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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :عوامل مؤثری در جامعه تاثیرگذار بر بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری است که
حکمرانی خوب شهری و مديريت خوب شهری و همچنین اعتماد اجتماعی در شهر و محالت نیز يکی از همین عوامل
تاثیرگذار است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی برهمکنش حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت بافت های
فرسوده شهری منطقه  15کالنشهر تهران با تعیین رابطه بین شش بُعد؛ شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،پاسخگويی،
کارايی و عدالت ،مورد ارزيابی شده می باشد.
روش پژوهش :روش انجام پژوهش بدين منظور از روش توصیفی– و همبستگی استفاده شده است و جامعه
آماری در آن شهروندان منطقه  15تهران می باشد
يافتهها :در بین ابعاد مربوط به حکمرانی-شهری ،بُعد عدالت با ضريب معناداری  %99و ضريب Beta 0.334

دارای بیشترين سهم و تأثیرگذاری در بهبود کیفیت بافت های فرسوده شهری منطقه  15کالنشهر تهران می باشد
نتیجه گیری :در بین ابعاد مربوط به حکمرانیشهری ،بُعد عدالت با ضريب معناداری  %99و ضريب 0.334 Beta
دارای بیشترين سهم و تأثیرگذاری بر روی بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری میباشد .که در بین مولفههای
مربوط به اعتماداجتماعی ،مولفه احساس امنیت در اماکنخلوت با ضريب  0.943 Betaدارای بیشترين تأثیرگذاری بر
بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری میباشد.
واژگان كلیدی :حکمرانی خوب شهری ،اعتماد اجتماعی ،بافت فرسوده شهری ،تهران
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مقدمه و طرح مسأله
در کشورمان ،بخش قابلتوجهی از بافت قديمی
شهرهای کشور که غالبا هستهی اولیه و اصلی اين شهرها
را تشكیل میدهند در روند شتابآلود شهرنشینی و
برنامههای توسعه شهری عصر مدرنگرايی مورد بی-
توجهی قرار گرفته و به بافتهای فرسوده و ناکارآمد
شهری تبديل شدهاند؛ بهطوریکه از نظر ريختشناسی
بافت و الگوی نوسازی ،دچار آشفتگیهای بصری و
عملكردی هستند (رفیعیان و همکاران.)235 :1389 ،
فرسودگی يکی از مهمترين مسائل مربوط به فضای
شهری است که باعث بیسازمانی ،عدمتعادل ،عدمتناسب
و بیقوارگی آن میشود .فرسودگی عاملی است که به
زدودن خاطراتجمعی ،افول حیات شهریِ واقعهای و
شکل گرفتن حیات شهری روزمره کمک میکند.
فرسودگی به دو دسته تقسیم میشود :فرسودگینسبی و
فرسودگی کامل .فرسودگینسبی ،فرسودگیای است که
در يکی از عناصر مهم فضای شهری يعنی کالبد يا
فعالیت رخنه میکند و به دنبال خود باعث فرسودگی-
نسبی فضای شهری میگردد .فرسودگی کامل،
فرسودگیای است که فرسودگی در هر دو عنصر فضای-
شهری يعنی کالبد و فعالیت آن رخنه کرده باشد و به-
دنبال آن باعث فرسودگیکامل فضا شود .پس فرسودگی
يا در کالبد يا فعالیت و يا در کالبد و فعالیت بهطور يکجا
رسوخ میکند (حبیبی و مقصودی.)1384،87 ،
اهمیت سرمايهاجتماعی در فرآيند نوسازیشهری به-
عنوان ظرفیتهای درونی و ثروتهای پنهان در محالت،
يك اقدام غیرمتمركز و از پايین به باال است (موسوی و
همکاران .)105 :1391 ،اعتماد يکی از جنبههای مهم
روابطانسانی است و زمینهساز مشارکت همکاری میان
اعضایجامعه میباشد .اعتماد مشارکت را در زمینههای
مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی سرعت
بخشیده و تمايل افراد را برای همکاری با گروههای
مختلف جامعه افزايش میدهد .توکوويل معتقد است
مشخصه جوامعشهری ،اعتماد اجتماعی بنیانی به هم و
همکاری با هم وابسته به فعالیتهای عام که روح
شهروندی را ايجاد میکند (.)Mattew, 2008،108
همینطور محیط شهری پیچیده ،پويا و متنوع ،مستلزم
ظرفیت باالی مديريت است که حکمرانی خوب شهری
قابلیت فراهم کردن آن را دارد .نظريه حکمروايی مطلوب
با شاخصههايی مانند مشارکتجويی ،پايداری يا تداوم-
پذيری ،حق و اختیار تصمیمگیری ،عدالت ،کارايی و اثر-
بخشی ،شفافیت و پاسخگويی ،شهروندمداری و التزام

مدنی و امنیت می تواند در زمینه نهادينهسازی مفهوم
مشارکت و ارتقاء ارزشهای مردم ساالری مفید واقع شود
(.)UN-Habitat, 2009:243
ضرورت و اهداف تحقیق
ضرورت انجام پژوهش حاضر برای پی بردن به اين
مسئله که آيا رابطه بین ابعاد حکمرانی خوب شهری
در(شش بُعد؛ شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،پاسخگويی،
کارايی و عدالت) و بهبود کیفیت بافت های فرسوده
شهری وجود دارد .در اين راستا هدف پژوهش بررسی
برهمکنش حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در
بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری منطقه 15
کالنشهر تهران با تعیین رابطه بین شش بعد مورد
ارزيابی شده میباشدو در ادامه اثبات اين که آيا نظريه
حکمروايی مطلوب با شاخصههايی مانند مشارکتجويی،
پايداری يا تداومپذيری ،حق و اختیار تصمیمگیری،
عدالت ،کارايی و اثربخشی ،شفافیت و پاسخگويی،
شهروند مداری و التزام مدنی و امنیت می تواند در زمینه
نهادينهسازی مفهوم مشارکت و ارتقاء ارزشهای مردم
ساالری مفید واقع شود.
مبانی نظری پژوهش
بافتهای فرسوده شهری
بافتهای قديمی اغلب در مرکز شهرهای قديمی
قراردارند و اصول هنری و معماری در آن به کارگرفته-
شدهاست .شکلگیری و رشد ارگانیک از ديگر مشخصات
بافتهای قديمی است .همچنین عناصر اصلی و تعیین-
کننده شالوده شهر شامل مسجد جامع ،بازار و محلههای
مسکونی در بافتهای مذکور واقعند .مصالح به کار رفته
در بناها عمدتاً محلی هستند و باالخره اينکه بافتهای
قديمی با شرايط محیطی تطابق روشن و عقالنی دارند
(حبیبی و همکاران.)68:1386،
انواع بافتهای شهری
انواع بافتهای فرسوده شامل -1 :بافتهای دارای
میراث شهری :بافتهای بجای مانده از گذشته و دارای
ارزشهای فرهنگی و ملی که در لیست میراث فرهنگی يا
آثار ملی قرار میگیرد -2 ،بافتهای شهری (فاقد میراث
فرهنگی) :در محدوده قانونی شهر و دارای مالکیت
رسمی بوده لیکن به لحاظ ايمنی ،استحکام و خدمات
شهری کمبود دارند ،و  -3بافتهای حاشیهای

بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 

(سکونتگاههای غیررسمی) :بیشتر در حاشیه شهر بوده و
خارج از برنامه رسمی ،توسعه يافتهاند .نیز عمدتاً توسط
گروههای مهاجر کمدرآمد اشغال شدهاند ،میگردد
(حبیبی.)56،1386،

که در زمینه کالبدی همنواخت با الگوی اولیه به
حفاظت و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد و در
زمینه غیر کالبدی ،به رونقبخشی حیاط درونی آن
کمک میکند (سخايی و مهندسین مشاور شاران،
.)1385

انواع فرسودگی بافتهای شهری
در کل ،بر اساس اينکه فرسودگی ،در کالبد،
فعالیت و يا همزمان در هردو مطرح باشد ،فرسودگی به
دو دستۀ نسبی و کامل تقسیم میشود .زمانی که
فعالیت ،فرسوده و کالبد ،سالم باشد ،فرسودگی نسبی از
نوع اول است که در اين حالت ،عمل «ابقا» در قالب
«بهسازی» بايد صورت پذيرد .در حالت دوم ،کالبد،
فرسوده و فعالیت سالم است که نیازمندعمل «احیا» در
قالب اقدامات «نوسازی» است .در نهايت ،هرگاه کالبد و
فعالیت ،توأمان فرسوده باشد ،بايد به «تخريب و ساخت
مجدد» در قالب اقدامات «بازسازی» مبادرت نمود
(حبیبی و همکاران.)1386 ،

ب .نوسازی :زمانی انجام میشود که فضای موجود ،از
کارکردی مناسب ومعاصر برخوردار باشد ولی
فرسودگی نسبی «کالبدی» سبب کاهش بازدهی و
کارايی آن شده باشد (حبیبی ومقصودی.)1381 ،
ج .بازسازی :دگرگونی کامل پیشینه و ايجاد شرايطی
جديد در بافت و يا عناصر آن را با برچیدن آثار
گذشته و بنا نهادن ساخت و سازهای جديد دنبال
میکند .مجموعه اقداماتی که منجر به شرايط کامالً
دگرگون شده نسبت به شرايط و محتوای پیشین
میگردد (حبیبی ومقصودی.)1381 ،
د .مرمت :کار آيینی و مستمر است و به دو صورت
امکانپذير است :تعمیر و نگهداری .تعمیر،گاهی
مقطعی است و گاهی به شکل مداوم است ولی
نگهداری ،نگرشی فراتر از تعمیر به اثر دارد و به روز
بودن اثر را مدنظر قرار میدهد (شهیدی.)1387 ،

اشکال مداخله در بافتهای کهن شهری
الف .بهسازی :بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر
درونی آن است و مجموعه اقداماتی را شامل میشود

انواع بافت

بافت داری میراث

بافت حاشیهای

بافت فاقد میراث

شکل :1انواع بافت فرسوده شهری
جدول  :1شیوههای مداخله در بافت فرسوده شهری
شیوه اقدام

بهسازی

نوسازی

بازسازی

معنای مفهومی

هدف

اصول

زمان اقدام

سلسله اقداماتی كه به منظور حفظ و  -حفظ و احیای ويژگیهای زيبايی  -سود بخش بودن عملكردهای پیشنهاد شده
شناختی برای ارتقای كیفیت های  -تغییر عملكرد ،مشروط به ارتقای كیفیت روح و
بهبود كالبد آسیبديده در نتیجه
كوتاه مدت
طبیعت بافت ،مجموعه و بنای شهری كهن و
فرسايش عملكردی و فعالیتی صورت بصری و فضايی
حفظ و ارتقای ارزشهای اجتماعی
 حفظ و ارتقای ارزش های كهنپذيرد.
 حفاظت و معاصرسازیاقداماتی كه برای رفع فرسودگی نسبی
 فراهم آوردن بازدهی بهینه دردر فضا در كالبد انجام می شود.
فضا

 ارتقای كیفیت بصری و زيبايی شناختی وضعموجود
 هماهنگی -سازگاری

برای رفع فرسودگی كامل فضا از لحاظ
عملكردی و كالبدی انجام می شود و
معاصرسازی و بازآفرينی
بر اساس سوانح طبیعی ناگهانی
همچون جنگ صورتمیپذيرد.

 كار بست فناوری های جديد در صورت ايجادتضاد میان فضای جديد با قديم

مأخذ :يافتههای تحقیق1395 ،
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مکاتب بهسازی و نوسازی شهری
مکاتب عمده مطرح در حیطه بهسازی و نوسازی شهری به ترتیب زمانی در جدول ارائه شده است:
جدول  :2مکاتب بهسازی و نوسازی شهری
فرهنگگرايی

ارجحیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی؛ بهسازی و نوسازی از طريق زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته

ترقیگرايی

هنگام نوسازی و بازسازی شهرهای قديمی ،هیچ چیز را جز راهها حفظ نمیکنند؛ رواج شهرسازی بلدزری

مکتب اکولوژيک

رکود بافت قديمی شهر ،در اثر گروههای اجتماعی و اقتصادی و جدايی گزينیهای ناشی از بی عدالتی اجتماعی

سازمندگرايی

در نظر گرفتن يک کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری؛ توجه به هماهنگی و انسجام در اين فرايند

کارکردگرايی

بهسازی و نوسازی بايد در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر

ساختارگرايان

نگرش مجموعهوار و سیستمی به شهر؛ بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی-فضايی در مجموعهها و نه تک بناها

زيبايیشناسی

توجه به بعد بصری و تأکید بر زيباسازی به عنوان تنها رويکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهری

مدرنیسم

تمايل افراطی برای حراست از آثار باستانی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیه مرده و غیرتاريخی را خواستار میشد

پست مدرنیسم

بیشتر به روابط اجتماعی در شهر میانديشد؛ برانگیختن حس مکان ،احیای آنچه دارای ارزش محلی و ويژه است

انسانگرايی

توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری .مداخله مردمگرايانه

نئوکالسیکها (خردگرايی)

توجه احیای تاريخ و فرهنگ ،البته نه با تقلید از گذشته ،بلکه از طريق بهروز در آمدن در ساختمانهای آن

منبع( :شماعی و پوراحمد)1384 ،

1

شکل گیری زمینه های اولیه

4

(عوامل بستر سازی)

افزايش فاصله طبقاتی،عدم

اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،

نظارت بر بافت،شکل گیری

زيست محیطی،حقوقی ومديريتی

ظهور نشانههای

معضالت اجتماعی

تکمیل روند

فرسودگی بافت

فرسودگی

فرسودگی
ناپايداری کالبدی،دسترسی

خروج ساکنان بومی،افزايش

نامناسب،کمبود خدمات محلهايی

مهاجرت،افزايش ناهنجاریهای
اجتماعی

2

نامناسب شدن محیط
زندگی و مطلوبیت آن و
کاهش کارايی بافت

شکل  :2مدل مفهومی شکلگیری و تداوم فرسايش بافت فرسوده شهری
مأخذ :عندلیب62:1389 ،
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بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 
ارکان موثر در فرآيند نوسازی و بهسازی
الف) مردم و مشارکت ايشان :شکلی که شهر به خود
میگیرد تجلی فرهنگ جامعه است .لذا اهداف نوسازی و
بهسازی میبايستی به مثابه يک فعالیت شهری و نه
صرفاً توجه به چند ساختمان ،برای مردم تعیینشود و
ارتباط نه از لحاظ شکلی و بصری بلکه از لحاظ توان و
امکانات اقتصادی ،خواست مردم و قدرت سرمايهگذاری
صاحبان امالک میباشد .مشارکت در جريان زنجیرهای از
ارتباطها و بحثهای روشن رسانهای ،فرهنگ نوسازی و
بهسازی قوام میيابد و فرآيند انجام کار بیان شده و راه
نوسازی و بهسازی ادامه میيابد (توسلی .)86:1379،در
قرن  19تجربه کشورهای غربی از جمله انگلستان،
نشانمیدهد اين فعالیت از سوی خود مردم شروع شد و
از همان آغاز از جنبه فرهنگی برخوردار بود
( .)Bart,1970:89لذا واقعیت اين است تا عزم مردم
برای نوکردن محلههای شهری جزم نشود و هماهنگ
نگردد ،انديشه نوسازی و بهسازی تشويق نخواهدشد.
ب) نقش دولت و مديريت شهری :قرارگرفتن نوسازی
و بهسازی شهری در چارچوب طراحی شهری و اين
واقعیت که رسیدگی به مسائل فضاهای عمومی شهری
در اختیار دستگاههای اجرايی و مديريت شهری است،
خود اهمیت نقش دولت را بیان میکند و نشانمیدهد
نقش مديريت شهری در سه جنبه بارز است؛ سفارش
پروژههای شهرسازی مشتمل بر برنامهريزی و طراحی
شهری ،صورت قانونی بخشیدن به اصول و ضوابط
شهرسازی و نظارت بر فرآيند اجرا (توسلی.)59:1376،
ج) برنامهريزان و طراحان شهری :وظايف برنامه-
ريزان و طراحانشهری بدينشرحاست :مکان نوسازی و
بهسازی بر اساس رشته مطالعات برنامهريزی و طراحی
شهری ،ترکیب فعالیتها ،ارزشهای کالبدی -فضايی و...
صورتمیگیرد و هدف از رهنمودهای برنامهريزی اين
است که هر اقدام نوسازی و بهسازی بايد در قالب يک
کل هماهنگ عملی شود (همان .)102،شکل  -3ارکان
موثر طرحهای بافت فرسوده را نشانداده است.
دولت

مردم

برنامه ريزان

شکل  -3ارکان موفقیت طرحهای بافت فرسوده

حکمروايی خوب شهری
مديريتشهر بهعنوان زير مجموعهای از حکومت
محلی تعريف شده و شهرداری خوانده میشود.
بديهی است که مشخصات و ساختار شهرداری در
کشورها متفاوت است و هر جامعهای با توجه به
ساختار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خود تعريف يا
تلقی خاصی از مديريتشهری دارد (مزينی:1379 ،
 .)20مهمترين هدف مديريتشهری را میتوان در
ارتقای شرايط كار و زندگی جمعیت ساكن در قالب
اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی و
حفاظت از حقوق شهروندان ،تشويق به توسعه
اقتصادی و اجتماعی پايدار و حفاظت از محیط
كالبدی دانست (تقوايی .)26 ،1388 ،يکی از جوانب
مديريتشهری که اخیرا در کشورها و جوامعغربی
مورد توجه قرار گرفته است رويکرد حکمروايی خوب
شهری میباشد .در واقع شهرها برای مديريت و اداره
خود راهی بجز زمینهسازی برای توسعه دموکراسی
نیافتهاند و در اين راه به شکل تازهای از حاکمیت
دست يافتهاند به نام حکمروايیخوب شهری
(صفايیپور و همکاران .)115 :1392 ،حکمروايی-
خوب شهری بر پايه اصل شهروندمداری بر اين نکته
تآکید میکند که هیچ شهروندی نبايد از دسترسی
به الزامات شهری از جمله سرپناه مناسب ،امنیت-
شغلی ،بهداشت و بهرهمندی از محیطزيست مناسب
محروم گردد (صالحی .)47 :1392 ،در حکمرانی
خوب نیز سه رژيم يعنی دولت ،جامعهمدنی و بخش
خصوصی با يکديگر همکاری میکنند .شکل گیری
تفاهم ،همکاری بین اين نوع رژيم هاو انجام ائتالف،
در شکل شماره  4نشان داده شده است (آدينهوند،
.)49 :1392
سرمايه اجتماعی و بافتهای فرسوده شهری
جین جاكوب در سال  ،1965اصطالح سرمايه
اجتماعی را نخستینبار در اثر كالسیك خود با عنوان
مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمريكا بهكار برد و
در آن اثر توضیح داده است كه شبكههای اجتماعی
فشرده در محدودههای حومة قديمی و مختلط
شهری ،شكلی از سرمايهاجتماعی را تشكیل میدهند
و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم وجنايت
خیابانی و ديگر تصمیمات در مورد بهبود كیفیت-
زندگی ،در مقايسه با نهادهای رسمی مانند نیروهای
حفاظتی پلیس ،مسئولیت بیشتری از خود نشان
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بخش خصوصی

دولت

حکمرانی خوب

جامعه مدنی

شکل  :4الزامات حکمرانی خوب (مآخذ :قلیپور)116 :1387 ،
میدهند (موسوی .)204 :1392 ،اهمیت سرمايه-
اجتماعی در فرآيند نوسازیشهری از آن جهت
محسوستر خواهد بود كه مداخله در بافتهای فرسوده
در بیشتر موارد در ظرف مكانی محله انجام شده و لذا
سرمايههای اجتماعی میتوانند در درجه اول ،با توجه به
مفهوم محله و به دلیل مشتركات ،عاليق و روابط چهره
به چهره ساكنان آن ،در اين مكان نمود بیشتری داشته
باشند و در عین حال با شامل شدن ارزشهايی چون
اعتماد اجتماعی ،همبستگیاجتماعی و يكپارچگی-
اجتماعی بهعنوان ظرفیتهای درونی و ثروتهای پنهان
در محالت ،يك اقدام غیرمتمركز و از پايین به باال را
نويدبخش باشند (نعمتی .)54 :1389 ،اين درحالی است
كه مؤلفههای فراكالبدی همانند ساختار اجتماعی بافت-
ها ،به مفهوم كمیت و كیفیت روابط و مشاركت ساكنان
آنها كه تا پیش از اين در برابر نگاه صرفاً كالبدی طرحها
ناديده انگاشته میشد ،میتواند در قالب سرمايههای
اجتماعی ،ابزار و محركی برای نوسازی مطلوبتر و
مقبولتر از نظر ساكنان بافت باشد (خواجهشاهکوهی و
همکاران.)17 :1392 ،
پیشینه تحقیق
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مک اللین نظريه پردازی است که در سال  1973به
اين مفهوم پرداخته است ،از نظر او حکومت مجموعه ای
ازنهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است  ،اما
حکمروايی نوعی فرآيند است ،اين فرآيند متضمن نظام
به هم پیوسته ای است که هم حکومت و هم اجتماع را
دربر می گیرد( McLaren. 1973: 136) .
دولت يک فرا ساختار نهادی است که جامعه برای
تبديل سیاست ها و خط مشی ها و قانون مورد استفاده

قرار می دهد ،حکمرانی نتیجه تعامل دولت ،خدمات
عمومی و شهروندان از طريق فرآيند سیاسی  ،توسعه
خط مشی  ،طراحی برنامه و ارائه خدمت است.
)(Donald Cattell.1997:205

بافت های فرسوده ی شهری ،ترکیبی از عناصر
گوناگون است که انتظام اين عناصر وکارکردها ،نظم و
ساخت ويژه ای را برای اين بافت ها به وجود می آورد .از
اين رو برخورد تک جنبه ای  ،امکان تغییر ساخت را غیر
ممکن میسازد .بنابراين سامان بخشیدن به آن نیازمند
توجه همه جانبه به کلیه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی آن است .يعنی نگاه تک جنبه ای کالبدی،
مشکل بافتهای فرسوده را حل نمیکند ،بلکه توجه به
مسايل اجتماعی و اقتصادی نیز اهمیت زيادی دارد به
عبارتی علل فرسودگی بافت را بايد در شرايط اجتماعی
اقتصادی ساکنان آن ،از جمله مالکیت زمین ،درآمد،
اشتغال و همچنین انتقال بخشی از فعالیت ها به
بخشهای جديد شهری مثل بازارها جستجو کرد(
boskoff.1970به نقل از اسعدی)2:1376
در رابطه با نقش و تأثیر حکمرانی و اعتماد اجتماعی
در بهبود کیفیت بافتتهتای فرستوده شتهری تحقیقتات
کمتری انجام شده است .در ادامه به ذکتر چنتد متورد از
تحقیقات صورت گرفته اشاره شده است.
(موسوی و همکاران ،)19،1391 :در پژوهشی با
عنوان بررسی نقش سرمايه اجتماعی در نوسازی و
بهسازی بافتهای فرسوده با بهرهگیری از مدل تاپسیس
و روش وزندهی آنتروپی به رتبهبندی محالت شهر
سردشت در شاخص اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
پرداختهاند و نتايج نشان داد که مشاركتاجتماعی،
اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با
نوسازی و بهسازی بافتفرسوده محالت و عالقه به

بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 

جامعه ،روابط خانوادگی و دوستان به دلیل ارتباط ضعیف
با نوسازی و بهسازی ،معنادار نیست( .مويدی و همکاران:
 )20،1392در پژوهشی تحتعنوان "بررسی نقش مولفه-
های منظرشهری در ارتقای سطح احساسامنیت در
فضاهایعمومی شهری در محله اوين تهران" به اين
نتیجه دست يافتهاند که شهروندان محدوده مورد مطالعه
(محله اوين) خوانايی و ادراک عمومی و بصری را در
احساس امنیت خود موثرتر دانستهاند و به ترتیب در اين
دو مولفه جهتيابی و وجود راهنما و ايمنی و نفوذپذيری
بصری شاخصتر هستند( .خواجهشاهکوهی و همکاران:
 ،)22،1392در پژوهشی با عنوان " بررسی نقش سرمايه-
اجتماعی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری شهر-
جويبار " به اين نتیجه رسیدند که مداخالت كالبدی در
محیطهای زندگی عاملی در جهت ارتقای سرمايه
اجتماعی ساكنان است( .رسالن عبدالحكیم،)24،2010،:
در پژوهشی با عنوان " تأثیر سرمايه اجتماعی بر كیفیت
زندگی ،مورد :مالزی" ،با انجام اين پژوهش نتیجه گرفتند
كه اقتصاددانان و سیاست مداران ،انباشتگی سرماية
انسانی و فیزيكی را ابزاری برای رسیدن اهداف توسعه،
مانند افزايش درآمد و بهبود بهداشت و سطح آموزش
مردم دانسته و بر آن تأكید میكنند .با اينكه اين دو مهم
وجود دارند ،ولی ناديده گرفتن سرمايه اجتماعی منجر به
عدم دستيابی به توسعه میشود .نتیجه ديگر آنها اينكه
برای بهتر شدن كیفیت زندگی ،بايد به سرمايه اجتماعی
توجه شود.

بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری از آزمون
رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.

مواد و روش تحقیق
روش تحقیق
روشتحقیق بهکار گرفته شده در اين پژوهش،
بدين منظور از روش توصیفی– وهمبستگی استفاده شده
است .جهت بررسی رابطه بین ابعاد حکمرانیشهری
(شش بُعد؛ شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،پاسخگويی،
کارايی و عدالت) و بهبود کیفیت بافتهای فرسوده
شهری از آزمون رگرسیون 1چند متغیره استفاده شده
است .در بین ابعاد مربوط به حکمرانی خوب شهری ،بُعد
عدالت با ضريب معناداری  %99و ضريب 0.334 Beta
دارای بیشترين سهم و تأثیرگذاری در بهبود کیفیت
بافتهای فرسوده شهری منطقه  15کالنشهر تهران می-
باشد .پردازش و تحلیل دادههای جمعآوری شده با
استفاده از روشهای آماری در محیط نرمافزار Spss
است .در پژوهشحاضر جهت بررسی مولفههای حکمرانی
خوب شهری شهری و اعتماداجتماعی و تأثیر آنها بر

شکل  :3موقعیت منطقه  ،15کالنشهر تهران
(نگارندگان)1395،
محدوده مورد مطالعه
منطقه  15يکی از مناطق  22کالنشهر تهران
است که از نظر مهاجرپذيری يکی از مهاجرپذيرترين
مناطق تهران محسوب میشود .اين منطقه در جنوب-
شرقی کالنشهر تهران قرار دارد و مهمترين بخش آن
شهرک افسريه ،مسعوديه و کیانشهر است .رشد محدوده
منطقه  15شهرداری تهران طی چند دهه اخیر پیوسته
جريان داشته است و در سالهای اخیر اکثر زمینهای
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خالی سطح منطقه توسط واحدهای مسکونی جهت
اسکان مهاجرين اشغال شده است .منطقه  15دارای
هشت ناحیه شهری است .از هشت ناحیه موجود ،شش
ناحیه در محدوده قانونی شهر تهران و دو ناحیه در حريم
استحفاظی شهر قرار دارند.

 % 61.1مرد و  %38.9زن میباشند .همچنین %69.6
متأهل و  %30.4مجرد میباشند .از  280نمونه مورد
مطالعه ،تعداد  %1.3بیسواد %24.6 ،در سطح ابتدايی،
 %39.6دارای تحصیالتسیکل %15.3 ،ديپلم%2.2 ،
فوقديپلم %4.5 ،لیسانس و تعداد  %1.9فوق لیسانس و
باالتر بودهاند.

يافتههای تحقیق

ب .يافتههای تحلیلی پژوهش
در اين بخش به بررسی رابطه بین ابعاد حکمرانی
خوب شهری(شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،پاسخگويی،
کارايی و عدالت) و بهبود کیفیت بافتهای فرسوده
شهری محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون
رگرسیون 2چند متغیره پرداخته شده است .اطالعات
مندرج در جداول  3تا  5نشاندهنده میزان رابطه بین
ابعاد حکمرانی خوب شهری و بهبود کیفیت بافتهای
فرسوده شهری میباشد.

الف .يافتههای توصیفی
در اين قسمت جهت ارائه يافتههای توصیفی از
يافتههای بدست آمده از طريق پرسشنامه استفاده می
شود .جامعه آماری در اين پژوهش شهروندان منطقه
 15تهران می باشد اين يافتهها در واقع بیانگر ويژگیها و
خصوصیات اقتصادی -اجتماعی نمونهآماری محدوده
مورد مطالعه میباشد .وضعیتجنسی نمونه مورد مطالعه
حاکی از آن بود که از  280مورد نمونه مورد مطالعه،

جدول  :3درصد بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری تحت تأثیر حکمرانی شهری
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1.06054

243

259

509a

1

جدول  ANOVA :4میزان ضريب معناداری ()sig
Model

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

00.0a

15.939

17.928

6

107.568

Regression

1.125

273

307.057

Residual

279

414.625

Total

1

جدول  :5ضرايببتا ( )Betaاهمیت نسبی هر يک از متغییرها
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Sig.

t

Standardized Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.428
.362

.148

1.331

.000

5.859

.316

.254

1.142

.060

.051

.004

2.136

.114

.055

.603

.520

.028

.862

-.147

-.009

.000

6.220

Model
)(Constant

.053

.313

شفافیت

.059

مشارکت

.118

قانونمندی

.052

.027

پاسخگويی

.058

-.010

کارايی

.334

.055

.345

عدالت

1
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در جدول شماره  ،3مقدار  R-Squareنشان میدهد
که تا حدود  25/9درصد بهبود کیفیت بافتهای فرسوده
شهری تحت تأثیر حکمرانی خوب شهری و ابعاد مربوط
به آن میباشد .در واقع بهبود کیفیت بافتهای فرسوده
شهری محدوده مورد مطالعه تا 25/9درصد تحتتأثیر
حکمرانی خوب شهری میباشد .در جدول شماره ،4
تحتعنوان جدول  ANOVAمیزان ضريب معناداری
( )sigنشان داده شده است .همانطور که مشاهده می-
شود ضريب معناداری  %99حاصل شده است ( =sig
 .)000مهمترين جدول در آزمونرگرسیون جدولموسوم
به  Coefficientsمیباشد (جدول  )5که ضرايببتا
( )Betaدر آن محاسبه و نمايش داده میشود .از طريق
ضريببتا میتوان به اهمیتنسبی هرکدام از متغیرهای
مستقل پی برد .بزرگ بودن مقدار ضريببتا نشان دهنده
میزان اهمیت آن متغیر و تأثیرگذاری بیشتر آن بر روی
متغیر وابسته (در اينجا بهبود کیفیت بافتهای فرسوده
شهری) و همچنین نقش آن در پیشگويی متغیر وابسته
میباشد .در اينجا میتوان قضاوت کرد که در بین ابعاد
مربوط به حکمرانی خوب شهری ،بُعد عدالت با ضريب
معناداری  %99و ضريب  0.334 Betaدارای بیشترين
سهم و تأثیرگذاری بر روی بهبود کیفیت بافتهای
فرسوده شهری میباشد .پس از بُعد عدالت و در فاصله
اندکی از آن ،بُعد شفافیت دارای بیشترين اثرگذاری بر
روی بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری میباشد.
همانطور که مشاهد میشود بُعد شفافیت با ضريب-
معناداری در سطح  %99و ضريب  0.316 Betaنیز يکی
از عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری

میباشد .سومین بُعد در بین ابعاد مربوط به حکمرانی که
تأثیرگذاری مثبتی بر روی توسعه بهبود کیفیت بافتهای
فرسوده شهری را دارد ،بُعد قانونمندی با ضريب
معناداری  %95و ضريب  0.114 Betaمیباشد که بیشتر
از سه بُعد مشارکت ،پاسخگويی و کارايی است .در رابطه
با سه بُعد مشارکت ،پاسخگويی و کارايی بايد اذعان نمود
که از ديد شهروندان اين سه بُعد دارای کمترين
اثرگذاری بر روی بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری
میباشند .همانطورکه مشاهده میشود برای سه بُعد
مذکور ضريبمعناداری ،عدم معناداری را نشان میدهد و
ضرايب  Betaنیز به ترتیب با  0.028 ،0.060و 0.009
حاصل شده است که همانطور که گفته شد نشان دهنده
میزان اثرگذاری کم اين ابعاد بر روی بهبود کیفیت
بافتهای فرسوده شهری میباشد.
 تحلیل مسیرجهت بررسی میزان تأثیرگذاری اعتماد اجتماعی بر
بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری از چهار مولفه در
زمینه اعتماد اجتماعی استفاده شده است .يکی از روش-
های بررسی اثر چندين عامل بر روی يک متغیر وابسته،
روش تحلیل مسیر میباشد .که به بررسی اثرات عوامل
مختلف بهصورت مستقیم و غیرمستقیم هستند .در اين
جا ابتدا به روش تجزيه همبستگی ابتدا به بررسی تأثیر
هريک از متغیرها چه بهصورت مستقیم و چه غیر
مستقیم پرداخته شده سپس اثرات آنها بهصورت کلی و
مجموع ارائه میشود.
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جدول  :6نشان دهنده میزان اثراگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1.21843

.001

.510

.124

1

جدول  :7نشاندهنده معناداری بین متغیرهای مستقل و
Sig.

F

Mean Square

df

.003

1.072

وابسته ANOVA
Model

Sum of Squares

1.591

4

6.366

Regression

1.485

275

408.259

Residual

279

414.625

Total

1

جدول  :8نشان دهنده میزان اثراگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته
Coefficients
Standardized oefficients

Unstandardized Coefficients

Sig.

t

.000

8.955

.009

-.958

.457

.188

.022

.105

.006

1.724

.603

.057

.161

-.739

.120

.061

Beta

Std. Error

B

.321

2.877

.068

-.036

اعتماد و ارتباط به افراد محله

.067

.001

میزان ارتباط در اماکن عمومی

.098

احساس امنیت در اماکن خلوت

-.045

اعتماد به افراد غريبه در محله

محاسبات مربوط به اثرات متغیرهای مستقل
جهت بررسی اثرات هريک از متغیرها به صورت
مستقیم و غیرمستقیم از روش تجزيه همبستگی استفاده
می شود .بدين صورت که ابتدا مسیرها را از يکديگر
تفکیک نموده و بهصورت جزء به جزء اثرات هر کدام را
محاسبه و در نهايت اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر
متغیر محاسبه و ارائه میگردد .در ابتدا با استفاده از
تحلیل رگرسیون و ضريب  Betaاثرات مستقیم هر چهار
متغیر مستقل بر روی متغیروابسته (در اينجا بهبود

ارتباط به افراد
محله
ارتباط در اماکن
عمومی
اعتماد به افراد
غريبه در محل

Model
)(Constant

کیفیت بافتهای فرسوده شهری) ارائه میشود .جداول 6
تا  8نشان دهنده میزان اثراگذاری متغیرهای مستقل بر
روی متغیر وابسته میباشد .همانطور که مشاهده میشود
تأثیرگذاری بهصورت مستقیم تا سطح  %51قابل پیش-
بینی میباشد.
اطالعات مندرج در جدول شماره  .7نشاندهنده
معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشد.
همانطور که مشاهده میشود معناداری در سطح %95
حاصل شده است.

B= 0.457
B= 0.105
B= 0.120

بهبود کیفیت بافتهای
فرسوده شهری

B= 0.603
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1

احساس امنیت
در اماکن خلوت

نمودار  :1تفکیک شده اثرات مستقیم متغیرهای مستقل

بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 

بافتهای فرسوده شهری ،خود تحتتأثیر مولفههای
اعتماد به افراد در محله و اعتماد به افراد غريبه در محل
میباشد که با استفاده از تکنیک رگرسیون چندمتغیره به
بررسی آن پرداخته شده است (جداول  9تا .)11

همانطور که مشاهده میشود در بین مولفههای
مربوط به اعتماد اجتماعی ،مولفههای احساسامنیت در
اماکنخلوت با ضريببتا  0.603و اعتماد به افراد در
محله با ضريببتا  0.457دارای بیشترين تأثیرگذاری بر
بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری در محدوده مورد
مطالعه بودهاند (اثراتمستقیم) .در مرحله بعد ،ارتباط در

جدول  :9مولفههای اعتماد به افراد در محله و اعتماد به افراد غريبه
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1.09982

-.004

.200

.053

1

جدول  :10نشاندهنده معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته
Model

Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

.008

.388

.470

2

.940

Regression

1.210

277

355.060

Residual

279

366.000

Total

1

جدول  :11مولفههای اعتماد به افراد در محله و اعتماد به افراد غريبه
Coefficients
Sig.

t

Standardized oefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error

B

Model

.000

10.505

.220

2.316

)(Constant

.004

.676

.356

.062

.042

ارتباط با افراد در محله

.012

.551

.112

.055

.030

اعتماد به افراد غريبه در محله

1

همانطور که مشاهده میشود مولفه ارتباط در بافتهای فرسوده شهری (بهعنوان متغیر وابسته) تا حدود  20درصد
تحتتأثیر مولفههای ارتباط با افراد در محله (با ضريببتا  )0.346و اعتماد به افرادغريبه (با ضريب بتا  )0.112میباشد.

ارتباط به افراد
محله

اعتماد به افراد
غريبه در محل

B= 0.356

B= 0.112

ارتباط در بافت-
های فرسوده
شهری

نمودار  :2تفکیک شده اثرات مستقیم متغیرهای مستقل
در مرحله بعد از اثرات مجزا شده به بررسی رابطه مولفه اعتماد به افراد غريبه (بهعنوان متغیر مستقل) و مولفه ارتباط
با افراد (به عنوان متغیر وابسته) پرداخته شده است .جداول  12تا  14نشان دهنده محاسبه رگرسیون و ضريب بتا می-
باشد.
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جدول  :12نشان دهنده محاسبه رگرسیون و ضريب بتا
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

1.07025

-.003

.180

.021

1

جدول  :13نشاندهنده معناداری بین متغیرهای
Sig.

F

Mean Square

.003

.119

df

Model

Sum of Squares

.136

1

.138

Regression

1.145

278

318.432

Residual

279

318.568

Total

1

جدول  :14نشان دهنده محاسبه رگرسیون و ضريب بتا
Coefficients
Standardized oefficients

Sig.

t

.000

14.398

.003

.344

Beta
.304

Unstandardized Coefficients

Model

Std. Error

B

.162

2.338

)(Constant

.053

.018

اعتماد به افراد غريبه در محله

1

همانطور که مشاهده میشود ضريب معناداری در سطح  %9حاصل شده است که ضريببتا به دست آمده نیز میزان
 0.304را نشان میدهد.
اعتماد به افراد
غريبه

ارتباط با افراد در
محله

B= 0.304

نمودار  :3تفکیک شده اثرات مستقیم متغیرهای مستقل
شده است .جداول  15تا  17نشان دهنده محاسبات
در مرحله بعد از مراحل مجزا شده به بررسی رابطه و
رگرسیونی و ضريببتا میزان اثرگذاری اعتماد به افراد در
تأثیرگذاری مولفه ارتباط در بافتهای فرسوده شهری
محله و میزان ارتباط آنها با ساير افراد در محله میباشد.
(به عنوان متغیر وابسته) و مولفه احساسامنیت در بافت-
های فرسوده شهری (بهعنوان متغیر مستقل) پرداخته
جدول  :15نشان دهنده محاسبات رگرسیونی و ضريببتا میزان اثرگذاری اعتماد به افراد
Std. Error of the Estimate
1.09716

R Square
.150

Adjusted R Square
.000

R
.064

Model
1

جدول  :16نشاندهنده معناداری بین متغیرهای
Sig.

F

Mean Square

df

.007

1.126

Sum of Squares

Model

1.356

1

1.356

Regression

1.204

278

334.644

Residual

279

336.000

Total

1

جدول  :17نشان دهنده محاسبات رگرسیونی و ضريببتا میزان اثرگذاری اعتماد به افراد
Coefficients

سال هشتم
شماره بیستم و هشتم
زمستان 1395

24

Sig.

t

.000
.007

14.820
1.061

Standardized oefficients
Beta
.118

Unstandardized Coefficients
Std. Error
.158
.051

B
2.347
.054

Model
)(Constant

احساس امنیت در اماکن خلوت

1

بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 

احساس امنیت
در اماکن خلوت

ارتباط در بافت-
های فرسوده
شهری

B= 0.118

نمودار  :4تفکیک شده اثرات مستقیم متغیرهای مستقل

پرداخته شده است .جداول 18تا  20نشان دهنده
محاسبات رگرسیونی و ضريب بتا میزان اثرگذاری می-
باشد.

در آخرين مرحله از مراحل مجزا شده به بررسی رابطه و
تأثیرگذاری مؤلفه اعتماد به افراد غريبه در محله
(بهعنوان متغیر وابسته) و مولفه احساس امنیت در
بافتهای فرسوده شهری (بهعنوان متغیر مستقل)

جدول  :18نشان دهنده محاسبات رگرسیونی و ضريب بتا میزان اثرگذاری
Std. Error of the Estimate
1.09716

R Square
.150

Adjusted R Square
.000

R
.064

Model
1

جدول  :19نشاندهنده معناداری بین متغیرهای
Sig.

F

Mean Square

.005

.077

df

Model

Sum of Squares

.112

1

.112

Regression

1.454

278

404.058

Residual

279

404.196

Total

1

جدول  :20نشان دهنده محاسبات رگرسیونی و ضريب بتا میزان اثرگذاری
Coefficients
Standardized oefficients

Unstandardized Coefficients

Sig.

t

.000

15.857

.174

.000

15.857

.174

Beta

احساس امنیت
در اماکن خلوت

Model

Std. Error

B

2.760

)(Constant

2.760

Y32

B= 0.222

1

اعتماد به افراد
غريبه در محله

نمودار  :5تفکیک شده اثرات مستقیم متغیرهای مستقل
همانطور که مشاهده میشود ضريب معناداری برای
رابطه بین مولفه احساس امنیت در اماکن خلوت و میزان
اعتماد به افرادغريبه در محل در سطح  %95با ضريب

بتا  0.222حاصل شده است که نشان دهنده تأثیرگذاری
نسبتا زياد احساس امنیت در اماکن خلوت و تأثیرگذاری
آن بر اعتماد به افراد غريبه در محل میباشد.
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شکل  :5دياگرام تحلیل مسیر همراه با ضريب Beta

جدول شماره  . 21نشان دهنده مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (بهبود کیفیت
بافتهای فرسوده شهری) میباشد.
جدول  : 21مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
(بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری)
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متغیرهای مستقل

اثرات غیرمستقیم

اثرات مستقیم

مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 :X1اعتماد و ارتباط با افراد محله
 :X2ارتباط در اماکن عمومی
 :X3اعتماد به افراد غريبه در محل
 :X4احساس امنیت در اماکن خلوت

0.356
0.416
0.340

0.457
0.105
0.120
0.603

0.813
0.105
0.536
0.943

مآخذ :مطالعات میدانی نگارندگان1395 ،
طريق ضرب تمام مسیرهای مستخرج شده از يک متغیر-
اطالعات مندرج در جدول شماره  .21نشان میدهد
مستقل و منتهی شده به متغیر وابسته میباشد .در واقع
که برخی متغرهای مستقل فقط دارای اثر مستقیم بر
برای محاسبه اثرات غیرمستقیم ،ضرايب بتای هر مسیر
متغیر وابسته بودهاند که متغیر ارتباط در بافتهای
را تا رسیدن به متغیر وابسته در هم ضرب میکنیم .از
فرسوده شهری از جمله اين متغیرها میباشد .در واقع
آنجا هرمتغیری ممکن است از طريق مسیرهای متعدد
متغیر مذکور فقط دارای اثر مستقیم بر بهبود کیفیت
بر متغیر وابسته اثر بگذارد ،بنابراين برای محاسبه کل
بافتهای فرسوده شهری منطقه  15بوده است.
اثرات غیرمستقیم يک متغیر بر متغیر ديگر ،اثرات
متغیرهای اعتماد و ارتباط با افراد در محله ،اعتماد به
مسیرهای غیرمستقیم آن دو متغیر را با همديگر جمع
افراد غريبه در محله و احساس امنیت در اماکن خلوت
میکنیم .در نهايت ،برای بدست آوردن اثرات علی کل،
عالوه بر اثرات مستقیم ،دارای اثر غیر مستقیم بر بهبود
بايد اثرات مستقیم و غیرمستقیم با همديگر جمع شوند.
کیفیت بافتهای فرسوده شهری نیز بودهاند که مقدار
هرکدام از آنها با ضريب  Betaنیز محاسبه و در جدول
فوقالذکر شدهاند .ضرايببتا غیرمستقیم بدست آمده از

بافتهای فرسوده شهری...
اثرات حکمرانی خوب شهری و اعتماد اجتماعی در بهبود کیفیت 
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات
نوسازیشهری بهعنوان يكی از راهكارهای تدبیری
در مواجه با فرسودگی پهنه بافتهای فرسوده میباشد
كه در پی نگاه صرفاً كالبدی نتايج كمابیش مشابه با ساير
طرحهای توسعه شهری را حاصل مینمايد .بر اين اساس
سرمايه اجتماعی با شامل شدن ارزشهايی چون اعتماد
و مشاركت و همبستگی در پهنهسكونتی ،مفهومی است
كه در فرآيند نوسازی شهری در دهههای اخیر اهمیتی
ويژه يافته است .هدف اين پژوهش بررسی ارتباط بین
سرمايهاجتماعی با الگوی مداخالت كالبدی و انگیزه
تداوم سكونت از يك سو و نوع و میزان رابطه میان
سرمايهاجتماعی با افزايش مشاركت و سرعت در اجرای
طرحهای نوسازی شهری میباشد .هدف از پژوهشحاضر
بررسی برهمکنش حکمرانی و اعتماد اجتماعی در بهبود
کیفیت بافتهای فرسوده شهری منطقه  ،15تهران می-
باشد که بدين منظور از روش توصیفی – تحلیلی و
پیمايش میدانی استفاده شده است .در پژوهشحاضر
جهت بررسی رابطه بین ابعاد حکمرانیشهری (شش بُعد؛
شفافیت ،مشارکت ،قانونمندی ،پاسخگويی ،کارايی و
عدالت) و میزان بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری
3
محدوده مورد مطالعه با استفاده از آزمون رگرسیون
چند متغیره پرداخته شده است .در بین ابعاد مربوط به
حکمرانیشهری ،بُعد عدالت با ضريب معناداری  %99و
ضريب  0.334 Betaدارای بیشترين سهم و تأثیرگذاری
بر روی بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری میباشد.
همچنین جهت بررسی اثرات اعتماد اجتماعی بهعنوان
يکی از ارکان سرمايهاجتماعی بر بهبود کیفیت بافتهای
فرسوده شهری از آزمون و محاسبات تحلیلمسیر با
استفاده از نرمافزار تحلیل آماری  SPSSاستفاده شده
است .بدين صورت که ابتدا چندمولفه از مؤلفههای
اساسی در رابطه با اعتماداجتماعی استخراج و سپس
تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن محاسبه و میزان
تأثیرگذاری هرکدام از اين مولفههای مشخص گرديد.
نتايج حاکی از اين میباشد که در بین مولفههای مربوط
به اعتماداجتماعی ،مولفه احساس امنیت در اماکنخلوت
با ضريب  0.943 Betaدارای بیشترين تأثیرگذاری بر
بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری میباشد .طبق
نتايج حاصل از مطالعاتمیدانی پیشنهاداتی بنیادين
جهت بهبود کیفیت بافتهای فرسوده شهری در محدوده
مورد مطالعه به شرح زير ارائه گرديده است:
 بستر سازی برای مشارکت مردم در نهاد مردمی
شورای شهر؛

















بهره گیری از باال بودن حس شخصی ( عالقه به
محل زندگی ) در بین ساکنین در راستای تسهیل
فرآيند مشارکت بهسازی بافت ها
مقايسه تعلق مکانی در بافتهای مختلف شهری با
شرايط گوناگون اجتماعی و محیطی:مثال مقايسه
محالت قديمی و با اصالتی که اکثر ساکنین ،افراد
بومی همان محله هستند با محالتی که قديمی
هستند ولی ساکنین خود را از دست داده اند و افراد
جديد جايگزين آنها شده اند و نیز محالت جديد که
عمدتا از نظر شرايط محیطی و خدماتی در شرايط
مناسبی هستند و محالتی که جديدند ولی توسط
گروههای کم درآمد عمدتا مهاجر به شکل غیر
رسمی ساخته شده اند
ويژگی های اجتماعی بافت های فرسوده در
منطقه 15تهران ،ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی در
نوسازی و بهسازی آنها را دو چندان می کند .توجه
صرف به ابعاد کالبدی ،نگاه جامع و فراگیری به
مقوله نوسازی و بهسازی اين بافت ها نیست و
پرداختن به جنبه های اجتماعی و فرهنگی نیز
ضرورت دارد
شناسايی شبکه های اجتماعی در منطقه  15تهران
به منظور ترسیم هرم قدرت اجتماعی محله ،جهت
سپردن بخشی از مديريت نوسازی و بهسازی به
ساکنین از مهم ترين نکات کلیدی نوسازی در
رويکرد اجتماعی است.
بهره گیری از نقطه قوت مشارکت ساکنان در حل
مشکالت موجود در منطقه  15تهران وهمچنین
فرصت ارتباط گروه های اجتماعی با همديگر در
راستای حل مشکالت و کمبود های اجتماعی و فر
هنگی بافت
بهره گیری از نقطه قوت وجود گروه های ذی نفوذ و
ذی نفع و نهاد های اجتماعی فعال در منطقه 15
تهران در راستای ارتقا مشارکت در بین ساکنان در
راستای فرآيند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
نقش شهرداری در منطقه بايد به عنوان متولی
اصلی مديريت شهری مورد پذيرش قرار گیرد
تهیه طرح های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
شهری با مشارکت مردم؛
ايجاد پشتوانه مناسب برای دريافت تسهیالت بانکی
از طريق بازنگری در روند کنونی واگذاری تسهیالت
مالی؛
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توسعه اقتصاد محلی با ايجاد ظرفیتهای گردشگری
بافتهای فرسوده شهری؛
برطرف نمودن خألهای قانونی در خصوص همکاری
و هماهنگی نهادهای تصمیمگیر و تصمیمساز در امر
بهسازی بافتفرسوده بهويژه سازمان میراث
فرهنگی ،شرکت عمران و بهسازی و نهاد مديريت-
محلی (شورا و شهرداری) بهعنوان اثر گذارترين
ارگانهای دخیل در بهسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده شهری؛
انتقال اختیار تهیه و تصويب طرحهای بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده شهری به نهاد مديريت
محلی شهری به منظور مشارکتی نمودن فرايند
تهیه و تصويب طرح؛
ايجاد فضاهای جمعی (فرهنگی ،فراغتی و ورزشی)
در سکونتگاههای موجود؛
افزايش آگاهی شهروندان از مسائل بهسازی و
نوسازی بافتفرسوده و نیز تالش برای آگاهسازی و
حساس سازی از طريق آموزشهايی که توسط
نهادهايی چون بسیج محلی و شورای محلی میتوان
داد؛
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