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ABSTRACT 

 

Objective: The results of the study explain the significant positive relationship between the 

components of social capital and the feasibility of regeneration in dysfunctional contexts of 

Akhtarabad neighborhood of Karaj. Also, the results of the study explain the different levels 

of influence of social capital components on the feasibility of regeneration in dysfunctional 

contexts of Akhtarabad neighborhood of Karaj. 

Methods: The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in 

terms of method. A questionnaire method was used to collect information. The statistical 

population of the present study is the total population of Akhtarabad neighborhood is 13565 

and its sample size is 381. To evaluate the role of social capital in the feasibility of urban 

regeneration, 6 components of social awareness, social trust, social cohesion, social 

organization, network and social relations and social participation have been used. Smart PLS 

and SPSS software were used to analyze the findings. To investigate the relationship between 

research variables, a structural model at a significant level and to evaluate the role of social 

capital components on the feasibility of regeneration in dysfunctional contexts, a structural 

model at the factor load level has been used. 

Results: The findings of the structural model at a significant level show a value of T statistic 

greater than 2.58 for all effective variables of the research and a significant relationship at the 

level of 99% between them. The findings of the structural model of the research at the factor 

load level show that the six components of social cohesion, network and social relations, 

social participation, social trust, social awareness and social organization, respectively, with a 

path coefficient of 0.378, 0.376, 0.331, 0.324, 0.234 and 0.198 are effective on the feasibility 

of urban regeneration in dysfunctional tissues of Akhtarabad neighborhood of Karaj. 

Conclusion: The results of the study explain the significant positive relationship between the 

components of social capital and the feasibility of regeneration in dysfunctional contexts of 

Akhtarabad neighborhood of Karaj. Also, the results of the study explain the different levels 

of influence of social capital components on the feasibility of regeneration in dysfunctional 

contexts of Akhtarabad neighborhood of Karaj. 
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 هایپذیری بازآفرینی بافتقدر تحقّاجتماعی  ۀسرمایهای مؤلفه ارزیابی جایگاه

 : سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج(ۀ موردیناکارآمد شهری )مطالع
 

 dکبری محمدی،  c، اصغر حیدری1وb ، مرضیه افضلی ننیز aاصلمحمد رحمانی
a رانیا ،تهران ،رانته، دانشگاه ریزی شهریکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه. 
b ریزی شهری، استانداری کرمان، کرمان، ایران.دکتری جغرافیا و برنامه 
c رانیا ،تهران ،تهراندانشگاه  ،ریزی شهریبرنامه  دانشجوی دکتری جغرافیا و. 
d .کارشناس ارشد مخاطرات محیطی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

  چکیده

 ،یکالبد مختلف ابعاد یارتقا آن هدف که است یشهر یزادرون توسعه یکردهایرو از یکی ینیبازآفرتبیین موضوع: 

یند بازآفرینی شهری توجه به اهمیت بعد اجتماعی در فرآبا . باشدیم ی شهریهابافت یطیمحستیز و یاقتصاد ،یاجتماع
 سکونتگاه در ناکارآمد یهابافت ی درنیبازآفر یریپذتحقق در یاجتماع هیسرماهای مؤلفه نقش یبررس به حاضر پژوهش

 .است پرداخته کرج اخترآباد یررسمیغ

آوری اطالعات از روش د. برای جمعباشیم یلیتحل - یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:

ت و حجم نمونه آن اس 13565پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کل جمعیت محله اخترآباد برابر با 
 اعتماد ،یاجتماع یآگاه  مؤلفه 6 از یشهر ینیبازآفر یریپذتحقق در یاجتماع هیسرما ارزیابی نقش یبراباشد. می 381

از نرم افزار  .است شده استفاده یاجتماع مشارکت و یاجتماع روابط و شبکه ،یاجتماع تشکل ،یاجتماع انسجام ،یاجتماع
Smart PLS  وSPSS برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از مدل ها استفاده شده است. یل یافتهجهت تحل

های ناکارآمد پذیری بازآفرینی در بافتهای سرمایه اجتماعی بر تحققساختاری در سطح معناداری و برای ارزیابی نقش مؤلفه
 از مدل ساختاری در سطح بار عاملی استفاده شده است.

 تمامیه متغیرهایبرای   58/2بیشتر از  Tمقدار آماره ل ساختاری در سطح معناداری نشان دهنده های مدیافته ها:یافته

های مدل ساختاری تحقیق در سطح بار باشد. یافتهها میدرصد بین آن 99و رابطه معنادار در سطح تحقیق  اثرگذار و اثرپذیر
بکه و روابط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، شگانه  6های دهد که مؤلفهمی عاملی نشان

بر  198/0و  234/0، 324/0، 331/0، 376/0، 378/0با مقدار ضریب مسیرهای به ترتیب آگاهی اجتماعی و تشکل اجتماعی 
 باشند.های ناکارآمد محله اخترآباد کرج تأثیرگذار میپذیری بازآفرینی شهری در بافتتحقق

های پذیری بازآفرینی در بافتهای سرمایه اجتماعی و تحققکننده رابطه معنادار مثبت بین مؤلفهتحقیق تببیننتایج  :نتایج

های سرمایه کننده سطوح تأثیرگذاری متفاوت مؤلفهباشد. همینطور نتایج تحقیق تببینناکارآمد محله اخترآباد شهر کرج می
 باشد. ناکارآمد محله اخترآباد شهر کرج می هایپذیری بازآفرینی در بافتاجتماعی بر تحقق

 ی غیررسمی، محله اخترآباد کرج.هاسکونتگاههای ناکارآمد شهری، بازآفرینی شهری، سرمایه اجتماعی، بافت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

افزایش سریع جمعیت، همراه با گسترش سریع شهرنشینی و شهری شدن مشکالت فراوانی را در کشورهای مختلف 
گذاشته  جابهبدنه سیستم شهری  اندرکاراندستبخصوص مدیران شهری و و مسئولین  گذاراناستیس یرو شیپ

(. به گونه ای که امروزه شهرگرایی و شهرنشینی طبیعتاً مشکالتی چون فقر شهری،  Hall, 2016: 320 -340است)
ها به همراه را برای شهر بیش از حد ها، آلودگی و تراکمهای گسترده و کمبود منابع خدماتی، کمبود زیرساختمهاجرت

 اقتصادی، عوامل روزانه، نیازهای رفع برای کافی فضای نبود نظیر عواملی به توجه با. (Nolan, 2011:18) آورده است
 شده تبدیل محوری و ناپذیر اجتناب امری آن مشابه رویکردهای و شهری بازآفرینی محیطی، عوامل کالبدی، دگردیسی

می  که است شهری زایدرون توسعه جمله رویکردهای از که بازآفرینی ای(. به گونهAberbach, 2007: 21است )
 و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد ارتقای در اجرا از پس توسعه، اصول رعایت به الزام و توجه صورت در تواند

 (. Trillo, 2019: 1805-1819) باشد داشته اثرگذاری بسیار نقش شهرها کالبدی ـ زیربنایی
 امکان دلیل روانبخشی به و توانمندسازی بازسازی، نوسازی، بهسازی، با ین اساس بازآفرینی شهری در ارتباط بر ا
 از یکی عنوان به آن در شهری خدمات به دسترسی و توسعه مسکن احداث بدیلبی و قابل توجه هایظرفیت از استفاده

ای که به گونه .((Coccossis, 2004: 503-524 کندزای شهری مفهوم پیدا میدرون توسعه سیاست برنامه های
 کنندوضعیت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مورد نیازمداخله می ارتقای راستای در شهری بازآفرینی هایطرح تمام

(Kaufmann, 2004: 195–215از آنجایی .) فیزیکی، هایویژگی زوال کردن معکوس برای یندیفرآ بازآفرینی که 
 متروکه مناطق سازیباز زنده دنبال به تنها (Hall, 2016: 320 -340). است مختلف مناطق در اعیاجتم و اقتصادی

 کسانی برای خصوص به زندگی کیفیت و رقابتی همچون اقتصاد رویکردها، سایر به نسبت تریگسترده مباحث با نیست،
 فرموله بر مشتمل شهری بازآفرینی آل،ایده صورت به. کندضرورت پیدا می کنند،می زندگی فقیرنشین هایمحله در که

-Chaline, 2004: 287) است عملکرد مداوم بازنمایی و اجرایی هایبرنامه طریق آن از اجرای سیاسی، اهداف کردن

 عدالت زیربنای شهر، در فیزیکی و اجتماعی سرمایه .خوردمی گره اجتماعی سرمایه مقوله با جا است که دراین . ( 309
 در کیدتأ مورد شهر، فضایی ساخت با آن رابطه و اقتصادی و تغییرات اجتماعی تحلیل و مطالعه و باشدمی اجتماعی

 کند وایجاد میسرمایه اجتماعی پیوستگی نیرومندی  (. همچنین، Trillo, 2019: 1805-1819) شهر است مباحث
ساکنان بین را و تعامل مبتنی بر مشارکت باشد  های ناکارامدسودرسانی به ساکنان بافتبرای بنیادین تواند ابزار می

(.  (Licheng, 2019: 285-309سازدهای بازآفرینی فراهم دهد؛ و زمینه را برای طرح گسترشهای ناکارآمد بافت
شوند ها تشویق میبرنامه ها ومشارکت در طرح رایب ساکنان دراین راستا با بهبود ابعاد سرمایه اجتماعی،

(Creswell, 2019: 295-322آن .) ها و های مرتبط با سکونتگاهوبرنامهبرای مشارکت در طرح ها  بیشتری  تالشها
اجتماعی از عوامل اصلی و بنیادین  سرمایهکه (. سرانجام اینColeman, 1988: 72-82دهند )محله خود انجام می

 (.Renko, 2017: 63-72د )شومیمطرح  ساکنانمشارکت 
سازی آسانشود که با  میگفته مثبت های شهری در ناحیهیک ویژگی  ه اجتماعی به مثابهبدین ترتیب، سرمای

اجرای طرح زمینه را برای  تواندکه میشود شهری انگاشته می در یک محدودهکنشگر کارسازی  ،هنجارهاو هاهمکاری
آشکار وری و آنوی، شرایط برای (. چون از راه سرمایه اجتماعBullen, 2018: 65-72ار سازد )پدید های بازآفرینی

اجتماعی، به عنوان اساس، سرمایه(. بر این Neffke, 2018: 64-77شود )فراهم می بین ساکنانها در ایده شدن
ین، سرمایه (. همچنFalk, 2019: 458-471) کندپشتیبانی می شهریفضای در  روابط نیرومندی واز فشردگی  عاملی

 سازدمی فراهم ها رابین ساکنان محلهها و روابط اجتماعی مکاری برای ایجاد شبکههسازی آساناجتماعی، زمینه 
(Levitte, 2018: 39-50  .) بخشدمیبهبود  را هاها و ایدهدر ارزشبرابری  بنابراین  (Centre, 2019: 5-24.) و از 
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 با آن ارتباط تبیین رود،می شمار به ریشه ساختار بر اثرگذار رویکردهای مهمترین از یکی شهری بازآفرینی که آنجایی
 .(Rasmussen, 2010: 661–683است ) اهمیت دارای اجتماعی سرمایه

 هـایاسیمق در ییفضا هاینابرابری جهینت سکونت الگوی آن در که است ییایجغراف ایدهیپد ،یررسمیغ اسکان
 نیا. است افتهی نمود شهر در هاآن جهینت که باشدیم یمل و ایمنطقه سطوح در زی،یربرنامه ضعف و مختلف

 برخورداری زانیم کـاهش و شـهر کـل کـرهیپ از یمسکون ینواح از ایپاره کالبدی گسست به نابسامان یهاسکونتگاه
 شودیم هاگـروه از ایپـاره شدن رانده هیحاش به نیهمچن و سکونت تیفیک و یاجتماع -شهری خدمات از
(2020Mukhopadhyay, ). 

ن شهر هکتار مساحت در ضلع غربی ای 59.14باشد که باهای غیررسمی شهر کرج میمحله اخترآباد یکی از سکونتگاه
دیده، کمبود و های شهری فرسوده و آسیبهای فاقد استحکام الزم، زیرساختقرار گرفته است. بافت فرسوده و ساختمان

های اجتماعی متعدد در سطح محله، اقتصاد نبود خدمات و امکانات مختلف بهداشتی، آموزشی و رفاهی، وجود آسیب
پذیر در سطح محله، نبود سیستم درآمد و آسیبیین، سکونت اقشار کمدیده و نبود اشتغال و سطح درآمد بسیار پاآسیب

باشد. بنابراین محیطی در سطح محله از جمله مشکالت عمده محله اخترآباد میهای زیستفاضالب و وجود آلودگی
حیطی آن از مفرهنگی، اقتصادی و زیست –بازآفرینی سکونتگاه غیررسمی محله اخترآباد و ساماندهی کالبدی، اجتماعی 

ای، با توجه به اینکه بیشتر ساکنین محله از باشد. در کنار وجود چنین مشکالت عمدههای اصلی این محله میاولیت
باشند، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در بین ساکنین محله حفظ های مشترک میمهاجرین مناطق روستایی قومیت

باشند و مذهبی با یکدیگر می -های اجتماعی، فرهنگی و قومی گیها و همبستشده است. بنابراین دارای حس تعلق
های کوچک اجتماعی، توان اسم این نظاماند. میهای اجتماعی کوچک را در بین خود حفظ کردهای از روابط و نظامشبکه

ی بازآفرینی و های که بین ساکنین محله وجود دارد را سرمایه اجتماعی نامید و از آن براشبکه روابط و همبستگی
 ساماندهی مشکالت موجود در سطح محله استفاده نمود.

ناکارآمد  هایپذیری بازآفرینی بافتدر تحققسرمایه اجتماعی های مؤلفه بنابراین هدف تحقیق حاضر ارزیابی جایگاه
های یر پژوهشباشد. تفاوت این پژوهش با ساشهری است که مطالعه موردی آن سکونتگاه غیررسمی اخترآباد کرج می

نگر، مسأله را در سطحی محلی و یک باشد که این پژوهش با رویکردی جزئیانجام شده در این حوزه در این مورد می
پذیری های سرمایه اجتماعی بر تحققها و مؤلفهکند و به تآثیر هر یک از شاخصسکونتگاه غیررسمی بررسی می

پردازد های سرمایه اجتماعی در سطح محله میتدا به بررسی وضعیت مؤلفهصورت که ابپردازد. بدینبازآفرینی شهری می
پذیری بازآفرینی در ها در تحققبندی آنها و رتبهو سپس با شناخت به دست آمده به بررسی میزان تآثیر هر یک از مؤلفه

 باشد:پردازد.بنابراین تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر میسطح محله می
های ناکارآمد محله اخترآباد کرج رابطه معناداری وجود های سرمایه اجتماعی و بازآفرینی بافتآیا بین شاخص -

 دارد؟

ایگاهی دارد و میزان تأثیر هر یک از جهای ناکارآمد محله سهرابیه چه سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافت -

 باشد؟چه مقدار می اخترآباد کرجآمد محله های ناکارهای سرمایه اجتماعی در بازآفرینی بافتشاخص

های پرشمار دیگر که در مناطق و پژوهش ریزان شهری به نتایج این پژوهشگذاران و برنامهگمان توجه سیاستبی
پذیری بازآفرینی در بافت های ناکارآمد شهری تر برای تحققریزی اثربخشگوناگون جهان انجام شده، زمینه برنامه

 شرایط هر منطقه، فراهم می سازد.متناسب با 
 راستای در را چارچوب مفهومی از ادبیات نظری، گیریبهره با و کندحاضر ادبیات نظری را وارسی می مقاله

  کند.ارائه می پژوهش سوال به پاسخگویی
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  نظریپیشینۀ 
 شهری بازآفرینی 

 شود ساده نیستمی هاییسیاست و مداخالت نوع چه شامل اینکه کردن مشخص و "شهری بازآفرینی" تعریف
 ) Magalhães, 2015: 185-206.)  در واقع بازآفرینی شهری از ریشه فعلRegenerate کردن، احیا به معنای 

 ,Rockman) نبود شهری نوسازی مستقل از چیزی ابتدا در که است. کردن رشد نو از شدن، احیا بخشیدن، دوباره جان

ارزش  و اصالت حفظ بیشتر اولیه هایتوصیه نامه و منشورها در این رو از. شد آغاز کالبدی صرفاً (. و با دیدی34 :2007
 اساسی توجه بورا منشور به ونیز منشور از تدریج به و گرفت قرار تأکید مورد مصالح و مواد و معماری کالبد تاریخی های

 تکامل را آن و شد وارد حیطه این به نیز ماعیاجت و فرهنگی دید حفاظت مفهوم تکوین با. شد معطوف زمینه و مکان به
 معیارهای و دستورالعمل ها اصول، تعریف در شگرفی تحول اخیر دهه دو منشورهای و اسناد در که ایگونه به بخشید،
 به احترام و توجه با پایدار اجتماعی و اقتصادی توسعه برای منابعی عنوان به تاریخی - فرهنگی مکان های از استفاده

 در حاضر حال در که است ذکر قابل .است داده رخ مکان ها این فرهنگی منزلت و برجستگی حفظ و یکپارچگی صالت،ا
 شده اند متمرکز انسانی شهر در این مفهوم روی بر جدیدا شهری ریزانبرنامه  اروپا در شهری بازآفرینی در اخیر اقدامات

(Vries, 2019:20 .) 

 سرمایه اجتماعی 

، و 2، وبر1شناســان قــرن نــوزدهم یعنــی دورکیمجامعــههای پژوهشتوان در رمایه اجتماعی را میریشه بحث س
 ,Renko)به کار برد  «4لیدا جادسون هانی فان»را واژه این . نخستین بار  ( ,2001:6Grieks) پیـدا کـرد 3زیمل

بن  ،7،  گلن لوری6جمیز کلمن ،5پیربوردیوی همچون: گوناگون پردازان دانشمندان و نظریه ،. بدین ترتیب(2017: 72-63
 را ارائه دادند از سرمایه اجتماعی شرح گوناگونی،  12فرانسیس فوکویاما ،11رابرت پاتنام ،10، بیکر9، ویلیامسون8پرات

(Hyungjun, 2016: 25که بیشتر آن ،)اد گاهی اجتماعی، اعتمآ همانند هاییسـرمایه این واژه و مفهوم را شامل ها
های اجتماعی و مشارکت اجتماعی که مردم برای حل اجتماعی، شبکه و روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی، گروه

 1980 هایدهه (. سرمایه اجتماعی طیVasylchenko, 20181: 16، دانستند )کنندترسیم می خود مشکالت عمومی
اندیشان او در مکتب گفته شد. وی و هم هم« 13یورگن هابرماس»همچون  سوی اندیشمندانی میالدی از  1990 و

را که با مشارکت « 1از پایین به باال»و « 14نظریه ارتباطی»انتقادی فرانکفورت، در زمینه سرمایه اجتماعی، توجه به 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Emil Durkheim 
2. Max Weber 
3. Emil Simmel 

4. Lyda Judson Hanifan, 1916 

5. Pierre Bourdieu,1930 
6. James Coleman, 1966 
7. Glenn Lori,1970 
8. Bon Boret, 1980 
9. Williamson,1981 
10. Baker, 1983 
11. Putnam, Robert 1985 

12. Francis Fukuame, 1990  
13. Jürgen Habermas, 1982 
14. Communicative theory 
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بسیار زیاد 1980. مفهوم سرمایه اجتماعی در دهه (Pumcave, 2016: 35)رابطه دارد،  پیشنهاد کردند  مردممستقیم 
توانست جایگاه بنیادین به   «نظریه ارتباطی ـ مشارکتی» میالدی، در چارچوب  1990قرار گرفت و دردهه  مورد توجه

 (. Blackburn, 2013: 43خود اختصاص دهد )
که است های آشکار و پنهان آگاهی اجتماعی ظرفیتگیری از بهره ،سرمایه اجتماعیترتیب، از ابعاد بنیادین بدین

 (.Portney, 2016: 4)سازد فراهم میهای بازآفرینی ها و طرحی ساکنان در اجرای برنامهگرزمینه را برای کنش
 & Dean).شود آنان می اجتماعی، سازگاری جمعی و مشارکت بین همچنین، آگاهی بخشی ساکنان موجب انسجام

Trillo, 2019: 21) ایجاد روابط انسانی مؤثر، برقراری و بهبود ارتباط ها در راستای اجتماعی آن عتمادو زمینه را برای ا
شبکه ه هرچـترتیب، (. بدینBullen, 2018: 65-72) فراهم می آورد گروه و کارگروهی پذیریشکلمردمی و  

بتواننـد بـرای منـافع  ساکنان آن جامعه تمال بیشتری وجود دارد کـهاح ،باشـد ترفشرده درهم ایجامعه دراجتماعی 
 نیز سازیتشکلها شوند. گیری تشکلو موجب شکل (  Vries, 2019: 195-204)د متقابـل همکـاری نماینـ

افراد محلی و غیرمحلی، حقیقی یا حقوقی است که دارای هدف مشترک هستند و دستیابی به این هدف از  مدنگردآ
(. Renko, 2017: 63-72)شود میشان امکان پذیر های اجتماعی ـ اقتصادی جامعه محلیمشارکت در فعالیتریق ط
کند که با هماهنگی و سخن دیگر، سرمایه اجتماعی به مثابه شبکه، روابط و هنجارهایی است که به ساکنان کمک می به

 (.Levitte, 2018: 39-50) شوند تر رو به روهای آسانبرقراری رابطه با یکدیگر، با چالش

 ایران در شهری ناکارآمد هایبافت

 عقبب توسعه انیجر از شهر یهاپهنه ریسا با سهیمقا در که هستند شهر از ییهاپهنه یشهر مدآناکار یهابافت
 با ؛(Sanders et al., 2020) اندآمده در هایینارسا و مشکالت کانون به و گشته جدا اتیح یتکامل چرخه از و اندافتاده

 یهاتیقابل و هاتیظرف از حال نیع در و داده یجا خود در را یشهر تیجمع از ییباال درصد هابافت نیا وجود نیا
 .(Simpson, Farrelly, & Holliday, 2018) هستند بررخوردار یشهر درون یآتتوسعه  یبرا یارینهفته  بس
 سکونتگاه شهر، تاریخی محدودۀ دستۀ پنج در توانمی را ایران شهرهای سطح در موجود ناکارآمد هایبافت

 مشاهده شهری ناسازگار کاربری های با هایپهنه و روستایی پیشینۀ با شهری پهنه های میانی، ناکارآمد بافت می،غیررس
. است قدیم بافت در شدید انسجام و هابافت این از یک هر مشهود و خاص ویژگی ها،بافت این در توجه قابل نکتۀ. کرد

 مواجه باز اراضی با گسترشی، بافت در که جایی تا شود،می ستهکا انسجام این از گسترشی، بافت سمت به پیشروی با
 (. (Cvetkovich, 2002: 42 شد خواهیم

 سرمایه اجتماعی و بازآفرینی

 مفاهیم از های بازآفرینی وهای بنیادین برای بهبود مشارکت شهروندان در اجرای طرحپایه از یکی اجتماعی سرمایه
ای که به گونه. رودمی کار ای بهکنشگر پایه به مثابه و شود؛می شارکتی انگاشتهم در رویکرد شناختی برجسته جامعه
 :13) کنندمداخله  هاطرح ها وبرنامه اجرای در هاشود ساکنان محلهباعث می های سرمایه اجتماعی بهبود شاخص

Jarrett, 2017.) بیشتر شود  شاناعتمادشود ها ؛ موجب میدر بین آنها خالقیت و شکوفاسازی ایده همچنین، آفرینش
(Fikret, 2018: 35به .)های ناکارامد زمینه را برای بازآفرینی بافت های سرمایه اجتماعیشاخص سخن دیگر، بهبود

-بررسی در امروزه که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه مجموع (. درSally, 2018: 137-163کند )فراهم می

 مدیریت سطح در چه ه،سرمای نوع یک به عنوان آن شناسایی و است شده مطرح مدرن جوامع اجتماعی و اقتصادی های

                                                                                                                                                            
1. Bottom - up 

https://scholar.google.com/citations?user=aQyNoYAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=aQyNoYAAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jarrett%2C+Robin+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jarrett%2C+Robin+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jarrett%2C+Robin+L
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016708000089#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016708000089#!
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 - اقتصادی هایسیستم از را جدیدی شناخت تواندمی ها،بنگاه و هاسازمان مدیریت سطح در چه و کشورها توسعه کالن
 کند. یاری سیستم بهتر هدایت در را مدیران و ایجاد اجتماعی

پذیری ه اجتماعی با تحققهای سرمایباشد که عالوه بر تببین ارتباط بین مؤلفهنوآوری پژوهش حاضر این می
نگر، مسأله را در سطحی محلی و یک سکونتگاه غیررسمی با رویکردی جزئیهای ناکارآمد شهری، بازآفرینی در بافت

پذیری بازآفرینی های سرمایه اجتماعی را در تحققها و مؤلفهکند و میزان تآثیر و سهم هر یک از شاخصبررسی می
براساس ادبیات و پیشینه پژوهش، نماید. در این راستا، ی را مشخص و تببین میهای غررسمشهری در سکونتگاه

 دهد.مدل مفهومی تحقیق را نمایش می 1. شکل شماره زیر است شرحمفهومی  پژوهش به  چهارچوب

 
 .1400اس واکاوی ادبیات و پیشینه پژوهش، : براسمنبعچهارچوب مفهومی پژوهش،  -1شکل

 پیشینۀ عملی 

گوناگونی نشان داده  نتایجشهری،  بازآفرینی پذیریدر تحقق اجتماعی سرمایه با نقش و جایگاه ا درارتباطهپژوهش
 شود.از آن ها پرداخته می تعدادی در زیر به که است.

 حاشیه در شهری بازآفرینی در اجتماعی سرمایه نقش واکاوی» عنوان با در پژوهشی ،(1397نیازی و همکاران )
 اجتماعی سرمایه نقش تبیین به «مردمی مشارکت و اعتماد پارامترهای بر تأکید با شهرها به الحاقی اهایروست و شهرها

تحلیلی و استفاده از ابزار گردآوری اطالعات اسنادی و  –شهری با استفاده از روش توصیفی  بازآفرینی اهداف تحقق در
عنوان طور خاص روستاهای الحاقی به شهر، بهه شهرها و بهحاشیپرداختند، یافته ها حاکی از این بود که  ایکتابخانه

ی اجتماعی در ساختار شهرها مطرح هستند و با توجه به پیوندهای اجتماعی ترین منابع نهفته سرمایهیکی از مهم
ی پیشبرد . نیاز به تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی در راستاباشندمی از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارروستایی، 

ای و بین، مناطق حاشیه این تر نموده و درمسیر توسعه شهری، لزوم توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی را پررنگ
تر، در صورت به وجود آمدن یک اعتماد تر و سنتیهای اجتماعی قویواسطه وجود حلقهروستاهای الحاقی به شهرها به

 د.و کارا، تحقق اهداف بازآفرینی شهری را تسهیل و تسریع سازن توانند با مشارکتی مؤثرفراگیر و مستحکم می
اجتماعی در بازآفرینی بافت  هایتحلیلی بر جایگاه سرمایه»در پژوهشی با عنوان  ،(1398احمدی و همکاران )

ل در های سرمایه اجتماعی دخیبه معرفی شاخص «فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادالت ساختاری
ها در موقعیت بومی ایران و محله امامزاده یحیی با استفاده از روش کمی و با های فرسوده و سنجش آنبازآفرینی بافت

-ها حاکی از آن است که شاخصاند. نتایج تحقق آناستفاده از راهبردهای استدالل منطقی، تطبیقی و همبستگی پرداخته

عی به عنوان متغیرهای وابسته مشارکت، در بازآفرینی مؤثر و انسجام اجتماعی های اجتماهای اعتماد و هنجارها و ارزش
 بر بازآفرینی مؤثر بوده است. 93/0بالتأثیر بوده و سرمایه اجتماعی در محله امامزاده یحیی با شدت تأثیر 



                19، پیاپی 2، شمارۀ 8، دورۀ 1400پژوهشی جغرافیای اجتماعی شهری،  -دوفصلنامۀ علمی                                                             140

 

 

 
-فرینی شهری در بافتبررسی سرمایه اجتماعی در فرایند بازآ»در پژوهشی با عنوان  ،(1398زاده و همکاران )آقایی

به بررسی مقوله سرمایه اجتماعی در فرایند شهری در سه نوع بافت ناکارآمد  «نمونه: شهر رشت –دار شهری های مسأله
ای و تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه –میانی، بافت تاریخی و سکونتگاه غیر رسمی با استفاده از روش توصیفی 

نتایج این پژوهش نشان داده است که در فرایند بازآفرینی شهر رشت، سرمایه اجتماعی از نظر  اند.پیمایشی پرداخته
های افزایش تعامالت بین شهروندان، و آگاهی مطلوب و از نظر ایجاد حس اعتماد در بین شهروندان نامطلوب شاخص

های های محلهگانه و محلههای سهبافت بوده است. از دیگر نتایج این تحقیق وجود تفاوت معنادار سرمایه اجتماعی در
 مورد مطالعه بوده است.
آوری اجتماعی در راستای اهداف بازآفرینی مطالعه تطبیقی تاب»(، در پژوهشی با عنوان 1399باستانی و حنایی )

اعی برای آوری اجتمهای تاببه مقایسه تطبیقی روند و رویه« شهری )نمونه موردی: محالت ایران فیلیپین و مالزی(
شناسی بازآفرینی شهری در سه محله دارای بافت ناکارآمد و ساختار متفاوت و در کشورهای مختلف با استفاده از روش

گیری تطبیقی به صورت مورد دهد که با بهرهها نشان میاند. نتایج تحقیق آنمورد محور، کیفی و ابزار تماتیک پرداخته
گردد که ساختار پیشنهادی جهت استفاده در محله صلی و تم فرعی استخراج میهای سه نمونه تم امحور بین مؤلفه

های گر وحفاظت از بناهای تاریخی با استفاده از ظرفیتنوغان را در قالب سه مؤلفه مردم و و ذینفعان، نهاد تسهیل
 دهد.سازی کیفیت محیطی شکل میانطباقی و باززنده

های بازآفرینی شهری پایدار بر ارتقای عنوان ارزیابی اثربخشی برنامه»با در پژوهشی  ،(1400پویان و همکاران )
های بازآفرینی به ارزیابی اثربخشی برنامه «های غیررسمی )مورد مطالعه: شهر رشت(کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه

سازی معادالت ساختاری با مدل روشهای غیررسمی با استفاده از شهری پایدار بر ارتقا کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه
های بازآفرینی شهری پایدار بر کیفیت که برنامه هنشان دادها آننتایج تحقیق پرداختند.  رویکرد حداقل مربعات جزئی

های که وضعیت برنامه ه. همچنین مشخص گردیدداشته استهای غیررسمی تأثیر مثبت و معناداری زندگی سکونتگاه
موفق، عینک نسبتاً موفق، پاسکیاب نسبتاً ناموفق و در محله نخودچر ناموفق بوده است و  مذکور در محله سلیمانداراب

وضعیت کیفیت زندگی در محله سلیمانداراب نسبتاً مطلوب، عینک نسبتاً نامطلوب و در محالت پاسکیاب و نخودچر 
 بوده است.نامطلوب 

 سرمایه بررسی به «چین در اجتماعی سرمایه و یشهر بازآفرینی» عنوان با ایمقاله در ،(2013) 1جی ان و ژای
این تحقیق بر اساس یک داستان  .اند پرداخته شیان در درام برج نشین مسلمان منطقه در شده بازآفرینی مناطق اجتماعی

و اسناد  تاور در شیان و با استفاده از روش مشاهده میدانینشین در درامالعاده از یک جامعه در منطقه مسلمانواقعی و فوق
 قدرتمند اجتماعی سرمایه که دهدمی نشان آنها بررسی و گزارشات طرح بازسازی این منطقه انجام شده است. نتایج

 نگهداری و محلی به حفظ دولت توجه اجبار و منطقه در بازآفرینی رویه تغییر مسبب مسلمان ساکنان قومی و مذهبی
 .است شده شهری بازآفرینی فرآیند در زندگی شیوه

تعیین چارچوب پایداری اجتماعی و عدالت در بازآفرینی شهری: »در تحقیقی با عنوان  ،(2020) 2جی یو و ژانگ
به بررسی چگونگی پایداری اجتماعی و عدالت اجتماعی در دو نوع معمول  «ای دو مورد در گوانژوتحلیل مقایسه

ها این بود که نشان دهد چگونه ابعاد مختلف قیق آنهدف تح های شهری پرداختند.بازآفرینی: شهرهای قدیمی و دهکده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zhan & Ng 

2. Gu & Zhang  
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باشند. نویسندگان از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در هم تنیده است و قابل جدایی نمی –پایداری و عدالت اجتماعی 
ها در دو نمونه برای رسیدن به هدف های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و از مقایسه تطبیقی شاخصروش

های ها حاکی از آن است که پایداری و عدالت در ابعاد مختلف در پروژهاند. نتایج تحقیق آنتفاده نمودهتحقیق اس
 بازآفرینی وجود ندارد و بخصوص از نظر فرهنگی و اقتصادی دچار نابرابری است.

 یعوامل اجتماعدر  یشهر ینیبرنامه بازآفر کیاثرات »در تحقیقی با عنوان  ،(2021و همکاران ) 1لوپز کانترراس
های بازآفرینی بر محیط فیزیکی، اجتماعی و ایمنی درمحالت مداخله به تحلیل اثرات برنامه  «یلیمرتبط با سالمت در ش

اجتماعی پرداختند. محققان از چهار  –با توجه به جنسیت و موقعیت اقتصادی  2018تا  2011های شده در بین سال
اند. برای تجزیه ها استفاده نمودههای فیزیکی، اجتماعی و ایمنی محلهی محیطگیرشاخص و شش زیرشاخص برای اندازه

ها حاکی از اند. نتایج تحقیق آننمونه استفاده کردنه 2095های خطی و بعد از مداخله از مدل ها قبل وو تحلیل شاخص
زآفرینی درک بهتری از محیط های باکنندگان نظرشان بر این بوده است که بعد از انجام پروژهآن است که شرکت

اند. فیزیکی، اجتماعی و ایمنی و همچنین استفاده از فضاها، به ویژه در میا زنان و افراد با سطح تحصیالت باالتر داشته
تواند کیفیت زندگی و سالمتی بازآفرینی نوعی سیاست عمومی است که می ها نشان داد که برنامههمچنین تحقیق آن

 ناطق فقیرنشین را بهبود بخشد.افراد ساکن در م

در این راستا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله هلند با ایجاد طرح های بازآفرینی زمینه برای  بهبود شرایط 
 (Dean & Trillo, 2019:21). زندگی در محله های محروم اجرا شده است

 شناسی ها و روشداده

محله  در ناکارآمد هایپذیری بازآفرینی در بافتدر تحققایه اجتماعی سرمهای مؤلفه به ارزیابی نقشپژوهش حاضر، 
 یلیتحل - یفیتوص قیو روش تحق تیاست و از نظر ماه یاز نظر هدف کاربرد قیتحقاست. پرداخته  اخترآباد شهر کرج

گرفته است. برای  برای گردآوری اطالعات از روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده که از روش پرسشنامه بهره باشد.می
اعتماد مؤلفه اصلی  6محله اخترآباد از  ناکارامد هایپذیری بازآفرینی در بافتدر تحققسرمایه اجتماعی  ارزیابی نقش

اجتماعی، انسجام اجتماعی، تشکل اجتماعی و مشارکت اجتماعی استفاده شده آگاهی شبکه و روابط اجتماعی ،  اجتماعی،
. در این ارتباط، حجم نمونه اندقرارگرفتههایی هستند که موردبررسی ا دارای زیرشاخصهاست، هر یک از این مؤلفه

 25/0درصد و پیش برآورد واریانس  95با سطح اطمینان « 2کوکران»محاسبه شده برای محله بر اساس فرمول 
 13565که  اخترآباد لهمح تیجمعو  یآمار جامعه اساس بر نفر 373درصد، تعداد  5( و دقت احتمالی مطلوب 5/0*5/0)

قرار گرفت.  یمورد بررس)نفر( نمونه  381تعدا  شتریب ییروا یو برا شد محاسبه باشد،یم( 1395 رانینفر )مرکز آمار ا
 و هیتجزاساس،  نیا بر. اندشده انتخاب یتصادف صورت به قیتحق یهانمونه و است بوده یتصادف یریگنمونه روش

 در شده انیب روابط و هاسازه لیتحل و مدل، به ورود یبرا هاپرسش عیتجم و یتشناختیجمع یهایژگیو لیتحل
 ی،شده در چهارچوب نظر یانها و روابط بسازه تحلیل برای 3PLS  و SPSS افزارنرم از استفاده با ینظر چهارچوب

 آزمون ازباشد می هاودن دادهآزمون نرمال ب نیازمند ساختاریاستفاده از معادالت  اینکه. با توجه به شد بهره گرفته
 PLS افزارنرم یریگاز مدل اندازه نیهمچن. شد استفاده هدف نیا یبرا SPSS افزارنرم در رنوفیاسم – کولموگروف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lopez Contreras 

2. Cochran 

3.  PLS= Partial least squares regressio 
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 جهت آن یساختار مدل از و هاشاخصهمگرا(  ییو روا ترکیبی پایاییکرونباخ،  آلفای) ییایو پا ییروا یابیارز جهت
 .شد استفاده قیتحق یهاشاخص و رهایتغم نیب رابطه یابیارز

 نیز وضعیت (2)دهد. جدول متغیرهای مکنون و آشکار سرمایه اجتماعی و بازآفرینی شهری را نشان می (1) جدول
مقدار  نکهیبه دست آمده و با توجه به ا جی.  بر اساس نتادهدیرا نشان م قیتحق هاشاخص و رهایمتغ ییایپا و ییروا
 همههمگرا  ییو مقدار روا 7/0از  شتریب رهایهمه متغ یبیترک ییایپا مقدار و 7/0 از شتریب هاشاخص همه کرونباخ یآلفا
  .باشندیم ایپا یآمار نظر از قیتحق پرسشنامه و رهایمتغ که باشدیم نیا دهندهنشان باشد،یم 5/0باالتر از  رهایمتغ

 یازآفرینی شهرمتغیرهای مکنون و آشکار سرمایه اجتماعی و ب -1جدول 
 منبع آشکارمتغیر  متغیر مکنون

بخشی آگاهی

 اجتماعی

 )روزنامه، مجله و ... ( اتینشر و )غیر درسی( مطالعه کتاب

;Bhowmick, 2015; Mininni, 2017 

.2017Kakodkar et al,  

 

 های مذهبی )نماز، جلسات مذهبی، قران خوانی(حضور در مراسم

 یاهوارهما یهاشبکه یتماشا

 ویکردن به راد گوش

 یقیدادن به موس گوش

 های آموزشیشرکت در کالس

ای، کار تحقیقی، تایپ، های رایانه)بازی انهیو را ی، تبلتاز گوش استفاده
 طراحی(

شبکه و روابط 

 اجتماعی

 خانواده

Mahmud et al, 2011; Zapata & 

Peiro, 2018. 

 

 فامیل و خویشاوندان

 اندوست

 همکاران

 همسایگان

 افراد هم قوم

 ساکنین محله

 انسجام اجتماعی

احترام به یگدیگر و کمک و همبستگی و افزایش روحیه گذشت بین 
 ساکنان

Guo, 2016; meng et al, 2016; 

Amor et al, 2019. 
 

 کاهش میزان اختالف، درگیری و نزاع میان ساکنان

 هاختالف، درگیری، کاهش چند دستگیسازی جهت رفع ازمینه

های ها و رویارویی با چالشنسجام و اطمینان در ایجاد موفقیتا

 پیش رو ساکنان

 مسئولینافزایش  احترام ساکنان  نسبت به 

 همکاری و تالش ساکنان برای حل مشکالت

 همبستگی برای حل  موانع موجود، برای دستیابی به اهداف ساکنان

 مک و همکاری ساکنان در مواقع بحرانک

 اعتماد اجتماعی

 دوستان و آشنایان

Le et al, 2015; Ngoasong & 

Kimbu, 2016; Koyana et al, 

2017; Aghazamani & Hunt, 

2017. 

 هاهمسایگان و هم محله

 اقوام و بستگان

 کارمندان و مدیران ادارات

 انمغازه داران و فروشندگان و کاسب

 بزرگان و ریش سفیدان

 هیات های مذهبی

 هیأت امنای مساجد



 133-154(، 2)8 رحمانی اصل و همکاران،   143

 

 تشکل اجتماعی

 فرهنگی -های ادبیانجمن و کانون

.Zapata & Peiro, 2018-enao 

 (NGOهای غیردولتی )سازمان

 (CBOهای مردم نهاد )سازمان

 تفریحی -های ورزشی انجمن

 هیئت مذهبی

 هاخیریه

 ن اولیاء و مربیانانجم

 پایگاه بسیج

 الحسنه دوستی یا خانوادگیهای قرضصندوق

 مشارکت اجتماعی

 کمک مالی به دوستان و آشنایان

;2018Leonidou et al,  Bresciani 

.2013et al,  ;2014West et al,  

 کمک مالی به همسایگان

 رفتن به عیادت بیماران و سالمندان

 آموزش دادن به کودکان و افراد ناتوانمشارکت در 

 کمک به ساخت و تجهیز مسکن آشنایان وبستگان

 مشارکت با همسایگان در بهبود وضعیت محله

باز افرینی بافت 

 های ناکارامد

 اجتماعی
Hall, 2016; Aberbach & 

Rockman, 2007. 
 

 اقتصادی

 کالبدی ـ زیربنایی

 محیطی ـ اکولوژیکی

 
 قیتحق یرهایمتغ ییایپا و ییروا: 2 دولج

Average Variance 

Extracted (AVE) 
composite reliability Rho_A Coronbachs Alfha ریمتغ نام 

 بخشی اجتماعیآگاهی 0.754 0.713 0.736 0.503
 شبکه و روابط اجتماعی 0.804 0.736 0.814 0.520

 انسجام اجتماعی 0.718 0.788 0.858 0.536

 اعتماد اجتماعی 0.795 0.831 0.847 0.523

 تشکل اجتماعی 0.796 0.673 0.896 0.593
 مشارکت اجتماعی 0.704 0.840 0.706 0.415

 قلمرو پژوهش

ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی  28دقیقه و  43درجه و  50محله اخترآباد ازنظر موقعیت ریاضی در طول جغرافیایی 
هکتار مساحت در  59.14ثانیه شمالی واقع شده است. ازنظر موقعیت نسبی محله اخترآباد با  21دقیقه و  49درجه و  35

شهرداری کرج قرارگرفته است. ضلع شمالی محله اخترآباد را  4طور ضلع غربی منطقه ضلع غربی شهر کرج و همین
محله اخترآباد با بافت محله  دهند. ضلع شرقیخیابان منبع آب و ضلع جنوبی آن را خیابان شعبان آبادی تشکیل می

شود. های کشاورزی محدود میهای خالی مابین این محالت و ضلع غربی آن با زمینآباد و مهردشت و زمینحسین
)مطالعات  انددادهنفر جمعیت را در خود جای 13565باشد که پالک یا بنا می 2696محله اخترآباد درمجموع دارای 

  (.1397ال های فرودست سشناسایی پهنه
. در سطح نمود بررسی یمحل و یامنطقه ،یمل سطح سه در توانیم را سگونتگاه غیررسمی اخترآباد یریگشکل علل

منطقه  نیآن که از اهواز و خوزستان به ا از حاصل نیمهاجر و یلیتحم جنگ ،یارض اصالحاتاز جمله  یعوامل یمل
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که باعث  رهیو غ لیلرستان، اردب کرمانشاه، الم،یا جمله از ییهاناستا در یکاریب و یاقتصاد مشکالت کردند،مهاجرت 
-فرصت و یاقتصاد یهاتیفعال و ثروت قدرت، تمرکز و متمرکز یاسیس نظاممنطقه شده است،  نیبه ا تیمهاجرت جمع

 در یامنطقه سطح در. اندداشته نقش یسمیرریغ سکونتگاه نیا یریگشکل در شهرهاکالن و تختیپا در یشغل یها
 باعث کرج شهر دوم مرحله در و آن در امکانات و خدمات دیشد تمرکز و تختیپا عنوان به تهران کالنشهرمرحله اول 

 نیزم متیق بودن نییپااز جمله؛  یعوامل زین یسطح محل در. است شده سکونتگاه نیا به رانیا سراسر از مهاجر جذب
بر آن،  یشهردار قیبودن محله و عدم نظارت دق یشهر محدوده از خارج آن، در هیاول یهارساختیز شدن فراهم ضمن

در  یرشد و گسترش کالبد یعدم وجود موانع جد ،و فاصله نسبتاً کم تا شهر کرج یاصل یارتباط هایبه راه یکینزد
. اندتهنقش داش یررسمیغ سکونتگاه نیا یریگشکل در، شوندیم تیجذب جمع باعث که ییهایکاربر وجود ،اطراف
 دهد.می شینما را کرج اخترآباد محله تیموقع (2شکل )

 
 موقعیت محله اخترآباد شهر کرج -2شکل 

 هایافته

 های توصیفییافته

از  نفر 381های سرمایه اجتماعی محله اخترآباد ، بر اساس رابطه کوکران با سنجش و ارزیابی مؤلفه منظوربه
های سرمایه اجتماعی نسبی هستند و که برخی از مؤلفهییازآنجاشد.  شهروندان ساکن این ناحیه اقدام به پرسشگری

ها دارد؛ بخشی از پرسشنامه به های فردی و شرایط زندگی هر شخص تأثیر بسیاری در نحوه نگرش به آنیژگیو
 اطالعات توصیفی اختصاص داده شد. آمار توصیفی پژوهش شامل؛ جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، نوع فعالیت،

باشد. مدت سکونت در محله، دلیل سکونت، نحوه تصرف ملکی که در حال حاضر در آن ساکن هستند و قومیت می
 نشان داده شده است. (3دول )جدهندگان در وضعیت اطالعات توصیفی پاسخ

 
 آماری نمونه مشخصات -3 جدول

 درصد تجمعی درصد شرح درصد تجمعی درصد  شرح

 شغل   جنس

79/57 مرد  79.57 91/13 کارمند   19/13  

21/42 زن 73/39 آزاد 100   82/53  
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40/22 بازنشسته تأهل  32/75  

83/74 متأهل دارخانه 74.80   86/12  18/88  

17/25 مجرد 98/4 کارگر 100   61/93  

711/3 بیکار تحصیالت  6/96  

سوادبی  01/16  01/16 )دانشجو، سرباز، نیروی  ریسا 
 فصلی(

67/3  100 

نوشتنخواندن و   72/74  82/90  مدت سکونت در محله 

29/6 ابتدایی  57/96 79/9 9.97 کمتر از یک سال   

43/3 تحصیالت دانشگاهی  100 5 – 1  52/21  94/31  

5 - 10  دلیل سکونت در محله   58/17  60/49  

10 - 15 3/6 03/6 محله در تولد  20/20  62/69  

سال 15بیش از  64/13 61/7 نزدیکی به اقوام  74/30  100 

 قومیت 33/28 69/14 دوست داشتن محله

23/10 فارس 92/61 59/33 قیمت مناسب مسکن  23/10  

06/70 آذری 100 08/38 نزدیکی به محل کار  38/80  

18/11 کرد  نحوه تصرف ملکی   46/92  

54/67 مالک  45/67 83/1 لک   74/94  

23/31 مستأجر  6/98 94/4 لر   19/99  

32/1 سایر گیلک، مازنی( ب، بلوچ،)عر سایر 100   40/1  100 

 1400های پژوهش، یافته منبع:

 های استنباطییافته

-می متغیرها هایداده پراکندگیو  توزیعمربوط به  یمهم در استفاده از مدل معادالت ساختار هایفرضپیشاز  یکی

 –له از آزمون کولموگروف أمس ینحل ا یرابه نرمال باشند. ب یکنزد یانرمال  یدبا یقتحق یرهایمتغ هایباشد که داده
نرمال  تحقیق هایداده توزیعدهد مینشان  اسمیرنف -حاصل از آزمون کولموگروف  نتایجشود. یاستفاده م یرنفاسم

 یرهایهمه متغ یبرا یچون سطح معنادار ،آزمون نیبه ا توجه با باشند. مینرمال  آماریتناسب  یک دارایبوده و 
، تشکل یمشارکت اجتماع ،یشبکه و روابط اجتماع ،یاعتماد اجتماع ،یانسجام اجتماع ،یاجتماع یاهآگ شامل مستقل

-یم ییدتأ 0Hفرضیهدرصد  0.99 اطمینانبا (  0.05بزرگتر از سطح آزمون )به عنوان متغیر وابسته  ینیفرآو باز اجتماعی
 ذکر شده است. 4در جدول شماره  نفیراسم –آزمون کولموگروف  یجهها نرمال است. نتداده توزیعشود و 

 های ناکارامد محله اختر آباد کرجبازآفرینی بافت های موثر براسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن شاخص کولموگروفآزمون   - 4جدول 

آماره آزمون  مولفه

 اسمیرنف -کولموگروف

سططططط  

 معناداری

آمططططططاره آزمططططططون  عامل

 اسمیرنوف -کولموگروف

سططططط  

 معناداری

 373/0 38/0 روابط و شبکه اجتماعی 708/0 29/0 اجتماعی آگاهی

 923/0 27/0 مشارکت اجتماعی 924/0 27/0 انسجام اجتماعی

 256/0 33/0 بازافرینی 273/0 35/0 تشکل اجتماعی

    267/0 31/0 اعتماد اجتماعی

 1400های پژوهش، یافته منبع:
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های سرمایه اجتماعی و بازآفرینی بافت ی و پایایی شاخصجهت بررسی روای 1گیریمدل اندازه ارزیابی

 ناکارآمد محله اخترآباد شهر کرج

که  هنگامیباشد. میمدل  پایاییو  رواییبرازش مدل و  هایبه شاخص یابیدست گیریمدل اندازه ارزیابیهدف از 
 رواییاز  مناسبیمقدار  دارای بایدتفاده مدل مورد اس کنیم،خود استفاده  تحقیقدر  ساختاریاز مدل معادالت  داریمقصد 

 .گیردمیقرار  بررسیمور  تحقیقمدل  پایاییو  رواییو  گیریمدل اندازه ضعیتبخش و اینباشد. در  پایاییو 
 نیزشاخص  پایاییشود. میهمگرا استفاده  رواییشاخص و  پایایی معیاراز دو  گیری،برازش مدل اندازه بررسی برای

 میزانکرونباخ  آلفایگردد. می قرار( مورد سنجش یعامل یبو ضرا یبیترک یاییکرونباخ، پا ی)آلفا یارمعخود توسط سه 
نسبت  ترکیبی پایاییکند و می گیریآشکار اندازه متغیر یک افزایشمکنون را در زمان  متغیرهایهمزمان  بارگیری
-حاصل از مدل اندازه . نتایجخطا است واریانسه عالوبه عاملی بارهایمکنون به مجموع  متغیر عاملی بارهایمجموع 

آن  و پرسشنامه تحقیق متغیرهایباشند که می ایندهنده نشان یبیترک یاییکرونباخ و پا یآلفا یو مقدار تحقیق گیری
 آگاهیکه شامل  یاجتماع یهسرما هایمؤلفه یا تحقیق متغیرهایکرونباخ  آلفای مقداریاست.  یاپا یبه لحاظ آمار

شوند به یم اجتماعیو مشارکت  اجتماعی، تشکل اجتماعیاعتماد  ی،، انسجام اجتماعاجتماعی، شبکه وروابط ماعیاجت
به  یببه ترت یزها ن( آنCR) یبیترک یایباشد و مقدار پایم 704/0و  795/0، 718/0، 796/0، 804/0، 754/0 رتیبت

هستند، و  7/0باالتر از حد مجاز  متغیرهااشد. مقدار همه بیم 674/0و  784/0، 769/0، 813/0، 857/0، 821/0مقدار 
و پرسشنامه  متغیرها بنابراینباشد. می 7/0ها باالتر از حد مجاز و سازه متغیرها( همه CR) ترکیبی پایاییمقدار  ینهمچن

 باشد. یبرخوردار م یمناسب پایاییاز  یقتحق

 جزئیدر روش حداقل مربعات  اندازگیری هایبرازش مدل برایاست که  معیاری دومین همگرایی روایی همچنین،
 یک بینبه اشتراک گذاشته شده  واریانس میانگیندهنده استخراج شده نشان واریانس میانگین معیارشود. میکار برده به

د را خو هایسازه با شاخص یک همبستگی میزاناستخراج شده  میانگینتر ساده بیانخود است. به  هایسازه با شاخص
 یانگینم یار( مع1981) 2است. فورنل و الرکر یشترب یزباشد، برازش ن یشترب یهمبستگ یندهد که هر چه امینشان 

 یانسوار یانگینکه مقدار میمعن ینداشتند؛ بد یانب 5/0همگرا عدد  ییسنجش روا یاستخراج شده را برا یانسوار
 یانگین( شاخص م5جدول شماره ) نتایجدهد. با توجه به مینشان  قابل قبول را همگرای روایی 5/0  یاستخراج شده باال

 ی، انسجام اجتماع533/0 ی، شبکه و روابط اجتماع521/0برابر با  اجتماعی آگاهی متغیر( AVE) یاستخراج یانسوار
 ینکهه به اباشد. با توجمی 0.503با  مساوی اجتماعیو مشارکت  540/0 ی، تشکل اجتماع519/0 ی، اعتماد اجتماع529/0

 یانگینم دارایمورد مطالعه  هایسازه یا یقتحق یرهای( همه متغAVE) یاستخراج یانسوار یانگینمقدار شاخص م
 یمناسب ییهمگرا ییپژوهش از روا ینمدل مورد استفاده در ا یجههستند در نت 5/0استخراج شده باالتر از   یانسوار

 گیری تحقیق ذگر شده است.دازهنتایج مدل ان 5در جدول شماره  برخوردار است.

های سرمایه اجتماعی و بازآفرینی بافت ناکارآمد محله اخترآباد شهر جهت بررسی روایی و پایایی شاخص گیریمدل اندازه ارزیابی -5جدول 
 کرج

متغیر 

 مکنون

عالئم 

 در
PLS 

 بارعاملی
 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 ترکیبی
(CR) 

(AVE) 
 متغیر

 مکنون

 عالئم

 در
PLS 

 بارعاملی
 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 ترکیبی
(CR) 

(AVE) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Measurement model 

2. Fornell & Larcker,1981 
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آگاهی 

 اجتماعی

Q39 431/0 754/0 

 
821/0 521/0  

 
 
 

تشکل 
 اجتماعی

Q1 564/0 795/0 

 
784/0 540/0 

Q40 556/0 Q2 300/0 

Q41 714/0 Q3 698/0 

Q42 862/0 Q4 565/0 

Q43 837/0 Q5 297/0 

Q44 325/0 Q6 521/0 

 

 

 

 شبکه و

روابط 

 اجتماعی

Q26 525/0 804/0 

 

857/0 533/0 Q7 587/0 

Q27 614/0  
 
 

 
انســـجام 

 اجتماعی

Q33 730/0 796/0 

 
813/0 529/0 

Q28 558/0 Q32 665/0 

Q29 393/0 Q34 652/0 

Q30 651/0 Q35 685/0 

Q31 651/0 Q36 613/0 

Q32 781/0 Q37 781/0 

 

 

اعتماد 

 اجتماعی

Q17 664/0 718/0 

 
769/0 519/0  

 
مشارکت 
 اجتماعی

Q8 620/0 704/0 674/0 503/0 
Q18 643/0 Q9 638/0 
Q19 658/0 Q10 346/0 
Q20 605/0 Q11 543/0 
Q21 638/0 Q12 789/0 
Q22 693/0 Q13 781/0 
Q23 654/0 Q14 763/0 
Q24 661/0 Q15 808/0 
Q25 636/0 Q16 313/0 

 1400های پژوهش، یافته منبع:

 با های سرمایه اجتماعی با بازآفرینی بافت ناکارآمد محله اخترآباد شهر کرجمؤلفه نیب ارتباط بررسی

  یدر سط  معنادار یساختار مدل از استفاده

-داده تحلیل برای تکنیکیروش  اینکار گرفته شد. به ساختاریپژوهش، مدل معادالت  هایفرضیهمنظور آزمون به

 آوریپس از جمع بنابراین،شده است.  طراحیها )آشکار و مکنون( متغیردو نوع از  بینرابطه  ارزیابیمنظور هاست که به
 یرهایسنجش متغ یآشکار( تا چه اندازه برا یرهای)متغ گیریاندازه هایشاخص اینکهمشخص کردن  برایاطالعات، 

 ینطور مجزا آزمون شدند. همچناند، بهپنهان یرهایآشکار که مربوط به متغ یرهایپنهان قابل قبول هستند، ابتدا همه متغ
 یاز مدل معادالت ساختار یرهامتغ یناز معنادار بودن رابطه ب یآگاه ینو همچن یقتحق یرهایمتغ ینارتباط ب یینجهت تع

 کند. میآزمون  T را با استفاده از آماره  یمعادالت ساختار یمدل تمام یناستفاده شده است. درواقع ا یدر سطح معنادار
و  1٫96،  1٫64از  یببه ترت Tمقدار آماره  یناست. اگر ا یاترد فرض یا ییدتا یدرواقع مالک اصل یمقدار آماره ت

 یرمس یبمقدار ضر .شود یم ییددرصد تا 99و  95، 90در سطوح  یهکه آن فرض یریمگیم یجهباشد نت شتریب 2٫58
، شبکه و روابط 299/10برابر با  یاجتماع آگاهیگونه بوده است که  بدین معناداریدر مدل  تحقیق متغیرهایها و مؤلفه

 جتماعیو مشارکت ا 277/11 ی، تشکل اجتماع387/19 ی، اعتماد اجتماع322/19 ی، انسجام اجتماع359/16 یاجتماع
 متغیرهای تمامی بین Tمقدار آماره  اینکهحاصل از آن و با توجه به  یجمدل و نتا اینبر طبق  بوده است. 792/20برابر با 

 یقتحق ییرهامتغ ینکرد که رابطه ب بیاندرصد  99 اطمینانتوان در سطح میباشد، یم 58/2باالتر از  اثرپذیراثرگذار و 
 دهد.( را نشان میt-value، مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب )3. شکل شماره معنادار است
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مدل ساختاری در حالت قدر مطلق  در های سرمایه اجتماعی با بازآفرینی بافت ناکارآمد محله اخترآباد شهر کرجمؤلفه نیب ارتباط  -3شکل 

 (t-value داری ضرایب )روابط بین متغیرهامعنی

محله اخترآباد شهر  ناکارآمد بافت بازآفرینی در پذیریتحقق در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه جایگاه ارزیابی

 (یرهااثر متغ ی)بررس یدر سط  بارعامل ساختاری با استفاده از مدل کرج

پذیری حققتدر  جتماعیا سرمایه جایگاهپژوهش حاضر مشخص نمودن نقش و  یهدف اصل ینکهبا توجه به ا
 عاملیدر سطح بار  یبخش با استفاده از مدل معادالت ساختار ینباشد، در امی شهریناکارآمد  هایبافتدر  بازآفرینی

به  شهری بازآفرینی رویمستقل بر  یرهایرا به عنوان متغ یاجتماع یهسرما یاصل هایمورد از مؤلفه 6 أثیرت ضریب
محله ناکارآمد  هایبافتدر  پذیر بازآفرینیتحققدر  اجتماعی سرمایهگاه جاینقش و تا به  ایمسنجیدهوابسته  متغیرعنوان 

در مدل  گیریاندازه الگوهای تاییددهنده برازش نشان هایشاخص مقادیر. با توجه به ببریم پی اخترآباد شهر کرج
توانند میآشکار شده  رهایمتغی گیریاندازه هایاست که شاخص ایناز  حاکیامر  این، که هستندپژوهش  مفهومی

 یدر سطح بار عامل یبخش با استفاده از مدل ساختار یندر ا ینطور قابل قبول سنجش کنند. بنابراپنهان را به متغیرهای
محله  ینیها بر بازآفرآن تأثیر ضریبمشخص و مقدار  شهری بازآفرینیدر  اجتماعی سرمایه هایاز مؤلفه یکهر  جایگاه

است که  رگرسیونی ضرایب یکدیگرپنهان با  متغیرهای بین ضرایبارتباط،  یندر اشد.   یدهسنج جاخترآباد شهر کر
توجه  با باشند.می یعامل یدهنده بارهاپنهان و آشکار نشان هایمتغیر بیناعداد  همچنین،باشد. می -1تا 1 بین مقداری

 متغیرزاد و اثرگذار و برون متغیرمثابه به ماعی،اجت سرمایههای مؤلفه متغیرپژوهش،  هایفرضیهو  مفهومیبه مدل 
نشان داد،  یمدل معادالت ساختار یقها از طرداده یلمبنا، تحل ینبر ا زاد است.و درون اثرپذیر متغیرعنوان به فرینی،بازآ

رابطه  یو دارااثرگذار  محله اخترآباد شهر کرجناکارآمد  هایبافت فرینیبازآ یبر رو اجتماعی سرمایههای مؤلفهکه 
 سرمایه هایمؤلفه تأثیر میزانو  یگاهکننده جا یینتع یعامل یبارها یا یونیرگرس یبمقدار ضراباشند. یم یمعنادار

 تأثیر ضریب یا عاملیحاضر بار  یقباشد. در تحقمی محله اخترآباد شهر کرجناکارآمد  هایبافت بازآفرینیبر  اجتماعی
 انسجام یرتأث یبگونه بوده است که ضر ینا بازآفرینیبه کار گرفته شده بر  ماعیاجت سرمایهگانه شش هایمؤلفه

 آگاهی، 324/0 یاجتماع اعتماد، 331/0 یاجتماع مشارکت، 376/0شبکه و روابط اجتماعی ، 378/0برابر با  اجتماعی
 یاجتماع سرمایهمؤلفه  ارترینتآثیرگذ بنابراینبوده است.  198/0برابر با  یاجتماع تشکل تأثیر ضریبو 234/0 یاجتماع
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 هایبوده است و مؤلفه یاجتماع انسجامابتدا  محله اخترآباد شهر کرج ناکارآمد هایبافتدر  پذیری بازآفرینیتحققبر 
دوم تا ششم  هایدر رتبه اجتماعیو تشکل  اجتماعی آگاهی ی،اجتماع اعتماد ی،اجتماع مشارکت ی،اجتماع شبکه و روابط

نتایج  4شکل شماره اند. قرار گرفته محله اخترآباد شهر کرج ناکارآمد هایبافت پذیری بازآفرینی درتحققر ب تأثیرگذاری
 د.ندهمیرا نشان  تحقیقمدل  نتایجخالصه  (5)جدول مدل ساختاری در سطح بار عاملی و 

 
مدل ساختاری در  محله اخترآباد شهر کرج ناکارآمد بافت بازآفرینی در پذیریتحقق در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه ضریب تأثیر -4شکل 

 )در سطح بار عاملی( در حالت ضرایب استاندارد

 خالصه نتایج -5جدول 
نمونه میانگین p-value نتیجه نمونه معیار انحراف   

(STDEV) 

T مسیر ضریب آماره  ابعاد 

000/0 تأیید رابطه  229/0  023/0  299/10  234/0  آگاهی اجتماعی 

بطهتأیید را  000/0  322/0  017/0  387/19  324/0   اعتماد اجتماعی 
000/0 تأیید رابطه  372/0  020/0  322/19  378/0  انسجام اجتماعی 

000/0 تأیید رابطه  195/0  018/0  277/11  198/0  تشکل اجتماعی 
000/0 تأیید رابطه  370/0  23/0  359/16  376/0  شبکه و روابط اجتماعی 

000/0 تأیید رابطه  326/0  16/0  792/20  33/1  یمشارکت اجتماع 

 1400های پژوهش، یافته منبع:

 

 گیرینتیجه

 محل تملک نحوه به توجه با که باشندیم یررسمیغ یهاسکونتگاه رانیا کشور در ی ناکارآمدهابافتاز انواع  یکی
 .هستند روبرو یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد ،یکالبد ابعاد در یاریبس یهاچالش با و شوندیم شناخته خود سکونت

ریزان و مدیران شهری بوده های ناکارآمد شهری یکی از اهداف متخصصان، برنامههمیشه بازآفرینی و ساماندهی بافت
ناکارآمد  هایپذیری بازآفرینی بافتدر تحققسرمایه اجتماعی های مؤلفه ارزیابی جایگاهپژوهش حاضر به  است. بنابراین

 .است پرداخته کرج اخترآباد یررسمیغ سکونتگاه
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ها بیشتر از مقدار آن Tهای سرمایه اجتماعی مقدار آماره معناداری همه مؤلفهبر اساس نتایج مدل ساختاری در سطح
های سرمایه اجتماعی به کار رفته در تحقیق درصد رابطه معنادار بین مؤلفه 99باشد. بنابراین در سطح اطمینان می 58/2

گردد. درواقع نتایج این بخش از تحقیق برای مدیران و های غیررسمی اثبات میبازآفرینی در سکونتگاه پذیریبا تحقق
پذیری بازآفرینی توانند باعث تحققهای سرمایه اجتماعی مینماید که کدام شاخصریزان بطور دقیق مشخص میبرنامه

 محله اخترآباد شهر کرج گردد.ها غیررسمی های ناکارآمد شهری و بطور خاص سکونتگاهدر بافت
ناکارآمد  هایبافت بازآفرینی در پذیریتحقق در اجتماعی سرمایه هایمؤلفه جایگاه رزیابیبه هدف ا ستیابید جهت

د. بر اساس ضریب مسیر به دست آمده برای هر استفاده ش یدر سطح بارعامل یاز مدل ساختار محله اخترآباد شهر کرج
-ها از نظر مقدار تأثیرگذاری بر تحققبندی آنه اجتماعی مورد استفاده در تحقیق حاضر، رتبههای سرماییک از مؤلفه

صورت که انسجام اجتماعی با  های ناکارآمد محله اخترآباد شهر کرج مشخص گردید. بدینپذیری بازآفرینی در بافت
بط اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد های شبکه و روابه عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه و مؤلفه 0.378ضریب مسیر 

در  198/0و  234/0، 324/0، 331/0، 376/0اجتماعی، آگاهی اجتماعی و تشکل اجتماعی به ترتیب با ضریب مسیرهای 
 اند.قرار گرفته محله اخترآباد شهر کرجهای ناکارآمد پذیری بازآفرینی در بافتهای دوم تا ششم تأثیرگذاری بر تحققرتبه

پذیری بازآفرینی در این سکونتگاه غیر تحققبر  0.98کرج با شدت  اخترآبادمحله  در یاجتماع یهسرمانیز  یلبطور ک
 . باشدمؤثر  تواندرسمی می
و  یبعد اجتماع یتو با توجه به اهم یشهر ینیبازآفر یکردو رو یدارتوسعه پا یهنظر یحاضر در راستا یقتحق نتایج

تا  غیررسمی هایدر سکونتگاه اجتماعی های سرمایهمؤلفهباشد که می ایندهنده ه؛ نشانآن در موضوع توسع ویژه جایگاه
 سرمایه هایشاخص طوریند. همنمثبت دار یرتأث هااحیای آنها و سکونتگاهفرینی در این بازآپذیری تحققبر  زیادیحد 

باشند که می شهری ناکارآمدی هایافتب زآفرینی دربا پذیریدر تحقق یمتفاوت یرگذاریسطوح تأث یدارا اجتماعی
 سرمایه وسیلهبه  غیررسمی هایسکونتگاه بازآفرینیو بطور خاص  یشهر ینیها جهت بازآفرریزیضرورت دارد در برنامه

 .گیردقرار  شهری مدیرانو  ریزانمورد توجه برنامه اجتماعی

 پیشنهادها
 گردد:های غیررسمی پیشنهادات زیر ارائه میهپذیری بازآفرینی شهری در سکونتگادر انتها جهت تحقق

های آموزشی، های بازآفرینی شهری با برگزاری دورهافزایش آگاهی ساکنین محله نسبت به محتوا و اهداف طرح -
 .در سطح محله سمینار و پخش بروشور

جهت اعتمادسازی و های مردمی، قومی و مذهبی های موجود در بین گروهاستفاده از شبکه روابط و همبستگی -
 های بازآفرینی شهری.مشارکت ساکنین در اجرای طرح

سازی گردد تا های غیررسمی برای ساکنین باز و شفافهای بازآفرینی سکونتگاهاندازهای طرحها و چشمبرنامه -
 ها اعتماد و در نتیجه حمایت کنند.مردم با آگاهی کامل به آن

های اجتماعی، قومی و مذهبی لحاظ گردد های بازآفرینی منافع همه گروهبرنامه ای نیز در اهداف ودر سطوح محله -
 ها نگردد.که باعث سلب اعتماد و عدم مشارکت این گروه

های انسانی محله در جهت حمایت های مذهبی، هیئت امنای مساجد و همه داراییسفیدان، هیئتاز بزرگان، ریش -
 ای بازآفرینی کمک گرفته شود.هاجتماعی و استفاده از آن در طرح

های اجتماعی در سطوح ها و تشکلهای مردم نهاد، انجمنیابی به اهداف بازآفرینی شهری سازمانجهت دست -
 مختلف قومی، مذهبی و همسایگی ایجاد گردد.
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طرح بازآفرینی ریزی تا تهیه و اجرای گیری و برنامههای مردمی از مرحله تصمیمهای مشارکت تمامیه گروهزمینه -
 فراهم گردد.

پذیر با ها و اقشار آسیبهای اقتصادی جهت تقویت بنیاد اقتصادی خانوادهزایی و حمایتهای اشتغالاجرای طرح -
 هدف حفظ انسجام اجتماعی در سطح محله.

 های آن در تمامیه ابعاد.تأسیس دفتر توسعه محلی در سطح محله اخترآباد و استفاده از ظرفیت -
 پذیر.ای برای ساکنین محله به خصوص برای اقشار آسیبفراهم کردن پوشش بیمه -
اندازی صندوق قرض الحسنه محلی به عنوان ظرفیت اقتصادی قابل استفاده جهت ایجات و تقویت سرمایه راه -

 اجتماعی در سطح محله و بین ساکنین.
های کنان اصیل محله، باید به عنوان سرمایهبا توجه وجود ساختارهای فرهنگی روستایی و زندگی بومی سا -

 اجتماعی حفظ و تقویت شوند و در جریان بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار گیرند.
یابی به اهداف های مردمی ساکن در محله با هدف دستها و آداب و رسوم قومی و گروهتوجه به خرده فرهنگ -

 بازآفرینی محلی.
های ضامن تعامالت های بایر موجود در سطح محله و اختصاص آن به کاربریزمین استفاده از فضاهای باز و -

 ها.اجتماعی و افزایش سرانه این نوع کاربری
 ارتقاء سطح امنیت محله از طریق ایجاد مسئولیت اجتماعی، مشارکت و کنترل مردمی. -
در سطح محله جهت جلب توجه و هایی از جمله زیباسازی شبکه معابر و ایجاد مبلمان شهری اجرای طرح -

 اعتمادسازی بین ساکنین محله.
های الزم جهت اجرای طرح و رسیدن به اهداف بازآفرینی تجهیز محله به خدمات اولیه رفاهی و ایجاد زیرساخت -

 محلی.
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