمایه فرهنگی و بهویژه سرمایه اجتماعی بر مشارکت ساکنان در پروژههای نوسازی تأثیر مثبت داشته است.
شاخص تعهد اجتماعی ،حس همیاری و انسجام اجتماعی بیشترین تأثیر را بر کنش مشارکتی ساکنین داشتهاند.
علیرغم باال بودن میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی در بین ساکنان و تأثیر مثبت این سرمایهها بر کنش
مشارکتی ،میزان مشارکت ساکنان در پروژههای نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی ضعیف میباشد که این امر
بیشتر به مسأله اعتماد مرتبط است.
کلیدواژهها :سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،مشارکت ،بافت فرسوده ،مشهد.

 -1دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -2استاد گروه جامعهشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (* نویسنده مسئول)
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 -4مقدمه و بیان مسئله
توسعه اقتصادی کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان سوم با رشد شتابان جمعیت شهری
همراه بوده است .این رشد شتابان با گسترش بیرویه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت در
مراکز شهری بهخصوص در بافتهای فرسـوده همراه بوده است(نوابخش .)1332 ،امـروزه
بافتهای فرسوده ،بخش قابلتوجهی از پهنه شهرهای کشورمان را تشکیل میدهند که به
دلیل دارا بودن معضالت خاص ،از گستره حیات شهری خارج و به بخشهای مسألهدار شهرها
تبدیل شدهاند .این بافتها عالوه بر مشکالت و مسائل کالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی ،فضاهای شهری را هم دچار تنزل نموده و حضور انسان در فضاهای شهری
را با معضل روبهرو و یا مختل ساختهاند .اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی و انتخاب نوع
مناسب و متناسبی از مداخله در اینگونه بافتها که به ارتقاء کیفیت فضاهای شهری در این
بافتها منجر میشود ،برای بازگرداندن هویت و حیات شهری به آنها ضروری است؛ بنابراین
نوسازی با هدف نوکردن و رونق بخشیدن به کالبد بافت و عناصر درونی و تقویت و گسترش
جنبههای مثبت و از بین بردن جنبههای منفی حیات در بافتهای فرسوده است .در این میان
شهر مشهد ،دومین شهر بزرگ کشور بر اساس سند مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی
ایران  2222هکتار بافت فرسوده دارد (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران )1322 ،که
نوسازی آن صرف هزینههای هنگفت را طلب میکند .با توجه به این مسأله ،تنها با استفاده از
منابع مالی دولتی نمیتوان به بازسازی بافتهای مذکور امید بست ،بلکه مشارکت بخش
خصوصی نیز را میطلبد .امروزه اهمیت نقش مؤثر مردم و مشارکت آنها در حرکت به سمت
توسعه پایدار شهری بر کسی پوشیده نیست ،بهگونهای که برای رسیدن به الگوی توسعه پایدار،
مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری به شمار میرود .از منظر نظاممندی و کارکردی مشارکت
را سازوکاری برای توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانستهاند که توسعه نیافتن ساختارهای الزم
برای مشارکت و نهادینهسازی آن به سقوط و انقراض نظام اجتماعی میانجامد(سلیمی:1323 ،
)23؛ بنابراین ،هر تعریفی از مشارکت ارائه شود ،مستلزم لحاظ کردن ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی مسلط در ساختار جامعه است .این ارزشها زیربنای توسعه مشارکت مردم در فرایند
توسعه و نوسازی است ،زیرا مشارکت در سلسله اموری مستمر ،متأثر از هیأتی پرتحرک متشکل
از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی است(بیرو .)82 :1344 ،توجه به نقش سرمایه اجتماعی در
مباحث مربوط به نوسازی شهری متأثر از دیدگاههای متأخر نوسازی شهری است که برخالف
رویکردهای نیاز  -مبنای دهههای گذشته که پیامدگرا بوده و برنامههای آنها مبتنی بر استحقاق
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جوامع هدف بودند ،رویکردی دارایی  -مبنا اتخاذ میکنند که طی آن فرآیند ،اهمیت به مراتب
بیشتری از پیامد یافته و بر ظرفیتسازی اجتماعی تأکید مینماید(عارفی .)82 :1321 ،این
دیدگاه برای مشارکت مردم در فرآیند نوسازی اهمیت زیادی قائل شده و از این طریق سرمایه
اجتماعی جوامع را همچون دارایی اولیه جهت نیل به اهداف نوسازی به شمار میآورد(حسینی،
.)161 :1328
با توجه به اهمیت فراوان مشارکت در فرایند اجرای طرحهای نوسازی بافتهای فرسوده
شهری ،در سالهای اخیر در راستای اجرای این رویکرد در نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی
که محدودهای بیش از  311هکتار را شامل میشود ،تالشهای بسیاری صورت گرفته است ،با
این حال ،پروژههای اتخاذ شده در این زمینه کارایی الزم را نداشته و موفقیتهای خاصی
حاصل نشده است .البته مشارکت بهعنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار ،همواره در عمل با
چالشهای جدی روبهرو میشود که این چالشها یا ریشه فرهنگی-فکری دارد و یا به
استراتژیهای جلب مشارکت برمیگردد(شایان و همکاران .)82 :1331 ،در حوزه نوسازی و
بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی ،بیشتر چنین مینماید که معیارها و راهبردهای در نظر
گرفته شده در این زمینه زوایای پنهان ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نظام سکونتگاههای
فرسوده و قدیم شهری را پوشش نداده و تالشی برای آشکارسازی تعامالت فرهنگی و پویش-
های ساخت نظام اجتماعی به عمل نیاورده است .این در حالی است که مشارکت بهعنوان یکی
از مهمترین راهبردهای موفقیت در پروژههای نوسازی شهری با تحول فرهنگی و اجتماعی
امکانپذیر است .به همین منظور ،پژوهش حاضر بر آن است که با شناسایی برخی از عوامل
فرهنگی و اجتماعی مؤثر در میزان مشارکت مردم در طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون
حرم رضوی در مشهد در قالب سرمایه فرهنگی و اجتماعی ،گامی مؤثر در راستای افزایش
مشارکت در این نوع طرحها بردارد و با لحاظ کردن ارزشهایی همچون اعتماد ،تعهد ،همیاری
و  ...در این مناطق الگویی مطلوب از مفهوم مشارکت شهروندان ترسیم کند .بدیهی است نتایج
آن برای مجموعه مردم ساکن و مالک ،زائرین و کلیه دستاندرکاران اعم از شهرداری و شرکت-
های عمران و مسکنسازان مؤثر خواهد افتاد.
 -2چارچوب نظری
سرمایه فرهنگی را ،مجموعهای از ارزشها و خصایص فرهنگی و رفتارهای زمینهساز مشارکت
دانستهاند که شاخصهایی چون تحصیالت و دانش ،تعهد اجتماعی ،حس همیاری و
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تعلقپذیری را شامل میشود .سرمایه اجتماعی را نیز میتوان هنجارها و شبکههایی دانست
که امکان مشارکت مردم در امکانات جمعی را بهمنظور کسب سود متقابل فراهم میکنند
(حسینی و همکاران )41 :1324 ،و شاخصهایی چون اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی را
در برمیگیرد.
اصطالح سرمایه فرهنگی نخستین بار توسط پی یر بوردیو ( )1331-2112به ادبیات علوم
اجتماعی وارد شده است .بوردیو همراه با سرمایه ی اقتصادی انواع دیگری را از سرمایه مطرح
میکند که نقش مهمی در شکلگیری طبقات ،گروههای اجتماعی و بازتولید اجتماعی دارد و
واجد سویههای مادی است .از جملهی این سرمایهها ،سرمایهی فرهنگی است(حسینزاده،
 .)21 :1322در نظریه بوردیو مفهوم سرمایه فرهنگی تنها در کنار مفهوم میدان معنی مییابد.
میدان عرصه اجتماعی است که مبارزهها یا تکاپوها بر سر منابع و منافع معین و دسترسی به
آنها صورت میپذیرد .میدان نظام ساخت یافته موقعیتهایی است که توسط افراد یا نهادها
اشغال میشود که ماهیت آن تعریفکننده وضعیت برای دارندگان این موقعیتهاست(جنکینز،
 .)134 :1322سه منبع عمده سرمایه فرهنگی از نظر بوردیو عبارتاند از :پرورش خانوادگی،
آموزش رسمی و فرهنگ شغلی .تفاوت میزان سرمایه فرهنگی در افراد نیز ناشی از انباشت
این نوع سرمایه در دارندگان است .بهطور خالصه بوردیو سرمایه فرهنگی را به سه شکل
تقسیمبندی میکند )1 :تجسمیافته یا مجسم که ترتیبات دیرپای ذهن و بدن را شامل میشود،
 )2عینیت یافته که بهصورت کاالهای فرهنگی چون تصاویر ،کتب ،کامپیوتر و هنر بروز میکند
و  )3حالت که از طریق مدارک واقعی و دیگر شواهد پایگاه فرهنگی بازنمایی میشود
( .)Bourdiou, 1986: 255ریچارد زوئینگهافت سرمایه فرهنگی را انواع گوناگون دانشها و
مهارتها میداند .برکس و فولک واژه سرمایه فرهنگی را برای اشاره به قابلیتهای انعطافپذیر
جوامع انسانی برای پرداختن به زیست محیط و اصالح آن به کار میبرند(تراسبی.)86 :1322 ،
واژه سرمایه اجتماعی ،اولین بار در سال  1314توسط هنیفن که یک اصالحگر امور مدرسه
بود ،مطرح گردید .سپس در سال  ،1341جین جاکوبز از این اصطالح در حوزه شهرسازی و
برنامهریزی شهری استفاده نمود .به اعتقاد او ،شبکهها برای یک شهر ،نقش سرمایه اجتماعی
را دارند؛ اما آنچه که امروزه با عنوان سرمایه اجتماعی در حوزه جامعهشناسی و برنامهریزی
شهری رواج یافته است ،حاصل کوششهای جیمز کلمن و تحقیق او در زمینه مشارکت در
امور مدرسه در شهر شیکاگو و سپس ،تالش پیر بوردیو و سپس رابرت پاتنام در دهه 1331
برای مطالعه نهادهای دموکراتیک در ایتالیا بود(عالیپور و بیابانیمقدم .)2 :1331 ،کلمن بر
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این اعتقاد است که سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود ،سرمایه اجتماعی چیزی
واحد نیست بلکه انواع چیزهایی گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها جنبهای
از یک ساخت اجتماعی را شامل میشوند؛ و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختارند،
تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به برخی
اهداف را که در نبودن آن ،دستنیافتنی خواهد بود ،امکانپذیر میکند(کلمن.)1324 ،
از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین اشکال سرمایه است .از نظر وی سرمایه
در سه شکل بنیادی امکان بروز مییابد ،به شکل سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیلشدن به
پول را دارد و ممکن است در شکل حقوق مالکیت نهادینه شود؛ به شکل سرمایه فرهنگی که
در شرایط معین ،قابلیت تبدیلشدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل
کیفیتهای آموزشی نهادینه شود؛ و به شکل سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعی
(ارتباطات) ساختهشده است و در شرایط معین ،قابلیت تبدیلشدن به سرمایه اقتصادی را دارد
و ممکن است بهصورت عنوان اشرافی یا اصالت خانوادگی نهادینه شود .از نظر بوردیو سرمایه
اجتماعی دو مؤلفه دارد :اول ،منبعی است که ارتباط با آن از طریق عضویت در گروه و
شبکههای اجتماعی امکانپذیر میشود و دوم ،حجم سرمایه اجتماعیای که به تملک یک
کارگزار انسانی درمیآید ،بر اندازهای از شبکههای ارتباطاتی مبتنی است که او میتواند بسیج
کند( ،Siisaman, 2000به نقل از ماجدی و لهساییزاده).
بوردیو اعتقاد دارد که این کیفیت بهوسیله کلیت ارتباطات بین کنشگران حاصل میشود،
نه آنکه فینفسه یک کیفیت معمول گروه باشد .عضویت در گروهها و درگیر بودن در شبکههای
اجتماعی ،که در گروهها حاصل میشود و روابط اجتماعی حاصل از عضو بودن میتواند در
تالش این بهبود موقعیت اجتماعی کنشگران در حوزههای گوناگون و متفاوت بهکار برده
شود.
از نظر پاتنام نیز سرمایه اجتماعی به معنای ویژگیهای سازمان اجتماعی مانند اعتماد،
هنجارها و شبکهها ،میتواند کارایی جامعه را با تسهیل کنشهای هماهنگ بهبود
بخشد(نوابخش.)11 :1328 ،
فرهنگ انگلیسی آکسفورد مشارکت را بهعنوان «عمل یا واقعیت شرکت کردن ،بخشی از
چیزی را داشتن یا تشکیل دادن» دانسته است(رهنما .)112 :1388 :مؤسسه تحقیقاتی ملل
متحد برای توسعه اجتماعی مشارکت را «کوششهای سازمانیافته برای افزایش کنترل بر
منابع و نهادهای نظمدهنده در شرایط اجتماعی معین از سوی برخی از گروهها و جنبشهایی
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که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم و مستثنی بودهاند» تعریف میکند(ازکیا و
غفاری.)38 :1321 ،
جامعهشناسان زیادی در مورد عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در جامعه بحث کردهاند که در
این بین نظریات پاتنام ،بوردیو و کلمن با موضوع بحث این مقاله ارتباط بیشتری دارد .پاتنام
مشارکت افراد در اجتماعشان را ناشی از سرمایه اجتماعی آنان که از سه بخش شبکه روابط
اجتماعی ،همیاری و اعتماد تشکیل شده است ،میداند(توسلی .)12 :1326 ،کلمن نیز معتقد
است سرمایه اجتماعی منجر به تسهیل روابط اجتماعی میشود و دستیابی به اهداف را آسانتر
کرده و مشارکت اجتماعی افراد را در ساخت اجتماعی میسر میکند(خوشفر)242 :1382 ،
بوردیو نیز مانند کلمن و پاتنام سرمایه اجتماعی را بر مشارکت مؤثر میداند و در کنار آن
سرمایه فرهنگی را نیز در مشارکت اجتماعی مؤثر میداند .از نظر وی این سرمایهها میتواند
مشارکت را تحت تأثیر قرار دهد.
سرمایه فرهنگی و اجتماعی عالوه بر اینکه همدیگر را تقویت میکنند ،منجر به مشارکت
باالتر افراد یک جامعه نیز میشود( .)Bouse, 2005: 5اهمیت سرمایه اجتماعی-فرهنگی در
فرآیند نوسازی شهری از آن جهت محسوستر خواهد بود که مداخله در بافتهای فرسوده در
بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام شده و لذا سرمایههای اجتماعی و فرهنگی میتوانند
در درجه اول ،با توجه به مفهوم محله و به دلیل مشترکات ،عالیق و روابط چهرهبهچهره ساکنان
آن ،در این مکان نمود بیشتری داشته باشند و در عین حال با شامل شدن ارزشهایی چون
اعتماد اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی بهعنوان ظرفیتهای درونی و
ثروتهای پنهان در محالت ،یک اقدام غیرمتمرکز و از پایین به باال را نویدبخش باشند(نعمتی
لیمایی.)26 :1323 ،
بررسی سوابق تجربی تحقیقات مرتبط با موضوع این مقاله نشان میدهد در خصوص تأثیر
سرمایه فرهنگی بر مشارکت مردم در نوسازی بافتهای فرسوده شهری ،پژوهش خاصی صورت
نگرفته است ،اما پژوهشهای داخلی و خارجی متعددی در خصوص سرمایه اجتماعی و
مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده انجام شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتاند
از:
حاتمینژاد ،پوراحمد و عیوضلو ( )1333در مطالعهای تحت عنوان "واکاوی ظرفیت سرمایه
اجتماعی محالت شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده" در منطقه  3شهر تهران ،نتیجه
میگیرند که مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،نقش زیادی در تبیین میزان مشارکت ساکنان
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بافت فرسوده در بهسازی و نوسازی دارند و با تأکید بیشتر بر ظرفیت سرمایهی اجتماعی
ساکنان این بافتها میتوان از این عامل برای تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده شهری استفاده کرد .خواجه شاهکویی ،مدانلو و صمدی ( )1332به بررسی نقش
سرمایه اجتماعی در نوسازی بافت فرسوده جویبار پرداخته و نشان میدهند ارتقاء سرمایهی
اجتماعی منجر به افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرحهای نوسازی شهری میگردد.
موسوی ،حیدری و باقری کشکولی ( )1331نقش سرمایه اجتماعی را در نوسازی بافت فرسوده
سردشت مورد مطالعه قرار میدهند و به این نتیجه میرسند که مشارکت اجتماعی ،اعتماد
اجتماعی ،تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با نوسازی بافتهای فرسوده شهری هستند.
پوالدساز و اخوان ورنوسفادرانی ( )1336در بررسی ابعاد فرهنگی  -اجتماعی مؤثر بر
توانمندسازی بافت فرسوده ،عواملی از قبیل حس تعلق به مکان ،انگیزه مشارکت ،تصویر ذهنی
مناسب از محله ،برخوردهای اجتماعی از محله و  ...را در ایجاد فضایی پایدار در بعد اجتماعی
و فرهنگی مؤثر دانستهاند .نوابخش ( )1332به ضرورت احیاء سرمایه اجتماعی در توسعه
فضاهای شهری پرداخته و به این نتیجه میرسد که سرمایههای فرهنگی و اجتماعی بهعنوان
پایههای زیر بنایی برای رشد سرمایه اقتصادی در طرحهای توسعه شهری بایستی در نظر
گرفته شوند عالیپور و بیابانی مقدم ( )1331در پژوهشی با عنوان نقش سرمایه اجتماعی در
تسریع و تسهیل جریان نوسازی در بافت فرسوده شهرها با بررسی نمونه موردی محله خانیآباد
تهران پرداختهاند و نشان دادهاند که با استفاده از ظرفیتهای سرمایه اجتماعی و جلب
مشارکت مردمی ،هم میتوان امکان جذب سرمایهگذاران مسکن را افزایش داد و هم ساکنان
بافت را در سود اقتصادی حاصل از نوسازی محله خود سهیم نمود .موسوی و همکاران ()1331
در بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهر سردشت
گزارش کردند که مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار
با نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده میباشد.
آندمولینز ( )2116در پژوهشی با عنوان فرهنگ و هویت محلی در فرآیندهای نوسازی
بافت فرسوده شهری بیان میکند که در اقتصاد پسافوردی ،فرهنگ به یک منبع مهم برای
شهرها در راستای رقابت در سطوح منطقهای و بینالمللی تبدیلشده است و رقابت از سطوح
کمی به سطوح کیفی گرایش پیدا کرده است .پتر و همکاران ( )2113به بررسی فواید ارزش
نهادن به نوسازی بافت فرسوده از نظر اجتماعی و فرهنگی میپردازند .آنها بیان میکنند که
اگر چه طرحهای بسیاری برای نوسازی بافت فرسوده شهری در بخشهای مختلف شهری اجرا
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شده است ولی جای تعجب است که چندین تالش منجر به نتیجه نشده است .یافتههای این
پژوهش در صدد بوده که به ارزش منافع حاصل از سیاستهای نوسازی بافت فرسوده شهری
بپردازد.
 -3فرضیات پژوهش
 .3-4فرضیه اصلی اول

سرمایه فرهنگی بر کـنش مشارکتـی شهروندان در نوسازی بافت فرسوده مؤثر است.
فرضیات فرعی

تعهد اجتماعی ،همیاری اجتماعی ،تعلق اجتماعی ،دانش و تجربه بر کـنش مشارکتـی
شهروندان در نوسازی بافت فرسوده مؤثر است.
 -3-2فرضیه اصلی دوم
سرمایه اجتماعی بر کـنش مشارکتـی شهروندان در نوسازی بافت فرسوده مؤثر است.
فرضیات فرعی
اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی بر کـنش مشارکتـی شهروندان در نوسازی
بافت فرسوده مؤثر است.

 -1روش تحقیق
 .1-4نوع و روش انجام تحقیق :این پژوهش از حیث سطح تحقیق ،مطالعهای توصیفی-
اکتشافی است و از حیث نوع تحقیق مطالعهای کاربردی محسوب میگردد .این مطالعه از آن
جهت در زمره مطالعات کاربردی قرار میگیرد که نتایج آن در محدوده مورد مطالعه به اجرا
گذاشته خواهد شد ،ضمن آنکه میتواند الگویی برای سایر مناطق شهر و کشور نیز قرار گیرد.
روش تحقیق به این دلیل پیمایشی (زمینهیابی) انتخابشده است که در طی آن نگرشها،
جهتگیریها و رفتارهای ساکنان بافت در حوزه مشارکت در برنامههای نوسازی بر پایهی
سرمایه فرهنگی و اجتماعی با بهرهگیری از ابزارهای مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه مورد
بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش ،برای سنجش سرمایه فرهنگی و اجتماعی  8مؤلفه
در نظر گرفته شد که مؤلفههای سرمایه فرهنگی عبارتاند از؛ تعهد اجتماعی ،حس همیاری،
تعلقپذیری و دانش و مهارت .مؤلفههای سرمایه اجتماعی نیز عبارتاند از :اعتماد اجتماعی،
انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی.
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 .1-2تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 -1-2-4سرمایه فرهنگی

در این تحقیق منظور از سرمایه فرهنگی ،مجموعهای از ارزشها و خصایص فرهنگی و رفتارهای
زمینهساز مشارکت است که شاخصهایی چون دانش و تجربه ،تعهد اجتماعی ،همیاری
اجتماعی و تعلق اجتماعی را شامل میشود .گویهها و معرفهای هریک از شاخصهای در نظر
گرفته شده در جدول ذیل آمده است.
جدول  :4شاخصها و گویههای مرتبط با سرمایه فرهنگی
شاخصهای

گویهها

سرمایه فرهنگی
دانش و مهارت

آموزش در زمینه برنامههای توسعه محله ،آشنا بودن با اهداف سازمان مجری طرح نوسازی محله،
داشتن تجربه کافی برای کمک به اجرای طرح توسعه محله ،داشتن توانایی ارائه مشاوره به مردم و
مجریان طرح ،داشتن اطالعات الزم در خصوص مسائل جامعه و شهر و محله.

تعهد اجتماعی

تعهد در قبال مشکالت محله ،پیگیری مشکالت محله ،احساس مسؤولیت نسبت به رعایت حقوق
دیگران ،تعهد در قبال آسیبهای اجتماعی؛ پایبندی به قول و قرارهای نوسازی محله.

همیاری اجتماعی

لذتبخش بودن کمک به مردم محله و همیاری با آنان ،کمک به هممحلهایها در مواقع گرفتاری،
مشورت برای حل مشکالت منطقه ،پول قرض دادن در مواقع گرفتاری هممحلهایها ،پول خرج
کردن برای حل مشکالت محله.

تعلق اجتماعی

افتخار به محله و عدم ترک آن ،دوست داشتن محله و ترجیح زندگی در آن ،مهم نبودن محله ،رفتن
از محله در صورت امکان ،زندگی اجباری در محله.

 .1-2-2سرمایه اجتماعی

در این تحقیق برای عملیاتی کردن تعریف سرمایه اجتماعی از سه شاخص اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استفادهشده است.
جدول  :2شاخص و گویههای مرتبط با سرمایه اجتماعی
شاخصهای
سرمایه اجتماعی

گویهها

اعتماد اجتماعی

اعتماد به مردم محله ،آمادگی شراکت با دوستان و آشنایان ،اعتماد به مدیران محله ،اعتماد به مجریان
طرح نوسازی محله ،عدم اعتماد به افراد جامعه.

انسجام اجتماعی

دوست و رفیق بودن اهالی محله ،برگزاری جلسات عمومی در محله ،کنار هم بودن مردم محله در مواقع
گرفتاری و شادی ،دعوا و درگیری در محله ،متفقالقول بودن اهالی برای بهبود وضع محله.

مشارکت اجتماعی

شرکت در فعالیتهای جمعی محله ،مشارکت جدی در طرحهای توسعه محله ،مشارکت در حل مشکالت
مردم محله ،شرکت در امور خیریه ،شرکت در انتخابات.
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 .1-2-3کنش مشارکتی

منظور از کنش مشارکتی در این تحقیق ،مشارکت نظری (معنا و ذهنیت کنشگر از مشارکت)
و عملی (مشارکت ارادی و آگاهانه در هریک از مراحل تصمیمگیری و اجرا ،تأمین مالی و
تأمین نیروی انسانی) در اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم رضوی است.
گویههای عملی مشارکت در جدول ذیل آمده است.
جدول  :3متغیرها و شاخصهای مرتبط با کنش مشارکتی
شاخصهای
کنش مشارکتی

گویهها

مشارکت فکری

کمک به ترسیم چشمانداز آینده طرح نوسازی محله ،ارائه مشاوره به مدیریت طرح نوسازی منطقه،
آمادگی برای تشکیل کارگروه نوسازی منطقه ،شرکت در جلسات تصمیمگیری سازمان مجری طرح
نوسازی ،عدم مشارکت فکری.

مشارکت اجرایی

نوسازی ملک خود بهصورت فردی ،نوسازی ملک خود با همسایگان بهصورت مشارکتی ،همکاری با
مجریان طرح نوسازی در اجرای پروژهها ،آمادگی برای مجری شدن برخی پروژههای نوسازی ،مشارکت
نکردن در اجرای طرح نوسازی.

مشارکت مالی

نوسازی ملک با هزینه شخصی متناسب با طرح کلی ،شراکت در پروژه نوسازی معادل ارزش ریالی
ملک ،خرید سهام پروژه ،انجام سرمایهگذاری مشترک ،عدم مشارکت و فروش ملک.

مشارکت نیروی
انسانی

تسهیلگری طرح نوسازی محله ،مدیریت هماهنگی طرح نوسازی محله ،همکاری تخصصی در اجرای
طرح ،عضویت در هیات نظارت بر اجرای طرح ،نگذاشتن وقت و توان برای مشارکت در طرح نوسازی
منطقه.

 .1-3جامعه آماری،حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان و مالکان بافت فرسوده شهری پیرامون حرم رضوی به
تعداد  21624هزار نفر بود .واحد تحلیل ،واحد مشاهده و نمونه پژوهش ،افراد بیشتر از 12
سال سن بودند که توانایی پاسخگویی به سؤاالت را داشتند .تعداد نمونهها با بهرهگیری از
فرمول کوکران ( )382نفر تعیین شد؛ اما با توجه به تنوع محالت و همچنین در دسترس بودن
امکانات ،حجم نمونه با هماهنگی متخصصین به  624نفر افزایش یافت و به دلیل پراکندگی
باالی پاسخگویان ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای نمونه موردنظر انتخاب شد ،به این
صورت که از منطقه ثامن تمامی محالت انتخاب و در نهایت از هر محله نیز بلوکهایی بهصورت
تصادفی انتخاب شدند .سپس در هر بلوک شهری با توجه به حجم بلوک و تناسب آن با حجم
نمونه افرادی از درب منازل جهت پاسخگویی انتخاب شدند.
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جدول  :1نمونه آماری مورد مطالعه
حجم جامعه آماری

حجم نمونه

درصد از کل

نام محله
باال خیابان

6633

22

21٫8

پایین خیابان

6123

21

12٫2

نوغان

2222

24

13٫1

عیدگاه

6231

26

13٫8

طبرسی

3223

46

12٫1

چهارباغ

2821

26

12٫8

کل

21624

624

111

 -1-1ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی آن.

ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخت بود .این پرسشنامه شامل چهار بخش اصلی
جمعیت شناختی ،سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و کنش مشارکتی (در نوسازی بافت
فرسوده) بود .گویهها و معرفهای هریک از شاخصهای سرمایه فرهنگی (شامل دانش و
مهارت ،تعهد اجتماعی ،همیاری اجتماعی و تعلق اجتماعی) و کنش مشارکتی (شامل مشارکت
فکری ،اجرایی ،مالی و نیروی انسانی) در پرسشنامه تعریف و نمرهگذاری شد و به تعداد مورد
نیاز تکمیل گردید .مصاحبه با مدیران و مشارکت فعاالنه نیز از دیگر ابزارهای گردآوری
اطالعات بود.
روایی ابزار پژوهش به دو صورت روایی صوری و سازه برآورد گردید .در این مرحله ابزار
پس از طراحی در اختیار تعدادی از متخصصین و همچنین استادان راهنما و مشاور قرار گرفت
و توافق نهایی بر روی آن حاصل شد .پس از تأیید روایی صوری ابزار پژوهش ،تعداد 31
پرسشنامه پر شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأیید روایی سازه آن به دست آمد.
برای سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس
از توزیع پرسشنامه در میان نمونهی آماری و گردآوری دادهها ،ضریب آلفای کرونباخ بهصورت
کلی و در ابعاد پژوهش بر طبق جدول زیر محاسبه گردید.
جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
مقدار آلفای کرونباخ
سرمایه فرهنگی

1822

سرمایه اجتماعی

1823

کنش مشارکتی

1886

431

بررسی نقش سرمایه فرهنگی -اجتماعی بر مشارکت شهروندان ...

 .1-1تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل اطالعات با بهره گیری از نرم افزار Spssاز جداول یک بعدی و میانگین
و انحراف معیار و نقشه های  GISبرای توصیف واز رگرسیون و مدل معادالت ساختاری برای
تحلیل استفاده شد.
 -1نتایج و یافتهها
یافتههای بهدستآمده در قالب پرسشنامه در دو بخش تحلیل شد؛ یافتههای عمومی و فردی
و سؤاالت نگرش سنج پژوهش که در قالب آمار توصیفی انجام شد و یافتههای مربوط به
فرضیات تحقیق.
 .1-4یافتههای توصیفی
 .1-4-4یافتههای عمومی و فردی
جدول  :1توصیف یافتههای کمی جمعیت شناختی
تعداد اعضای خانواده

درآمد ماهیانه خانواده

سن
میانگین

34٫32

6٫28

283136

انحراف معیار

12٫12

1٫64

332231

مخارج ماهیانه خانواده

مساحت منزل مسکونی

قیمت منزل مسکونی (مترمربع)

میانگین

223323

183٫23

3263838

انحراف معیار

233282

166

1888816

جدول  :1توصیف متغیرهای کیفی جمعیت شناختی
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زن

23

21٫3

خانهدار

26

12٫8

مرد

338

83٫1

آزاد

313

81٫1

مجرد

121

22٫6

کارمند

23

12٫6

متأهل

312

81٫4

بازنشسته

14

3٫2

آپارتمانی

118

28٫2

ویالیی

313

82٫2

22

21٫8

21

12٫2

جنسیت
وضعیت تأهل

شغل اصلی

بیسواد

21

6٫8

زیردیپلم

166

33٫2

میزان

دیپلم

132

62٫1

باال خیابان

تحصیالت

کاردانی

14

3٫2

پایین خیابان

کارشناسی

64

11٫2

کارشناسی ارشد

2

1٫3

624
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کل پاسخگویان

نوع منزل
مسکونی

نام محله

نوغان

24

13٫1

عیدگاه

26

13٫8

طبرسی

46

12٫1

چهارباغ

26

12٫8
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 .1-4-2خالصه یافتههای نگرش سنج

اگر چه نیمی از پاسخگویان نظر خاصی درباره محله خود ندارند ولی بیش از  61درصد به
محله خود احساس تعلق میکنند .بیشتر پاسخگویان یعنی  33درصد آنها محله خود را مناسب
دانسته و از سوی دیگر بیشتر آنها یعنی  22درصد از محله خود رضایت دارند نزدیک به 66
درصد ساکنین اطالع کمی از طرح نوسازی منطقه دارند ولی  21درصد بیشترین ضرورت را
برای نوسازی در محله ذکر کردهاند.
پاسخگویان مهمترین مشکالت را در نوسازی بافت فرسوده محله خود به ترتیب اعتماد کم
مردم به دستگاههای ذیربط و مجریان ،نداشتن توان مردم برای بازسازی ،بیتوجهی شهرداری
و سایر دستگاههای ذیربط ،تعلق سود اصلی نوسازی به دیگری ،مقررات دولتی دست و پاگیر
و مخالفت مردم با نوسازی منطقه میدانند .ساکنان بافت ،مهمترین مشکل خود را برای
مشارکت به ترتیب نداشتن منابع مالی کافی برای ساختوساز ،نبود اعتماد میان مردم و
مجریان طرح ،نبود منبع درآمد در هنگام ساختوساز ،ترس از طوالنی شدن ساختوساز ،نبود
اطالعات شفاف و کافی در مورد مشارکت و نبود مکانی برای زندگی در هنگام ساختوساز
میدانند .در نهایت اینکه پاسخگویان بیشتر تمایل به مشارکت اجرایی ،پس از آن فکری ،مالی
و نیروی انسانی دارند.
 .1-4-3توصیف شاخصهای اصلی پژوهش

شاخصهای پژوهش با استفاده از گویههای لیکرت  2تایی مورد سنجش قرار گرفته است.
جدول زیر نشاندهنده میانگین و انحراف معیار این شاخصها میباشد .این جدول نشان
میدهد که میانگین شاخص تعهد اجتماعی ( ،)3/44تعلقپذیری ( ،)3/42اعتماد اجتماعی
( ،)3/18مشارکت اجتماعی ( ،)3/23مشارکت در اجرا ( ،)3/13مشارکت نیروی انسانی (،)2/31
سرمایه اجتماعی ( ،)3/36همیاری اجتماعی ( ،)3/81دانش و تجربه ( ،)2/33انسجام اجتماعی
( ،)3/63مشارکت فکری در تصمیمگیری ( ،)3/16مشارکت مالی ( ،)3/18سرمایه فرهنگی
( )3/32و کنش مشارکتی ( )3/11است.
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جدول  :1شاخصهای اصلی پژوهش
شاخصهای اصلی

میانگین

ا .معیار

شاخصهای اصلی

میانگین

ا .معیار

تعهد اجتماعی

3٫44

1٫23

همیاری اجتماعی

3٫81

1٫44

تعلق اجتماعی

3٫42

1٫1

دانش و تجربه

2٫33

1٫33

اعتماد اجتماعی

3٫18

1٫23

انسجام اجتماعی

3٫63

1٫81

مشارکت اجتماعی

3٫23

1٫81

مشارکت فکری در تصمیمگیری

3٫16

1٫23

مشارکت در اجرا

3٫13

1٫41

مشارکت مالی

3٫18

1٫82

مشارکت نیروی انسانی

2٫31

1٫84

سرمایه فرهنگی

3٫32

1٫22

سرمایه اجتماعی

3٫36

1٫21

کنش مشارکتی

3٫11

1٫22

 .1-4-1میانگین سرمایه فرهنگی و اجتماعی و کنش مشارکتی ساکنان مورد مطالعه

نتایج تحقیق نشان داد که شش محله اطراف حرم مطهر از لحاظ سرمایه فرهنگی و اجتماعی
و کنش مشارکتی ساکنان ویژگیهای متفاوتی دارند و اختالف معناداری در بین آنها مشاهده
میشود .این تفاوتها در جدول زیر آمده است.
جدول  :1میانگین سرمایه فرهنگی-اجتماعی و مشارکت در محالت مورد مطالعه

سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی

کنش مشارکتی

میانگین

انحراف معیار

باال خیابان

3٫6162

1٫31322

پایین خیابان

3٫4111

1٫63331

نوغان

3٫4228

1٫33242

عیدگاه

3٫3232

1٫62228

طبرسی

2٫2424

1٫42228

چهارباغ

3٫6322

1٫63218

کل

3٫3281

1٫22262

باال خیابان

3٫1283

1٫38134

پایین خیابان

3٫4611

1٫33224

نوغان

3٫3226

1٫36423

عیدگاه

3٫4183

1٫34221

طبرسی

2٫8266

1٫41382

چهارباغ

3٫6132

1٫62218

کل

3٫3641

1٫21141

باال خیابان

3٫1322

1٫61624

پایین خیابان

2٫2643

1٫26284

نوغان

3٫1413

1٫21284

عیدگاه

3٫1322

1٫21418

طبرسی

2٫8382

1٫41613

چهارباغ

3٫1412

1٫66216

کل

3٫1132

1٫22231

مقدار F

22٫313

33٫162

3٫346

معناداری

1٫11

1٫11

1٫11
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 .1-4-1نقشه های توصیفی سرمایه فرهنگی ،سرمایه اجتماعی و کنش مشارکتی

با توجه به شکل زیر محله طبرسی کمترین میانگین را در سرمایه فرهنگی و محله نوغان
بیشترین مقدار را دارا میباشد.

شکل  :4نقشه توصیفی شاخص سرمایه فرهنگی در محالت منطقه ثامن

با توجه به این شکل محله طبرسی کمترین میانگین را در سرمایه اجتماعی و محله پایین
خیابان بیشترین مقدار را دارا میباشد.

شکل  :2نقشه توصیفی شاخص سرمایه اجتماعی در محالت منطقه ثامن

در نهایت اینکه ،با توجه به این شکل مشخص است که محله طبرسی کمترین میانگین را
در کنش مشارکتی در نوسازی بافت فرسوده و محله عیدگاه نیز بیشترین مقدار را دارا میباشد.

431

بررسی نقش سرمایه فرهنگی -اجتماعی بر مشارکت شهروندان ...

شکل  :3نقشه توصیفی شاخص کنش مشارکتی در نوسازی بافت فرسوده در محالت منطقه ثامن

 -1-2یافتههای مربوط به فرضیات تحقیق
 -1-2-4آزمون رگرسیون چندگانه

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد که متغیر سرمایه فرهنگی به میزان ( )1/182و
متغیر سرمایه اجتماعی نیز به میزان ( )1/232بر متغیر کنش مشارکتی مؤثر است .به این
ترتیب سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه فرهنگی بر کنش مشارکتی مؤثر میباشد.
جدول  :41میزان تأثیرگذاری دو متغیر سرمایه فرهنگی و اجتماعی بر متغیر کنش مشارکتی
استاندارد نشده

استانداردشده

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار بتا

مقدار t

سطح معناداری

1٫222

1٫184

-

3٫111

1٫111

سرمایه فرهنگی

1٫121

1٫128

1٫182

3٫128

1٫112

سرمایه اجتماعی

1٫264

1٫122

1٫232

6٫222

1٫111

عرض از مبدأ

جدول  :44میزان تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر متغیر کنش مشارکتی
استاندارد نشده

استانداردشده

مقدار t

سطح معناداری

2٫633

1٫111
1٫111
1٫111

مقدار B

خطای استاندارد

مقدار بتا

1٫112

1٫126

-

حس همیاری

1٫218

1٫121

1٫241

6٫121

انسجام اجتماعی

1٫122

1٫133

1٫268

6٫818

تعهد اجتماعی

1٫223

1٫141

1٫231

3٫261

1٫111

مشارکت اجتماعی

1٫113

1٫161

1٫121

2٫838

1٫112

دانش و تجربه

1٫162

1٫122

1٫163

2٫421

1٫116

تعلق اجتماعی

1٫144

1٫128

1٫128

2٫623

1٫113

اعتماد اجتماعی

1٫113

1٫162

1٫112

2٫164

1٫132

عرض از مبدأ
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از این جدول نیز نتیجه میگیریم که سه شاخص همیاری اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
تعهد اجتماعی بیشترین و اعتماد اجتماعی کمترین تأثیر را بر کنش مشارکتی ساکنین در
بافت فرسوده دارد.
 .1-2-2مدل معادالت ساختاری پژوهش

در مدل زیر بین متغیرهای اصلی و ابعاد آنها تحلیل عاملی صورت گرفته است .همچنین بین
متغیرهای مستقل اصلی و وابسته نیز تحلیل مسیر صورت گرفته است؛ بنابراین مدل معادالت
ساختاری زیر ترکیبی از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی است که در پژوهشهای اجتماعی مرسوم
است .همچنین مقادیر  tکه در این مدلها بایستی باالتر از  2باشد به دلیل کمبود جا ارائه
نگردیده است ولی تمامی مقادیر تأثیر و بار عاملی دارای مقداری باالتر از  2میباشند .نکته
دیگر نیز این است که در مدل لیزرل لحاظ کردن مقادیر خطا که بهصورت فلشهای کوچک
دیده میشود بر مقادیر تأثیر و بار عاملی تأثیرگذار است.

شکل  :1مدل معادالت ساختاری پژوهش

با توجه به این مدل متغیر سرمایه فرهنگی به میزان ( )1/18و متغیر سرمایه اجتماعی نیز
به میزان ( )1/22بر متغیر کنش مشارکتی مؤثر است .به این ترتیب سرمایه اجتماعی بیشتر
از سرمایه فرهنگی بر کنش مشارکتی مؤثر میباشد .از سوی دیگر تمامی مقادیر بار عاملی از
( )1/61بیشتر است که نشان از مناسب بودن آنها دارد .در نهایت اینکه شاخص ()RMSEA
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کمتر از مقدار قراردادی ( )1/11و سطح معناداری نیز بیشتر از مقدار قراردادی ()1/12
میباشد .لذا مدل نیز از برازش مناسبی برخوردار است.
در مجموع میتوان گفت که سرمایه اجتماعی شامل سه مؤلفه مشارکت ،انسجام و اعتماد
اجتماعی و سرمایه فرهنگی شامل چهار مؤلفه تعهد ،همیاری ،تعلق اجتماعی و دانش و تجربه،
بر کـنش مشارکتـی شهروندان در نوسازی بافت فرسوده تأثیر معناداری دارد اما میزان تأثیر
هر کدام از متغیرهای اصلی با یکدیگر متفاوت است.

 -1نتیجهگیری
نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی در نوسازی شهری متأثر از دیدگاههای متأخر توسعه شهری
است که برای مشارکت مردم در فرایند نوسازی اهمیت زیادی قائل است و این سرمایهها را
بهمنزله دارایی اولیه جوامع در برنامههای نوسازی میداند .سرمایه فرهنگی و اجتماعی بهمثابه
پیشنیاز کنش مشارکتی دارای نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن در راستای موفقیت برنامه-
های نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری است .قوی بودن این شاخصها در بین
ساکنان بافت فرسوده میتواند بهعنوان عامل تسهیلکننده نقش ایفا کند و زمینه بهتری برای
موفقیت برنامههای نوسازی ایجاد نماید ،اما ضعیف بودن آن میتواند عاملی بازدارنده محسوب
شده و پیامدهای منفی را در اجرای اینگونه پروژهها ایجاد نماید.
در مطالعه حاضر که با هدف شناخت عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت ساکنان
بافت پیرامون حرم رضوی در برنامههای نوسازی بافت به روش پیمایش انجام شد ،مفهومسازی
سرمایه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر نظریههای سرمایه اجتماعی بوردیو ،پاتنام و کلمن انجام
شد و بدینسان برای سرمایه فرهنگی  6مؤلفه تعهد اجتماعی ،حس همیاری ،تعلقپذیری و
تحصیالت و دانش و سرمایه اجتماعی سه مؤلفه اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت
اجتماعی در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی ساکنان بافت
یاد شده ،با توجه به میانگین شاخصهای بهدستآمده دارای وضعیت مناسبی است و
شهروندان ساکن در این بافتها دارای نمره خوبی در حوزه سرمایه اجتماعی و فرهنگی هستند.
البته در بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی اعتماد و در بین مؤلفههای سرمایه فرهنگی دانش و
تجربه وضعیت ضعیفتری نسبت به سایر مؤلفهها داشتهاند ،یعنی میزان اعتماد و دانش و
تجربه ساکنان در امر نوسازی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و به همین جهت بایستی
مورد توجه بیشتری قرار بگیرند .در همین راستا بهکارگیری راهبردهایی نظیر اطالعرسانی
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صحیح ،برگزاری جلسات مشترک بین کارگزاران نوسازی و مردم ساکن و مالک و انتقال دانش
و تبادل تجربیات ،اجرای درست و بهموقع تعهدات و  ...میتواند در افزایش آگاهی و اعتماد
اجتماعی -که یکی از مهمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی است  -مؤثر باشد.
همچنین میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی در محالت مختلف بافت پیرامون حرم از
وضعیت یکسانی برخوردار نیست ،بهگونهای که میزان سرمایه فرهنگی در محله نوغان و منطقه
پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) و میزان سرمایه اجتماعی در محله عیدگاه و پایین خیابان
باالتر از متوسط است ،لذا مسئوالن امر ،بهتر است برنامههای نوسازی را در این محالت در
اولویت قرار دهند ،چرا که باال بودن میزان سرمایه فرهنگی و اجتماعی با توجه به نتایج این
تحقیق در کنش مشارکتی ساکنان مؤثر است و بالطبع برنامه نوسازی این محالت با موفقیت
بیشتری روبهرو شده و میتواند بهعنوان یک الگوی موفق در ترغیب ساکنان سایر محالت به
کنش مشارکتی تأثیرگذار باشد.
بدون شک توجه بیشتر مدیران پروژههای نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی مشهد به
سرمایههای فرهنگی و اجتماعی و تقویت وجوه بالقوه و اتکاء بر وجوه بالفعل این سرمایهها،
میتواند سمتوسوی مشارکتی به برنامه نوسازی بدهد و از این طریق موجبات تسهیل ،تسریع
و پیشبرد بهتر پروژهها را فراهم نماید .نهادسازی و حمایت از تشکلهای مردمی ،اهمیت به
شوراهای محله ،ایجاد کارگروههای مشورتی ،وفای به عهد مسؤولین و عمل به تعهدات وعده
داده شده از دیگر مواردی است که در موفقیت برنامه نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی مؤثر
است.
سخن آخر اینکه اعتماد کلید طالیی مشارکت است .برای باال بردن اعتماد پیشنهاد میشود؛
در درجه اول تضمینهای الزم برای مردمی که در اجرای پروژه میخواهند سرمایهگذاری کنند
داده شود ،بهطوریکه افراد از ابتدا تا انتهای پروژه بدانند چه اتفاقاتی قرار است بیفتد .نکته
دیگر این است که شرکتهای مجری اطالعرسانی کافی برای پروژهها و شیوههای مشارکت
انجام داده و خود نیز شرح خدماتی که به مردم ارائه میدهند را بهطور روشن و واضح به مردم
ارائه دهند.
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