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چکیده
بکارگیری سرمایههای اجتماعی و مشارکت دادن مردم در طرحهای مداخله در بافتهای فرسوده شهری یک اقدام غیر متمرکز و
از پایین به باالست که عالوه بر صرف زمان و هزینه کمتر ،موجب رضایت بیشتر مردم و استقبال آنها از اجرای این طرحها
میشود .در این پژوهش به آسیب شناسی و بررسی علل اجتماعی وفرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی محلههای شهری پرداخته
شده است .در این رابطه عواملی چون میزان تعلق خاطر ساکنان به محله ،میزان اعتماد اجتماعی ساکنان به یکدیگر و به عملکرد
مسئولین ،میزان تمایل آنها به مشارکت در امور محله و میزان پیوند اجتماعی آنها ،آسیبهای اجتماعی موجود در بافتهای
فرسوده و چگونگی ارتباط آنها با کاهش فرسودگی محالت تعیین گردیده است .به نظر میرسد با شناخت این عوامل و میزان
تأثیر آنها بر نابسامانی فضاهای شهری میتوان روند فرسودگی را کاهش داد .جامعه آماری تمام خانوارهای ساکن در محله
خواهر امام رشت بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده گردیده است .نمونهها به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده و برای پردازش دادهها از نرمافزار  SPSSو برای تحلیل
دادهها از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شده است .نتایج حاصله نشان میدهد بین متغیرهای بررسی شده و فرسودگی کالبدی
محله خواهر امام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و دلیل اصلی کم توجهی ساکنین به بهسازی و نوسازی محله ،پایین بودن میزان
سرمایه اجتماعی در آن است.
واژهگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،پیوند اجتماعی ،مشارکت ،تعلق خاطر.

 .1نویسنده مسئول:

Email: m.h.gh.1986@gmail.com
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مقدمه
یکی از مشکالت شهرهای با هویت و قدیمی ،بخشهای مرکزی آن ها میباشد که به علت قدمت باال و عدم
هماهنگی با نیازهای امروزی مانند ارائه خدمات عمومی مناسب ،محبوبیت خود در بین مردم را از دست داده و دچار
فرسودگی شدهاند .این بخشها را بافت فرسوده مینامند .بافتهای فرسوده بافتهایی هستند که در محدوده قانونی
شهرها قرار دارند و دارای مالکیت رسمی و قانونیاند اما از نظر برخورداری از ایمنی ،استحکام و خدمات شهری دچار
کمبود شدهاند (مصوبه بهسازی بافت فرسوده شهری.)1039 ،
در کشور ما نیز به علت قدمت باالی شهرها و عدم سازگاری بافت قدیم با نیازهای روز از جمله ورود اتومبیل به شهرها
مشکل بافت فرسوده به یکی از مشکالت روز شهرها تبدیل شده است .اما متأسفانه از مهمترین راهکارها و سیاستهای
مداخله در بـافت قدیمـی گذربنـدی و تحمیـل بی مطالعه آن به کالبد شهر است و آنچه تاکنون در مداخالت انجام گرفته
در بافت قدیم مورد توجه سازمانهای مسئول و مداخلهگر بوده است مسأله تملک و تعریض معابر بوده که هیچگاه
نمیتوان مسئله پیچیده بافتهای قدیمی را در تملک و تعریض معابر خالصه نمود (حبیبی .)19 :1032 ،در صورتی که
شهر نظامی است تشکیل یافته از عناصر انسانی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی -فرهنگی که در برنامهریزی برای
بهسازی آن ،برنامهریز برای اجرای طرحهای موفق باید حتما روابط ساختاری میان عنصر سیستم را در نظر بگیرد .بدیهی
است اگر به روابط متقابل و دو سویه عوامل محیط طبیعی و ساختار اقتصادی -اجتماعی سازنده فضای شهری توجه
داشته باشیم ،رشد شهر متوازن و پویا ،همراه با بهسازی و نوسازی مطلوب خواهد بود ( .)jay,1979:8همچنین
ابرکرومبی نیز معتقد است که دانش شهرسازی به نوعی فراتر از علوم مهندسی ،اقتصاد و پزشکی است و بیان میکند
که شهر بسان موجود زنده ،اجتماعی هماهنگ از عناصر هنری است .وی معتقد است که شهرسازان قبل از طراحی،
نیازمند شناختی سیستمی و یکپارجه از ساختارهای شهر و محله هستند (.)Abercrombie,1995: 63
جهت انجام مداخالت مناسب در بافتهای فرسوده شهری در ابتدا باید آسیب وارد شده به کالبد و ترکیب جمعیتی بافت
را شناسایی نمود و پس از بررسی عوامل به وجود آورنده و تأثیرگذار بر افزایش این آسیبها ،نوع مداخله در بافت را تعیین
نمود .نگاه صرفاً کالبدی به بافتهای فرسوده شهری در طرحهای نوسازی و بهسازی عالوه بر شکست این طرحها سبب
هدر رفتن سرمایههای اجتماعی موجود در این بافتها میشود .در صورتی که با استفاده از این سرمایهها و تشویق مـردم
به مشارکت میتوان با صرف انرژی ،هزینه و امکانات کمتر از سوی مجـریان طرحها عالوه بر تضمین موفقیت طرحهای
نـوسازی و بهسازی رضایت ساکنان محلههای فرسوده و حمایت آنان از اجرای طرحها را به دست آورد .در کشور ایـران
شاخصهای مختلفی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی ساخته شده است .در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
در زمینه ابعاد اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی کالبدی محلههای شهری مطالعات چندی در ایران صورت
گرفته است .موسوی و همکاران ( )1021در مقالهای تحت عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی و بهسازی
بافت فرسوده (مطالعه موردی :شهر سردشت) به بررسی تحلیل فضای رابطه میان سرمایه اجتماعی و برنامه نوسازی و
بهسازی بافت فرسوده سردشت پرداخته شد که پس از تحلیلهای آماری نتایج آن نشان میدهد ،مشارکت اجتماعی،
اعتماد اجتماعی ،تعاون و همیاری دارای رابطه معنادار با نوسازی و بهسازی بافت فرسوده است .خواجه شاهکوهی و
همکاران ( )1029در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری مورد
شناسی شهر جویبار  ،به بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با الگوی مداخالت کالبدی و انگیزه تداوم سکونت از یک سو
و نوع و میزان رابطه میان سرمایه اجتماعی با افزایش مشارکت و سرعت در اجرای طرحهای نوسازی شهری پرداخته شد
و پس از جمعآوری پرسشنامهها و تحلیل آماری در انتها پیشنهاد گردید که متناسب با پتانسیلها ،نیازهای محله ،الگوی
مداخالت کالبدی اولیه و تقویت انگیزه تداوم سکونت صورت گیرد و در پی آن ارتقاء سرمایه اجتماعی که منجر به
افزایش مشارکت و سرعت عمل در طرحهای نوسازی شهری میگردد ،استفاده شود .حاتمینژاد و همکاران ( )1020در
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مقالهای تحت عنوان واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محالت شهری در ساماندهی بافتهای فرسوده مطالعه موردی
منطقه  2شهرداری تهران ،به بررسی میزان تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی و تأثیر میزان هریک از شاخصهای آن در
مشارکت ساکنان بافتهای فرسوده منطقه  2پرداخته شدکه پس ازجمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه و تحلیلهای
آماری مشخص گردید .مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،نقش زیادی در تبیین میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده در
بهسازی و نوسازی دارد و با تأکید بیشتر به ظرفیت سرمایه اجتماعی ساکنان این بافتها میتوان از این عامل برای
تسریع در روند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری استفاده کرد .فیروزآبادی ( )1039در رساله دکتری خود با
عنوان بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکلگیری آن در شهر تهران ،با مطالعه بر روی نمونه  1022نفری
از افراد باالی  11سال سن در مناطق  99گانه شهر تهران ،به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی و
وضعیت سرمایه اجتماعی با توجه به پهنههای توسعهای مختلف در سطح تهران پرداخته است .در این تحقیق ،سرمایه
اجتماعی با اعتماد عمومی ،اعتماد نهادی ،آگاهی و توجه به امور عمومی (سیاسی -اجتماعی) ،مشارکت رسمی ،مشارکت
غیررسمی خیریهای ،مشارکت غیررسمی مذهبی و مشارکت غیررسمی همیارانه ،سنجیده شده است و براساس تحلیل
رگرسیونی ،عوامل تعهد دینی ،سطح تحصیالت ،مشارکت رسمی یکی از اعضای خانواده ،نسل ،مهاجر یا غیر مهاجر
بودن ،جنسیت و دین باوری از عوامل مؤثر بر شکلگیری سرمایه اجتماعی شناخته شده است.
اونق ( )1039در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سه محله از شـهر گنبـدکاووس بـه
نامهای بولوار دانشجو ،شریعتی و بدلجه پرداخته است .در این تحقیق بـرای سـنجش کیفیـت زنـدگی از شـاخصهـای
وضعیت سالمت و تغذیه ،وضعیت آموزش ،گذران اوقات فراغت ،کیفیت مادی ،کیفیـت محیطـی و بهزیسـتی روانـی و
رای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخصهای اعتماد اجتماعی ،ارتباطات ،بده بستان ،امنیت محلی و کیفیت دسترسی بـه
خدمات عمومی استفاده شده است .نتایج مطالعه بر روی  913خانوار در سه محلۀ مورد مطالعه نشان داده است که بـین
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح احتمال  22درصد رابطه معناداری وجود دارد و سرمایه اجتماعی توانسته است
به کمک چهار مؤلفه خود  -یعنی امنیت محلی ،بده بستان ،تصور از محلـه و عضـویت انجمنـی  01 -درصـد تغییـرات
کیفیت زندگی را تبیین کند .عطار ( )1031در یک بررسی با موضوع سرمایه اجتماعی موجود در روابط میـان کنشـگران
(حقیقی یا حقوقی) با مطالعه رویکردهای بوردیو ،کلمن و پاتنام  -به عنوان مهمترین نظریه پردازان سرمایه اجتمـاعی -
برای سنجش سرمایه اجتماعی در ایران به چهار نماگر مهم اعتماد ،روابط اجتماعی ،رفتارهای نوع دوسـتانه و مشـارکت
(سیاسی و اجتماعی) اشاره کرده و نتیجه گرفته است که با وجود آمارهای موجود در کشور ،نماگرهای سرمایه اجتمـاعی
در ایران امروز ،گویای وضعیتی نامطلوب در سرمایه اجتماعی ایران است .در امر مفهوم سازی سرمایه اجتماعی در ایران،
پییران و همکاران ( )1032ابعاد سرمایه اجتماعی را شامل :ویژگیهای گروه ،هنجارهای تعمیم یافته ،با هم بودن ،حشـر
و نشر اجتماعی روزانه ،وصل بودن محلهای و داوطلبیگرایی و اعتماد دانستهاند .گراوند و سـلیمیان ( )1021در مقالـهای
تحت عنوان بررسی میزان سرمایه اجتماعی در بافتهای فرسوده(محله  07متری جی واقع در منطقه  2شهرداری تهـران)
با انجام مطالعه بر روی  012نفر از خانوارهای ساکن در محله سی متری جی ،میزان سرمایه اجتماعی در این محدوده را
سنجیدندکه نتایج این مطالعه نشان داد سرمایه اجتماعی خانوارها در سطح پایینی بوده اسـت و سـاکنان احسـاس تعلـق
چندانی به محل زندگی خود ندارند .همچنین در بین  11گروه اجتماعی مختلف ،میزان اعتماد مردم به روحانیون مساجد
یا متولی امامزاده پلیس و نیروی انتظامی و هیئتهای مذهبی بیشتر از دیگران بوده است .بلک و کاهایاشی در پژوهشی
با عنوان کنشهای متقابل فضایی و اجتماعی :کیفیت زندگی ،سرمایه اجتمـاعی و شـبکههـای اجتمـاعی ،دسـتاوردهای
نظری و ماحصل تالشهای تجربیشان را در قالب مدلسازی مدونی ،ارائه کردهاند .هدف این ،مـدل سـازی ،رسـیدن بـه
الگویی مناسب به منظور ارزیابی صحیح جنبههای درونزای فرآیند شهری شدن با تأکید بر نقـش سـرمایه اجتمـاعی بـه
عنوان پشتوانه کنشهای متقابل و شبکههای اجتماعی به عنوان بستر بروز و ظهور سرمایه های اجتماعی بوده است .در
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مورد ارتباط بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی ،تأکید نویسندگان بیشتر بر جنبههای غیر مادی کیفیت زندگی بـوده
است .بر اساس بخشی از نتایج ارائه شده در این مقاله ،توجه به جایگاه مهم سالمندان (در جامعه ژاپن) به عنوان مرکز
ثقل شبکههای اجتماعی و دارندگان سطح باالی سرمایه اجتماعی در تعیین و ارزیابی صحیح سطح کیفیت زندگی مورد
تأکید قرار گرفته است (نوغانی و همکاران.)1030 ،
با توجه به موضوع تحقیق در این بخش ،مرور مختصری بر ابعاد نظری سـرمایه اجتمـاعی و کارکردهـای آن خـواهیم
داشت .به طور کلی در میان جامعه شناسان و اقتصاد دانان بیشتر از همه پییر بوردیو و جیمز کلمن به سرمایه اجتماعی
پرداختهاند (مالحسنی .)01 :1031 ،کلمن مفهوم سرمایۀ اجتماعی را وارد حوزة جامعه شناسـی کـرد و آن را بـه عنـوان
مفهومی علمی ،به پژوهشهای اجتماعی معرفی میکند.
ناکارآمدی و کاهش کارایی یک بافت نسبت به کارآمدی سایر بافتهای شهری است که به سبب قدمت و یا فقدان
برنامه توسعه و نظارت فنی بر شکل گیری آن بافت به وجود میآید .وقوع فرسودگی موجب بی سازمانی ،عدم تعادل،
عدم تناسب فضاهای شهری گردیده و به زدودن خاطرات جمعی و اموال میان شهری گذشته کمک میکند این عامل با
کاهش عمر نسبتاً کم و بیش سریع ،باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر میگردد (شریفی نسب و کالبی.)119 :1031 ،
به یقین در هیچ شهر ایرانی بزرگ و پیچیده ای نیست که چندین بافت فرسوده در درون و حاشیه شهر وجود نداشته باشد.
با رشد سریع شهرنشینی در دهه  1027پدیده بافت جدید شهر شکل گرفت .در این زمان بافت قدیم مطرح گردید و به
طور دقیق تر از  1007به بعد عنوان بافت قدیم در مقابل بافت جدید قرار گرفت .دخالت نکردن در این بافتها ،آنها را
در درون خودشان محکوم به فرسودگی کرد .تاکنون هیچ برنامهای برای این بافتها وجود نداشته و روند رو به گسترش
این بافتها ،ضرورت برنامهریزی برای نوسازی و بهسازی آنها را مطرح میکند (حسینی به نقل از بوچانی:)19 :1030 ،
 ارتقاء بهرهوری شهر :به معنی استفاده از همه منابع و امکانات به نفع توسعه شهر. جلوگیری از توسعه افقی شهر :با توجه به گسترش روزافزون شهرها هر روزه بیشتر با توسعه افقی شهر و طبعاًفرسودگی بیشتر بافتها مواجهیم که دخالت در ساختار آنها را گریزناپذیر میکند.
 مقاوم سازی در مقابل زلزله های احتمالی لزوم پاسخ گویی مدیریت :مدیریت شهری با توجه به اینکه ارتباطی مستقیم با زندگی روزمره مردم دارد تأثیر زیادی برنگرش مردم نسبت به مدیریت کالن کشور میگذارد.
 پیشگیری از جابجایی بی رویه جمعیت :با توجه به فرسودگی بافت و جلوگیری از متروکه شدن آنها و به طور کلیمدیریت مهاجرت مداخله در بافتهای فرسوده ضروری به نظر میرسد.
 ایجاد عدالت اجتماعی ،مقابله با فقر ،خدمت رسانی مطلوب شهری و ( ...حسینی.)12 :1030 ،انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران ،نیازهایش را بر طرف میسازد وگذران امور میکند .تأثیر این کنشهای
متقابل و نقش آنها تا حدی است که حذف آن ،زندگی را ناممکن میسازد .در این میان ،دانشمندان علوم اجتماعی با
نگرشی کنجکاوانه در جوامع ،به شناسایی این کنشها پرداخته و به مجموعه عواملی پی بردهاند که آنرا سرمایه
اجتماعی نامیدهاند .منظور از سرمایه اجتماعی ،سرمایه و منابعی است که افراد و گروهها از طریق پیوند با یکدیگر (و نوع
این ارتباطات) میتوانند به دست آورند (بوردیو 1231 ،؛ کلمن 1233 ،؛ پاتنام.)1220 ،
سرمایه اجتماعی در برگیرندة مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و کمک و یاری میان اعضای یک گروه یا یک
جامعه است که نظام هدفمندی را شکل میدهد و آن را به سوی دستیابی به هدفی ارزشمند هدایت میکند .از این رو
شناخت عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی میتواند به افزایش عملکرد اجتماعی و اقتصادی افراد در
جوامع کمک کند .در واقع سرمایه اجتماعی ،هم افزایی به وجود آمدة ناشی از تعامالت اجتماعی ،در قالب ساختاری
خاص و تعریف شده است؛ به گونهای که تجمیع توانمندیهای فردی ،شکلی از توانمندی جمعی را ایجاد کند که
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ماهیتی فراگیرتر و مؤثرتر از نوع فردی آن داشته باشد .از این رو میتوان به سرمایه اجتماعی به دلیل وجود طیف
گستردهای از توانمندیهای نهفته در آن ،به عنوان یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه جوامع (به ویژه توسعه
اقتصادی) نگریست ،امری که شاید اقتصاد دانان کالسیک هرگز تصورش را هم نمیکردند .در عرصه عمومی ،ساختار
روابط به گونهای اجتماعی رقم میخورد .وجود سازمانهای غیردولتی که خارج از ساختار دولت هستند ،باعث میشود تا
تودههای جمعی مردم بتوانند به صورت خودجوش ارتباطی متقابل و مؤثر بین خود و دولت بنا کنند .این ارتباط متقابل
که به صورت افقی (در میان اقشار مختلف) و عمودی (بین مردم و دولت) وجود دارد ،تنها به واسطه وجود جامعه مدنی
رقم می خورد .این ارتباط همان سرمایهای است که در بستر اجتماعی مستتر است و میتوان گفت یکی از دستاوردهای
سرمایه اجتماعی ،جامعه مدنی است (عالی پور و اسماعیلی.)2 :1021 ،
سـابـاتـینی به نقل از دورالف اشاره میکند که ادبیات تجربی سـرمایه اجتماعی ،مملو از تعاریف مبهم ،سنجش ضعیف
دادهها ،فقدان شرایط مقایسـه پذیری و اطالعات الزم برای پذیرش صحت ادعاهای مطـرح شده است (Sabatini,
) .2005 :5در زمینه بررسى ابعاد سرمایه اجتماعى پژوهشهاى بسیارى انجام شده است که برخى از آنها با روش-
هاى آمارى و برخى دیگر با بررسىهاى نظرى این ابعاد را مشخص کرده است .پوتنام در کتاب بولینگ تک نفره طیفى
مرکب براى سنجش سرمایه اجتماعى ارایه داد که داراى چهارده پرسش جداگانه درباره فعالیتهاى انجمنى رسمى و
غیررسمى و میزان اعتماد بود (پوتنام )9777 ،الگوى دیگرى در ایرلند شمالی ارائه شده که براساس اولویتهاى
سیاستگذارى دولت است و داراى چهار سطح فردى تا مدنى است و داراى چهارده شاخص است (موریسی و مک
گین .)9-07 :9771 ،تحلیلى که در سال  9771روى پیمایشهاى اصلى انجام شده در بریتانیا انجام شد ،هجده شاخص
را پیشنهاد میکند که هر یک عنصرى از سرمایه اجتماعى است .این پیمایشها شامل پیمایش جرم بریتانیا ،پیمایش
پانل خانوارهاى بریتانیایى و پیمایش استفاده از زمان در بریتانیا است (هارپر .)13-12 :9771 ،به تشخیص سازمان
همکارى اقتصادى و توسعه ،در فقدان مجموعه جامعترى از شاخصهای اعتماد میتواند مناسب باشد (:9771 ،OECD
ط  .)92اندازه گیرى اعتماد ،سر راست است .از سال  ،1231در پیمایش جهانى ارزشها ،به نظارت ران اینگلهارت ،چند
پرسش درباره اعتماد پرسیده مىشود از جمله"آیا میتوان گفت مردم قابل اعتمادند یا اینکه باید در برخورد با آنها
محتاط بود؟" پاسخ ها چنین دسته بندى شدهاند :به بیشتر مردم میتوان اعتماد کرد؛ باید بسیار محتاط بود؛ نمیدانم
(پیمایش ارزشها.)2000 ،
در سال ،1222-21در میان کشورهاى سازمان همکارى اقتصادى و توسعه براساس این سنجه ،نروژ داراى بیشترین
اعتماد ( 0/12درصد) و ترکیه دارای کمترین اعتماد ( 2/1درصد) بود .بریتانیا هم در میانه ( 01درصد) قرار داشت.
( :9771 ،OECDط  .)99بیشتر پژوهشگران اعتماد را جزئی از سرمایه اجتماعى دانستهاند .نوریس ( )9772ابعاد زیر را
براى سرمایه اجتماعى معرفى کرده است:
 مشارکت اجتماعى شبکههاى اجتماعى و حمایت مشارکت مدنى اعتماد و عمل متقابلبریانت و نوریس ( )9779نیز این ابعاد را شرح زیر براى سرمایه اجتماعى ذکر کردهاند:
 مشارکت اجتماعى ،تعهد اجتماعى و التزام میزان توانمندى (که همان کنترل و خودکارایى است) احساس عضویت در اجتماع -شبکههاى اجتماعى ،حمایت اجتماعى و کنش متقابل اجتماعى
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 اعتماد ،عمل متقابل و همبستگى اجتماعىجدول  .5مقایسه ابعاد سرمایه اجتماعی در پژوهشهای مختلف
ابعاد سرمایه
اجتماعی

پژوهشها
ارزشهای

نیو ساوت

بارومتر سرمایه

شاخص سالمت

جهانی

ولز

اجتماعی

ملی

شامل اعتماد نهادی
(حکومت)

اعتماد





نهادی

عضویت در
انجمنها/مشارکت
در اجتماع محلی
فعال بودن در زمینه
اجتماعی
جرم و امنیت



ارتباطات محلی



روابط عمودی

ارتباطات خانوادگی
و دوستانه



روابط عمودی

تحمل گوناگونی





عمل متقابل





تعهد سیاسی
رفاه ذهنی





روابط افقی



کنترل اجتماعی



GSCS

اعتماد ،شامل
اعتماد نهادی

در بعد ویژگیهای گروهی
قرار دارد.
توانمندسازی




طالق /نرخ تولدهای
بدون ازدواج



(نتایج)
تقاضای کمک

مردم آمیزی روزمره

(نتایج)
در بعد اعتماد هنجارهای
تعمیم یافته قرار دارد
(نتایج)


منبع :ناریان و کسیدی9771 ،

با توجه به وسعت دامنهی شاخصهای سرمایه اجتماعی که اکثر نظریه پردازان و محققان ،شاخصهای متفاوتی بـرای
سنجش سرمایهی اجتماعی به کار میبرند ،در اینجا فقط به شاخصهای مورد استفاده در این تحقیـق بـرای بررسـی و
سنجش سطح سرمایه اجتماعی پاسخگویان اشاره میشود:
 مشارکت اجتماعی :وجود شبکههای مشارکت بعنوان حوزههای تولید کننده سرمایه اجتماعی بعدی است کهبیشترین توجه را در ادبیات نوسازی و توسعه سیاسی به این حوزه معطوف کرده است .هدف از بکارگیری عبارت
حوزههای تولید کننده سرمایه اجتماعی برای نشان دادن این حقیقت است که همه حوزهها از نظر تئوریک ،برای تولید
سرمایه اجتماعی صالحیت ندارند .تنها حوزههایی که به صورت داوطلبانه و آزاد و خودجوش شکل گرفته باشند تولید
کننده سرمایه اجتماعی هستند .وجود شبکههای مشارکت اجتماعی در هر جامعهای بیانگر میزان سرمایه اجتماعی آن
میباشد .هرچقدر شبکههای مشارکت در یک جامعهای گستردهتر باشد سرمایه اجتماعی غنیتر است (اخترمحققی،
 .)00-09 :1032مشارکت مردم در فعالیتهای برنامهریزی و توسعه اجتماعی سبب ایجاد و ارتقای حس مسئولیت
اجتماعی در افراد جامعه میگردد و آنان احساس تعلق بیشتری به جامعه خود مینمایند .مشارکت مردم در فعالیتهای
اجتماعی سبب ایجاد روح تعاون و همکاری در مردم میشود .بیشتر مردم در قبال فضـاها و عـرصههای عمومی احساس
مسئولیت چندانی نمیکـنند و آنها را متعلق به خود نمیدانند .در حالی که مشـارکت عمومی یک حس واقعی و اصیل
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مسئـولیت جمعـی است و حس وابستگی به جامعه را خلق مینماید و این امـر به نوبه خود سـبب درگیر شدن فعاالنه
مردم در مشارکت و اجرای طرحها میگردد .دلیل این امر را میتوان در این مسئله جستجو کرد که مشارکت مردم در
تهیه طرحها و برنامهها ،حسی از مالکیت در قبال آن طرح یا برنامه در آنان ایجاد میکند (مروتی و لطیفی.)120 :1027،
 اعتماد اجتماعی :اعتماد نوعی کنش فردی است که در تعامالت و روابط اجتماعی بخصوص روابط اجتماعی از نوعافقی نمود پیدا میکند .ایجاد اعتماد در روابط اجتماعی ناشی از دوستیها و شناخت افراد متعامل از یکدیگر است و این
یعنی انتظار عمل صادقانه از طرف متعامل مقابل و التزام افراد به عدم نقض این اعتماد .اعتماد اجتماعی دو جزء اساسی
دارد :نخست ،اعتماد بین فردی و بین گروهی .بدین معنا که افراد یک اجتماع یکدیگر را و اعضای گروههای اجتماعی
نیز همدیگر را مفید ،صادق و با انصاف دانسته و با این دیدگاه با هم در تعامل باشند .و دوم ،اعتماد نهادی است یعنی
مقبولیت ،کارایی و محبوبیت دولت در بین مردم جامعه (انتظار یزدی.)3 :1030 ،
 انسجام اجتماعی :انسجام اجتماعی ،داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد و حاصل پذیرش ودرونی نمودن نظام ارزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی (احساس ما کردن) و نیز وجود تراکمی از تعامل
در میان افراد آن جامعه است (خیراله پور.)21:1030 ،
 احساس تعلق به جامعه :میزان تعلق فرد به جامعه یکی از اصلی ترین نیازهای بشری است که فرد خود را جزییاز یک جامعه بداند .از نــظر آدلر نــیز احــساس تعــلق به جامعــه به معنای میل به تعلق و جزیی از یک گروه بودن
است (پور افکاری.)000 :1000،
آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزده از علوم زیستی اخذ شده و به معنی علمی است که برای
مطالعه و ریشه یابی بی نظمیهای اجتماعی به کار میرود .این رشته علمی در قرن بیستم تکمل پیدا کرد و جامعه
همانند یک کالبد زیستی تلقی شد و موضوعات اجتماعی مانند موضوعات علوم زیستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
(خاکپور و پیری .)12 :1039 ،اصطالح سرمایه اجتماعی نخستین بار قبل از سال 1211م ،توسط هانی فان از دانشگاه
ویرجینیای غربی مطرح شد (پیری .)19 :1039 ،اما علیرغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال  1217که توسط
جین جاکوب در برنامهریزی شهری به کار برده شد ،شکل جدی به خود نگرفت (الوانی و سیدنقوی .)9 :1030 ،جین
جاکوب این مفهوم را در اثر خود با عنوان مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا به کار برده است .وی توضیح داده بود
که شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومههای قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل
میدهند و در مورد حفظ نظافت ،کاهش جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات کیفیت زندگی ،در مقایسه با نهادهای
رسمی مانند پلیس مسئولیت بیشتری از خود نمایش میدهند.
محله خواهر امام شهر رشت یکی از محالت قدیمی و فرسوده این شهر میباشد که در بافت مرکزی و نزدیک بازار
اصلی آن قرار دارد .وجه تسمیه این محدوده به علّت قرارگیری حرم خواهر امام رضا (ع) در مرکز محله است .وجود
چندین مسجد ،تکایا و حرم خواهر امام رضا (ع) سبب شده است که نقش فرهنگی و مذهبی محله تقویت شود و به یکی
از کانونهای اصلی مذهبی شهر رشت تبدیل گردد .وجود واحدهای تجاری در مقیاس ناحیهای و شهری که عمده آنها
به خرید و فروش وسایل دست دوم و عمدهفروشی لوازم منزل مشغول هستند نشان دهنده پویایی و نقش و کارکرد محله
در سطح شهر می باشد .با توجه به آنچه ذکر شد نیاز به حفظ ،نوسازی ،بهسازی و جلوگیری از فرسودگی بیشتر این بافت
ارزشمند احساس میشود .از طرفی با توجه به ترکیب جمعیتی مناسب و باال بودن میزان باالی جمعیت باسواد در سطح
مــحله میتوان نتیجه گرفت با شناخت کامل ابعاد اجتماعی و فرهنگی ساکنان محله و اعمال راهحلهایی جهت باال
بردن سطح مشارکت میتوان میزان تمایل به نوسازی در ساکنین را افزایش و بافت را از فرسودگی بیشتر نجات داد.
براین اساس پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سوالهای زیر است:
 -شاخصهای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی محله خواهر امام چیست؟
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 آیا میتوان با مثبت کردن شاخصهای اجتماعی فرهنگی روند فرسودگی را کاهش داد؟ -آیا بهبود این شاخصها بر میزان همکاری مردم در نوسازی و بهسازی محله تاثیرگذار است؟

روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر از نظر دستهبندی تحقیقات برحسب هـدف یک تحقیق کاربردی محسـوب میشود و از لحاظ
دستهبندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری دادهها پیمایشی -توصیفی و پیمایشی -تحلیلی است .روش مطالعه نیز
اسنادی ،تحلیلی ،برداشت میدانی است .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش استفاده از منابع آماری ،کتابخانهای،
اینترنتی و مطالعه پیمایشی از طریق پرسشنامه میباشد .به منظور شناسایی شاخصهای تأثیرگذار بر فرسودگی کالبدی
بافتهای فرسوده و ارتباط این شاخصها با یکدیگر و تأثیر آن بر تمایل به نوسازی ساکنان بافت ،ابتدا حجم نمونه مورد
نیاز توسط فرمول کوکران محاسبه گردید و سپس تعداد  973پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده در محدوده
مورد مطالعه که جامعه هدف را تشکیل میدهند توزیع شد .بعد ازجمعآوری و کدگذاری پرسشنامهها دادهها وارد نرمافزار
آماری  SPSSشدا و خروجیهای الزم استخراج گردید .سپس با استفاده از روش آمار استنباطی شامل روش تی
استیودنت میزان انسجام اجتماعی در بافت مشخص گردید و با روشهای گاما و دی سامرز ارتباط بین شاخصهای
اجتماعی و فرهنگی و روند فرسودگی مشخص گردید .نتیجه کار نشان میدهد بین متغیرهای بررسی شده و فرسودگی
کالبدی محله خواهر امام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

محدوده مورد مطالعه
محله خواهر امام در ناحیه  0منطقه  9شهرداری رشت قرار دارد .این محدوده از قدیمی ترین نقاط شهر رشت و بخشی
از محدوده بافت فرسوده مرکزی آن محسوب میشود .قرارگیری حرم خواهر امام رضا (ع) از ویژگیهای شاخص محله
است .از طرف دیگر نزدیکی به خیابان شریعتی ،خیابان تجاری و پرتردد مطهری و بازار شهر رشت تأثیر به سزایی در
وجود و پویایی کاربریهای تجاری پیرامونی حرم دارد که بیشتر آنها به خرید و فروش وسایل دست دوم و عمده
فروشی لوازم منزل مشغول میباشند .به علت وجود کاربری تجاری در گذرهای اصلی ،گرههایی جهت گرد هم آمدن
ساکنین و برقراری ارتباط میان آنها به وجود آمده است که این اتفاق یکی از نکات مثبت محله است .زیرا بدین طریق
مردم از حال همدیگر آگاه و از مشکالت روزمره ساکنین باخبر میشوند .شاخصه دیگر این محله وجود رودخانه زرجوب،
بزرگترین رودخانه شهر رشت در شرق آن است .از نقاط ضعف محله میتوان به وجود کوچههای تنگ ،بن بست با نفوذ
پذیری محدود و قدمت باالی ابنیه اشاره کرد .تعدد وج ود مراکز مذهبی در این محله مانند بقعه خواهر امام ،مسجد
سوخته تکیه ،مسجد حاج سمیع ،مسجد امام جعفر صادق (ع) موجب شده که نقش فرهنگی و مذهبی آن در سطح استان
تقویت شود به طوری که در مراسم عزاداری مانند تاسوعا و عاشورای حسینی این محله مکان جمع شدن دستهها و
هیأتهای عزاداری از نقاط مختلف میباشد .از دیگر نقاط قوت محله وجود ابنیه تاریخی با ارزش کالبدی میباشد .بر پایه
نتایج سرشماری سال  1027شهر رشت  102هزار و  221نفر جمعیت داشته است .بر اساس همین سرشماری ،جمعیت
منطقه دو  30هزار و  997نفر و جمعیت محدوده مورد مطالعه  9129نفر بوده است که تعداد  1991نفر از جمعیت 9129
نفری محدوده موردمطالعه را مردان و  1911نفر را زنان تشکیل دادهاند .الزم به ذکر است که با وجود فرسودگی کالبدی،
این محله توانسته ساکنان اصلی و قدیمی خود را حفظ نماید .به طوری که آمار مهاجرت به این محله در  17ساله
 1002-1032حدود  19درصد بوده است و هنوز دچار معضل تغییر در ترکیب جمعیت به معنای ترک ساکنین اصلی و
جایگزینی اقشار کمدرآمد نشده است (مرکز آمار ایران.)1027 ،
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شکل  .5موقعیت محله خواهر امام در شهر رشت
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(منبع :شهرداری رشت)1029 ،

یافتهها و بحث
در این پژوهش ابتدا یک پرسشنامه طراحی گردید و آسیبها و شاخصهای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر
فرسودگی محلههای شهری که عمده آن به علت نبود سرمایه اجتماعی در این بافتها میباشد از طریق کتب و مقاالت
و گزارشات انجام گرفته در این زمینه مشخص شد و سوالهای براساس سنجش میزان سرمایه اجتماعی در این محلهها
مطرح گردید .شاخصهای اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار برتمایل ساکنان به نوسازی وکاهش فرسودگی محلههای
شهری که شناسایی شدند عبارتند از:
 .1احساس تعلق ساکنان به محیط زندگی خویش
 .9اعتماد اجتماعی شامل اعتماد میان ساکنان و اعتماد بین ساکنان و متولیان طرحها
 .0پیوند اجتماعی بین ساکنین
 .9میزان مشارکت پذیری
 .2آسیبهای اجتماعی
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 سنجش میزان سرمایه اجتماعی موجود دربافت فرسوده .5شاخص میزان تعلق به محله
در این پژوهش محقق  9نوع سؤال متفاوت برای سنجش میزان تعلق خاطر ساکنان محله در پرسشنامه مطرح نمود که
در زیر پاسخ  9سؤال مورد بررسی قرار میگیرد.
 میزان تعلق خاطر پاسخگویان به محلهدادههای بدست آمده از بررسی پیمایشی حاکی از آن است که از بین  973خانوار مورد بررسی در این پژوهش 91/0
درصد از ساکنین دارای تعلق خاطر باال به این محله هستند و  3/9درصد آنها هیچ گونه تعلق خاطری به محله ندارند و
مابقی پاسخگویان در حال حاضر از محـله خود ناراضـی نبودند ولی در صورت فراهم شدن شرایط بهتر از این محـله
میرفتند .بسیاری از آنها دلیل تمایل به ترک محله را اینگونه ابراز داشتند که انسان همواره در پی پیشرفت است.
 نوع واکنش پاسخگویان به دخالت بیگانگان در امور محلهنتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد  90/1درصد ساکنین نسبت به دخالت بیگانگان در امور محله اعتراض میکنند
و بیشتر ساکنین در این مورد اظهارنظر نمیکنند .در نتیجه با توجه به کمتر بودن احساس تعلق پاسخگویان از حد متوسط
میتوان گفت یکی از علل اجتماعی تأثیرگذار بر فرسودگی محله خواهر امام پایین بودن میزان تعلق خاطر ساکنین به
محله میباشد.
 .1شاخص اعتماد اجتماعی
در این پژوهش در جهت سنجش اعتماد اجتماعی ساکنین محله دو نوع پرسش متفاوت در پرسشنامه ذکر شد و دو
جزء اساسی اعتماد اجتماعی :نخست اعتماد بین فردی و گروهی و دوم اعتماد نهادی یعنی مقبولیت ،کارایی و محبوبیت
دولت در بین مردم جامعه ،مورد سنجش قرار گرفت (انتظار.)3 :1030 ،
 میزان اعتماد مردم به گروههای اجتماعینتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورت بروز اختالف بین ساکنین محله  17/1درصد از پاسخگویان جهت رفع
اختالفات به گروههای محلی مراجعه میکنند و این نشان دهنده اعتماداجتماعی باال از نوع بین فردی و گروهی بین
ساکنین محله میباشد.
 میزان اعتماد پاسخگویان به عملکرد مسئولین شهری مانند شهرداری و شورای شهردر این سؤال میزان اعتماد پاسخگویان نسبت به عملکرد مسئولین شهری مورد سؤال قرار گرفت و نتایج پاسخها حاکی
از آن است که میزان اعتماد  9/3درصد از پاسخگویان به مسئولین شهری خیلی زیاد و زیاد 13/0،درصد متوسط03/2 ،
درصد کم و خیلی کم میباشد .که این امر نشان دهنده پایین بودن اعتماد اجتماعی از نوع دوم در سطح محله میباشد.
در نتیجه با توجه به کمتر بودن میزان اعتماد اجتماعی ساکنان از سطح متوسط میتوان گفت یکی دیگر از علل اجتماعی
و فرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی محله خواهر امام پایین بودن اعتماد اجتماعی از نوع دوم در محله میباشد.
 .4شاخص پیوند اجتماعی
در این پژوهش  19شاخص مختلف در مورد میزان تکیه خانوارها به همسایگان در غالب  19مؤلفه در پرسشنامه مورد
سنجش قرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )1آمده است.
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جدول  .1نتایج رتبه بندی میزان تکیه خانوارها به سایر ساکنان محله
میانگین رتبهای

پیوند اجتماعی
میانجیگری یا وساطت بین همسایگان

9/90

برپایی مراسم خانوادگی نظیر عروسی و مهمانی

2/23

قرض گرفتن وسایل خانه

17/03

قرض دادن پول

9/02

کمک به همسایگان در صورت نیاز به فوریتهای پزشکی

9/20

قرض گرفتن پول

2/09

سپردن کودکان در مواقع ضروری

3/20

نگه داری از کودکان در مواقع ضروری

1/72

سفارش و ضمانت جهت پیدا کردن شغل برای همسایگان

1/99

قرض دادن وسیله نقلیه

0/91

قرض گرفتن وسیله نقلیه

1/17

سپردن کلید به همسایگان جهت ترک منزل

17/92

با توجه به میانگین رتبهای بین متغیرهای پیوند اجتماعی ،متغیرهای قرض گرفتن وسایل خانه و سپردن کلید به
همسایگان در صورت ترک منزل که عامل مهمی جهت نشان دادن میزان اعتماد همسایگان به یکدیگر میباشد ،دارای
باالترین رتبه هستند.
در بررسی این موضوع که پیوند اجتماعی ساکنان بافت فرسوده خواهر امام تا چه حد است؟ فرض صفر و مقابل به زبان
آماری به صورت زیر مطرح میشود.
فرض صفر :میزان پیوند اجتماعی ساکنان محدوده در سطح متوسط به پایینی است.
فرض مقابل :میزان پیوند اجتماعی ساکنان محدوده در سطح زیادی است.
جدول  .4نتایج آزمون  tاستیودنت تک نمونهای در مورد میزان پیوند اجتماعی
شاخص

میانگین

انحراف
معیار

مقدار آماره
t

درجه
آزادی

مقدار تی
جدول

معیار تصمیم
()Sig

نتیجه آزمون

پیوند اجتماعی

9/312

1/013

-1/901

970

1/192

7/129

قبول فرض صفر

با مقایسه آماره آزمون با مقدار به دست آمده از جدول توزیع احتمال  tاستیودنت در سطح اطمینان  22درصد ،مشـاهده
میشــود که چون مقادیر آماره آزمــون محاسـبه شده ( )-1/901از مقدار  tجدول  T 0.05,207 =1/19کوچکتر اسـت،
لذا دادهها شواهد کافی برای رد فرض صفر را نشان نمیدهد همچنین با توجه بـه اینکـه مقـدار معیـار تصـمیم ()7/129
بزرگتر از  7/72میباشد بنابراین فرض صفر با اطمینان  22درصد پذیرفته میشود .قبول فرض صفر بـدین معناسـت کـه
پیوند اجتماعی ساکنان محدوده در سطح متوسط به پایینی است b .در نتیجه با توجه به کمتر بودن میزان پیوند اجتماعی
ساکنان از سطح متوسط می توان گفت یکی دیگر از علل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی محلـه خـواهر امـام
پایین بودن میزان پیوند اجتماعی در محله میباشد.
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 .3شاخص مشارکت پذیری
در این تحقیق در جهت سنجش میزان تمایل به مشارکت در جهت نوسازی محله  9پرسش به گونههای مختلف در
پرسشنامه ذکر شد که در زیر به تحلیل آنها پردخته میشود.
 میزان عضویت پاسخگویان در گروههای محلی :دادههای بدست آمده از بررسی پیمایشی حاکی از آن است که 12/9درصد از پاسخگویان در هیأت مذهبی 0/9 ،درصد در صندوق قرضالحسنه 3/0 ،درصد در صندوق کمک به نیازمندان،
 19/9درصد در تیم ورزشی محله عضو میباشند و  29/0درصد از پاسخگویان در هیچ یک از گروههای رسمی محله
عضویت ندارند .به علّت بافت مذهبی محله و وجود بقعه خواهر امام رضا (ع) و چندین مسجد و تکیه و مرکزیت عزاداری
شهر رشت در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی ،ساکنین بیشتر تمایل دارند در گروههای مذهبی عضویت یابند اما آنچه
در نتایج پرسشنامه بر میآید  29/0درصد از پاسخگویان در هیچ یک از گروههای رسمی محله عضویت ندارند.
 تمایل پاسخگویان به همکاری با شهرداری در جهت نوسازی محله :نتایج نشان میدهد که  11/3درصد از پاسخگویانتمایل به مشارکت و همکاری مالی با شهرداری هر چقدر که الزم باشد را دارند 19/9 .درصد از پاسخگویان حاضر به
همکاری تا مبلغ  277/777ریال 3/0 ،درصد پاسخگویان تا مبلغ  9/777/777ریال و  1/2درصد از پاسخگویان تمایل به
همکاری با شهرداری تا مبلغ  17/777/777ریال را دارند و  23/9درصد آن ها حاضر نیستند هیچگونه وجهی را جهت
نوسازی محله به شهرداری بپردازند.
 میزان تمایل پاسخگویان به تجمیع پالکهایشان با پالک مجاور :نتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد که 90/2درصد از پاسخـگویان تمایل به تجمیع امالکشان با پالکهای مجاور و داشتن یک آپارتمان مشترک با واحدهای مستقل
اما بزرگتر دارند و اظهار داشتند که با این موضوع کامالً موافق هستند و  10/2درصد نظری در این زمینه ندارند19/1 ،
درصد مخالف و کامالً مخالف با این موضوع میباشند.
 نظر پاسخگویان در مورد میزان تنش ناشی از زندگی آپارتماننشینی :نتایج پژوهش حاکی از آن است  22/0درصد ازپاسخگویان معتقدند که زندگی در آپارتمان سبب تنش خیلی زیاد و زیاد بین ساکنان میشود و در نتیجه تمایلی به
مشارکت جهت آپارتمان سازی نشان نمیدهند 97،درصد معتقدند زندگی در آپارتمان سبب تنش کم و خیلی کم میان
ساکنان میشود و  9/0درصد پاسخگویان بیان داشتند که زندگی در آپارتمان اصالً سبب تنش میان همسایگان نمیشود.
با توجه به آنچه در  9سوال باال مورد بررسی قرار گرفت و کم تر بودن میزان مشارکت از سطح متوسط میتوان اظهار
داشت یکی دیگر از دالیل اجتماعی و تأثیرگذار بر فرسودگی کالبدی محله پایین بودن سطح مشارکت و تمایل به آن در
بین ساکنان بافت است .با توجه به تحلیلهای انجام شده مشخص گردید که میزان احساس تعلق ساکنان به محله،
اعتماد اجتماعی ،پیوند اجتماعی و مشارکت در بافت مورد مطالعه کمتر از سطح متوسط میباشد .لذا میتوان اظهار داشت
دلیل فرسودگی این بافت ناشی پایین بودن شاخصهای اجتماعی و فرهنگی آن است که با توجه به مشاهدات میدانی و
صحبت با ساکنین محله مشخص گردید تاکنون اقدامی در جهت باال بردن سرمایههای اجتماعی در محله توسط مسولین
صورت نپذیرفته است.
 سنجش میزان آسیبهای اجتماعی موجود دربافت فرسودهدر این پژوهش در جهت سنجش میزان آسیب اجتماعی در محله  0نوع سوال در پرسشنامـه ذکـر شـد و مهـم تـرین
آسیبهای اجتماعی موجود در بافتهای فرسوده شامل .1 :عدم امنیت .9بیکاری  .0وجـود اوبـاش و معتـادین در سـطح
محله مورد سوال قرار گرفت که در ادامه به تحلیل پاسخهای دریافت شده پرداخته میشود.
 میزان احساس عدم امنیت پاسخگویان به هنگام پیاده روی در شب در محله :نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که 13/0درصد از پاسخگویان هنگام پیادهروی در شب به طورکامل احساس امنیت میکنند 03 ،درصد از پاسخگویان به
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میزان باال 90/9 ،درصد تا حدودی 17/1 ،درصد به میزان کمی احساس امنیت میکنند .و  2/3درصد از پاسخگویان اص ً
ال
به هنگام پیادهروی در شب در محله احساس امنیت نمیکنند .ارقام باال نشان دهنده آن است که حدود  21/0درصد از
پاسخگویان هنگـام پیادهروی در شب در محله احساس امنیت میکنند.
 مشکل بیکاری در سطح محله :نتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد که  30/0درصد از پاسخگویان اظهار داشتندمشکل بیکاری در سطح محله به مقدار خیلی زیاد و زیاد وجود دارد 12/0 ،درصد این مشکل را کم و خیلی کم بیان
نمودهاند و  1درصد اظهار داشتند اصالً چنین مشکلی در محله مشاهده نمیشود.
 مشکل وجود معتادین و اوباش در سطح محله از نظر پاسخگویان :در ابتدا گفتن این مسئله ضروری است که در هنگامپرکردن پرسشنامه توسط ساکنین آنها ابراز داشتند که در این محله تعداد معتادین باال میباشد اما اوباشی در آن وجود
ندارد و یا به تعداد کم و محدود می باشند .که این امر با توجه به وجود احساس امنیت در سطح محله ثابت شده است.
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که  10/3درصد پاسخگویان وجود معتادین درسطح محله را خیلیزیاد و زیاد دانستهاند
 07/0درصد ابراز داشتند که وجود معتادین در سطح محله کم خیلی کم است و  1/2درصد بیان کردند که اصالً چنین
مشکلی در محله وجود ندارد .در نتیجه با توجه به موارد باال از آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار به فرسودگی محله خواهر
امام ،وجود مشکل بیکاری و وجود معتادین در سطح محله میباشد .اما با این وجود ،این بافت هنوز توانسته است امنیت
خود را حفظ کند آنچه از موارد باال میتوان نتیجه گرفت این است که این بافت هنوز همانند بعضی از بافتهای فرسوده
دیگر دچار مشکل ناامنی و بزهکاری نشده است و تا هنوز فرصتی است باید راه حلی برای حل این مشکل پیدا نمود.
 رابطه بین شاخصهای اجتماعی فرهنگی بافت فرسوده و کاهش فرسودگی محدوده مورد مطالعهدر این بخش به اثبات روابـط میان شاخصهای اجـتماعی فرهنگی شامل احساس تعلق ساکنین به محله ،اعتماد
اجتماعی ،پیوند اجتماعی ،مشـارکت وتمایل ساکنان به نوسـازی که بر میزان فرسودگی بافت تاثیرگذار است،
می پردازیم .در صورت وجود ارتباط معنادار میان این مؤلفهها و تمایل ساکنان به نوساری میتوان اظهار داشت با مثبت
کردن این شاخصها تمایل به نوسازی در بین ساکنان باال رفته ،در نتیجه فرسودگی کاهش مییابد.
 .5رابطه میان شاخص احساس تعلق ساکنین وتمایل به نوسازی
بر اساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین تعلق خاطر و تمایل به نوسازی رابطه معناداری وجود دارد و شدت این
رابطه بر اساس آزمون دی سامرز  7/277است .در نتیجه به علّت پایین بودن میزان تعلق خاطر ساکنان محله خواهر امام
تمایل به نوسازی در بین آنها پایین و فرسودگی در محدوده مورد مطالعــه باال میباشد.
جدول  .3تعیین رابطه بین تعلق خاطر و تمایل به نوسازی
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/277

7/777

ترتیبی

 .1رابطه میان شاخص اعتماد اجتماعی و تمایل به نوسازی
براساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین اعتماد اجتماعی و تمایل به نوسازی رابطه معناداری وجود دارد و
شدت این رابطه بر اساس آزمون دی سامرز  7/291است .به علّت باال بـودن اظهارات ساکنان محله خواهر امام مبنی بر
عدم اعتماد به عملکرد مسئولین ،در نتـیجه تمایل به نوسازی دربین ساکنان این بافت کاهش یافته و فرسودگی در سطح
محله باال میباشد.
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جدول  .1تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و تمایل به نوسازی
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/291

7/777

ترتیبی

 .4رابطه میان شاخص پیوند اجتماعی و تمایل به نوسازی
بر اساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین پیوند اجتماعی و تمایل به نوسازی رابطه معناداری وجود دارد و شدت
این رابطه بر اساس آزمون دی سامرز  7/299است .به علت پایین بودن پیوند اجتماعی کمتر از حد متوسط در بافت،
تمایل به نوسازی در بین ساکن ان کاهش یافته و فرسودگی در سطح محله خواهر امام گسترش پیدا کرده است.
جدول  .1تعیین رابطه بین پیوند اجتماعی و تمایل به نوسازی
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/299

7/777

ترتیبی

 .3رابطه میان شاخص مشارکت پدیری و تمایل به نوسازی
براساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین مشارکت و تمایل به نوسازی رابطه معناداری وجود دارد و شـدت ایـن
رابطه بر اساس آزمون دی سامرز  7/003است .لذا در این محله به علّت پایین بودن سطح مشارکت تمایـل بـه نوسـازی
پایین است که این امر سبب باال رفتن فرسودگی کالبدی محله میشود.
جدول  .1تعیین رابطه بین مشارکت و تمایل به نوسازی
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/003

7/777

ترتیبی

 رابطه بین شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بافت فرسوده مورد مطالعه و همکاری مردمدر این بخش به بررسی رابطه بین شاخصهای اجتماعی و فرهنگی محله خواهر امام و تمایل مردم به همکاری و
مشارکت میپردازیم .در صورت اثبات این رابطه میتوان بیان داشت بهبود شاخصهای اجتماعی و فرهنگی سبب باال
رفتن میزان همکاری و مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده میشود.
 .5رابطه بین تعلق خاطر و مشارکت
براساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین تعلق خاطر و مشارکت رابطه معنا داری وجود دارد و شدت این رابطه
براساس آزمون دی سامرز  7/331است .لذا در این بافت به علت پایین بودن احساس تعلق خاطر به محله ،مشارکت در
بین ساکنین برای نوساری محله نیز کم رنگ میباشد.
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جدول  .1تعیین رابطه بین تعلق خاطر و مشارکت
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/331

7/777

ترتیبی

 .1رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت
براساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت رابطه معنا داری وجود دارد و شدت این
رابطه براساس آزمون دی سامرز  7/210است .در نتیجه به علت پایین بودن میزان اعتماد اجتماعی در سطح محله میزان
مشارکت ساکنین نیز پایین میباشد.
جدول  . 3تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و مشارکت
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/210

7/777

ترتیبی

 .4رابطه بین پیوند اجتماعی و مشارکت
براساس نتایج آزمون آماری مشخص شد که بین پیوند اجتماعی و مشارکت رابطه معنا داری وجود دارد و شدت این
رابطه بر اساس آزمون دی سامرز  7/207است .در نتیجه به علت پایین بودن پیوند اجتماعی در محله خواهرامام مشارکت
ساکنین در نوسازی محله نیز کم رنگ میباشد .محله خواهر امام شهر رشت دارای آمار پایین مهاجرت ،حفظ ساکنین
اصلی و میزان باالی جمعیت باسواد در سطح محله میباشد لذا انتطار میرود که شاخصهای اجتماعی و فرهنگی در این
محله قوی باشند اما آنچه که نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد نقطه مقابل آن است و این امر نشان دهنده آن
است که عدم توجه به سرمایههای اجتماعی و استفاده نکردن از این پتانسیل در طول زمان سبب کم رنگ شدن آن و
درنتیجه افزایش فرسودگی در بافت شده است.
پس از سنجش میزان شاخصهای اجتماعی در محله به ارتباط بین این شاخصها و کاهش فرسودگی پرداخته شد و
مشخص گردید بین احساس تعلق ساکنان به محیط زندگی خویش ،اعتماد اجتماعی ،پیوند اجتماعی بین ساکنین ،میزان
مشارکت پذیری و تمایل ساکنان به نوسازی رابطه مثبت معناداری وجود دارد در نتیجه با زیاد شدن این شاخصها تمایل
به نوسازی زیاد و فرسودگی کاهش مییابد .لذا این نتیجه حاصل میشود که با تقویت سرمایه اجتماعی در محله خواهر
امام می توان از فرسودگی بیشتر این محله ارزشمند شهر رشت جلوگیری به عمل آورد.
جدول  .51تعیین رابطه بین پیوند اجتماعی و مشارکت
آزمونها

میزان

سطح معناداری

سطح سنجش

Gamma

1/77

7/777

ترتیبی

Somers’d

7/207

7/777

ترتیبی
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نتیجهگیری
با آسیبشناسی علل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرسودگی محله خواهر امام شهر رشت مشخص شد که این محله
از آسیبهای اجتماعی شامل :اعتیاد و بیکاری رنج میبرد و این در حالی است که براساس آمار بدست آمده امنیت در
محله حکمفرماست و ساکنان ابراز داشتند که اوباشگری در سطح محله وجود ندارد .بنابراین میتوان اظهار داشت محله
خواهر امام هنوز به مکانی جهت انجام جرم و جنایت تبدیل نشده است .از طرفی به علّت بافت مذهبی محله و وجود بقعه
خواهر امام رضا (ع) و چندین مسجد و تکایا ،آثاری از فساد اخالقی نیز در محله مشاهده نشد.
معموالً در بافتهای فرسوده شهری با باال رفتن آسیبهای اجتماعی در سطح محله ساکنان قدیمی انگیزه خود برای
سکونت در محله را از دست داده و به محالت بهتری مهاجرت میکنند در نتیجه منازل خود را به ساکنین جدید با سطح
درآمد پایینتر اجاره میدهند ،در این صورت سرمایهگذاران عالقه خود را برای سرمایهگذاری در حوزههای عمرانی و
ساختمانی از دست میدهند ،در نتیجه این بافتها روز به روز بیشتر دچار مشکل فرسودگی میگردند .خوشبختانه این
معضالت هنوز برای محله مورد نظر به وجود نیامده است ،زیرا این بافت با تمام مشکالت توانسته است بخش قابل
توجهی از ساکنان قدیمی خود را حفظ کند در نتیجه میتوان گفت هنوز افت اقتصادی -اجتماعی زمین و مسکن تا آن
حد نیست که ارزش سرمای ه گذاری را از دست داده باشد و ساخت و سازهای جدید در سطح محله گواه بر این مدعاست.
از جمله مهمترین شاخصهای اجتماعی که میتواند به موفقیت طرحهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کمک کند،
سرمایه اجتماعی ساکنان محله میباشد .سرمایه اجتماعی شامل سه مؤلفه مشارکت ،اعتماد و انسجام است که باال بودن
میزان این مؤلفهها میتواند به عنوان عاملی تسهیل گر در در پروژههای نوسازی و بهسازی و کمبود آن به عنوان عاملی
بازدارنده در این پروژهها عمل کند .به طوری که نتایج تحقیق نشان میدهد ،متأسفانه این سه مؤلفه در سطح محله
خواهر امام پایین میباشد.
با توجه به باال بودن جمعیت باسواد در بین ساکنین محله و همچنین ترکیب جمعیتی مناسب محله که تاکنون
دستخوش تغییرات زیاد نشده است و از طرف دیگر به علت تمایل زیاد ساکنین به نوسازی ،انتظار میرود که سرمایه
اجتماعی در این محدوده زیاد باشد .اما آنچه که از تجزیه و تحلیل پرسشنامه به دست آمد کامال عکس این انتظار بود
که نشان دهنده عدم موفقیت مدیریت شهری در استفاده درست از این قابلیتها و مدیریت صحیح آن است به طوری که
شاخص های اجتماعی و فرهنگی این بافت در طول زمان به دست فراموشی سپرده شدند و اقداماتی در جهت ساماندهی
و تقویت آن ها انجام نگرفت که نتیجه آن کم رنگ شدن سرمایه اجتماعی در این محله میباشد.
با توجه به آنچه مشخص گردید ،دلیل فرسودگی محله خواهرامام ضعیف بودن شاخصهای اجتماعی و فرهنگی و یا
همان سرمایههای اجتماعی در این محله و نپرداختن به شناسایی این شاخصها و راههای تقویت آنها در طرحهای
موضعی و موضوعی مختص این محله است .از طرفی باال بودن میزان جمعیت با سواد در محله و ترکیب اجتماعی
مناسب نشان دهنده بستر نزدیک محله به پذیرش مشارکت میباشد که با ارایه راهکارهایی میتوان میزان مشارکت را در
جهت نوسازی محله افزایش داد .در این جا سه مرحله جهت جلب مشارکت مردمی پیشنهاد میگردد:
در مرحله اول برگزاری جلسات مردمی در مساجد باحضور نمایندگان شهرداری و مجریان طرحها در خصوص شنیدن
مشکالت مردم ،مطرح شدن مشکالت موجود محله ،مشکالتی که در آینده به علت عدم نوسازی محله پیش خواهد آمد،
ایجاد فضای تعامـلی برای دریافت پیشنهادات ساکنین در مورد چگونگی طـرحهای نوسازی و بهسازی ،پیشنهاد میشود.
این جلسات باید به صورت ماهانه در محله و از طریق مجراهایی که مردم به آنها اعتماد دارند یعنی روحانیون و
معتمدین محله در مساجد تشکی ل گردد .هزینه جلسات باید توسط شهرداری و با توجه به میزان شرکت کنندگان پرداخت
گردد .زمان برگذاری این جلسات حدوداً  1ماه میانجامد.
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در مرحله دوم پس از شنیدن و جمعآوری نظرات ساکنین ،با کارشناسان جلساتی در این خصوص برگذار می شود و
طرحهای نوسازی و بهسازی از تلفیق نظرات مردم و کارشناسان به وجود میآید .تعداد  9طرح که در آن هم منافع
ساکنین و هم قوانین شهرسازی در نظر گرفته شده است ،پیشنهاد میشود و در جلساتی با مردم به اشتراک گذاشته
میشود .در نهایت آن طرحی که بیش از همه نزدیک به نظرات ساکنین و قوانین شهرسازی باشد انتخاب میگردد .در
این مرحله برای اعتماد سازی بیشتر میان مردم و مجریان طرحها باید در خصوص منافع و عایدات طرح برای متولیان
طرح و مردم شفافسازی کامل شود و جهت از بین رفتن شبهات تمام مراحل مشارکت در این طرحها مستند سازی
گردد .در مرحله آخر باید اقدا م به ایجاد دفاتر نوسازی در محله برای تسهیل روند نوسازی گردد و با مالکین جلساتی در
خصوص اخذ موافقت آن ها برای تجمیع و نوسازی امالکشان توسط تسهیل گرانی که جهت برخورد مناسب با مردم
وجلب اعتماد و مشارکت آنها قبال آموزش دیدهاند ،برگزار گردد.
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