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  چكيده:

تواند در صورت توجه و الزام به رعايت زاي شهري است كه مييكي از رويكردهاي توسعه درون بازآفريني
اصول توسعه پايدار، پس از اجرا در ارتقاي ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... شهرها نقش بسيار 

هاي در سالبازآفريني اجرا شده در شهر رشت به عنوان بزرگترين طرح شهري  اثرگذاري داشته باشد. از طرح
شود. با توجه به حساسيت و به ويژه هزينه بالاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي مطالعات ياد ميپس از انقلاب 

قوله طرح، نمي توان آنها را به صورت يك تغيير كالبدي در شهر در نظر گرفت از اين رو در اين پژوهش م
سرمايه اجتماعي در فرآيند بازآفريني شهري در شهر رشت بررسي شده است. براي اين منظور از روش 

تحليلي استفاده شده و با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و پيمايشي در محدوده هاي سه گانه  - توصيفي
بيجار، بازار، چله خانه، پيرسرا)، بافت  هاي رازي، معلم، باقرآباد، خواهرامام، صومعهبافت ناكارآمد مياني (محله

هاي باقرآباد، معلم، پيرسرا، چله خانه، بازار، صومعه بيجار و خواهرامام) و سكونتگاههاي تاريخي (محله
آباد، ولكس) اطلاعات مورد نياز به دست آمده است. جامعه آماري پژوهش هاي رازي، حافظغيررسمي (محله

حدوده مورد مطالعه است. براي استخراج حجم نمونه از روش كوكران استفاده نفر از ساكنين م ٩٠٠٨٤شامل 
اي در نفر برآورد شد كه باتوجه به اهداف پژوهش پرسشنامه ٣٨٢شده و بر اين اساس تعداد جامعه نمونه 

ه اي و كروسكال واليس استفادتك نمونه tها از آزمون قالب طيف ليكرت طراحي شده است. براي تحليل داده
شده است. نتايج پژوهش نشان داده است كه در فرآيند بازآفريني شهري رشت، سرمايه اجتماعي از نظر 
شاخصهاي افزايش تعاملات بين شهروندان، مشاركت و آگاهي مطلوب و از نظر ايجاد حس اعتماد در بين 

در بافتهاي سه گانه و  شهروندان نامطلوب بوده است. از ديگر نتايج وجود تفاوت معنادار سرمايه اجتماعي
  هاي مورد مطالعه است.محله

  سرمايه اجتماعي، بازآفريني شهري، بافتهاي مسئله دار شهري، رشت. كليد واژگان:

                                           
 اين مقاله با حمايت اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان انجام شده است.  ١
   aghaeizadeh@guilan.ac.ir گيلان شهري، دانشگاه ريزي برنامه و جغرافيا ستاديار گروها ٢
  گيلان دانشگاه مديريت،  استاديار گروه ٣
  گيلان دانشگاه شهري ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي ٤
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  . مقدمه١
اي پويا همواره با رشد كمي و كيفي جوامع انساني، تحولاتي را به خود شهرها به عنوان پديده

ه كالبدي شهرها نشان دهنده رشد تعداد شهرنشينان ديده اند به نحوي كه در همان حال كه توسع
يزاني انديشمند و شهرونداني آگاه ربرنامهمي باشد، توسعه كيفي و همه جانبه شهرها نشان از وجود 

آيد كه دارد. اما اغلب در فرآيند توسعه كالبدي و غيركالبدي شهرها، فضاهايي ناكارآمد به وجود مي
اي قديمي است و از اين رو اين بافتها نيازمند رسيدگي هميشگي بيشتر به دليل رها شدن بافته

است كه اين مهم از طريق مجموعه اقدامات بهسازي، نوسازي و بازسازي شهري در دستور كار 
يزان شهري قرار گرفته است و مجموعه اين اقدامات به بازآفريني شهري با هدف نشان دادن ربرنامه
 ستيز ،ياجتماع ،ياقتصاد يكاركردها يايبا اح آنهاو مشكلات  يشهرمدرن  نواحي دهيچيپ پويايي

خواهد انجاميد. بنابراين بازآفريني شهري به  )Chaline & Coccossis, 2004(آنها يو فرهنگ يطيمح
 و بخشي (حبيبيروان توانمندسازي و بازسازي، نوسازي، بهسازي، عام مرتبط با اصطلاح عنوان يك
و  مسكن اثحدابديل يو ب توجه قابل هاييتاز ظرف دهستفاا نمكاا ليلد به )١٣٨١ مقصودي،

 يزادرون توسعه سياست يهابرنامهاز  يكي انعنو بهدر آن  يشهر تخدما به سترسيد توسعه
 هلند، جمله از كشورها، از بسياري و در )٤٩: ١٣٨٨شود (آئيني و اردستاني، يـم بمحسو يشهر
. البته (Ruijsbroek et al., 2019)است شده اجرا محروم هايمحله در زندگي شرايط بهبود براي
زيست و وضعيت  محيط در راستاي ارتقاي مشابهي نهايت اهداف در بازآفريني شهري هايطرح تمام

در اين ميان از  .(Dean & Trillo, 2019)دارند مداخله براي نياز مورد مناطق در اجتماعي و اقتصادي
 در اجتماعي و اقتصادي كه بازآفريني فرايندي براي معكوس كردن زوال ويژگيهاي فيزيكي، آنجايي

   يابد دست آن به بخش عمومي مداخله بدون تواندنمي خصوصي بخش مناطق مختلف است،
(Hall, 2016)  اين رو نيازمند حمايت اين بخش است.و از  

ادي، امروزه با توجه به عواملي نظير نبود فضاي كافي براي رفع نيازهاي روزانه، عوامل اقتص
دگرديسي كالبدي، عوامل محيطي و غيره، بازآفريني شهري و رويكردهاي مشابه آن امري اجتناب 

بازآفريني شهري كه تنها به دنبال ناپذير و محوري در دانش شهرسازي تبديل شده است. 
ي نسبت به ساير رويكردها، همچون اقتصاد ترگستردهي مناطق متروكه نيست، با مباحث سازباززنده

كنند، يمي فقيرنشين زندگي هامحلهقابتي و كيفيت زندگي به خصوص براي كساني كه در ر
آل، بازآفريني شهري مشتمل بر فرموله كردن اهداف سياسي، اجراي آن يدهاسروكار دارد. به صورت 

، ٣٠٣: ١٣٩١(زنگي آبادي و مويدفر،  ي اجرايي و بازنمايي مداوم عملكرد استهابرنامهاز طريق 
مدرن  نواحي دهيچيپ نشان دادن پويايي اين رويكرد هيهدف اول. )٤: ١٣٩٥دي و همكاران، سعي
شان  يو فرهنگ يطيمح ستيز ،ياجتماع ،ياقتصاد يكاركردها يايبا اح آنهاو مشكلات  يشهر
ه اجتماعي گره مي خورد. و در اين مفهوم با مقوله سرماي )Chaline & Coccossis, 2004(است

باشد و مطالعه و تحليل تغييرات يمسرمايه اجتماعي و فيزيكي در شهر، زيربناي عدالت اجتماعي 



  ١٤٧ ................نمونه: -دار شهري مسئله بررسي سرمايه اجتماعي در فرآيند بازآفريني شهري در بافتهاي 
 

 
 

اجتماعي و اقتصادي و رابطه آن با ساخت فضايي شهر، مورد تاكيد در مباحث شهر و شهرسازي 
شهري يكي از مهمترين  . از آنجايي كه بازآفريني)١١٨: ١٣٩٣(احدنژاد روشتي و همكاران، است 

رويكردهاي اثرگذار بر ساختار شهري به شمار مي رود، تبيين ارتباط آن با سرمايه اجتماعي و اثرات 
آن بر نزول و يا ارتقاي سرمايه اجتماعي داراي اهميت است. بنابر آنچه آمد، يكي از انواع تحليلهاي 

اجتماعي كه گاه از آن به عنوان بازآفريني  بازآفريني در بعد اجتماعي آن انجام مي شود. بازآفريني
شود، فرآيندي است اجتماعي براي مديريت توسعة اجتماعي، فرصت برابر جهت درك نرم ياد مي

سازد (طالبي و يمگونه تبعيضي فراهم يچههاي بالقوة همة اعضا و اقشار جامعه را بدون ييتوانا
را در قالب مفهوم سرمايه اجتماعي به عنوان يكي ) و بر اين اساس مي توان آن ٤١: ١٣٩٥همكاران، 

) بررسي كرد كه در اين ميان ٤٥٢: ١٣٨٧ي اصلي پارادايم جديد توسعه (سعيدي، هامولفهاز 
و بافتهاي شهري درگير با رويكرد بازآفريني، چه در مرحله  هامحلهوضعيت سرمايه اجتماعي در 

توان ميزان يمواني برخوردار است و با توجه به آن پيش از بازآفريني و چه پس ازآن، از اهميت فرا
ي بازآفريني شهري را در افزايش سطح سرمايه اجتماعي شهروندان سنجيد. در هاپروژهاثرگذاري 

چند سال اخير موضوع باز آفريني شهري مورد توجه بسياري از مديران شهري در ايران قرار گرفته 
رشت اشاره كرد. اين شهر به عنوان يك شهر توريستي است كه از جمله شهرها مي توان به شهر 

هاي ترين طرحيكي از بزرگاين شهر به عنوان طرح بازآفريني مركز استان گيلان بوده و مهم، 
شود. با توجه به گذشت چندسال از اجراي طرح در ايران مناطق مختلفي از شهر را شامل ميشهري 

طه سازي كليساي ارامنه، پياده راه محورهاي خيابان هاي بازآفريني شهري در اين شهر نظير محو
سعدي، امام خميني، مرمت كاروانسراهاي چيني چيان، طاقي بزرگ، طاقي كوچك و ملك، نماسازي 

ي فوق در هاپروژههتل ايران، محوطه سازي باغ طبيعت و ... ، پژوهش حاضر به ارزيابي و اثرگذاري 
و بافتهاي شهري درگير با رويكرد بازآفريني شهري  اهمحلهراستاي افزايش سرمايه اجتماعي 

پرداخته است. براين اساس، در اين پژوهش اثرات اجراي بازآفريني شهري در شهر رشت بر سرمايه 
اجتماعي شهروندان در بافتهاي سه گانه تاريخي، ناكارآمد مياني و سكونتگاههاي غيررسمي و 

ي، معلم، باقرآباد، خواهرامام، صومعه بيجار، بازار، چله رازي هامحلهاي در همچنين در مقياس محله
بررسي شده است. بر اساس آنچه آمد وضعيت سرمايه اجتماعي در  و ولكس آبادحافطخانه، پيرسرا، 

بين شهروندان ساكن در محدوده طرح بازآفريني شهر رشت و همچنين وجود تفاوت معنادار از نظر 
ده مورد مطالعه از جمله سوالهاي اساسي اين پژوهش بوده شاخصهاي سرمايه اجتماعي در محدو

  است. 
  

  . پيشينة پژوهش١- ١
انجام شده است كه به تعدادي ي در ارتباط با نقش سرمايه اجتماعي با بازآفريني شهري مطالعات

واكاوي نقش سرمايه اجتماعي ") پژوهشي با عنوان ١٣٩٧نيازي و همكاران (شود. از آنها اشاره مي
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زآفريني شهري در حاشيه شهرها و روستاهاي الحاقي به شهرها با تأكيد بر پارامترهاي اعتماد و در با
به تبيين نقش سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف بازآفريني شهري پرداختند  "مشاركت مردمي

 بررسي"عنوان با ايمقاله) ١٣٩٦( عليرضا محمدي و . جليل محمدي)١٣٩٧نيازي و همكاران، (
 رويكرد با و پيمايشي روش با "زنجان شهر فرسوده بافت نوسازي جهت اجتماعي رمايهس ميزان

 ساكنان كه است داده نشان پژوهش نتايج. اند كرده مطالعه را اجتماعي سرمايه تحليلي - توصيفي
 همه در تقريباً متوسط، حد از بالاتر اجتماعي سرماية ميزان داراي زنجان شهر فرسودة بافت
بازآفريني شهري پايدار با تاكيد بر "ي با عنوان امقاله) در ١٣٩٥مدحت (. هستند نآ هايمؤلفه

را با  بافت تاريخي شهر شيراز ")سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: بافت تاريخي و فرسوده شهرشيراز
تحليلي و مطالعات اسنادي و ميداني بررسي كرده است. نتايج پژوهش نشان داده  –روش توصيفي 

ساكنين اصلي و جايگزيني مهاجرين به جاي آنها در نتيجه پايين بودن مولفه هاي  وجخراست 
) در پايان ١٣٩٣مورد مطالعه بوده است. انتظاري مقدم ( سرمايه اجتماعي ازمهمترين مشكلات بافت

، با "هاي شهري مبتني بر سرمايه اجتماعيبازآفريني ميدان "نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان
شهر يزد، ارتباط سرمايه اجتماعي را با بازآفريني شهري مطالعه بافت مجموعه ميدان خان انتخاب 

كرده است. اين مطالعه از نوع پيمايشي بوده و هدف از آن زمينه سازي ايجاد اجتماع پذيري موفق 
بازآفريني شهري و "اي با عنوان ) در مقاله٢٠١٣ده است. ژاي و ان جي (در بافت مورد مطالعه بو

به بررسي سرمايه اجتماعي مناطق بازآفريني شده در منطقه مسلمان  "سرمايه اجتماعي در چين
دهد كه سرمايه اجتماعي قدرتمند نشين برج درام در شيان پرداخته اند. نتايج بررسي آنها نشان مي

ان مسلمان مسبب تغيير رويه بازآفريني در منطقه و اجبار توجه دولت محلي مذهبي و قومي ساكن
 .)Zhai and Ng 2013(به حفظ و نگهداري شيوه زندگي در فرآيند بازآفريني شهري شده است 

: شهري بازآفريني در اجتماعي سرمايه و حكمروايي")، مقاله اي با عنوان ٢٠٠٦سنتو بول و جونز (
هاي پژوهش نشان داده است كه براي برآوردن . يافتهاندكردهمنتشر  "ناپل و بريستول بين مقايسه

 Cento(انتظارات مردم محلي دولت خودمختار محلي و مشاركت بيشتر جامعه مدني مورد نياز است 

Bull & Jones, 2006( مسكن، نوسازي محله و سرمايه "ي با عنوان امقاله. فلينت و كرنس در
دهد . نتايج بررسي نشان مياندپرداختهبه بررسي مالكان اجتماعي ثبت شده در اسكاتلند  "اجتماعي

 تر گسترده مسائل كننده منعكس فرايندهاي حاكم بر مسكن اجتماعي ابهامات و ها كه محدوديت
 و انسجام به دستيابي براي مكانيسم عنوان به محله بازسازي و اجتماعي سرمايه يساز مفهوم در

  .)Flint & Kearns, 2006(است  اروپا كنوني شهري سياست در اجتماعي همبستگي

  
  
  
  



  ١٤٩ ................نمونه: -دار شهري مسئله بررسي سرمايه اجتماعي در فرآيند بازآفريني شهري در بافتهاي 
 

 
 

  . مباني نظري٢- ١
  بازآفريني شهري: - ١- ٢- ١

- مي   هاييسياست و مداخلات نوع چه و مشخص كردن اينكه شامل "شهري بازآفريني" تعريف

به  Regenerateاز ريشة فعل  ١. در واقع بازآفريني شهري()De Magalhães, 2015 نيست ساده شود،
معناي احيا كردن، جان دوباره بخشيدن، احيا شدن، از نو رشد كردن است (بحريني و همكاران، 

) و با ٣٣: ١٣٩٥) كه در ابتدا چيزي مستقل از نوسازي شهري نبود (طالبي و همكاران، ٢٠: ١٣٩٢
هاي اوليه بيشتر حفظ اصالت و مهنايهتوصرو در منشورها و يناديدي صرفاً كالبدي آغاز شد. از 

ي تاريخي كالبد معماري و مواد و مصالح مورد تأكيد قرار گرفت و به تدريج از منشور ونيز به هاارزش
منشور بورا توجه اساسي به مكان و زمينه معطوف شد. با تكوين مفهوم حفاظت ديد فرهنگي و 

ي كه در اسناد و منشورهاي دو اگونهد، به اجتماعي نيز به اين حيطه وارد شد و آن را تكامل بخشي
- و معيارهاي استفاده از مكانهاي فرهنگي هادستورالعملدهه اخير تحول شگرفي در تعريف اصول، 

تاريخي به عنوان منابعي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار با توجه و احترام به اصالت، 
انها رخ داده است (حناچي و فدائي نژاد، ي و منزلت فرهنگي اين مكبرجستگيكپارچگي و حفظ 

 اروپا در شهري بازآفريني در اخير ). قابل ذكر است كه در حال حاضر در اقدامات١٨- ١٧: ١٣٩٠
 ,Kotze & de Vries)اندمتمركز شده انساني شهر جديدا بر روي مفهوم در شهري ريزانبرنامه

2019). 
  

  سرمايه اجتماعي: -٢- ٢- ١
توسط جيمز كلمن مطرح شد و پس از  ١٩٨٠مفهوم سرمايه اجتماعي براي نخستين بار در دهه 

م) آن را بسط دادند در نتيجه از  ١٩٩٠م) و گيدنز ( ١٩٩٦ي نظير فوكوياما (شناسانجامعهوي 
ديد توسعه تبديل شد ي اصلي پارادايم جهامولفهم، سرمايه اجتماعي به يكي از  ١٩٩٠اواسط دهه 
). به مفهوم سرمايه اجتماعي با شروع هزاره سوم توجه بيشتري شد و در ٤٥٢: ١٣٨٧(سعيدي، 

). از جمله علومي كه ١٠٠: ١٣٩٣(رومياني و همكاران،  منابع و متون متعددي مورد بحث قرار گرفت
اثرات سرمايه اجتماعي  ريزي شهري است كه با دركاي داشته است، برنامهبه اين مفهوم توجه ويژه

  شود. در بين شهروندان هر روز بر دامنه استفاده از آن افزوده مي
بحث بر سر ارائه تعريفي واحد از سرمايه اجتماعي به نتيجه نرسيده است اما يكي از تعاريف 
مطرح در زمينه سرمايه اجتماعي، آن را شامل مجموعه هنجارهاي موجود در سيستمهاي اجتماعي 

هاي ينههزند كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و در نتيجه سطح دامي
). سرمايه اجتماعي از دو بخش ساختي ٧١: ١٣٨٥دهد (موسوي، تبادلات و ارتباطات را كاهش مي

ي اجتماعي) و هنجاري (اعتماد؛ آگاهي و هنجارهاي مقوم همكاري و روابط متقابل) هاشبكه(

                                           
١ Urban Regeneration 
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ي ياد شده در تعامل با يكديگر توانايي توليد فوايد مورد انتظار هامولفهاين عناصر و شود. تشكيل مي
توانند اثرات مثبت مورد انتظار را داشته از سرمايه اجتماعي را دارند. براين اساس، تنها زماني مي

  ). ٨٦: ١٣٩٣باشند كه در كنار يكديگر عمل كنند (پاك سرشت، 
گيرند كه از جمله آنها تماعي، شاخصهايي مورد بررسي قرار ميبراي بررسي وضعيت سرمايه اج

  اعتماد اجتماعي، مشاركت، انسجام و همبستگي، آگاهي و روابط اجتماعي است.
ساز مشاركت و ينهزمي مهم روابط انساني، هاجنبهدر واقع اعتماد اجتماعي به عنوان يكي از 

(موسوي،  ، اولين جزء سرمايه اجتماعي بوده)٤٠: ١٣٨٩(حيدرآبادي،  همكاري ميان اعضاي جامعه
) و هنگام نبود دانش كافي در بين شهروندان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. ٧٥: ١٣٨٥

)Siegrist & Cvetkovich, 2002(نيك  كند. اعتماد بر وقوع انتظارات مورد نظر اشخاص تاكيد مي)
هاي مختلف ينهزمافراد در  ) و باعث سرعت بخشيدن به مشاركت١١٨: ١٣٩٤پور و همكاران، 

). مشاركت اجتماعي يكي ٤٠: ١٣٨٩(حيدرآبادي،  شوداقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي
يافته كه از سوي افراد جامعه به صورت آگاهانه، سازمانديگر از ابعاد سرمايه اجتماعي فرآيندي است 

منظور سهيم شدن در منافع و  ي معين و مشخص بههاهدفداوطلبانه و جمعي با در نظر داشتن 
) و در پرتو آن، رضايت افراد به دست مي ٨: ١٣٩٥گيرد (نيازي و همكاران، يممنابع قدرت انجام 

آيد و در همان زمان روابط اجتماعي شكل گرفته و شبكه حمايتي بالقوه ساخته مي شود(نيك پور و 
اجتماعي مقوله انسجام و همبستگي ). از ديگر شاخصهاي بسيار مهم سرمايه ١١٨: ١٣٩٤همكاران، 

ي است كه اين مفهوم را مطالعه كرده و وجود آن را براي شناسانجامعهاست. اميل دوركيم از اولين 
و روابط نيز در بررسي سرمايه ). آگاهي ٥٦: ١٣٩٦يي و همكاران، (رضا دانديمي لازم اجامعههر 

به عنوان  ١٩٩٩فالك و پاتريك در سال اجتماعي داراي اهميت است. آگاهي اجتماعي كه توسط 
ي سرمايه اجتماعي معرفي گرديد به عنوان آگاهي از مسائل و عوامل عمومي در هاشاخصيكي از 

). افراد از اين طريق ٣١نظر گرفته شده است كه از عوامل موثر بر روابط اجتماعي است (همان: 
دست يافتن به آنها نيستند يا با دشواري آورند كه به تنهايي قادر به موفقيتهايي را به دست مي

  ).١٠٣: ١٣٩٤شوند (شايگان و همكاران، يمبسيار موفق به كسب آنها 
هاي اقتصادي و سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسيدر مجموع 

اجتماعي جوامع مدرن مطرح شده است و شناسائي آن بعنوان يك نوع سرمايه، چه در سطح 
تواند شناخت يريت كلان توسعه كشورها و چه در سطح مديريت سازمان ها و بنگاهها، ميمد

 اجتماعي ايجاد و مديران را در هدايت بهتر سيستم ياري كند -جديدي را از سيستم هاي اقتصادي 
روابط خلاصه كرد. ة توان در واژايده محوري سرمايه اجتماعي را مي). ٣٢: ١٣٩٣(مجيبي و نبوي، 

باشند اي جامعه با برقراري تماس با يكديگر و پايدار ساختن آنها قادر به همكاري با يكديگر مياعض
غفاري و ( باشندكنند كه به تنهايي قادر به كسب آنها نميو به اين طريق چيزهايي را كسب مي

   ).٧: ١٣٨٨رمضاني، 
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  بافتهاي ناكارآمد شهري در ايران: - ٣- ٢- ١
توان در پنج دستة محدودة تاريخي شهر، يمدر سطح شهرهاي ايران را بافتهاي ناكارآمد موجود 

هاي با هاي شهري با پيشينة روستايي و پهنهغيررسمي، بافت ناكارآمد مياني، پهنه سكونتگاه
كاربريهاي ناسازگار شهري مشاهده كرد. نكتة قابل توجه در اين بافتها، ويژگي خاص و مشهود هر 

سجام شديد در بافت قديم است. با پيشروي به سمت بافت گسترشي، از اين و ان هابافتيك از اين 
شود، تا جايي كه در بافت گسترشي، با اراضي باز مواجه خواهيم شد (پورجعفر، انسجام كاسته مي

  ). در زير هريك از اين تقسيمات به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است:٥٠: ١٣٨٨
  الف. محدودة تاريخي شهر

يه تاريخي شهرها ميراث ارزشمند معماري و كالبدي بجاي مانده از گذشتگان ماست كه در ناح
طول زمان در هويت بخشي به حيات شهري همواره نقش بارزي ايفا نموده است. اين بخش از شهر 

ي تاريخي در اين بخش از هادورهگاه ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مردماني است كه در يتجل
(كلانتري خليل آباد و پوراحمد،  اندرساندهوزگار سپري كرده و هويت فرهنگي آن را به ثبت شهر ر
٧٧: ١٣٨٤( .  

  ب. سكونتگاه غيررسمي
سكونتگاههاي غيررسمي بخشي از بافت شهري هستند كه عمدتاً مهاجرين روستايي و 

 زي رسمي و قانوني يربرنامهو بدون مجوز و خارج از  انددادهتهيدستان شهري را در خود جاي 
توسعة شهري (طرحهاي جامع و تفصيلي) در درون و خارج از محدودة قانوني شهرها به صورت 

هاي كالبدي و برخورداري يژگيو. عمدتًا فاقد سند مالكيت هستند و از نظر اندآمدهخودرو به وجود 
: ١٣٩٠مكاران، (صداقت رستمي و هاز خدمات و زيرساختهاي شهري به شدت دچار كمبود هستند 

از دلايل اصلي افراد در انتخاب مناطق مذكور براي زندگي و ترجيح آن بر ساير مناطق   .)١٠٧
        باشديمشهري، پايين بودن ارزش ملك، قيمت زمين و ميزان اجاره بهاء مسكن در اين مناطق 

 )(Vedeld & Siddham, 2002: 3.   
  ج. بافت ناكارآمد مياني 

ة بخش مياني در مجموع در برگيرندة فضاهايي كه به لحاظ تاريخي به آغاز بافتهاي فرسود
گردند. اين فضاها قبل از تشديد يمباز  ١٣٤٥- ١٣٣٢فرآيند شهري شدن كشور طي سالهاي 

اند يافتهبازي جامع شهري نظم كالبدي فضايي خود را هاطرحشهرنشيني و شهرگرايي و تحقق 
اند، به از بافتها كه عمدتاً در شهرهاي بزرگ كشور رخساره يافته . اين نوع)١٤٢: ١٣٨٩(باقريان، 

. اين نوع از بافت شهري به علت اندشدهلحاظ موقعيت استقرار پيرامون بافتهاي تاريخي ايجاد 
رسان، يبآسهاي يكاربريزي ناقص و معيوب، تسهيلات ناكافي يا نامناسب، وجود ربرنامهويراني، 

آور است يانزمن يا تركيبي از اين عوامل، براي ايمني، سلامت يا رفاه جامعه وجود ساختارهاي غيراي
  . )١٠٧: ١٣٩٠(صداقت رستمي و همكاران، 
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  هاي شهري با پيشينة روستاييد. پهنه
شود، ينمشهرنشيني شتابزده و افزايش ممتد جمعيت فقط موجب پديدار شدن شهرهاي بزرگ 

هاي كشاورزي، باغداري و در نهايت ينزمزيستي موجود،  بلكه شهرها با پيشروي به سوي فضاهاي
 - ي گوناگون روستاهااندازهيري، دگرگوني و يا پيشروي شهرها در گشكلمحيط طبيعي، موجب 

 شود. روستاهايي كه در مرحله گذار يا دگرگوني از ماهيت روستايي به شهري هستنديمشهر 
  .)٦: ١٣٨٥(دانشپور، 
  كاربريهاي ناسازگار شهريهاي شهري با هـ . پهنه
تواند يمهاي اراضي همجوار شهري، اثرات خارجي بر روي يكديگر دارند. اين تأثيرات يكاربر

هاي اراضي همجوار، توسعه پايدار و يكاربراثرات مثبت يا منفي باشد. اثرات مثبت به افزايش كارايي 
رزش كاربري اراضي و ايجاد شود، درحاليكه اثرات منفي كاهش ايمشيوة بهتر زندگي منجر 

 هاپهنه. اين )٣٦: ١٣٩١(خمر و سرگلزايي، هاي مختلف خواهد انجاميد يكاربرناسازگاري ميان 
توان يمباشد كه از مصاديق آن يمعموماً شامل كاربري نامتجانس شهري و در مساحت نسبتًا زياد 

(شركت عمران و بهسازي شهري ايران،  ي متروكه، پادگانها، زندانها و ... اشاره نمودهاكارخانهبه 
٢: ١٣٩٤.(  
  

  . روش شناسي تحقيق٢
ي آورجمعپژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي است و نتايج آن جنبه كاربردي دارد. روش 

ي و پيمايشي است. در اين راستا به دنبال اكتابخانهاطلاعات در اين پژوهش مبتني بر  مطالعات 
ها و بافتهاي شهري درگير شهري در سرماية اجتماعي ساكنين محلهروشن ساختن نقش بازآفريني 

با موضوع بازآفريني اجرا شده در شهر رشت، با بررسي ادبيات موجود چهار شاخص اعتماد، انسجام، 
شبكه و مشاركت شناسايي و سپس در قالب ابزار پژوهش (پرسشنامه) مورد ارزيابي قرار گرفته است 

نفر از محدوده مورد مطالعه است. براي استخراج  ٩٠٠٨٤پژوهش شامل جامعه آماري ). ١(جدول 
) استفاده شده ٥/٠برابر با  qو   pدرصد و ميزان  ٩٥جامعه نمونه از روش كوكران (سطح اعتماد 

تك نمونه اي و  tنفر است. براي تحليل داده ها از آزمونهاي  ٣٨٢است. جامعه نمونه مورد بررسي 
  ه شده است.كروسكال واليس استفاد

  
 . شاخص هاي سرمايه اجتماعي و منابع آنها١جدول

  شاخص سرمايه اجتماعي منبع

(Adam et al.,2003), (Titeca & Vervisch, 2008), (Ahlerup et al., 
2008), (Bartolini & Bonatti, 2008), (Westerlund & Svahan, 2008) ،

)، ١٣٨٠يان ثاني، شريف)، (١٣٨٤سوري، )، (١٣٨٧منظور و يادي پور، (
 )١٣٨٨شادي طلب و كرماني، (

  اعتماد
 انسجام
 شبكه

 مشاركت
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  . معرفي نمونه مورد مطالعه١-٢
هاي بازآفريني شهري از سوي محدوده مورد مطالعه بخشي از شهر رشت است كه در آن پروژه

ستان گيلان شهرداري و شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري اداره كل راه و شهرسازي ا
ها در سه محدوده مصوب بافت ناكارآمد مياني، بافت تاريخي و اجرا شده و يا در حال اجراست. پروژه

سكونتگاههاي غير رسمي شهر رشت قرار دارند 
و از آنجايي كه كل محدوده بافت تاريخي شهر 

توان رشت در بافت ناكارآمد مياني قرار دارد، مي
هر، كل گفت به جز محدوده كوچكي از ش

ها تقريبا در بافت مسئله دار شهري رشت پروژه
محدوده مورد مطالعه را  ١قرار دارند. شكل 

هاي دهد. نقاط قرمزرنگ پروژهنشان مي
هاي بازآفريني شهرداري و نقاط سبز پروژه

 بازآفريني اداره كل راه و شهرسازي را نشان 
  دهد. مي

  

 فريني شهري در شهر رشتهاي مرتبط با بازآ. ويژگيهاي پروژه٢جدول

  ١٣٩٦و اداره كل راه و شهرسازي استان گيلان،  ١٣٩٦رداري رشت، مآخذ: سازمان عمران و بازآفريني شهري شه

  

  محدوده نام پروژه  سازمان

سازمان عمران و 
بازآفريني فضاهاي 
شهري شهرداري 

  رشت

 چيان، كاروانسراي چيني ارامنه، كاروانسراي مسجد حاج سميعي،كليساي
 ملك، كاروانسراي بزرگ، كاروانسراي طاقي كوچك، كاروانسراي طاقي

 شهرداري، خانه ساختمانپيرسرا،  محتشم، محور گلشن، كاروانسراي
 سعادت، هتل سعدي، كاروانسراي سابق، مدرسه ميرزاخليل، استانداري

  سعدي خيابان آبشار، محور آهني، سينما ايران، پست، قيصريه

تاريخي/ 
  مياني

 شهرداري، خيابان خميني، ميدان امام خيابان حاجي، محور حمام
  شريعتي

  تاريخي

س.   عينك گوهررود، تالاب رودخانه محورطبيعت)، ( مشكوه طبيعت، پل باغ
  غيررسمي

شركت مادر 
تخصصي عمران و 
بهسازي شهري 

اداره كل راه  -ايران 
و شهرسازي استان 

  گيلان

 محله هوايي پاسكياب، پل و محله  سليمانداراب آسفالت و زيرسازي
 پيست و گردشگري پياده سر، محور صفه و عينك سلامت پاسكياب، خانه

 سر، مجموعه صفه و عينك محله توسعه عينك، نهاد الابت در دوچرخه
 انقلاب و تائب سليمانداراب، مدرسه سلامت سليمانداراب، خانه ورزشي
 ميرزا پياده عابر پاسكياب، پل پورباقر شهيد ساغريسازان، مدرسه اسلامي

  محورميرزاكوچك كوچك، بهسازي

س. 
  غيررسمي

  . موقعيت محدوده مورد مطالعه ١شكل 
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  . تجزيه و تحليل٣
هاي پژوهش شامل اطلاعات دريافتي از پرسشگري ارائه شده است. اين يافته در اين بخش يافته

 . ٢انددر قالب شاخصهاي زير مورد مطالعه بررسي شده

آگاهي جامعة نمونه در خصوص حقوق  شاخص نخست مربوط به وجود شهروند آگاه است. ميزان
فردي و اجتماعي در شهر، وظايف سازمانهاي دولتي و غيردولتي، مزاياي مشاركت در جامعه و 
فعاليتهاي مذهبي و خيريه و اجتماعي در محله در محدوده مورد مطالعه سنجيده شد و سپس 

ت. براين اساس، ميزان آگاهي ميانگين ميزان آگاهي افراد در محدوده مورد مطالعه استخراج شده اس
 وظايف از بوده است. در ارتباط با آگاهي ١/٣افراد از حقوق فردي و اجتماعي در شهر برابر با 

مشاهده شده است  ٦/٢شهر ميزان كمتري از ميانگين يعني عدد  دولتي وغير دولتي هايسازمان
 ٤/٣اتر از ميانگين بوده و ميزان جامعه بال در مشاركت مزاياي از افراد اين درحالي است كه آگاهي

) ٣/٣درمحله نيز با اندكي تفاوت( و اجتماعي وخيريه مذهبي فعاليتهاي وجود از افراد است. آگاهي
مانند شاخص پيشين بالاتر از ميانگين بوده است. بنابر محاسبات انجام شده، در مجموع وجود 

  ). ٣اراي وضعيت مطلوبي است (جدولبالاتر از ميانگين بوده و د ١/٣شهروند آگاه با ميزان 
وجود حس اعتماد در بين شهروندان از ديگر شاخصهاي مورد مطالعه است. جامعه مورد مطالعه 

قرار دارند. اما  دركشور يبودن اخبار رسانة مل يواقعدر سطح مطلوبي از نظر اعتقاد به  ٣با ميانگين 
 يلتما، ن اعتماد به افراد محل واقوام وهمسايگانميزادولتي،  وغير دولتي سازمانهاي به اعتماد ميزان

در سطح پايين تر از ميانگين قرار دارد. البته  ميزان اعتماد به غريبه ها و مردمي و ضمانت مال يبرا
به مراتب وضعيت  ٩/٢قابل ذكر است كه ميزان اعتماد به غريبه ها و مردم در اين بين با ميزان 

ه تا در مجموع شهروندان در محدود مورد مطالعه از نظر وجود بهتري دارد. اين شرايط باعث شد
در مقايسه با ميانگين باشد  ٦/٢حس اعتماد در شرايط نامطلوبي قرار داشته باشند و ميزان آن 

  ).٣(جدول 

                                           
اند. عمده ترين اين شاخصها عبارتند از :  نشده ارائه فرعي شاخصهاي صفحه، محدوديت به توجه با كه است ذكر قابل ٢

 شهر، آگاهي دولتي وغير دولتي هايسازمان وظايف از شهر، آگاهي در اجتماعي و فردي حقوق از افراد آگاهي ميزان
 ميزان به درمحله، اعتقاد واجتماعي ريهوخي مذهبي فعاليتهاي وجود از افراد جامعه، آگاهي در مشاركت مزاياي از افراد

 واقوام محل افراد به اعتماد دولتي، ميزان غير و دولتي سازمانهاي به اعتماد دركشور، ميزان ملي رسانة اخبار بودن واقعي
 همديگر، ميزان با شهروندان اختلاف مردم، ميزان و هاغريبه به اعتماد مالي، ميزان ضمانت براي وهمسايگان، تمايل

 انتخابات، ميزان يا و اوليا انجمن يا شورا يا بسيج جلسات در شركت مردم، ميزان بين سفيدان ريش و همديگر به احترام
 به دقيق اطلاعات رشت، ارائه شهر بازآفريني درطرح فراوان مشكلات وجود بازآفريني، اعتقاد طرح از استقبال و مشاركت

 اطلاعات بازآفريني، ارائه طرح اجراي زمان در شهروندان به دقيق اطلاعات ائهبازآفريني، ار طرح اجراي از پيش شهروندان
 محلي هايگروه بازآفريني، همكاري در مردم طرح، همكاري اجراي از پس شهروندان به طرح آينده هايبرنامه از مناسب

 دخيل. دولتي نهادهاي با آشنايي بازآفريني، ميزان طرح روند از شهروندان آگاهي بازآفريني، ميزان طرح در
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شاخص وضعيت تعاملات اجتماعي به عنوان ديگر شاخص مورد مطالعه، بين شهروندان در قالب 
و ريش سفيدان  يگرميزان احترام به همدو  زان اختلاف شهروندان با همديگرميدو شاخص فرعي 

). ٢)  بدست آمده است (جدول ٦/٣بررسي شد كه ميانگين آنها، بيشتر از متوسط (مقدار  بين مردم
علاوه براين وضعيت كلي مشاركت در بين شهروندان نيز داراي ميانگين، بيشتر از متوسط (مقدار 

 ). ٣) است (جدول ٢/٣

ها حاكي از وجود مشكلات فراوان طرح بازآفريني اجرا شده در شهر، از ديد جامعة نمونه يافته
است به نحوي كه در مجموع شهروندان معتقدند كه مشكلات فراواني در طرح بازآفريني شهر رشت 

كه  است. قابل ذكر است كه از آنجايي ٥/٢وجود داشته است و بر همين اساس ميانگين اين شاخص 
اين شاخص با ساير شاخصها همجهت نبوده است، اين مهم در امتياز دهي در نظر گرفته شده است. 

يوده است كه نشان دهنده ميزان  ٣به اين معني كه امتياز دريافت شده براي اين شاخص بالاتر از 
اخص نيز بالاي مشكلات است، اما از آنجايي كه ساير شاخصها جهت مثبت داشته اند، امتياز اين ش
). علاوه ٢معكوس شده و در اين حالت هرچه امتياز كمتر به معني مشكلات بيشتر است (جدول 

براين روند اطلاع رساني به مردم قبل، همزمان و پس از اجراي طرح مورد پرسشگري قرار گرفت. 
ناراضي  براين اساس مشخص گرديد روند اطلاع رساني به مردم نامطلوب بوده و شهروندان از اين نظر

ي بازآفريني در قالب دو شاخص هاطرحاند. علاوه بر اين شاخص تعيين ميزان مشاركت مردم در بوده
يني بررسي شد كه در طرح بازآفر يمحل يهاگروه يهمكاريني و مردم در بازآفر يهمكارفرعي 

زان ). شاخص مي٢) بدست آمده است (جدول ٨/١ميانگين آنها، مقداري مابين خيلي كم و كم (
شهروندان از روند  يآگاه يزانمآگاهي شهروندان از طرحهاي بازآفريني در قالب دو شاخص فرعي 

، ٣/٢يني و ميزان آشنايي با نهادهاي دولتي دخيل بررسي شد. اين شاخص با ميانگين طرح بازآفر
  ).٣(جدول  نشان دهنده وضعيت نه چندان مطلوب است

  
 جتماعي در جامعه مورد مطالعههاي شاخص هاي سرمايه ا. يافته٣جدول

  هاي پژوهشيافتهمنبع: 
  
  
 

  ميانگين اصلي شاخص  ميانگين اصلي شاخص

  ١/٣  وجود شهروند آگاه
ديدگاه شهروندان در خصوص مسائل طرح 

  بازآفريني شهري
٥/٢  

  ٢  روند اطلاع رساني به مردم محله  ٦/٢  وجود حس اعتماد در بين شهروندان
وضعيت تعاملات اجتماعي در بين 

  شهروندان
هاي مشاركت مردم در طرحميزان   ٦/٣

  بازآفريني
٨/١  

  ٣/٢  روند اطلاع رساني به مردم محله  ٢/٣  وضعيت مشاركت در بين شهرندان
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  ياجتماع هيارتباط با مقوله سرما شهر رشت در در يشهر ينيبازآفر. ١- ٣
چهار گانه و كل سرمايه تحليل سطح سرمايه اجتماعي در ابعاد  از حاصل عددي ميانگين تحليل

بودن سطح  پايين اجتماعي مبين بالا بودن سرمايه اجتماعي در ابعاد انسجام، شبكه و مشاركت و
 دامنه احتساب با اي و نمونه تك t آزمون سرمايه اجتماعي در بعد اعتماد اجتماعي مي باشد. براساس

كل  براي ابعاد  ميزان اين است، نوسان در ليكرت طيف و براساس ٥تا  ١بين  كه موجود طيفي
اين  است. شده ارزيابي )٣( متوسط شرايط سرمايه اجتماعي، انسجام، شبكه و مشاركت بيشتر از

 و مثبت ارزيابي شكل به نيز عددي مطلوبيت از آنها تفاوت معنادار است و ٠١/٠تفاوت در سطح آلفا 
  ).٤است (جدول  شده برآورد
  

اجتماعي در بين شهروندان شهر رشت پس از اجراي طرح بازآفريني .  تحليل مطلوبيت سرمايه ٤جدول 
 شهري

One-Sample Statistics 

 شاخص

تعداد
ن 

ميانگي
 

ف استاندارد
انحرا

 

ن 
ي ميانگي

خطا
استاندارد

 

t
 df
 

Sig. (2-tailed
)

 M
ean D

ifference
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 -٢٧٧٨/٠ -٣٨٤٥/٠ -٣٣١١٦/٠ ٠٠/٠ ٣٤٤ -٢١١/١٢ ٠٢٧١٢/٠ ٥٠٣٧٤/٠ ٦٦٨٨/٢ ٣٤٥ اعتماد

 ٦٣٩٦/٠ ٥١٨٠/٠ ٥٧٨٨٠/٠ ٠٠/٠ ٣٦٧ ٧٢٨/١٨ ٠٣٣٠٩١/٠ ٥٩٢٨٦/٠ ٥٧٨٨/٣ ٣٦٨ انسجام

 ٤٤١٢/٠ ٢٩٤٤/٠ ٣٦٧٧٧/٠ ٠٠/٠ ٣٤١ ٨٥٧/٩ ٠٣٧٣١/٠ ٦٨٩٩٧/٠ ٣٦٧٨/٣ ٣٤٢ شبكه

 ٢٤٩٦/٠ ٠٨٧٩/٠ ١٦٩٦٢/٠ ٠٠/٠ ٣٩٤ ١٧١/٤ ٠٤٠٦٧/٠ ٨٠٨٢٥/٠ ١٦٩٦/٣ ٣٩٥ مشاركت

 هاي پژوهشيافتهمنبع: 

  
هاي مورد مطالعه از در ادامه جهت بررسي تفاوت معناداري وضعيت سرمايه اجتماعي در بافت

دهد، با توجه به آزمون كروسكال واليس استفاده شده است، بر همين مبنا نتايج اين آزمون نشان مي
) تفاوت معناداري در سرمايه اجتماعي بين شهروندان ٠٠٢/٠آماره آزمون و سطح معناداري (

شود، بافتهاي تاريخي/ مياني بهترين شود. همانطور كه در جدول زير مشاهده ميمشاهده مي
هاي غيررسمي، مياني و ساير وضعيت را در سرمايه اجتماعي داشته و پس از آن به ترتيب سكونتگاه

  ).٥قرار دارند (جدول
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هاي سه گانه شهر رشت پس از اجراي طرح بازآفريني سرمايه اجتماعي در بين بافت . وضعيت٥جدول 
  شهري

 رتبه آزمون كروسكال واليس

 ميانگين رتبه اي تعداد نمونه بافت  معناداري  درجه آزادي  خي دو

٠٠٢/٠  ٣  ٣٥٨/١٥  

 ٦٦/١٨٠ ٧٥ سكونتگاه غيررسمي

 ٦٧/١٨١ ١٣٨ تاريخي / مياني

 ٦٣/١٣٣ ١٩ مياني

 ٢٧/١٣٩ ٩٩ ساير

 - ٣٣١ كل

  هاي پژوهشيافتهمنبع: 

  
همچنين نتايج تجزيه و تحليل 
وضعيت سرمايه اجتماعي در بين 

ها پس از اجراي طرح بازآفريني بافت
قابل مشاهده  ٢شهري در شكل 

است. در ادامه جهت بررسي تفاوت 
معناداري ابعاد مورد بررسي از آزمون 

ه شده است. كروسكال واليس استفاد
براساس نتايج اين آزمون در بعد 
اگاهي با توجه به آماره آزمون و سطح 

) تفاوت معناداري ١٠٤/٠معناداري (
شود. در در بين شهروندان ديده نمي

بعد اعتماد، مشاركت و شبكه 
 .شودمي مشاهده هابافت بين در معناداري تفاوت معناداري سطح و آزمون آماره به توجه اجتماعي با

بر اين اساس بهترين وضعيت در اين سه بعد مربوط به بافت تاريخي/ مياني است، اما در بعد انسجام 
   ).٦باشند (جدول بهترين وضعيت را سكونتگاه هاي غيررسمي دارا مي

در ادامه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسشنامه براي بررسي وضعيت ابعاد مختلف سرمايه 
نشان  ٣شكل اي شهر رشت پس از اجراي طرح بازآفريني شهري در قالب اجتماعي در بين بافته

  داده شده است.
  
  
  
  

هاي سه گانه مورد وضعيت سرمايه اجتماعي در  بافت .٢شكل 
 نگارندگانمنبع:  - مطالعه پس از اجراي طرح بازآفريني شهري
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  . وضعيت ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي در بين بافت هاي سه گانه شهر رشت٦جدول 

ابعاد
 

آزمون كروسكال 
 واليس

 رتبه

ابعاد
  

آزمون كروسكال 
 واليس

  رتبه

خي دو
ي  
درجه آزاد

  

ي
معنادار

محدوده  
 

تعداد ن
مونه

 

ميانگين 
رتبه

اي
خي دو 
ي  
درجه آزاد

  

ي
معنادار

محدوده  
تعداد نمونه 

 

ميانگين 
رتبه

اي
 

آگاهي
 

١٠٤/٠  ٣  ١٥٣/٦  

سكونتگاه 
 غيررسمي

٧٠/١٧٦ ٧٥ 

شبكه
 

٠٠٩/٠  ٣  ٦٧٣/١١  

سكونتگاه 
 غيررسمي

٦٣/١٨٠ ٧٥ 

  ٩٦/١٨٦  ١٤٦  تاريخ / مياني٣٠/١٩٧ ١٦١ تاريخي/ مياني
٨١/١٥٣  ٢١  مياني٤٠/١٧٢ ٢٠ مياني
٨٠/١٤٥  ١٠٠  ساير ٣٤/١٦٦ ١٠٨ ساير
 - ٣٤٢ كل - ٣٦٤ كل

اعتماد
 

٠٠٥/٠  ٣  ٧٩٩/١٢  

سكونتگاه 
 غيررسمي

٠٦/١٥٨ ٧٥ 

ت
مشارك

 

٠٠٥/٠  ٣  ٨٢٦/١٢  

سكونتگاه 
 غيررسمي

٨٦/٢٣٨ ٧٥ 

٩٨/١٨٨  ١٧٨  تاريخي / مياني ٦٧/١٩٤ ١٥٠ تاريخي / مياني
٢٨/٢٠٧  ٢٣  مياني ١٩/١٤٦ ٢١ يانيم

٩٥/١٨٣  ١١٩  ساير١٧/١٥٧ ٩٩ ساير
 - ٣٩٥ كل - ٣٤٥ كل

انسجام
 

٠٠١/٠  ٣  ٠٣٢/١٧  

سكونتگاه 
 غيررسمي

٥٥/٢٠٢ ٧٥
 

٤٧/١٨٩ ١٦٤ تاريخي / مياني
 ٨٣/٩٤ ٢٠ مياني

٠٥/١٨١ ١٠٩ ساير
 - ٣٦٨ كل

  هاي پژوهشيافتهمنبع: 
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)، C)، شبكه(B)، آگاهي(A. رتبه بندي بافتهاي سه گانه مورد مطالعه از نظر شاخصهاي مشاركت(٣شكل 

 نگارندگانمنبع: -) پس از اجراي طرح بازآفريني شهريE) و انسجام(Dاعتماد(

  
هاي پرسشنامه براي وضعيت سرمايه اجتماعي بين محلات شهر رشت نتايج تجزيه و تحليل داده

دهد كه به ترتيب محلات حافظ آباد، خواهرامام و پاسكياب س از اجراي طرح بازآفريني نشان ميپ
آباد و رازي، ضيابري و حميديان به ترتيب بدترين وضعيت را دارا بهترين وضعيت و نيكمرام، علي

  ).٤) و (شكل ٧باشند (جدول مي
  

  از اجراي طرح بازآفريني شهري . وضعيت سرمايه اجتماعي در بين محلات شهر رشت پس٧جدول 

سرمايه اجتماعي در محله ها
  

 آزمون كروسكال واليس

محله
تعداد نمونه 

 

ميانگين رتبه
ي

ا
 

محله
  

تعداد نمونه
ميانگين رتبه  
ي

ا
  

خي دو
ي  
درجه آزاد

  

ي
معنادار

  

٠٠٢/٠  ١٣  ٣٦٧/٣٤  

 ٤١/١٦٥ ١٧ معلم ٣٦/٢٠٥ ٢٨ حافظ آباد
 ٦٤/١٥٠ ٣٣ اپيرسر ٨٥/١٣٧ ٣٠ حميديان

 ٧٨/١٤٠ ٩ باقرآباد ٣٦/١٨٤ ٣٣ ولكس

 ٥٩/١٣٧ ١٧ رازي ١٣/٢٠٠ ٥٧ خواهرامام
 ١٧/١٣١ ٣ علي آباد ٨٠/١٧٣ ٥ بازار

 ٦٧/١٠٠ ٢٧ نيكمرام ٨٨/١٧٨ ٣٧ صومعه بيجار
 ٨٦/١٣٧ ١٤ ضيابري ٣٣/١٨٩ ٩ چله خانه

  -  ٣٣١  كل
 هاي پژوهشيافتهمنبع: 
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اي از نظر شاخصهاي سرمايه اجتماعي پس از اجراي طرح بازآفريني رتبه بندي در مقياس محله. ٤شكل 

  شهري
  منبع: نگارندگان

 

همچنين با بررسي تفاوت معناداري ابعاد مورد بررسي در محلات مورد مطالعه با استفاده از 
خانه، حافظ آباد و  شود كه در بعد آگاهي به ترتيب محلات چلهآزمون كروسكال واليس مشاهده مي

صومعه بيجار؛ در بعد اعتماد به ترتيب محلات صومعه بيجار، چله خانه و خواهر امام؛ در بعد انسجام 
به ترتيب محلات وولكس، بازار و خواهرامام؛ در بعد شبكه به ترتيب محلات معلم، چله خانه و خواهر 

رازي بهترين وضعيت را دارا هستند امام و در بعد مشاركت به ترتيب محلات حافظ آباد، ولكس و 
  ). ٨(جدول 
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  . وضعيت ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي در بين محلات شهر رشت پس از اجراي طرح بازآفريني شهري٨جدول

 شاخص
  رتبه رتبه آزمون كروسكال واليس

درجه   خي دو
ميانگين  ونهتعداد نم محله ايميانگين رتبه تعداد نمونه محله  معناداري  آزادي

 ايرتبه

  ٠٢١/٠  ١٣  ٧٦٣/٢٦ آگاهي

 ٢٠/٢٠٣ ٣٢ معلم ٩٦/٢٠٩ ٢٨ حافظ آباد
 ٥٨/١٨٢ ٣٣ پيرسرا ٤٢/١٥٥ ٣٠ حميديان
 ٥٩/١٨٨ ١٦ باقرآباد ٤٣٥/١٤٩ ٤٥ وولكس

 ٦٨/١٥١ ١٧ رازي ٨٢/٢٠٤ ٥٧ خواهرامام
 ٢٨٤ ٣ علي آباد ٢٠/١٢٥ ١٠ بازار

صومعه 
 ١٧/١٥٦ ٢٧ نيكمرام ١٢/٢٠٩ ٣٧ بيجار

 ٠٧/١٤٧ ١٤ ضيابري ١٠/٢١٧ ١٥ چله خانه
    ٣٦٤  كل

  ٠٧٧/٠  ١٣  ٠٩٧/٢٢ اعتماد

 ٨٥/١٥١ ٢٠ معلم ٦٦/١٦٦ ٢٨ حافظ آباد
 ٥٨/١٦٤ ٣٣ پيرسرا ٤٣/١٦٩ ٣٠ حميديان
 ١٠/١٦٣ ١٥ باقرآباد ٧٦/١٦٦ ٤٥ وولكس

 ٢١/١٤١ ١٧ رازي ٣٣/٢٠٦ ٥٧ خواهرامام
 ٠٠/٧٤ ٣ علي آباد ٢٢/١٨٤ ٩ بازار

صومعه 
 ٥٦/١٣٩ ٢٧ نيكمرام ٧٠/٢٠٨ ٣٧ بيجار

 ٧٩/١٤٨ ١٤ ضيابري ٦٥/١٩٦ ١٠ چله خانه
    ٣٤٥  كل

  ٠١٢/٠  ١٣  ٥٨٤/٢٨ انسجام

 ٨٣/١٨٤ ٣٣ معلم ٨٢/٢٠٦ ٢٨ حافظ آباد
 ٧١/١٣٥ ٣٣ پيرسرا ٨٢/١٧٤ ٣٠ حميديان
 ٤١/٢٠٢ ١٧ باقرآباد ٩٢/٢٣٩ ٤٥ وولكس

 ٨٢/١٣٥ ١٧ رازي ٩٦/٢٠٦ ٥٧ خواهرامام
 ٣٣/١٥٧ ٣ علي آباد ٠٦/٢٠٨ ٨ بازار

صومعه 
 ١٢/١٥٦ ٢٧ نيكمرام ٩٩/١٧٨ ٣٧ بيجار

 ٤٣/١٥٨ ١٤ ضيابري ٤٢/١٧٠ ١٩ چله خانه
    ٣٦٨  كل

  ٠٠٧/٠  ١٣  ٠٥٦/٣٠ شبكه

 ٠٥/٢١٠ ٢٠ معلم ٨٩/١٨٠ ٢٨ حافظ آباد
 ١٢/١٦٤ ٣٣ پيرسرا ٧٢/١٢٥ ٣٠ حميديان
 ٠٣/١٦٨ ١٥ باقرآباد ٩٢/١٨٠ ٤٥ وولكس

 ٥٦/١٥٧ ١٧ رازي ٧٨/١٩٣ ٥٧ خواهرامام
 ٨٣/١٤٨ ٣ علي آباد ٥٠/١٥٨ ٥ بازار

صومعه 
 ٥٦/١٠١ ٢٧ نيكمرام ٥٥/١٨٨ ٣٧ بيجار

 ٦٨/١٨٥ ١٤ ضيابري ٨٦/٢٠٤ ١١ چله خانه
    ٣٤٢  كل

  ٠٠٠/٠  ١٣  ٤٤٤/٣٨ مشاركت

 ٤٣/١٤٦ ٥٠ معلم ٨٩/٢٦١ ٢٨ حافظ آباد
 ٢٧/٢١٣ ٣٣ پيرسرا ٤٥/٢٠٦ ٣٠ حميديان
 ٥٠/١٨٠ ٢٣ باقرآباد ٩٤/٢٤٥ ٤٥ ولكس

 ١٨/٢٢٨ ١٧ رازي ٥٧/٢٢٢ ٥٧ خواهرامام
 ٠٠/١٧٧ ٣ علي آباد ١٨/١٤٠ ١١ بازار

صومعه 
 ٧٨/١٧١ ٢٧ نيكمرام ٧٨/١٧٤ ٣٧ بيجار

 ٢٩/١٧٦ ١٤ ضيابري ٩٠/١٦٨ ٢٠ چله خانه
    ٣٩٥  كل

 هاي پژوهشيافتهمنبع: 
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همچنين نتايج وضعيت ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي در بين محلات شهر رشت پس از اجراي 
  شود.اهده ميمش ٥شكل طرح بازآفريني شهري در قالب 

  
در محدوده مورد مطالعه از نظر شاخصهاي . رتبه بندي سرمايه اجتماعي در مقياس محله اي ٥شكل 

منبع:  -) پس از اجراي طرح بازآفريني شهريE) و مشاركت(D)، شبكه(C)، انسجام(B)، اعتماد(Aآگاهي(
 نگارندگان

  
  گيري . نتيجه٤

سرمايه اجتماعي شهروندان در شهرها در ارتباط با سياستهاي مختلف مديران شهري دستخوش 
ين سياستها در گذار شهرها از يك برهه به برهه ديگر، نمودي متفاوت شود. اتغييرات زيادي مي

يابد. از جمله سياستهايي كه در چند دهة اخير مديران شهري را به خود مشغول داشته، يم
بازآفريني شهرهاست تا در پرتو آن شهر توانمنديهاي ذاتي خود را در جذب و نگهداشت شهروندان 

شهري جلوگيري كنند. سياست بازآفريني در كنار اثرات خود در كالبد و  اثرگذار بازيافته و از زوال
تواند به افزايش اقتصاد شهرها، در صورتي كه به نيازهاي اجتماعي شهروندان نيز توجه كند، مي

سرمايه اجتماعي شهروندان بينجامد و از اين رو سنجش اثرات اين سياست در سرمايه اجتماعي 
ه مرحله اجرا رسيده است، داراي اهميت است. بررسي بازآفريني شهري در شهروندان شهرهايي كه ب

  رشت، نشان دهنده اثرات اجراي بازآفريني شهري در سرمايه اجتماعي شهروندان اين شهر است. 
اي مشكلات در شهر رشت توانسته دهد كه بازآفريني شهري به رغم پارهنتايج پژوهش نشان مي

تعاملات بين شهروندان داشته باشد و اين خود به دليل ايجاد فضاهاي است نقش موثري در افزايش 
باشد. علاوه بر اين، شاخص مشاركت و برخورد چهره به چهره در فرآيند بازآفريني شهري رشت مي

آگاهي شهروندان نيز در اين فرايند به سطح مطلوبي ارتقا يافته است. اما به رغم اين افزايش در 
وق، بازآفريني شهري نتوانسته است به ايجاد حس اعتماد در بين شهروندان هاي سه گانه فشاخص

توان در شاخصهاي ديگري مانند وجود مشكلات زياد در كمك چنداني كند. دلايل اين امر را مي
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هاي بازآفريني از يك سو و اطلاع رساني ضعيف و در نتيجه مشاركت ندادن شهروندان و علاقه پروژه
ن آنان از سوي مديران از سوي ديگر، باعث شده به رغم اثربخشي مطلوب ضعيف به آگاه كرد

بازآفريني، حس اعتماد در بين شهروندان مطلوب نباشد يا به تناسب افزايش ساير شاخصها افزايش 
  نيابد.

)، جليل محمدي و عليرضا ١٣٩٧نتايج بدست آمده پژوهش با مطالعات نيازي و همكاران (
هاي ) از نظر اثرگذاري شاخص٢٠٠٦)، فلينت و كرنس (٢٠١٣ن جي ()، ژاي و ا١٣٩٦محمدي (

سرمايه اجتماعي در تحقق اهداف بازآفريني شهري و ساير راهكارهاي برخورد با بافتهاي فرسودة 
) كه خروج ١٣٩٥پژوهش مدحت ( باشهري در قالب محله و منطقه منطبق بوده است. همچنين 

را مورد تاكيد قرار داده است و معتقد است اين امر جاي آنها جايگزيني مهاجرين به ساكنين اصلي و 
هاي سرمايه اجتماعي است، به طور غير مستقيم هم راستاست. علاوه بر اين عامل پايين بودن مولفه

 )، فلينت و كرنس٢٠٠٦) سنتو بول و جونز (١٣٩٣با نتايج اين پژوهش با مطالعات انتظاري مقدم (
 اوت است.) از نظر ماهوي متف٢٠٠٦(

از ديگر نتايج مهم قابل اشاره در اين پژوهش كه در پژوهش هاي پيشين بدان توجهي نشده 
هاي متعدد است. نتايج پژوهش است، مطالعه تفاوت سرمايه اجتماعي در بافتهاي مختلف و محله

لعه هاي مورد مطاحاضر نشان دهنده تفاوت معنادار سرمايه اجتماعي در بافتهاي سه گانه و محله
اي حكايت از است. به اين معني كه ميزان سرمايه اجتماعي هم در سطح بافتها و هم در سطح محله

وجود تفاوتهاي آشكاري دارد و اين تفاوت هم در شاخصهاي سرمايه اجتماعي به طور جداگانه و هم 
ذيري بافتها در سرمايه اجتماعي به عنوان يك مفهوم كلي نمايان است. اين خود به دليل ميزان اثرپ

ها رسد كمتر تحت تاثير نحوه اجراي طرحها از بازآفريني شهري رشت است و به نظر ميو محله
باشد. به اين معني كه بازآفريني شهري در برخي مناطق محدوديتهايي را به وجود آورده و در برخي 

از يك پروژه مشخص هايي را براي ساكنين ايجاد كرده است و از اين رو نتايج حاصل مناطق گشايش
هاي بازآفريني شهري به عنوان نمونه پس از اجراي پروژهطقه و يا محله يكسان نبوده است. در دو من

ها با محدوديتهايي به وجود آمده و اين در كاهش در برخي محله ها مانند باقرآباد و بازار دسترسي
-مي   د معلم افزايش قيمت ديدههاي ديگري ماننارزش املاك نقش مهمي داشته است. اما در محله

اي از موارد تهديد شده و شود. مشاغل تجاري و خدماتي در محدوده بخش مركزي شهر در پاره
خانه و اي بخش مركزي بر اهميت آنها افزوده شده است. در محله چلهبرعكس در مناطق حاشيه

ز نظر شاخص آگاهي وضعيت هايي كه در همسايگي آن قرار دارند، وضعيت ساكنان محلة فوق امحله
چله خانه محلة هاي مورد مطالعه داراست ولي محلة بازار كه در همسايگي مطلوبي را در ميان محله

هاي هاي مشترك با آن قرار دارد، وضعيت مطلوبي از نظر اين شاخص بين محلهو تحت تأثير پروژه
ي واقع در سكونتگاههاي غير رسمي، هامورد مطالعه نداشته است. علاوه بر اين در بسياري از محله

  خدمات نسبتا خوبي ايجاد شده است كه در ساير مناطق اينگونه نبوده است. 
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نقش مديريت  ")، ١٣٩٣زاده، اكبر؛ (احدنژاد روشتي، محسن؛ مرادي مفرد، سميرا؛ حسين .٢
،  اقتصاد و مديريت "شهري در توزيع سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)

 .٧شهري، تابستان، سال دوم، شماره 

هاي شهري مبتني بر سرمايه بازآفريني ميدان")، ١٣٩٣انتظاري مقدم، منصوره، ( .٣
پايان نامه منتشر نشده كارشناسي ارشد،  ،")اجتماعي (نمونه موردي، مجموعه ميدان خان يزد

 . تربيت دبير شهيد رجاييدانشگاه  دانشكده معماري و شهرسازياستاد راهنما: عليمرداني، 

بازشناسي قابليتهاي نوسازي در بافتهاي فرسوده بخش ")، ١٣٨٩دصابر، (باقريان، محم .٤
شهر  ١٧از منطقه  ١٩هاي اجتماع و فضا (مطالعه موردي: محله مياني بر پايه ويژگي

  .١٤١-١٥٦، پژوهشهاي جغرافياي انساني، "تهران)
 بررسي نقش سرمايه")، ١٣٩١باقري كشكولي، علي، موسوي، ميرنجف و حيدري، حسن، ( .٥

، مطالعات "هاي فرسوده مطالعه موردي شهر سردشتاجتماعي در نوسازي و بهسازي بافت
 . ١٥، شماره ٤دوره اي، زمستان، و پژوهشهاي شهري منطقه

رويكردها و ")، ١٣٩٢بحريني، سيدحسين؛ ايزدي، محمدسعيد و مفيدي، مهرانوش، ( .٦
 ، مطالعات شهري،   "سياستهاي نوسازي شهري (از بازسازي تا بازآفريني شهري پايدار)

٣٠-١٧.  
، "ملاحظات و راهبردهاي ارتقاي سرمايه اجتماعي")، ١٣٩٣ن، (پاك سرشت، سليما .٧

 .٢٥، شماره ٧راهبرد فرهنگ، بهار، دوره 

، چاپ "مباني بهسازي و نوسازي بافت قديم شهرها")، ١٣٨٨پورجعفر، محمدرضا؛ ( .٨
 اول، تهران: پيام.

ر بر فرهنگي موث - اعتماد اجتماعي و عوامل اجتماعي")، ١٣٨٩حيدرآبادي، ابوالقاسم، ( .٩
، جامعه شناسي مطالعات جوانان، "ساله استان مازندران) ٢٩تا  ٢٠آن (مطالعه موردي: جوانان 

 . ١، شماره ١تابستان، دوره 
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اراضي بافت ارزيابي سازگاري كاربري ")، ١٣٩١خمر، غلامعلي و سرگلزايي، صديقه؛ ( .١١
 . ٣٥- ٥٠ريزي فضايي،، مجله علمي پژوهشي برنامه"GISقديمي شهر زابل با استفاده از
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  .٢، شماره ٩، فصلنامه انتظام اجتماعي، تابستان، دوره "با احساس امنيت اجتماعي زنان
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 .١١٥- ٩٧، فصلنامه علمي پژوهشي فضاي جغرافيايي، "كوهدشت

رويكرد بازآفريني شهري در بافتهاي "). ١٣٩١زنگي ابادي، علي. و مويدفر، سعيده. ( .١٥
  .٣١٤-٢٩٧معماري و شهرسازي آرمانشهر،  ."فرسوده: برزن شش بادگيري شهر يزد
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شانزدهمين همايش سياستهاي توسعه  ."مداخله در بافت فرسوده با رويكرد بازآفريني"

  مسكن در ايران تهران: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.
سه فرهنگي، ، موس"دانشنامه مديريت شهري و روستايي ")،١٣٨٧سعيدي، عباس، ( .١٧

 اطلاع رساني و مطبوعاتي.

 تحقيقات مجله ،"اقتصادي عملكرد و اجتماعي سرمايه" ،)١٣٨٤. (علي سوري، .١٨
 .٨٧- ١٠٨ ،٦٩شماره اقتصادي،

 جامعه در اجتماعي سرمايه و فقر" ،)١٣٨٨(كرماني حجتي فرشته و ژاله طلب، شادي .١٩
 .٣٥-٥٦ ،٢٨شماره هفتم، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي -علمي فصلنامه ،"روستايي

 ،"نظري چهارچوب و اصلي مفاهيم. اجتماعي سرمايه" ،)١٣٨٠(مريم. ثاني شريفيان .٢٠
 .٥- ١٨ . ،٢شماره يك، سال اجتماعي، رفاه پژوهشي و علمي فصلنامه

سرمايه اجتماعي و احساس ")، ١٣٩٤شايگان، فريبا؛ امين صارمي، نوذر؛ عباسي، زينب؛ ( .٢١
، فصلنامه برنامه ريزي رفاه و "تهران) ٤ن دبيرستاني منطقه امنيت (مورد مطالعه: دانش آموزا

 .١٢٢- ٩١توسعه اجتماعي، 

 ملي ستاد فعاليت نحوه نامه آيين"، )١٣٩٤( ايران، شهري بهسازي و عمران شركت .٢٢
 نوسازي و بهسازي. احيا هاي برنامه هدف هايمحله و هامحدوده پايدار بازآفريني

 .ازيشهرس و راه وزارت تهران، ،"شهري

 تدوين" ،)١٣٩٠( جعفر؛ ملاذ، و رسول بيدرام، گيتي؛ اعتماد، كبريا؛ رستمي، صداقت .٢٣
 .١٠٣-١٢٠ فضايي، ريزي برنامه تخصصي علمي ، مجله"ناكارآمد بافتهاي شناسايي شاخصهاي
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 . رشت: انتشارات رمه."ها و مصاديقجلد اول:ديدگاهها، نظريه

 هايطرح اجراي فرايند بر اجتماعي يسرمايه تأثير" ،)١٣٩٣( اكبر علي عنابستاني، .٢٥
      ،١ رهشما ،٥ دوره روستايي، پژوهشهاي فصلنامه ،"خواف شهرستان در روستايي هادي
١٩٠-١٥٩. 

 ، انتشارات كوير."سرمايه اجتماعي")، ١٣٨٨غفاري، غلامرضا و رمضاني، حسين؛ ( .٢٦

 احياء ريزيبرنامه و مديريت" ،)١٣٨٤(احمد،  پوراحمد، حسين و آباد، خليل كلانتري .٢٧
  ٧٧-٩٢  جغرافيايي، هايپژوهش ،"يزد شهر تاريخي ناحيه

بررسي ميزان سرمايه اجتماعي جهتِ " )،١٣٩٦محمدي، جليل و محمدي، عليرضا؛ ( .٢٨
، ٤٤، شماره ١٧، تحقيات كاربردي علوم جغرافيايي، سال "نوسازي بافت فرسودة شهر زنجان

٦٥- ٨٦ .  
 بازآفريني شهري پايدار با تاكيد بر سرمايه اجتماعي (نمونه"). ١٣٩٥مدحت، مرضيه( .٢٩

دومين همايش بين المللي معماري، عمران و ، ")موردي: بافت تاريخي و فرسوده شهرشيراز
 .١-١٣، شهرسازي در آغاز هزاره سوم

رابطه بين سرمايه اجتماعي و مسئوليت ")، ١٣٩٣مجيبي، تورج و نبوي، فرشته، ( .٣٠
، فصلنامه مديريت سال "اجتماعي (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه)

 .٣٩-٣١): ٣٦يازدهم (شماره 

 و اجتماعي توسعه عامل اجتماعي سرمايه"). ١٣٨٧. (مهدي. پور يادي و داوود. منظور .٣١
  .١٤٠- ١٦٢ ،١٥ شماره ياس، راهبرد فصلنامه ،"اقتصادي

 ،"هاي سرمايه اجتماعيمشاركت اجتماعي يكي از مولفه"، ١٣٨٥موسوي، ميرطاهر،  .٣٢
  .٩٢- ٦٧فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، 

)، ١٣٩٥آراني، سيد سعيد؛ سخايي، ايوب؛ امام عليزاده، حسين؛ ( زادهنيازي، محسن؛ حسيني .٣٣
، فصلنامه "فراتحليل مطالعات و تحقيقات سرمايه اجتماعي و احساس امنيت اجتماعي"

 نقش واكاوي" )،١٣٩٧صداقتي، عاطفه؛ صفايي، محمدجواد، ( هادي؛ .نيازي،٣٤- ١انتظام اجتماعي 
 با شهرها به الحاقي روستاهاي و شهرها اشيهح در شهري بازآفريني در اجتماعي سرمايه

  .١٧٠- ١٥٤): ٣( ١ انساني، روابط و جغرافيا ،"مردمي مشاركت و اعتماد پارامترهاي بر تأكيد
ارزيابي سرمايه ")، ١٣٩٤زاده لسبويي، مهدي؛ واحدي، حيدر، (پور، عامر؛ رمضاننيك .٣٤

، "عه موردي: شهر بابلسر)اجتماعي و تأثير آن در ارتقاء كيفيت محيط هاي شهري (مطال
 .١٢٦-١١٥اي، ريزي منطقهفصلنامه برنامه
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