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ABSTRACT
Objective: The worn out tissues as parts of the city that are separated from the evolutionary
cycle of life and become the focal point of the problems and inadequacies have many hidden
capacities and capabilities that, if activated, can be used as a driving force in the urban
development process. The purpose of this research is to measure the cultural-social capacities
of the worn out tissues on endogenous development in Tabriz metropolitan area.
Methods: The methodology of the research in the present study is of applied and descriptiveanalytical nature. Data collection is done by documentary-field (survey). The statistical
population of the study consisted of inhabitants of weary texture, managers, experts and
academic elites aware of urban problems in Tabriz metropolis.
Results: Findings show that the seven socio-cultural components of the research explain the
endogenous development of the worn-out tissue of Tabriz metropolis by 72%. Among the
research variables, the most influential components on endogenous development are: interest
in continuing to live in the tissue, feeling safe in the tissue, helping neighbors solve problems,
witnessing the formation of various events in the tissue and the level of participation in city
council elections. The values are 0.936, 0.936, 0.933, 0.929 and 0.921, respectively.
Conclusion: The greatest impact of existing socio-cultural components on economic, social,
environmental and physical development of worn-out tissues is 0.792, 0.760, 0.663 and 0.553,
respectively.
Keywords: Socio-Cultural Capacities, Worn Texture, Endogenous Development, Tabriz
Metropolis.
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تحلیلی بر ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی تأثیرگذارِ بافتهای فرسوده بر توسعۀ درونزا
(مطالعۀ موردی :کالنشهر تبریز)
ملیحه میرزابکی aو ،1محمّدرحیم رهنما ، bمحمّد اجزا شکوهی

c

 aدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 bاستاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
 cاستاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران

چکیده
تبیین موضوع :بافتهای فرسوده به عنوان بخشهایی از شهر که از چرخۀ تکاملی حیات آن جدا گشته و به شکل کانون
مشکالت و نارساییها درآمده ،دارای ظرفیتها و قابلیتهای نهان بسیاری هستند که اگر به فعلیت برسند میتوانند در فرایند
توسعۀ شهر به عنوان نیروی محرك استفاده شوند .از اینرو هدف این تحقیق سنجش ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی تأثیرگذار
بافتهای فرسوده بر توسعۀ درونزا در کالنشهر تبریز میباشد.
روش :روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی میباشد که برای جمعآوری
اطالعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) استفاده شده است .جامعهی آماری پژوهش شامل ساکنان بافت فرسوده ،مدیران،
کارشناسان و نخبگان دانشگاهی آگاه بر مسائل و مشکالت شهری در کالنشهر تبریز است که حجم نمونه بر اساس روش
نمونهگیری گلوله برفی  200نفر برآورد شده است.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان میدهد هفت مؤلفهی اجتماعی– فرهنگی تحقیق ،توسعه درونزای بافت فرسوده کالنشهر
تبریز را  72درصد تبیین میکنند که در بین متغیرهای تحقیق بیشترین مولفه تأثیرگذار بر توسعهی درونزا عبارت است از
عالقمندی به ادامه سکونت در بافت ،احساس امنیت در بافت ،کمک همسایگان در حل مشکالت ،شاهد شکلگیری وقایع
مختلف در بافت بودن و میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر که به ترتیب با ارزش  0/929 ،0/933 ،0/936 ،0/936و
 0/921می باشند.
نتایج :نتایج نشان می دهد بیشترین تأثیر مؤلفههای اجتماعی – فرهنگی موجود بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی
و کالبدی بافتهای فرسوده به ترتیب با ارزش  0/663 ،0/760 ،0/792و  0/553میباشد.
کلیدواژهها :ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی ،بافت فرسوده ،توسعۀ درونزا ،کالنشهر تبریز.
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مقدمه
امروزه در آغاز قرن  21بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان ،باعث شده است که وعدهی آرمانشهر مدنی و
تعالی انسان از طریق همکاری شرکتها ،دولتها و مردم در جوامع سرمایهداری غرب ،به نتیجه نرسد و در بلوك شرق نیز
وعده های ایدئولوژی کمونیسم در کسب جهان مادی و معنوی ،در عمل توهمی بیش نبوده است (زیاری و همکاران،
 .)418:1388در کشور ما نیز علیرغم وجود نظام برنامهریزی و شعارهای عدالتخواهانه مبنی بر فقرزدایی و برابری
گروههای انسانی ،هنوز معنای برابری ،عدالت و آمایش انسانی فراهم نشده و مدینهی فاضلهی منظور ،استقرار نیافته است.
ظهور و رشد بافت فرسوده و ناسالم از بارزترین نتایج این روند میباشد که " تجلی نابرابری فضایی در توزیع امکانات و
فراموشی ساکنین این اجتماعات توسط برنامهریزان است" .این محالت بارزترین شکل توسعهی درهم و بیقوارهی شهرها
میباشند (فرید )162:1390 ،و کم و بیش در تمام نقاط دنیا به خصوص کشورهای در حالتوسعه به چشم میخورد که
یکی از مهمترین شاخصههای آن ،کیفیت نازل سالمت زیست ساکنین دردمند آن است .چنین بافتی ،در فرآیند زمانی
طوالنی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصرهی تکنولوژی عصرحاضر و توسعهی شهری جدید گرفتار شده
است(جهانشاهی .)22 :1382 ،اگرچه این بافت در گذشته به مقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسلهمراتبی
بوده ولی امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آنگونه که باید و شاید نمیتواند جوابگوی نیاز
ساکنین خود باشد .زندگی در چنین مکان هایی با افسردگی ،اغتشاش ،هرج و مرج و فقدان مشارکت اجتماعی همراه است
و در یک کالم زندگی سالم شهری جریان ندارد ،بر این اساس یکی از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشینی عصرحاضر،
مقولهی توسعهی درونزا ،توانمندسازی ،بهسازی و نوسازی این بافتهای شهری است .توسعهی درونزا بویژه در بافتهای
فرسودهی شهری ،رویکردی است که در پاسخ به این نیاز بوجود آمده و روشهای مختلفی را پیشنهاد میکند (بركپور و
بهرامی .)2 :1390،چنین رویکردی در توسعهی شهری هم میتواند حومهنشینی را کنترل کند و هم میتواند باعث تجدید
حیات محالت فرسوده و رو به زوال شود ( .(Steinker, 2003:493همچنین توسعهی درونزا بازیافت اراضی خالی
داخل نواحی شهری است که از خدمات زیرساختی مختلف مانند جاده ،دسترسی ،آب ،برق برخوردار است (Tarnay,
) 2004:3و از آن ها برای نیازهای شهر بهره گرفته میشود ).(Discussion papers, 2010: 7
توجه به این مهم (توسعهی درون زای بافت فرسوده) ،نتیجه ی تمهیدات برآمده از فرسودگی کالبدی و ناهمگونی
محتوای کارکردی فضا در این بخش از شهرها (اقتصادی ،کاربرد فضا ،موقعیت مکانی ،شبکهی ارتباطی و  )...و توان
محدود مدیریت شهری در برخورد با بحران و در کنار آن توجه به فرصتهای اقتصادی (مزیت مکانی ،ارتباطی ،تجاری)،
اجتماعی و فرهنگی در بافت مرکزی شهر در پاسخ به نیازهای جدید شهر ضرورتی انکارناپذیر است (توکلینیا و محمدی،
 .)36 :1389با توجه به اهمیت توسعهی درونزای بافتهای فرسوده که دارای رویکردی چندبعدی میباشد در این پژوهش
هدف سنجش ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی تأثیرگذار بر توسعهی درونزای بافتهای فرسودهی کالنشهر تبریز
میباشد .مساحت این نوع از بافتها در کالنشهر تبریز  2522هکتار میباشد که حدود  10درصد از مساحت کل شهر را
به خود اختصاص داده و در  8منطقهی شهری (از  10منطقهی شهری) قرار دارند.
در این نوع بافتها در کالنشهر تبریز به دلیل قدمت زیاد و کمبود امکانات و خدمات و تجهیزات شهری محالت از
یک طرف و نفوذ کاربریهای تجاری و فرامنطقهای از طرف دیگر ،بخش زیادی از ساکنان قدیمی محله را ترك کرده و
واحدهای مسکونی به خصوص در لبه های محله تبدیل به انبار و کارگاه و در ضمن سکونتگاه کارگران این واحدها شده
است .بخشی از واحدهای مسکونی درون بافت مخروبه و متروکه شده و به صورت مأمن و مسکن معتادان ،فروشندگان و
توزیع کنندگان مواد مخدر و مجرمین و کجروان اجتماعی درآمده و باعث ناامنی اجتماعی و در نتیجه دامن زدن به گریز
جمعیت شده است .برای زنده و فعال بون محله باید ساکنان آن احساس امنیت ،آسایش و دلبستگی به محیط خود داشته
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باشند .درحال حاضر ،انگیزهی بخش عمدهی ساکنان برای سکونت در محل ارزانی مسکن یا نزدیکی به محل کار است.
یکی از روش های حل این معضل میتواند استفاده از شاخصها و ابعاد اجتماعی و همچنین ایجاد حس تعلق مکانی باشد.
از آنجایی که ابعاد اجتماعی میتواند باعث تشدید حس تعلق مکانی گردد ،بنابراین تقوی ت حس تعلق مکانی با تأکید بر
ابعاد اجتماعی می تواند باعث توانمندسازی ساکنان مناطق بافت فرسوده در جهت نوسازی و بهسازی این مناطق شود.
بنابراین شناخت و ارزیابی ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی بافتهای فرسوده تأثیرگذار بر توسعهی درونزا بسیار حائز
اهمیت خواهد بود .در همین راستا در این پژوهش ،با بهرهگیری از مدل معادالت ساختاری به دنبال آن خواهیم بود که
ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی بافتهای فرسودهی تأثیرگذار بر توسعهی درونزا را شناسایی و با توجه به امکانات و
محدودیتهای موجود ،راهکارهای اجرایی به منظور تقویت این شاخصها و ارتقای کیفیت سکونت و توسعهی درونزا ارائه
نماییم .این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سؤال اساسی میباشد:
 مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار اجتماعی – فرهنگی بافتهای فرسوده بر توسعهی درونزا کدامند و تأثیرگذاری آنها بر مؤلفههای
توسعهی درونزا به چه صورت میباشد؟
 بافتهای فرسوده مورد مطالعه از منظر مؤلفههای اجتماعی – فرهنگی دارای چه ظرفیتها و محدودیتهایی میباشد؟

پیشینۀ نظری
بافتهای فرسودۀ شهری به دلیل ارزش های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،اهمیت زیادی برای شهرها دارند .علیرغم
تمام ارزشهایی که این منا طق دارند ،از لحاظ کالبدی به دلیل تراکم زیاد جمعیت و مشکالتی از قبیل فرسودگی ،مشکالت
دسترسی و مشکالت زیستمحیطی موانع زیادی پیش روی ساکنان این مناطق و همچنین برنامهریزان و مسئوالن شهری
وجود دارد .یافتن کارآمدترین روشها برای بهبود وضعیت این بافتها از مهمترین دغدغههای متولیان امور شهری است.
یکی از راهکارهایی که برای حل معضالت این بافتها می توان در نظر گرفت استفاده از رویکرد توسعهی درونزا است.
توسعهی درونزا ،توسعهای معموالً مسکونی ،بر روی قطعه زمینی است که در میان ساختمانها باقی مانده است
).(Kienitz, 2001: 5به عبارت دیگر ،توسعهی درونزا بازیافت اراضی خالی داخل نواحی شهری است که از خدمات
زیرساختی بهرهمند بوده و از آنها برای نیازهای شهر بهره گرفته میشود ).(Discussion papers, 2010:7
توسعۀ درونزا ،شکافهای موجود در محلههای داخل شهری را پر کرده و در استفاده از ظرفیتهای موجود شهر و
محافظت از زمینهای بکر و جلوگیری از توسعهی پراکنده شهری نقشی حیاتی دارد .توسعهی درونزا میتواند در چگونگی
تأمین تمام نیازهای شهری ،مسکن ،اجتماعی ،اقتصادی و تجاری محله تأثیرگذار باشد .با طراحی مناسب ،توسعهی درون زا
میتواند نوع جدیدی از توسعه با ساختار مختلط سکونتی و ساکنانی با سطوح مختلف درآمدی باشد؛ چرا که این نوع توسعه
سعی دارد تا فاصلههای موجود بین محلههای شهری را از طریق رعایت عدالت اجتماعی کاهش داده (داداشپور و همکاران،
 ،)64 :1393به ارتقای هویت شهری و احیای بافت قدیم در شهرها (سعیدی و کاظمی )118 - 119 : 1389 ،و کاهش
نرخ جرم و جنایت ،افزایش حس تعلق اجتماعی ،ارتقای امنیت و حریم خصوصی ،ایجاد نواحی جذاب و ویژه کمک نماید
).(Infill De velopment in the Las Vegas Valley, 1998: 16-26
از جنبه اقتصادی ،کاهش هزینههای حمل ونقل برای ساکنان ،کاهش نیاز به خودروی شخصی و کاهش هزینههای
سوخت و نگهداری خودرو ،ایجاد فرصتهای شغلی ،افزایش پایهی مالیاتی شهر از طریق ایجاد ارزش در ملک یا احیای
ارزش آن ،و کاهش فقر از صرفههای اقتصادی ناشی از این توسعه است ) .(Wallis, 2008: 24از سوی دیگر مفهوم
سرمایه اجتماعی که در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان و محققان جامعه شناسی ،اقتصاد ،جغرافیا و سایر رشته های
علمی قرار گرفته است ،موضوعی میان رشته ای است که این پتانسیل را دارد تا در زمینه عوامل مختلف اجتماعی و
اقتصادی به کار رود .یکی از مهمترین کارکردهای سرمایه اجتماعی ،نقش آن در مشارکت در بهسازی و نوسازی بافتهای
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فرسوده شهری است .سرمایه اجتماعی و میزان آن در جامعه ،بستگی به مقوالتی از جمله ناهمگونی (ناهمگونی اجتماعی
اقتصادی و– فرهنگی) ،سطح تعلق به محیط (مدت اقامت در محله و وضعیت مالکیت منزل) ،دینداری و ...دارد .به
طوری که این عوامل ،سرمایه اجتماعی را شکل می دهند و این سرمایه اجتماعی نیز تأثیر زیادی بر میزان مشارکت
مردم در زمینه بهبود وضعیت محالت بافت های فرسوده شهری می گذارد .سرمایه اجتماعی ،در کنار اصطالحاتی چون
دموکراسی و جامعه مدنی از اصطالحات پرکاربرد در ادبیات علوم اجتماعی اواخر قرن بیستم به شمار می رود .عنوان
سرمایۀ اجتماعی در بانک اطالعات به ثبت رسیده است .دربارۀ تاریخچه مطرح شدن سرمایه اجتماعی در مطالعات علمی
از نظر رابرت پاتنام ،جین جاکوب ،طراح شهری ،اولین تحلیل گر اجتماعی بود که اصطالح سرمایه اجتماعی را همان
گونه که ما امروزه می فهمیم ،به کار برد .بانک جهانی در سیستم حسابداری ثروت کشورها ،چهار شاخص تعیین نموده
که عبارتند از :سرمایۀ طبیعی ،دارایی های تولید شده ،منابع انسانی و سرمایه اجتماعی). (World Bank,2001
از دیدگاه لوری سرمایۀ اجتماعی به مجموعه منابعی گفته می شود که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی
وجود دارد و برای رشد اجتماعی افراد سودمند است ) .(Fukuyama, 2001: 186پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار
متعدد خود با سه مؤلفه ،به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می نماید؛ شبکه ها ،هنجارهای همیاری و اعتماد .
پاتنام مانند دیگر نظریه پردازان سرمایۀ اجتماعی ،روابط اجتماعی افراد و تعامالت آنان با یکدیگر را بنیادی ترین جزء
سرمایه اجتماعی معرفی می کند و شبکه ها را به عنوان خاستگاه دو مؤلفه دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد
و همیاری مطرح می سازد .او نوع خاصی از هنجارهای همیاری را مولدترین جزء سرمایۀ اجتماعی می داند و حتی آن را
مالك سرمایۀ اجتماعی می نامد .یکی دیگر از مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی اعتماد ،از عناصر ضروری برای تقویت
همکاری و حاصل پیش بینی پذیری رفتار دیگران است که در یک جامعۀ کوچک از طریق آشنایی نزدیکان با دیگران
حاصل می شود ) .(Putnam, 2009:6هالپرن ،سرمایه اجتماعی را مفهومی توسعه یافته می داند که شامل سطح میانه
از اجتماعات سنتی و خُرد از شبکه های اجتماعی می گردد؛ عادات زندگی در آنها عمومیت دارد و با فرهنگ ملی و
منطقه ای که ادامۀ زندگی مردم را امکان پذیر می سازد ،همراه است ).(Halpern, 2005:9
از نظر فوکویاما ،سرمایۀ اجتماعی مجموعه ای از هنجارها و یا ارزش های غیررسمی و مثبت است که اعضای یک
اجتماع در آن سهیم هستند .در حقیقت ،فوکویاما سرمایۀ اجتماعی را به عنوان یک منبع با ارزش از ظرفیت های سازمانی
و یادگیری ،با طیف گسترده ای از نتایج مثبت ،از جمله درآمد باالتر ،رضایت از زندگی و انسجام اجتماعی می داند ( Barr
.)& Cherry, 2006:207
هانیفان سرمایۀ اجتماعی را گروهی از عناصر ملموس که در زندگی روزانه مردم اغلب مهم هستند ،مانند :حسن
تفاهم ،دوستی و اعتماد ،همدلی وارتباط های اجتماعی بین افراد و خانواده هایشان تعریف کرد .هانیفان معتقد بود که
شبکه های اجتماعی ،ارزش اقتصادی دارند (غفاری .)160 :1385 ،بوردیو سرمایۀ اجتماعی را از دو بعد :دسترسی به منابع
از طریق ارتباط و عضویت در گروه ها و نیز کیفیت و کمیت منابع قابل دسترس بررسی کرد ).(Arbab, 2011:2
اکثر نظریه پردازان و محققان ،شاخص های متفاوتی برای سنجش سرمایه اجتماعی به کار می برند ،از جمله مشارکت
اجتماعی،اعتماد اجتماعی،آگاهی و احساس تعلق به جامعه ،روابط همسایگی ،روابط خانوادگی و روابط با دوستان،گرایش
نسبت به دیگران ،کمک یا ایثار نسبت به دیگران ،انسجام اجتماعی ،کنترل اجتماعی )،مبارکی .)134:1383 ،به طورکلی
و با توجه به نظریه های مطرح شده ،سرمایۀ اجتماعی زمینه را برای دسترسی به اهداف مدیریت شهری با تاکید بر روی
مشارکت ،اعتماد و شبکه های محلی و تقویت برنامه ریزی از پایین به باال ،پیشبرد برنامه های نوسازی و بهسازی
شهری و افزایش کنترل محلی بر عملکرد مدیران شهری مهیا می سازد ،و با بسیج محلی منابع و پشتیبانی از مشارکت
عمومی به کاهش اختالف سلیقه های شهروندان ،دولت ،سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی می انجامد .ارتقای
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سطوح مولفه های مربوط به سرمایۀ اجتماعی منجر به ارتقای کمی و کیفی بافت های فرسودۀ شهری می شوند .در
واقع مقدار کمی حاصل از زیر معیارهای کیفی در قالب مدل های کمی نقش اساسی را در سنجش ظرفیت اجتماعی
بافت های مختلف شهری دارد .از آنجایی که در دهههای اخیر ساختارهای اجتماعی اهمیت بسزایی در فضاهای شهری
دارند ،بنابراین شناسایی این عوامل اهمیت مییابند .عوامل اجتماعی را میتوان در سه نوع عوامل اجتماعی پیوندی ،عوامل
اجتماعی اتصالی و عوامل اجتماعی مربوط کننده طبقه بندی کرد .عوامل اجتماعی پیوندی به تالشهایی اشاره دارد که
پیوندهای درون گروهی اعضای یک اجتماع محلی را تحکیم میبخشد و نوعاً در میان مردمی یافت میشود که دارای
عالیق مشترك واقعی و یا ارزشها هستند (پورمحمدی و همکاران .)8 :1390 ،همچنین این نوع عوامل توانایی گروهی را
برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار فردی را تقویت کرده و اعضا را برای کنش در جهت منفعت گروهی تحریک میکند
).(Besser, 2009:186
این عوامل بیشتر در بعد شناختی و در میان گروههای همگن یافت میشود .عوامل اجتماعی اتصالی ،شامل پیوندهای
بین گروههای مختلف جامعه است که ضرورتاً هویتهای اجتماعی مشابهی ندارند و به سطوح عدال ت اجتماعی ،انسجام و
احترام متقابل در جامعه بهعنوان کل و به روابط بین افراد از گروههای مختلف و گذار از مرزهای گروهی و در کنار همدیگر
آوردن مردم ،از گروههای مجزا به درون یک اجتماع محلی اشاره دارد .(Besser, 2009: 186
عوامل اجتماعی مربوط کننده پیوندهایی را توصیف میکند که افراد یا گروهها را به مردمی مرتبط میکند که قدرت
سیاسی و مالی دارند .این پیوندها به گروهها اجازه ی دستیابی به منابع ،افکار و اطالعاتی از نهادهای قدرت را میدهد؛
همچنین توانایی اعضای گروه را برای گسترش سرمایهی اجتماعی سطح خرد و کنش جمعی به سمت سطح مؤثر سیاسی
و اقتصادی افزایش میدهد ).(Sabatini, 2009: 430
پیشینۀ عملی
بر اساس بررسیهای به عمل آمده ،کشور انگلستان و آمریکا از تجارب نسبت ًا غنیتری در زمینهی اجرای طرحهای
احیاء و بازسازی 1بافتهای فرسوده بویژه بعد از سالهای جنگ جهانی دوم برخوردار بودهاند .این طرحها غالب ًا بر احیاء و
بازسازی بافتهای درونی شهر 2و نه تاریخی متمرکز بودهاند .توجه به این بافتها به دلیل گسترش فقر ،بیکاری ،تمرکز
قومیتها و تبعات اجتماعی و فضایی آن بوده است .توصیف این بافتها به جنگل و ناحیهی جهنمی 3در صدر مطبوعات
کشورهای مذکور طی سالهای  1950و  1960میالدی ،ضرورت اجرای این طرحها را محرز میساخت .برنامههای اجرا
شده در این دو کشور در دو مقطع زمانی قبل و بعد از سالهای  1980صورت گرفته است .هدف کلی این برنامهها تا قبل
از سالهای  ،1980جایگزین کردن این محدوده در منازل دولتی 4در سایر نقاط شهر بوده است ،به همین دلیل این برنامهها
را بهانهای جهت کاهش جداییگزینی قومی و نه بهبود وضعیت اقتصادی -اجتماعی ساکنین این بافتها تلقی نمودهاند .به
علت افزایش بیکاری ،فقر ،قطبی شدن اجتماعی شهر و بروز ناهنجاریهای اجتماعی (بویژه در تعدادی از شهرهای انگلستان
مانند بیرمنگام گالسکو) بعد از سالهای 1980مجدداً احیاء و بازسازی این بافتها مورد توجه قرار گرفت .در فرانسه در
سال  1837میالدی تشکیالت خاصی به نام «کمیتهی ویژهی فرد و بناهای یادمان »5بنیان نهاده شد که به کار فهرست -
برداری و حفظ اماکن باارزش که در معرض ویرانی بودند میپرداخت .در سال  1877میالدی در انگلستان نیز انجمنی برای
کککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک
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مجموعه قوانین مربوط به حفظ و احیاء آثار با ارزش شهری که پیشینهی آن به قرن نوزدهم باز میگردد ،شکل گرفت و تا
عصر حاضر همچنان ادامه و تکامل یافته است .در راستای موضوع مورد مطالعه عالوه بر تجارب جهانی ،مطالعات و
پژوهشهای مختلفی انجام گردیده است.
کینیتز ( )2001در پژوهشی به بررسی مدلها و روشهایی برای دستیابی به توسعهی درونزا پرداخته است .این پژوهش
نشان میدهد که توسعهی درونزا ،شکافهای موجود در محلههای داخل شهری را پر کرده و در استفاده از ظرفیتهای
موجود شهر و محافظت از زمینهای بکر و جلوگیری از توسعهی پراکندهی شهری نقشی حیاتی دارد.
شانون ( )2010در مطالعهی خود به بررسی توسعهی درونی شهر بر اساس شاخصهای مسکن پرداخته است .این
محقق توسعهی شاخصهای مسکن (اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی) را رهیافتی در جهت توسعهی درونی شهر میداند.
محمدی و محمدی ( )1396در پژوهشی به بررسی توسعهی کالبدی شهر زنجان با تأکید بر شاخصههای توسعهی
درونزا پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعهی شهر زنجان بسیار پراکنده و بیقواره بوده و از درون
انجام نپذیرفته است .در شهر زنجان به واسطهی وجود اراضى درونبافتى ،گسترش بهینهی کالبدی -فضایی و تأمین
مسکن در چارچوب توسعهی درونی شهر امکانپذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی
دارد .حما یت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده و درونی شهر ،ارتقای هویت و توجه به مفهوم رشد هوشمند
شهر از پیشنهادات اصلی این پژوهش میباشد.
دربارۀ موضوع تأثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل مختلف اجتماعی اقتصادی ،از قبیل جرم و  ...جنایت ،توسعه اقتصادی،
دینداری و ،...تحقیقات زیادی انجام شده است که در برخی موارد اشتراکاتی با موضوع این تحقیق دارند .اما در مورد
ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده شهری ،مطالعات زیادی انجام نشده و تحقیقات
حاضر تنها به یک جنبه آن پرداخته اند کهدر ادامه به تعدادی از این تحقیقات اشاره می شود.
مذهبی و ثبات مسکونی با سرمایه اجتماعی است .همچنین طبق نتایج این تحقیق ،میان سطح تحصیالت و سرمایه
اجتماعی ،رابطه معنادار منفی و میان تعداد افراد خانواده و سرمایه اجتماعی ،رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
محمدی و محمدی ( )1396در پژوهشی به بررسی توسعهی کالبدی شهر زنجان با تأکید بر شاخصههای توسعهی
درونزا پرداختهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که توسعهی شهر زنجان بسیار پراکنده و بیقواره بوده و از درون
انجام نپذیرفته است .در شهر زنجان به واسطه وجود اراضى درونبافتى ،گسترش بهینه کالبدی -فضایی و تأمین مسکن
در چارچوب توسعه درونی شهر امکان پذیر بوده و حرکت در این زمینه شروع شده ولی روندی بسیار کند و بطئی دارد.
حمایت از بهسازی و نوسازی مسکن در بافت فرسوده و درونی شهر ،ارتقای هویت و توجه به مفهوم رشد هوشمند شهر از
پیشنهادات اصلی این پژوهش میباشد.
صرافی و پارسیپور ( )1393در تحقیقی با عنوان بررسی ظرفیت توسعهی درونبافتی در محالت بافت قدیمی شهر
بجنورد که با روش کمی و توصیفی و تحلیلی انجام شده است ،به این نتیجه رسیدهاند که محلهی مورد مطالعه در شهر
بجنورد (محلۀ ساربان) ،از نظر کالبدی و اجتماعی دارای ظرفیت پذیرش جمعیت جدید و تأمین سرانهی خدمات استاندارد
در قالب توسعهی درونزا می باشد ،اما از نظر اقتصادی مشکالتی وجود دارد که ساکنین ،توان نوسازی بافت را نداشته و
عملیاتی کردن توسعهی درونزا ،مسئلهی ورود مدیریت شهری در سرمایهگذاری با بخش خصوصی را میطلبد.
دویران ( )1393در مقاله ای با عنوان«بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد
ترکیبی نمونه موردی  :محلۀ زینبیۀ زنجان» نشان داد که استفاده از رویکرد ترکیبی با تلفیق رویکرد کارکردگرا (اقتصاد
محور) و فرهنگگرا (سنّتگرا) با هدف ارتقاء ارزش زمین و بهره وری از آن و حفظ هویت و عناصر فرهنگی و اجتماعی
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بافت فرسوده ،مناسب ترین شیوۀ مداخله در بافت های فرسوده است  .به طوری که هم منافع رویکرد کارکردگرا و هم
مزایای رویکرد فرهنگگرا تضمین میشود.
نظم فر و عطار ( )1393در پژوهشی به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت ساکنان در نوسازی بافت فرسودۀ
شهر اردبیل پرداخته اند ،که نتایج این پژوهش بیانگر معناداری باالی رابطۀ میان دو شاخص ،میزان احساس تعلق به
محله و میزان اعتماد نهادی محله با میزان مشارکت ساکنان بافت فرسوده و همچنین عدم معناداری رابطه بین شاخص
میزان همبستگی اجتماعی و میزان مشارکت ساکنان در فرایند نوسازی بافت فرسوده شهری می باشد.
مروتی ( )1391در مطالعه ای با عنوان «عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل ساکنان بافت های فرسوده به نوسازی در
محلۀ امامزاده عبداله منطقه  2شهرداری تهران» سه شاخص مشارکت ،اعتماد و انسجام را به عنوان اصلی ترین مؤلفه
های سرمایه اجتماعی بررسی کرده اند ،نتایج تحقیق بیانگر آن است که سرمایۀ اجتماعی در سطح محله در پایین ترین
سطح ممکن است و مانعی اساسی در مسیر اهداف نوسازی است؛ همچنین تشکیل شبکهها و گروه های اجتماعی در
میان ساکنان محله به سختی صورت خواهد گرفت .به عبارتی ،نویسنده پایین بودن سطح سرمایۀ اجتماعی را یکی از
علل ناموفق بودن طرح های بهسازی و نوسازی می داند.
خنده رو ( )1387در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل
گیری آن در سطح محله در منطقه  9شهر مشهد» به بررسی سرمایه اجتماعی در سطح محالت پرداخته است .در این
تحقیق نگارنده ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سطح محله پرداخته است که میزان
همگونی (درآمد ،تحصیالت و بعد خانوار) در محله ،ثبات مسکونی ،شرکت در مراسم مذهبی محله و ویژگی های بافت
محله ،عوامل مؤثر برشکلگیری سرمایه اجتماعی در این تحقیق است .نتایج تحقیق بیانگر ارتباط میان شرکت در مراسم
مطالعات پیشین و تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است که اکثر طرحهای نوسازی و بهسازی و همچنین
ارتقای بافتهای فرسوده معطوف به شاخصها و مؤلفه های کالبدی بوده ،درحالی که توسعه رویکردی چندوجهی بوده و
ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی را شامل میشود .بنابراین هدف این پژوهش پر کردن
خأل موجود در راستای سنجش عوامل اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذار بافتهای فرسوده بر توسعهی درونزا بوده که
رویکردی جدید در این حوزه محسوب میگردد.
با توجه به مطالب ارائه شده میتوان عنوان کرد که شاخصها و مؤلفههای اجتماعی مختلفی در بافتهای شهری،
علیالخصوص بافتهای فرسوده وجود دارد که ارتقای آنها موجب توسعهی درونزا میگردد .شکل ( )1مدل مفهومی
تحقیق را نشان می دهد.
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شکل -1مدل مفهومی تحقیق

دادهها و روششناسی
روش تحقیق در پژوهش حاضکککر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصکککیفی – تحلیلی میباشکککد که جمعآوری
اطالعات بصورت اسنادی – میدانی (پیمایشی) صورت گرفته است .جامعهی آماری تحقیق شامل مدیران شهری ،نخبگان
دانشگاهی و ساکنان مربوط به محالت دارای بافت فرسوده است .در خصوص تعیین حجم نمونه هم از قواعد خاص روش
حداقل مربعات جزئی (مدل اسککتفاده شککده در این تحقیق) پیروی شککده اسککت ،بگونهای که حجم نمونهی مورد نیاز در
مدلسککازی مسککیری روش حداقل مربعات جزئی به طور قابل مالحظهای کوچکتر از روش معادالت سککاختاری مبتنی بر
کواریانس اسکککت .این روش که یکی از جدیدترین قواعد انتخاب حجم نمونه را دارد قواعدی پیشکککنهاد میکند که حجم
نمونه باید برابر یا بزرگتر از این موارد با شد :برابر تعداد شاخصهای سازهای که دارای بی شترین تعداد معرفهای ترکیبی
اسککت؛ ده برابر بیشککترین تعداد مسککیرهای سککاختاری که به یک سککازه خاص در مدل مسککیری داخلی ختم میشککود
()Henseler et al, 2009: 288؛ (طاهریزاده .)23:1394 ،با توجه به قاعدۀ مدل حداقل مربعات جزئی حجم نمونه
برابر با  200نفر اسکککت .از این  200نفر  50نفر مربوط به مدیران و نخبگان دانشکککگاهی و  150نفر مربوط به سکککاکنان
بافتهای فرسکککودهی منطقه  8 ،4و  10میباشکککد .الزم به ذکر اسکککت که قلمرو این پژوهش در ابعاد زمانی و مکانی به
زمسککتان و بهار  1396و  1397در شککهر تبریز مربوط می باشککد .همچنین برای سککهولت کار تمام متغیرهای موجود در
پژوهش کدبندی شدهاند.
جدول  -1مؤلفهها و متغیرهای ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی بافتهای فرسوده در راستای توسعهی درونزا
مؤلفه

متغیر
متغیرهای ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی بافتهای فرسوده

عوامل اجتماعی مربوط کننده
)(BC

میزان اعتماد به عملکرد مسئوالن و مدیران شهری ،میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر ،میزان اعتماد به طرح
ها و برنامههای مدیران و مسئوالن شهری ،میزان اعتماد به مشارکتپذیری و نقدپذیری مسئوالن و مدیران شهری.

عوامل اجتماعی متصل کننده
)(BSC

میزان اعتماد به همسایگان و غریبهها ، ،میزان عالقه به عضویت در تشکلها و نهادهای شهروندی ،میزان عالقه به
مشارکت در طرحهای شهری با سایر شهروندان ،میزان اعتماد به عملکرد اجتماعی و مشارکتی ساکنین محله.

عوامل اجتماعی پیوندی
)(LSC
هویت مکانی )(LI
وابستگی اجتماعی )(SD

میزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت محله ،میزان عالقهی اعضای خانواده به انجام کارهای
مشارکتی ،میزان همکاری و همفکری در مسائل خانوادگی با خویشاوندان ،اعتماد و مشارکت اقتصادی با خویشاوندان،
میزان اعتقاد به مشارکت اجتماعی همراه با خویشاوندان.
یادآوری خاطرات کودکی در محلهی مورد سکونت ،شاهد شکلگیری وقایع مختلف در محلهی مورد سکونت بودن.
همکاری در مناسبت ها و مراسم مختلف با همسایگان ،کمک همسایگان در حل مشکالت.

وابستگی مکانی )(ID

دلتنگی برای محله و خیابانها در محلهی مورد سکونت ،سکونت بیشتر دوستان و خویشاوندان در محلهی مورد سکونت،
متمایز دانستن محلهی مورد سکونت با سایر محلهها.

تعلق عاطفی )(EP

احساس راحتی در محلهی مورد سکونت ،عالقمندی به ادامه سکونت در محلهی مورد سکونت ،احساس امنیت در محله
ی مورد سکونت ،احساس افتخار به محلهی مورد سکونت.
مؤلفههای توسعۀ درونزا )(DR

اجتماعی )(SC

رعایت عدالت اجتماعی ،ارتقای هویت شهری ،افزایش حس تعلق اجتماعی ،ارتقای امنیت.

اقتصادی )(EC

کاهش هزینههای حملونقل ،ایجاد فرصتهای شغلی ،کاهش فقر.
بهسازی ساختمانهای تاریخی ،حفاظت از مکانهای با ارزش ،کاهش حجم ترافیک ،رشد هماهنگ کالبد شهر با از بین
بردن گسستگی بافتها.

کالبدی )(PH
زیست محیطی )(EN

کاهش نیاز به ساختوساز در ارضی سبز و کشاورزی ،کاهش مسائل و مشکالت بهداشتی -سالمتی ،کاهش آلودگیهای
محیطی.
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در این پژوهش و به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها از معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل
مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شده است .دالیل استفاده از این روش :اوالً ،این روش به پیشفرضهایی همچون توزیع
نرمال معرفهای مشاهدهشده و حجم باالی نمونهها متکی نیست .ثانیاً ،از این روش برای مقاصد پیشبینی و اکتشاف
روابط محتمل استفاده میشود ،به عبارت دیگر ،برخالف روشهای مبتنی بر کواریانس که سعی در سازگاری دادهها با
الگوی نظری پژوهش دارند ،این روش به دنبال کشف نظریهای است که در دادهها نهفته است .در نتیجه ،با توجه به نبود
تئوری قابل قبول و پیچیده بودن مسائل از این روش استفاده شده است .در این مدل داده ها در دو قسمت کلی مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند:
 -بررسی برازش مدل :روش حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی برازش مدلها ،دو قسمت کلی را تحت پوشش قرار می دهد:

الف) بخش مربوط به مدلهای اندازهگیری :در این بخش از ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای
سنجش پایایی و از ضرایب میانگین واریانس استخراجی سازهها ،ماتریس بارهای عاملی متقابل و روش فورنل و الرکر
برای سنجش روایی استفاده میشود.
ب) بخش ساختاری :در بخش ساختاری نیز از روشهای زیر برای بررسی برازش مدلهای ساختاری استفاده شده است:

 ضرایب معناداری ( tمقادیر )t_values
 معیار  R Squaresیا R2
 آزمودن فرضیههادر روش حداقل مربعات جزئی آزمودن فرضیهها از دو قسمت تشکیل شده است:
الف) بررسی ضرایب معناداری مربوط به هر یک از فرضیهها؛
ب) بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیهها.
قلمرو پژوهش

این پژوهش در بافتهای فرسودۀ کالن شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته است .تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی
ا ست که با و سعتی حدود  24هزار هکتار در قلمرو میانی خطهی آذربایجان و در ق سمت شرقی شمال دریاچهی ارومیه و
 619کیلومتری غرب تهران قرار دارد و در  150کیلومتری جنوب جلفا ،مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته اسککت.
اینش هر از سمت جنوب به ر شته کوه منفرد همی شه پر برف سهند و از شمال شرقی به کوه سرخ فام عون بن علی
(عینالی) محدود می شود .از م ساحت کل شهر تبریز حدود  2500هکتار شامل بافت فر سوده میبا شد که عمدهی آن در
منطقهی چهار و ده شهرداری تبریز قرار دارند .جدول ( )2مساحت بافت فرسودهی کالن شهر تبریز را به تفکیک مناطق و
درصد مساحت بافت فرسوده به کل مساحت منطقه را نشان میدهد.
جدول  -2مساحت بافت فرسوده به تفکیک مناطق و درصد مساحت بافت فرسوده به کل مساحت منطقه
مناطق شهرداری تبریز

منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

منطقه6

منطقه7

منطقه8

منطقه9

منطقه10

مجموع کل شهر

مساحت منطقه (به
هکتار)

154
1

2080

2785

2540

3153

7218

2892

388

803

1051

24451
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مساحت بافت فرسوده
(به هکتار)

200

درصد مساحت بافت
فرسوده به کل مساحت
منطقه

13%

10%

درصد مساحت بافت
فرسوده به کل مساحت
شهر
درصد مساحت بافت
فرسوده به کل مساحت
بافت فرسودهی شهر

216

266

10%

1100

43%

55

2%

85

1%

-

-

160

-

41%

-

0.82
%

0.88%

1.09%

4.50%

0.22%

0.35%

-

8%

9%

11%

44%

2%

3%

-

440

42%

2522

10%

0.65
%

-

1.80%

-

6%

-

17%

-

مأخذ :مرکز آمار ایران1395 ،

شکل  -2پراکنش بافتهای فرسوده در سطح کالنشهر تبریز

یافتهها
در این قسمت از پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شده است که در ادامه به شرح آن میپردازیم.
الف) آزمون پایایی و روایی مدلهای اندازهگیری :در روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSباید پایایی متغیرها محاسبه
شود .ضریب سنتی برای بررسی پایایی متغیرها ضریب آلفای کرونباخ است .اما چون این ضریب کمی سختگیرانه است در
تحقیقاتی که از معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده میکنند ،میتوان از ضریب ترکیبی نیز استفاده نمود .تفاوتی
ندارد که از کدام ضریب استفاده می شود در هر صورت مقدار قابل قبول برای این دو ضریب حداقل  0/7است .در این
تحقیق هر دو ضریب آلفای کرونباخ و ضریب ترکیبی برای بررسی پایایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است (جدول .)3
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جدول  -3خروجی الگوریتم  PLSدر آزمون پایایی مدلهای اندازهگیری
آلفای کرونباخ

ضریب ترکیبی

آلفای کرونباخ

ضریب ترکیبی
LD

0/9102
0/7896

0/9372
0/8588

0/8432
0/7164

0/9050
0/8535

BSC

LI

1/0000

1/0000

DR

0/8054

0/8898

0/8656

0/9037

LSC

0/9387

0/9585

EC

0/7303

0/8483

PH

EN

0/8401

0/8924

SC

0/8829

0/9176

EP

0/7404

0/8369

SD

BC

مأخذ :یافتههای تحقیق1397 ،

جدول ( )4نشان میدهد مقدار متوسط واریانس استخراج برای مؤلفههای اصلی این پژوهش بین  1/000و 0/562
است که از مقدار حداقلی  0/5بیشتر است که نشانگر روایی همگرایی مناسب مؤلفهها است .همچنین در بررسی روایی
افتراقی مؤلفهها که بعنوان روایی تقاطعی مؤلفهها هم یاد میشود ،بار عاملی هر گویه (مؤلفهی آشکار) با سازۀ خود (مؤلفهی
پنهان) ،حداقل  0/1بیشتر از بار عاملی آن گویه بر سازهی دیگر باشد .خروجیها در این خصوص نشان داد که بار عاملی
هر گویه (مؤلفهی آشکار با سازۀ خود یعنی مؤلفۀ پنهان) ،حداقل  0/1بیشتر از بار عاملی آن گویه بر سازۀ دیگر است.
جدول  -4ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده
SD

SC

0/82
0/85

0/68

PH

DR

BSC

BC
0/89

LD

EP

EN

LSC

LI

0/80

0/86
0/34

0/69
0/21

0/92

0/50

0/39

0/28

0/65

0/22

0/55

0/24

0/23

0/26

0/35

0/15

0/72

0/31

0/40

0/14

0/38

EC

1

0/78
0/67

0/36
0/51

DR

0/85

0/79

0/48

0/57

EC

0/80

0/72

0/63

0/50

0/89

EN

0/86

0/15

0/16

0/47

0/35

0/04

EP

0/87

0/34

0/34

0/30

0/39

0/38

0/34

LD

0/33
0/09

0/41
0/70

0/43
0/82

0/43
0/71

0/29
0/65

0/46
0/51

LI
LSC

0/53

0/53

0/55

0/51

0/39

PH

0/75

0/76

0/44

0/21

SC

0/58

0/59

0/58

0/29

SD

BC
BSC
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ب) آزمون مدل ساختاری :مدل ساختاری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای مکنون و وابسته مورد توجه قرار
میگیرد .یک مدل معادالت ساختاری از چندین مدل اندازهگیری و فقط یک مدل ساختاری تشکیل میشود؛ معیارهای زیر
را بررسی میکنیم:
 شاخص ضریب تعیین ( )R2متغیرهای مکنون درونزا؛
 ضرایب مسیر (بتا) و معناداری آن.
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در این بخش از پژوهش به بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیهها مورد بررسی قرار میگیرد
(اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته) .برای محاسبۀ ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرها باید از الگوریتم پیالاس
استفاده نمود .ضرایب استاندارد شده بین متغیر مستقل و وابسته نشان میدهد که متغیر مستقل این میزان درصد از تغییرات
متغیر وابسته را تبیین میکند .شکل شماره ( )3ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها را نشان م ی
دهد.

شکل  -3اثرگذاری متغیرهای مستقل بر روی متغیر/های وابسته (ضرایب استاندارد شده)

شکل ( )3نشان میدهد که هفت مؤلفهی اجتماعی – فرهنگی پژوهش ،توسعه درونزای بافت فرسودهی کالنشهر
تبریز را  72درصد تبیین میکنند که در بین متغیرهای پژوهش بیشترین تأثیرگذاری بر توسعهی درونزا عبارت از عالقمندی
به ادامهی سکونت در بافت ،احساس امنیت در بافت ،کمک همسایگان در حل مشکالت ،شاهد شکل گیری وقایع مختلف
در بافت و میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر به ترتیب با ارزش  0/929 ،0/933 ،0/936 ،0/936و  0/921میباشند.
همچنین به ترتیب بیشترین تأثیر مؤلفههای اجتماعی – فرهنگی موجود بر توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و
کالبدی بافتهای فرسوده به ترتیب با ارزش  0/663 ،0/760 ،0/792و  0/553بوده است.
همچنین جهت بررسی معناداری روابط بین متغیرها یعنی معنیدار بودن اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای
وابسته از مقدار آماره به دست آمده از خروجی مدل استفاده میشود .بگونهای که مقدار آماره بزرگتر از  1/96برای معنیداری
در سطح  95درصد و مقدار آماره بزرگتر از  2/58برای معنیداری در سطح  99درصد اطمینان مورد قبول میباشد (شکل.)4
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شکل  -4آزمون مدل ساختاری

مقدار آماره در مدل پژوهش برای متغیرها نشان میدهد از بین  7متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر توسعهی درونزای
بافت فرسوده کالنشهر تبریز مورد بررسی قرار گرفته ،سه متغیر  LI ،LDو  SDکمترین مقدار آماره را به خود اختصاص
دادهاند (به ترتیب  0/328 ،0/663و  )1/732و چون کمتر از مقدار آمارهی استاندارد  1/96هستند؛ لذا اثرگذاری  3متغیر
آخری معنی دار نیست .اما مابقی متغیرها معنی دار هستند و بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص دادهاند .در جدول ()5
و شکل ( )4که مربوط به نتایج مدل است ،آنچه که مهم است مقدار آمارۀ متغیرها و در واقع مقدار آمارهی اثرگذاری متغیر
مستقل بر متغیر وابسته است .روابطی که در آن مقدار آمارهی به دست آمده ،بزرگتر از  1/96باشد ،تأیید میشوند و روابطی
که مقدار آمارۀ آنها کمتر از  1/96باشد مورد تأیید واقع نمیشوند.
جدول  -5آزمون مدل ساختاری (ضرایب مسیر میانگین ،انحراف معیار ،مقادیر )T
آماره T

انحراف معیار

میانگین نمونه

نمونه اصلی

3/388

0/0607

0/2033

0/2015

BC -> DR

2/382

0/0571

0/1291

0/1361

BSC -> DR

31/12

0/0254

0/7933

0/7922

DR -> EC

15/92

0/0397

0/6427

0/6327

DR -> EN

11/85

0/0466

0/5548

0/5530

DR -> PH

28/10

0/0270

0/7605

0/7601

DR -> SC

6/997

0/0510

0/3566

0/3569

EP -> DR

0/653

0/0573

0/0452

0/0376

LD -> DR

0/334

0/0618

0/0236

0/0207

LI -> DR

6/582

0/0634

0/4218

0/4178

LSC -> DR

1/921

0/0450

0/0867

0/0866

SD -> DR
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ج) آزمون کیفیت مدلهای اندازهگیری و ساختاری :یکی دیگر از آزمونهای ارزیابی مدل اندازهگیری انعکاسی ،آزمون
بررسی کیفیت آن است که اعتبار اشتراك استفاده می شود .چنانچه مقدار  1-SSE/SSOمثبت باشد ،کیفیت ابزار
اندازهگیری مناسب است  .این شاخص درواقع توانایی مدل مسیر را در پیش بینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق متغیر
پنهان متناظرشان میسنجد .با توجه خروجی الگوریتم  PLSکه در جدول ( )6ارائه شده است و مقادیر مثبتی را نشان می
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دهند ،میتوان گفت که مقادیر محاسبهشده در حد باالیی قابلقبول میباشند .در نتیجه مدل اندازهگیری از کیفیت خوبی
برخوردار بوده و مدل توانایی پیشبینی را داراست.
جدول  -6خروجی آزمون کیفیت مدلهای اندازهگیری و ساختاری
1-SSE/SSO
0/4921

LD

1-SSE/SSO
0/6324

BC

0/2564
0/8024

LI
LSC

0/3451
-

BSC
DR

0/7441

PH

0/4317

EC

0/4599

SC

0/3034

EN

0/2142

SD

0/5497

EP
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د) مدل کلی آزمون ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی :در مدلسازی حداقل مربعات جزئی ،شاخصی به نام
نیکویی برازش ) (GOFپیشنهاد شده است .این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را مدنظر قرار میدهد و به
عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود.
حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای  GOFمعرفی نمودهاند .متوسط مقادیر اشتراکی این مدل  0/7491و میانگین  R2برابر با  0/5274است،
نهایتاً شاخص  GOFاین مدل ،مقدار  0/6283به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.
نتیجهگیری
از آنجایی که بافتهای فرسوده ی شهری ،ترکیبی از عناصر گوناگون است که انتظام این عناصر و کارکردها ،نظم و
ساخت ویژهای را برای این بافتها به وجود میآورد .بنابراین برخورد تک جنبه ای ،امکان تغییر ساخت را غیر ممکن
می سازد .بنابراین سامان بخشیدن به آن نیازمند توجه همهجانبه به کلیهی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی آن است.
یعنی نگاه تک جنبهای کالبدی ،مشکل بافتهای فرسوده را حل نمیکند ،بلکه توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی نیز
اهمیت زیادی دارد .از آنجایی که  10درصد از مساحت کالن شهر تبریز را بافت فرسوده به خود اختصاص میدهد بنابراین
بررسی ظرفیتهای فرهنگی – اجتماعی تأثیرگذار بافتهای فرسوده در راستای توسعههی درونزا ضرورتی اجتنابناپذیر
تلقی میگردد .از اینرو در این تحقیق پس از شناسایی عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بافتهای فرسوده بر توسعه
درونزا به بررسی ظرفیتها و محدودیتهای موجود در بافت به منظور ارائهی راهبردهای کاربردی به منظور ارتقای وضع
موجود پرداخته شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد مهمترین مؤلفه های اجتماعی– فرهنگی تحقیق ،توسع ۀ
درونزای بافت فرسوده کالنشهر تبریز را  72درصد تبیین میکنند که در بین متغیرهای تحقیق بیشترین مولفه تأثیرگذار
بر توسعهی درونزا عبارت است از عالقمندی به ادامه سکونت در بافت ،احساس امنیت در بافت ،کمک همسایگان در
حل مشکالت ،شاهد شکلگیری وقایع مختلف در بافت بودن و میزان مشارکت در انتخابات شوراهای شهر که به ترتیب
با ارزش  0/929 ،0/933 ،0/936 ،0/936و  0/921می باشند؛ همچنین به ترتیب بیشترین تأثیر مؤلفههای اجتماعی –
فرهنگی موجود بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبدی بافتهای فرسوده به ترتیب با ارزش ،0/760 ،0/792
 0/663و  0/553میباشد .به این ترتیب ظرفیت های موجود اجتماعی – فرهنگی تأثیرات مختلفی بر توسعۀ درون زای
بافت فرسوده کالنشهر تبریز دارند که بیشترین تأثیر آنها بر متغیرهای حفاظت از مکان های با ارزش ( )0.975و کاهش
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حجم ترافیک در محله ( )0.975در شاخص های کالبدی و صرفهجویی در هزینههای توسعه ( )0.929و کاهش هزینه
های حمل و نقل ( )0.929در شاخص های اجتماعی می باشد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتماد به عملکرد مسئوالن و مدیران شهری ،میزان مشارکت در انتخابات
شوراهای شهر ،میزان اعتماد به طرحها و برنامههای مدیران و مسئوالن شهری ،میزان اعتماد به همسایگان و غریبهها،
میزان عالقه به عضویت در تشکلها و نهادهای شهروندی ،میزان اعتماد و همبستگی خانوادگی در برخورد با مشکالت
محله ،یادآوری خاطرات کودکی در محلۀ مورد سکونت ،شاهد شکلگیری وقایع مختلف در محله مورد سکونت بودن ،
همکاری در مناسبتها و مراسم مختلف با همسایگان ،کمک همسایگان در حل مشکالت ،متمایز دانستن محلۀ مورد
سکونت با سایر محلهها ،احساس راحتی در محلۀ مورد سکونت و عالقمندی به ادامه سکونت در محلۀ مورد سکونت و
همچنین احساس امنیت در محلۀ مورد سکونت از مؤلفههای اجتماعی – فرهنگی تأثیرگذار بافتهای فرسودۀ کالنشهر
تبریز در راستای توسعۀ درونزا میباشد؛ همچنین نتایج نشان میدهد که بافتهای فرسوده مورد مطالعه دارای ظرفیتهای
مختلف از جمله یک دست بودن ساکنان بافتهای فرسوده از نظر اجتماعی و فرهنگی؛ داشتن روحیهی مشارکت و همکاری
در بین ساکنان این مناطق برای ارتقای کیفیت زندگی و بهسازی محل سکونت خود؛ وجود افراد با استعدادها و در حرفههای
مختلف و امکان بهرهمندی از نیروی بومی در بخشهای مختلف به منظور ارتقای کیفی و کالبدی بافت؛ وجود NGO
های مختلف و فعال در بافت؛ باال بودن حس تعلق به محله در بافتهای فرسوده به علت سابقۀ سکونت ساکنان بافت؛
همچنین محدودیتهایی از جمله عدم امنیت اجتماعی در بافت بویژه در ساعات شب؛ جابجایی ساکنان قدیمی بافت به
سایر نقاط و جایگزینی مهاجران کمدرآمد با طبقات اجتماعی پایین و عدم احساس تعلق مکانی آنها به بافت میباشد.
پیشنهادها:
با توجه به محدودیتها و همچنین ظرفیتهای موجود در بافتهای فرسوده محدوده مورد مطالعه راهکارهای زیر به
منظور دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه میگردد:
-

-

مشارکت مردم در طرحها که عدم توجه به خواستههای مردم در هر امری عدم عدالت در امور را سبب میشود و مشارکت مردم
در طرحها نشان دهندهی توجه مسئولین به خواستهها و نیازهای آنها میباشد.
شناسایی ،بررسی و بهرهگیری از اماکن تاریخی ،مذهبی و فرهنگی بافت ،برای توسعه و جذب توریسم داخلی و خارجی و جهت
حفظ هویت و ارزشهای بافت.
برگزار کردن هر چه بیشتر کالس های آموزشی توسط نیروهای متخصص و باتجربه جهت باال بردن سطح آگاهی و فرهنگ
مردم در خصوص اهمیت و ارزش بافت و ساکن کردن هر چه بیشتر ساکنین اولیهی بافت و جلوگیری از مهاجرت آنها به دیگر
مناطق شهری.
ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهای مختلف مرتبط و به کارگیری تدابیر مدیریتی هماهنگ کننده با حضور سازمانهای
دولتی ،غیردولتی ،مردم و کارآفرینان بافت ،جهت جلوگیری از حضور افراد ناآشنا و مهاجر.
حفظ بناهای قدیمی و با ارزش موجود (حسینهها ،حمامها ،بازارها) در بافت و جلوگیری از تخریب آنها در زمان احیاء بافت به
منظور حفظ ارزش بافت و ارتقای تعلق مکانی در بین ساکنین.
توجه به تظاهر حضور افراد در محیط و تقویت حیات اجتماعی آنان.
تقویت حیات اجتماعی شهر قدیم و توجه به جریان زندگی در بافت.
ابقای ساکنان بومی در بافت و افزایش تراکم جمعیت در بافت.
توجه به مشارکت عمومی در تمامی پروژههای مرمتی.
توجه به برگزاری مراسم مذهبی به گونهای که موضوعی هویتبخش برای محله باشد.
ایجاد فضای فرهنگی با حضور کارکردهای مناسب برای پویایی فرهنگی محله.
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ایجاد ساختاری در بدنهی برنامهریزی و اجرایی بافت تاریخی در بیان سابقهی حیات تاریخی شهر به منظور جذب بیشتر گردشگر
و همچنین ارتقای مؤلفههای فرهنگی از طریق بهرهمندی از سرمایههای اجتماعی بافت.
ایجاد مراکز تسهیلگری در بافتهای فرسوده به منظور مشارکت دادن مردم بومی در طرحهای توسعه و همچنین برقراری
ارتباط بین مسئوالن و مردم به منظور افزایش شاخصهای اعتماد متقابل.

در سطح کالن و ساختاری نیز میتوان راهکارهای زیر را در ابعاد مختلف به منظور توسعۀ بافتهای فرسوده ارائه داد:
-

-

الف) سیاستهای آمایش و توسعهی ملی و منطقهای
توزیع متناسب فعالیت و جمعیت و ایجاد تعادل در فضا؛
دستیابی به توسعهی پایدار با برنامهریزی صحیح برای توسعهی مناطق محروم و کمتر توسعهیافته؛
تقویت سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در مناطق فرسودهی کالنشهر تبریز؛
شناسایی دقیق گروههای هدف در برنامههای حمایتی بهسازی و نوسازی؛
توجه به ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،سیاسی و  ...و همچنین تغییرات آن در طول دورههای طرحهای نوسازی و
بهسازی و ارتقای بافتهای فرسوده.
ب) سیاستهای اقتصادی
ساماندهی نظام مالی تأمین مسکن با تأکید بر تسهیل دسترسی و تأمین کافی منابع مالی مسکن گروههای کم درآمد؛
بهینهسازی نقش نظام بانکی در اعتبارات بخش مسکن؛
تسهیل در دریافت و بازپرداخت تسهیالت؛
افزایش تعداد و منابع مالی بانکهای تخصصی در زمینهی تأمین مالی مسکن؛
هوشمندسازی وامها و سایر مشوقهای مالی در راستای التزام به رعایت مقررات و ضوابط ایمنی مسکن؛
افزایش تسهیالت هوشمند با بهرهی کم مورد نیاز ساخت مسکن و دوران بازپرداخت طوالنی به گروههای کمدرآمد.

ج) سیاستهای عمرانی و شهرسازی
-

بازسازی ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودهی شهر؛
هویتبخشی و توانمندسازی محالت فعلی دارای بافت فرسوده به عنوان یکی از اصلیترین مکان تمرکز گروههای کمدرآمد؛
توسعۀ تکنولوژیهای ساخت مسکن ارزانقیمت با رعایت الزامات فنی ،اقتصادی و اجتماعی؛
اتخاذ سیاستهای مناسب تراکمی برای بسترسازی توسعهی عمودی؛
جلوگیری از توسعهی محالت دارای بافت فرسوده و رشد قارچ گونهی آنها ،با تنظیم مقررات و قوانین ساختمانی؛
تسهیل و تشویق ساکنین بافتهای فرسوده جهت نوسازی و بهسازی مساکن؛
تقویت نقش NGOها و تشکلهای مردم نهاد در محالت بافت فرسودهی شهر.

د) تأکید بر رویکرد مشارکتی در نظام مدیریت شهری
در این بحث م شارکت سازمانهای دولتی ،نهادهای خ صو صی و ت شکلهای مردمی مطرح میبا شد .از رویکردهای این دیدگاه
ت شکیل اجتماعات محلهمحور ،جذب ساکنان م ستعد در ت شکلهای و ایجاد محیطها و ف ضاهایی به منظور افزایش تعامل اجتماعی
سکاکنان سککونتگاه های فرسکوده و مدیران و مسکئوالن شکهری به منظور دسکتیابی به مشککالت این سککونتگاهها و راهبردهای
واقعبینانه می باشککد .از طرفی ایجاد مدیریتی واحد و یکپارچه به عنوان سککازمان متولی بهسککازی و نوسککازی بافتهای فرسککوده که
نهادهای خصوصی ،سازمانهای دولتی و تشکل های مردمی را راهنمایی نماید و همچنین دارای شفافیت در پروژهها و پاسخگویی و
مسئولیتپذیری در قبال طرحها و برنامههای خود باشد.

هک) رویکرد توانمندسازی
در رویکرد توانمندسازی باید به کلیهی ابعاد اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی بافتهای فرسوده و ساکنان آن با توجه به بودجههای
موجود توجه نمود .مانند افزایش مراکز آموزشی و تفریحی د ر این مناطق ،همچنین تأکید بر دسترسی مناسب بر محله و کاهش
آلودگیهای ناشی از تردد نابجای وسایل نقلیه؛ و توسعهی مراکز تجاری این بافتها به منظور افزایش اشتغال و درآمد ساکنان.
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