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چکیده
در چند دهة گذشته ،همبستگی اجتماعی در بسیاری از برنامههای سیاست شهری برجسته شده و کانون
مطالعه در عرصههای دانشگاهی و سیاسی بوده است .همبستگی اجتماعی بهعنوان کاتالیزوری برای توسعة
اجتماعی عمل میکند و نشاندهنده ارزشها ،اهداف و انتظارات مشترک بین شهروندان است که بر نگرش
شهروندان نسبت به یکدیگر تأثیر میگذارد و باعث کاهش اثرات اجتماعی منفی مانند درگیری و خشونت
میشود .از سویی بهنظر میرسد برخی بافتهای تاریخی ،بهدلیل دارا بودن معضالت خاص ،از گستره حیات
شهری خارج و به بخشهای ناکارآمد شهرها تبدیل شدهاند ،بهگونهای که موضوع خطر کاهش همبستگیهای
اجتماعی و اخالقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سالمت و توسعة پایدار در شهرها تبدیل نموده است .از
اینرو هدف این پژوهش ،تبیین ابعاد مؤثر بر ارتقای همبستگی اجتماعی در محله بهبهانی بوشهر بهعنوان
یک بافت تاریخی ناکارآمد است .روش تحقیق این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و پیمایشی بود .از پرسشنامه
بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها ،از نرمافزارهای اسپیاساس و ایموس بهعنوان ابزار تحلیل و ارزیابی دادهها و
از مدل ساختاری تحلیل عامل تأییدی ،بهعنوان روش تحلیل دادهها بهره گرفتهشد .جامعة آماری این
پژوهش ،کلیة ساکنان  15سال بهباالی محلة بهبهانی بوشهر بودند .حجم نمونة تحقیق  298نفری ازطریق
فرمول کوکران محاسبه و انتخاب شد .نمونهگیری به شیوة تصادفی انجام شد .مقدار آلفای کرونباخ
پرسشنامة این تحقیق  0/92بود .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ابعاد منافع مشترک با همبستگی
 ،0/88رضایت اجتماعی با همبستگی  ،0/86نظم و کنترل اجتماعی با همبستگی 0/86روابط اجتماعی با
همبستگی  0/79و هویت اجتماعی با همبستگی  ،0/77بر میزان همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی
ناکارآمد تأثیرگذارند.
کلیدواژه :همبستگی اجتماعی ،بافتهای تاریخی ناکارآمد ،محلة بهبهانی بوشهر.

1
2
3

استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه شیراز
استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه شیراز
کارشناس ارشد ،گروه شهرسازی ،دانشگاه شیراز

arsadeghi@shirazu.ac.ir

 ........................156مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال هفتم ،شمارهی بیست و دو ،بهار 1399

 -1مقدمه
همبستگی اجتماعی ،به گواه بسیاری از مطالعات انجامشده ،پدیدهای چندبعدی ،پیچیده و
مشکل است که تاکنون هیچ تعریف جهانی از آن بهدست نیامده است و شامل جنبههای اجتماعی،
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی جامعه است .در عمومیترین تعریف آن ،به نوعی چسب اشاره میشود
که جامعه را در کنار هم نگه میدارد .مفهوم همبستگی اجتماعی ،نیرویی است که اتمهای اجتماعی
تشکیل میدهد و جامعهای ایجاد میکند که با «احساس ما بودن» و انسجام شناخته میشود ،و بین
شهروندان ،نوعی احساس مشترک و اشتراکگذاری را نشان میدهد ( Jenson, 1998; Forrest and
) .Kearns, 2001; Chan et al., 2006; Rajulton et al., 2006; Dekker, 2006ماهیت توسعة شهری
در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط اجتماعی همراه بوده است و کالنشهرها از آغاز
شکلگیری در دوران اخیر نتوانستهاند در کنار ارائة خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی ،موجبات
افزایش پیوندهای اخالقی و معنوی ساکنان شهری را فراهم کنند .در این جامعة انبوه و متراکم،
بیشتر افراد بسیار کم همدیگر را میشناسند و رابطة رو در رو با یکدیگر ندارند و تنها با افراد اطراف
خودشان ارتباط نزدیک و شخصی پیدا میکنند .این وضعیت ،زمینهساز بیاعتمادی متقابل و
نارضایتی کلی از زندگی شهری میشود (موسوی .)1381 ،توسعة اقتصادی کشور ایران ،با رشد
شتابان جمعیت شهری همراه بوده است که موجب گسترش بیرویة کالبدی و استقرار نامتعادل
جمعیت در مراکز شهری بهخصوص در بافتهای تاریخی شده است (پیران1380،؛ نوابخش.)1392 ،
امروزه بافتهای تاریخی ،بهدلیل دارا بودن معضالت خاص ،از گسترة حیات شهری خارج و به
بخشهای ناکارآمد شهرها تبدیل شدهاند (جهانشاهی .)1382 ،این بافتها فضاهای شهری را دچار
تنزل نموده و حضور انسان در فضاهای شهری را با معضل روبهرو و یا مختل کردهاند (نوابخش و
همکاران .)1395 ،ظهور اشکال گوناگون از ناهنجاریها و در سطحی باالتر ،شکلگیری جرائم
شهری ،تشدید خردهفرهنگهای گروههای اجتماعی ناهمگن ،تغییر کارکرد روابط خانوادگی و
کاهش احساس مسؤولیت مشترک اجتماعی ،خطر کاهش همبستگیهای اجتماعی و اخالقی را به
یک نقطة تهدیدکننده برای سالمت و توسعة پایدار شهرها تبدیل کرده است (موسوی.)1381 ،
محلة سنتی و تاریخی بهبهانی ،واقع در بافت قدیم و امتداد خط ساحلی شهر بوشهر ،ازجمله مراکز
محلهای است که ارزشهای فرهنگی آن رو به فراموشی رفته است .این تحقیق تالش میکند با
تدابیر مناسب و به واسطة ارتقای همبستگی اجتماعی ،با بهبود شأن اجتماعی و کیفیت زندگی و
امنیت در محلة تاریخی بهبهانی در جهت ارتقای زندگی شهری بوشهر حرکت کند .با توجه به
آنچه گفته شد ،هدف اصلی پژوهش ،تبیین ابعاد مؤثر بر ارتقای همبستگی اجتماعی در محلة
بهبهانی بوشهر بهعنوان یک بافت تاریخی ناکارآمد ،و پاسخ به این پرسش است که چه ابعاد و
مؤلفههایی بر تقویت همبستگی اجتماعی در محلة بهبهانی بوشهر بهعنوان یک بافت تاریخی
ناکارآمد موثرند؟
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 -2ادبیات موضوع
 -2-1بعد اجتماعی بافتهای تاریخی
بافت شهری ،گسترة همپیوندی است از ریختشناسیهای متفاوت که طی دوران حیات شهری
در داخل محدودة شهر و حاشیة آن در تداوم و پیوند با شهر شکل گرفته باشد (شفایی و مهندسین
مشاور شاران .)6 :1385 ،در تقسیمبندیهای مختلفِ صورتگرفته ،یکی از انواع ایـن بـافتها،
بافتهای تاریخی و ارزشمند است (جهانشاهی )1382 ،که بهدلیل دارا بودن معضالت خاص ،از
گسترة حیات شهری خارج و به بخشهای ناکارآمد شهرها تبدیل شدهاند .مراد از بافتهای تاریخی،
آنهایی است که بهرغم فرسودگی ،در گسترهشان بناها ،مجموعهها ،تأسیسات و تجهیزات شهری
باارزش و یا ترکیبی از آنها وجود دارد (شفایی و مهندسین مشاور شاران .)6 :1385 ،شهر تاریخی
را میتوان نظامی تصویر کرد که خردهنظامهای فرعی تشکیلدهندة آن محلهها بودند (کوثری و
همکاران .)1386 ،نیازها و سرنوشت مشترک گروههای انسانی که آنها را در کالبد محله سامان
میداد ،موجب پیوند و همبستگیشان نیز میشد .بر این اساس ،محله در تعیین هویت و ایجاد
احساس تعلق فرد در جامعة شهری نقش مؤثری داشت و با حضور فرد در فضای کالبدی محله و در
جمع اهالی آن ،که همگی دارای هویت مشترک بودند ،امکان تأمین امنیت روانی او نیز فراهم
میشد (بحریمقدم و یوسفیفر .)1392 ،محله ،وحدتآفرین و انسجامبخش نیز بود .این اتحاد در
اثر همکاری و تعاون موجود بین افراد یک محله و حمایت اجتماعی و گاه اقتصادی آنان از یکدیگر و
در مجموع ،روابط اجتماعی بین ساکنان محله حاصل میشد (سلطانزاده .)1360 ،در محلهها،
امنیت فردی و اجتماعی نسبی برقرار بود .فضای کالبدی و خصلتهای اجتماعی محله بهدلیل روابط
رو در رو و مستقیم اهالی ،شرایط ضروری جهت اعمال نظارت اجتماعی و برقراری نظارت رسمی و
غیررسمی را در درون محله فراهم میساخت (قبادیانی .)1381 ،محله ،حس مسؤولیتپذیری اهالی
به یکدیگر را برمیانگیخت .هممحلهای بودن نوعی ارزش اجتماعی محسوب میشد و واجدان این
صفت را نسبت به یکدیگر متعهد و مسؤول میساخت (سلطانزاده .)1360 ،با توجه به آنچه گفته
شد در تاریخ ایران ،مسائل اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار بوده است و مردم در ساخت شهرها و
بهخصوص بناهای عمومی نقش بهسزایی داشتهاند .بنابراین یکی از ابعاد الگوی شهرسازی بافتهای
تاریخی ،بعد اجتماعی است که بهدنبال تحقق مؤلفههایی چون عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی
و  ...در شهرهاست .بحث همبستگی اجتماعی ،یکی از موضوعات مورد توجه نظریهپردازان
جامعهشناس است؛ به باور آنها همبستگی اجتماعی ،ذاتی جامعه و علت عام و اصلی شکلگیری و
تداوم آن است.
 -2-2همبستگی اجتماعی :تعاریف و مفاهیم
همبستگی اجـتماعی در زبـان التین معادل  social solidarityبهکار رفته است (بیرو:1375 ،
 )400و در لغت بهمعنای وحدت ،وفاق و وفاداری است کـه نـاشی از عالیق ،احساسات ،همدلی و
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کنشهای مشترک است .این واژه با واژة  social cohesionمترادف است و با واژههای دیگر همچون
یکپارچگی اجتماعی 1،وحدت 2،وفاق اجتماعی 3،نظم اجتماعی 4از یک خانواده هستند( .باقی
نصرآبادی .)165 :1384 ،در مورد همبستگی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است ،ازجمله:
احساس مسؤولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشند ( Janmaat
 )& Braun, 2009و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانها بهطور کلی و حتی وابستگی
متقابل حیات و منافع آنها باشد ( .)Abela, 2004: 73; de Beer & Koster 2009: 15به زبان
جامعهشناختی ،همبستگی مفهومی را میرساند که بر پایة آن در سطح یک گروه یا یک جامعه ،اعضا
به یکدیگر وابستهاند و بهطور متقابل نیازمند یکدیگر هستند (.)Forrest & Kearns, 2001
کرنز و فارست )2000(5میگویند« :منظور از اصطالح همبستگی اجتماعی چیست؟ معموالً این
اصطالح بهگونهای استفاده میشود که معنای آن مبهم است ،اما درعینحال همه میدانند که به چه
چیزی اشاره دارد .معموالً فرض میشود که همبستگی اجتماعی چیز خوبی است ،بنابراین جزئیات
بیشتر ضرورتی ندارد ».در عمومیترین تعریف آن ،به نوعی چسب اشاره میشود که جامعه را در
کنار هم نگه میدارد ( .)Maloutas and Malouta 2004; Dekker 2006در یک جامعة منسجم
اجتماعی ،شهروندان ارزشهای مشترک ،اصول اخالقی و رفتاری را به اشتراک میگذارند ،که آنها
را به اهداف و آرمانهای مشترک هدایت میکند ( .)Kearns & Forrest, 2000بنابراین مفهوم
همبستگی اجتماعی ،نوعی احساس مشترک و اشتراکگذاری را بین شهروندان نشان میدهد .شبکة
همبستگی اجتماعی کانادا6تعریفی مشابه ارائه میدهد« :همبستگی اجتماعی ،فرآیند مداوم توسعه و
رشد ارزشهای مشترک ،چالشهای مشترک و فرصتهای برابر یک جامعه در داخل کانادا ،براساس
حس اعتماد ،امید و عمل متقابل در میان همه کاناداییهاست» ( .)Jeannotte, 2000چان و
همکاران )2006(7تعریف جامعتری از همبستگی اجتماعی پیشنهاد میدهند« :همبستگی اجتماعی،
وضعیتی است که در تعامالت عمودی و افقی میان اعضای جامعه به چشم میخورد و مشخصة آن
مجموعهای از نگرشها و هنجارهاست که شامل اعتماد ،حس تعلق و تمایل به مشارکت و کمک و
همچنین جلوههای رفتاری آنها است» ( .)Chan, et al, 2006مطالعة انجامشده توسط دیوید شیفر
و همکاران )Bertelsmann Stiftung, 2012( 8منابع علمی و نهادی پشت مفهوم همبستگی را به
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نمایش میگذارد .شکل شمارة  1خالصهای از بینش و نتیجهگیری آنها است .محققان همچنین
معتقدند که درجات مختلفی از همبستگی وجود دارد و جوامع میتوانند کموبیش منسجم باشند.
سطح انسجام در نگرشها و رفتار افراد و گروهها در یک جامعة مشخص منعکس میشود .بنابراین،
مظاهر آن شامل سطوح خُرد ،میانی و کالن تعامل انسان است.

شکل  -1ابعاد و مؤلفههای همبستگی اجتماعی در ادبیات نظری
منبع)Bertelsmann Stiftung, 2012: 17( :

با این حال ،اینکه اساساً چه مؤلفههایی باید در هنگام ارزیابی میزان همبستگی در یک جامعه،
در نظر گرفته شود ،به نظر میرسد مهمترین نقطة اختالف در ادبیات باشد .در ادامه ،درجهت تحقق
اهداف این مطالعه ،با توجه به بحثهای صورتگرفته ،ابعاد مؤثر بر همبستگی اجتماعی در بافتهای
تاریخی ناکارآمد بیان میشود.
 -2-3همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد :ابعاد و شاخصها
براساس ادبیات موجود ،همبستگی اجتماعی را میتوان در ابعاد متعدد مورد بررسی و سنجش
قرار داد .تعیین شاخصها برای اندازهگیری همبستگی اجتماعی دشوار است؛ زیرا مفهوم همبستگی
اجتماعی هنوز نامشخص است و بهطور جهانی تعریف نشده است .با اینحال ،برای هدف این مطالعه
و برای بافتهای تاریخی ناکارآمد ،با توجه به مهمترین عوامل کشفشده در ادبیات نظری،
مجموعهای از شاخصها شناسایی شد و با تجمیع و سازماندهی آنها ،هر شاخص در یک نظام
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مفهومی بهنسبت کامل و جامع قرار گرفت .ابعاد و شاخصهای مؤثر بر همبستگی اجتماعی در
بافتهای تاریخی ناکارآمد و تعاریف مفهومی آنها در جدول شمارة  1ارائه میشود.
جدول  -1شاخصهای همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد
ابعاد

 -1روابط اجتماعی
ایجاد همبستگی ازطریق
شبکهای از روابط افقی بین
افراد و گروههای اجتماعی
مختلف ،که مشخصة آن اعتماد
است و تنوع در آن ممکن است.

 -2منافع مشترک
ترویج انسجام ازطریق اقدامات و
نگرشهایی که به افراد ضعیف
کمک میکند و امکان رویکرد
مشارکتی را برای جامعه فراهم
میکند.

 -3نظم و کنترل اجتماعی
نظم رایجی که اطاعت همگان را
از یک نظم ارزشی جاافتاده
اولویت میبخشد ،افراد جامعه را
ازطریق فعل و انفعال و
سازوکارهای اقتصادی و سیاسی
بهسوی زندگی مشترک جلب
میکند و حیات جمعی را
امکانپذیر میسازد.

شاخصها
 -1-1تعامالت اجتماعی
بخشی از مشارکت مردمی که به همبستگی
اهالی ،بهخصوص در سطح محلی یاری
میرساند.
 -1-2اعتماد اجتماعی
شامل اعتماد بینگروهی و درونگروهی،
اعتماد عمومی به نهادهای رسمی جامعه و
اعتماد متقابل اجتماعی.
 -1-3تعهد اجتماعی
احساس مسؤولیت فرد برای انجام مطلوب
کلیة فعالیتها و همذاتپنداری با همنوع.
 -1-4وجدان جمعی
نظامی اخالقی و اجتماعی شامل احساسات،
باورها و ارزشهای مشترک میان افراد
جامعه.
 -2-1مشارکت اجتماعی و مدنی
فعالیت های ارادی که ازطریق آن ،اعضای
یک جامعه ،در امور محله و شهر شرکت
میکنند و در زندگی اجتماعی و سیاسی
مشارکت میکنند.
 -2-2همکاری و همیاری
احساس درونی افراد جهت کمک به دیگران
و همکاری مردم جهت دستیابی به نتیجه
یا هدفی مشترک.
 -2-3احترام به تفاوتها
پذیرش افراد با ارزشها و شیوههای زندگی
دیگر بهعنوان اعضای برابر جامعه
 -3-1فقدان خشونت و منازعات
عمومی
آرامش داشتن و احساس خطر نکردن؛
شامل امنیت احترام و آبرو ،امنیت جانی،
امنیت مالی ،امنیت مسکن و شغل و امنیت
اخالقی.
 -3-2کنترل اجتماعی غیررسمی
کنترل هنجارشکنیهایی که از تسلط
نظارتهای رسمی خارج است.
 -3-3احترام به قوانین اجتماعی
پیروی مردم از قوانین اساسی جامعه.
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ادامه جدول  -1شاخصهای همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد
ابعاد

شاخصها

 -4هویت اجتماعی
این بعد به شهروندان اجازه
میدهد تا خود را بخشی از
جامعه بدانند و نوعی احساس
همترازی و پایبندی عملی
بهوجود میآورد.

 -4-1حس تعلق و دلبستگی به مکان
احساس خوب شخص نسبت به ارتباطات
موجود در گروه و همزادپنداری ،محبت و
عشق نسبت به گروه و جامعه.
 -4-2آیینها ،نمادها و مناسک
مشترک
تعلق خاطر و وفاداری به رفتارهای آیینی و
نهادی مشترک.
 -4-3تناوب ارتباط صمیمانه با
دوستان و خانواده
ارتباطات مداوم میان افراد ،خانوادهها و
دوستان ،درصورت وجود همبستگی میان
آنها.
 -5-1ادراک عدالت و انصاف
توزیع عادالنه کاالهای جامعه و رفتار
منصفانه با افراد.
 -5-2همهشمولی
امکان استفاده همه اقشار جامعه ازقبیل زن
و مرد ،پیر و جوان و معلول و غیرمعلول در
هر زمان از فضای همهشمول.
 -5-3آرامش و آسایش
دشوار شدن زندگی برای فرد و جامعه و
ایجاد کمبودهایی در رفتارهای افراد،
درصورت نبود آرامش و آسایش.

 -5رضایت اجتماعی
ادراک فرد از فرصت برابر
شهروندان است که در آن
نشاندهندة
محرومیت
همبستگی پایین است.

مآخذ و مستندات
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(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

 -2-4پیشینة تحقیق
موسوی ( )1381در پژوهشی نشان میدهد کاهش همبستگیهای اجتماعی ،فقدان انسجام و
نظم پایدار در تعامالت انسانی ،متغیرهای عمده در وقوع انحرافات شهریاند و نتیجه میگیرد
بازسازی تعامالت انسانی ،سرمایهگذاری در بعد فرهنگی و سرانجام تغییر جهت برنامهریزیها به
سود حل فضاهای اجتماعی میتواند موجب تغییر ساختار فوق شود .باقی نصرآبادی (،)1384
افزایش آگاهی فردی و جمعی ،مشارکت ارادی ،باور کردن مردم ،بسیج منافع و خدمت صادقانه به
مردم را ازجمله راههای افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی میداند .ملکی ()1386
نتیجه میگیرد که میزان همبستگی اجتماعی دراثر افزایش تمایالت قومی و بیگانگی اجتماعی،
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تضعیف و ضریب امنیتی را در جامعه کاهش میدهد و گرایش بیشتر به مصادیق و ابعاد هویت ملی
و تعامالت اجتماعی و فرهنگی ،همبستگی اجتماعی را با جامعة عام ،ارتقا میدهد و سبب کاهش
تمایالت قومی میشود .روانبخش ( )1386نتیجه میگیرد میزان انسجام اجتماعی در قشرهای پایین
جامعه بیشتر از قشرهای باالی جامعه است؛ چراکه دارای منافع مشترک هستند ،روابط عاطفی بر
روابط اقتصادی اولویت دارد و دارای نیازهای متقابل هستند.
همچنین تنوری ( )1393با بررسی دو محله در شیراز نتیجه میگیرد که رابطة معنادار و
مستقیمی میان همبستگی اجتماعی و کیفیت محیطی دو محله وجود دارد .رستگارخالد و همکاران
( )1393درمییابند که هرچه درک و احساس پاسخگویان از سطح محرومیت خود در مقایسه با
دیگران بیشتر باشد ،اندازة همبستگی در جامعه کاهش مییابد .یارمحمدتوسکی ( )1394نتیجه
میگیرد که رعایت حقوق شهروندی ،ایجاد زمینه برای مشارکت اجتماعات طبیعی و گروههای
مدنی ،آموزش فرهنگ شهری ،حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری ،درونی کردن
ارزشهای مشارکت ،حفظ امنیت فضاهای خصوصی در کنار گسترش فضاهای عمومی شهری و
ساماندهی محلههای شهری ،راهکارهایی جهت تقویت همبستگی اجتماعی شهری در اراک است.
رضادوست و همکاران ( )1394درمی یابند که مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و پایگاه
اجتماعی-اقتصادی با وفاق اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری دارد .اتابکی ( )1395نتیجه میگیرد
تنوع هویت اجتماعی و مهاجرپذیری شهر کاشان ،باعث به وجود آمدن عدم اعتماد بین مردم،
بیبندوباری ،عدم امنیت کافی ،اعتیاد ،دزدی و وجود انواع فرهنگهای مختلف و به موجب آن،
تهدید همبستگی اجتماعی در سطح محالت کاشان شده است .خسروی و همکاران ( )1395به این
نتیجه میرسند که بین همبستگی اجتماعی ،میزان حضورپذیری و احساس امنیت ساکنان رابطة
مستقیم و مثبت وجود دارد .همچنین عبدالهزاده فرد ( )1395با بررسی نظریات اندیشمندان و
صاحبنظران در دو حوزة علوم اجتماعی و شهرسازی ،نتیجه میگیرد که مؤلفههای همکاری و
همیاری ،ظرفیت پذیرش تفاوتها ،وجدان جمعی ،قرارداد اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی ،احساس مسؤولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر شکلگیری همبستگی اجتماعی در
فضای شهری تأثیرگذارند .همچنین جهان و محمود )2013( 1در مطالعهای نشان میدهند این
عوامل ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،با همبستگی اجتماعی مرتبطاند :اهداف مشترک و ارزشهای
مشترک؛ حس تعلق به جامعه؛ هویت مشترک؛ تحمل و احترام متقابل به افراد و فرهنگهای دیگر؛
اعتماد میان فردی و نهادی؛ مشارکت و همکاری با مؤسسات اجتماعی و سیاسی؛ فرصتهای برابر
برای رفاه اجتماعی و سود اقتصادی؛ تعامل اجتماعی؛ عدم وجود یا وجود اختالفات کلی .رابینت و
همکاران )2013(2در پژوهشی درمییابند که همبستگی اجتماعی ادراکشدة باال در محله ،موجب
)H., Mahmud, A. (2013
)et al. (2013

1Jahan,

2Robinette,
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همکاران1

بهبود وضعیت سالمتی و کاهش اثرات نامطلوب عوامل استرسزای روزانه میشود .پرویز و
( )2013نتیجه میگیرند جوامع همهشمول ،برای مقابله با تهدیدات عدم همبستگی اجتماعی در
موقعیت بهتری قرار دارند .هافمایستر و روپُل )2014(2در مطالعهای ،تأثیر عواملی مانند مشارکت
مدنی را بر میزان همبستگی اجتماعی در تعدادی از کشورها بررسی میکنند.
همانطور که مشاهده شد ،تاکنون مطالعات و پژوهشهای بسیاری درمورد همبستگی اجتماعی
صورت گرفته ،اما درخصوص همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد بهطور خاص
مطالعهای انجام نشده است .پژوهشهای علمی صورتگرفته در حوزة مطالعه همبستگی اجتماعی در
ایران بهلحاظ کمّی ،محدود و ازلحاظ محتوایی ،بیشتر توصیفی بوده است .نگاه محققان در این
زمینه ،به یک معنا معطوف به بومیسازی مفهوم همبستگی اجتماعی و همچنین آمیختن یا مقایسة
مفهوم غربی همبستگی با مفهوم اسالمی آن بوده است و در مواردی نیز تأثیر عوامل اجتماعی و
فرهنگی بر همبستگی مطالعه شده است.
 -3روششناسی تحقیق

در این مطالعه ،با توجه به رویکرد و هدف ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و پیمایشی استفاده
شد .نمونة موردی این پژوهش ،محلة بهبهانی بوشهر (شکل شمارة  )2انتخاب شده است؛ این محله
از معماری غنی مطابق با اقلیم و از بناهای میراثی تاریخی و فرهنگی ثبتشده برخوردار است .این
بافت در اثر کوتاهی در نگهداری از آن ،امروزه به بافتی ناکارآمد ازمنظر کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی
و  ...تبدیل شده است .عدم انسجام و همبستگی در بین ساکنان بافت و جابهجایی جمعیت در گذشته
که براثر ترک اقشار دارای درآمد بیشتر صورت گرفته ،بافت را به سکونتگاه مهاجرین و اقشار کم
درآمد تبدیل کرده است.

)et al. (2013
)Hofmeister, Patrick Rueppel (2014

1Pervaiz,
2Wilhelm
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شکل  -2موقعیت محلة بهبهانی در شهر بوشهر
(منبع :مهندسین مشاور پدیدة صامت)1390 ،

برای پاسخ دادن به سؤال اصلی تحقیق و تبیین ابعاد مؤثر بر همبستگی اجتماعی در محلة
بهبهانی بوشهر بهعنوان یک بافت تاریخی ناکارآمد ،نگارندگان گویههایی برای سنجش ابعاد
بهدستآمده از مبانی نظری که در جدول شمارة  2تبیین شد ،طرح کردند .بهمنظور جمعآوری
دادههای مورد نیاز ،از پرسشنامة محققساخته ،برای تعیین اعتبار پرسشهای تحقیق از روایی
محتوایی (تأیید اساتید شهرسازی و جامعهشناسی) و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .آلفای کرونباخ برای کل سؤاالت این پرسشنامه  0/92بود که نشاندهندة پایایی باال و
مطلوبی است .ذکر این نکته الزم است که پرسشنامة تدقیقشده برای این پژوهش ،دو بخشی و
بخش اول شامل مشخصات فردی پاسخگو بود .همچنین در بخش دوم و در قالب  25پرسش با
مقیاس پنجگزینهای لیکرت ،چگونگی و کیفیت محلة تاریخی بهبهانی ،ازنظر همبستگی اجتماعی،
سنجیده شد.
جامعة آماری پیمایش ،تمام ساکنان  15سال بهباالی محلة بهبهانی بوشهر بودند .آمار این افراد
براساس سرشماری سال  1385برابر با  933نفر بوده است که با توجه به نرخ رشد ساالنه ،جمعیت
 1322نفر برای سال  1396پیشبینی شد .حجم نمونة تحقیق ازطریق فرمول کوکران محاسبه شد
که بر این اساس ،حجم نمونة  299نفری انتخاب گردید .نمونهگیری به شیوة تصادفی انجام شد .برای
تحلیل و ارزیابی دادههای بهدستآمده از پرسشنامهها از نرمافزارهای  Spssو  Amosاستفاده شد .در
تحلیل دادههای این تحقیق از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی1بهره گرفته شد.
 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
Factor Analysis

1Confirmatory
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در تحقیق حاضر و با توجه به تحلیلهای انجامگرفته توسط نرمافزار  Spssاز میان 299
شرکتکننده %51 ،را مردان و  %49را زنان تشکیل دادهاند %20.4 .از شرکتکنندگان در این
تحقیق  25-15ساله 35-26 %30.7 ،ساله 45-36 %23.1 ،ساله 55-46 %13.4 ،ساله و %12.4
باالتر از  55سال سن داشتهاند .همچنین  %30.4پاسخگویان مجرد %65.9 ،متأهل ،و  %3.7مطلقه یا
بیوه هستند %39.7 .گروه نمونه دارای تحصیالت زیردیپلم %30.1 ،دیپلم و فوقدیپلم%21.1 ،
لیسانس ،و  %9.4فوقلیسانس و دکتری بودهاند .این در حالی است که تنها  %30.1پاسخگویان
دارای شغل ثابت هستند %39.8 ،بیکار یا دارای شغل غیرثابتاند %25.8 ،خانهدار %7 ،بازنشسته و
 8%نیز دانشجو هستند .همچنین بهمنظور ارزیابی و تعیین روایی و پایایی ابزار همبستگی اجتماعی،
با استفاده از نرمافزار  ،Amosمدل مفهومی همبستگی اجتماعی پیشنهاد شد و ازطریق جمعآوری
داده ،برازش و ضرایب رگرسیونی و کوواریانسی آن مورد ارزیابی قرار گرفت .در ادامه ،نتایج تحلیل
عامل تأییدی مدل مفهومی همبستگی اجتماعی ارائه میشود .مدل مفهومی تحقیق با توجه به پنج
بعد اصلی و شاخصهای تعریفکنندة آنها و  25پرسش مرتبط با این شاخصها ایجاد شده است.
شکل شمارة  ،3نمایانگر مدل مفهومی همبستگی اجتماعی با استفاده از نرمافزار  Amosاست.
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شکل  -3مدل مفهومی ابزار همبستگی اجتماعی با استفاده از نرمافزار Amos

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،
جدول  -2شاخصهای برازش

-

مقادیر برآوردهشده

مقادیر استاندارد

1/45

>2
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درجة آزادی
ریشة میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص برازش هنجارشده
شاخص برازش فزاینده
شاخص برازش تطبیقی

p.value
RMSEA
NFI
IFI
CFI

0/006
0/03
0/95
0/98
0/98

<0/05
>0/08
<0/9
<0/9
<0/9

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

در جدول شمارة  2شاخصهای برازش مربوط به مدل ارائه شده است .درجة آزادی مدل مثبت
است .چنان که مشاهده میشود شاخصهای برازش مطلق یعنی مجذور کای بر درجة آزادی و
( RMSEAکه متوسط باقیماندههای بین کوواریانس  /همبستگی مشاهدهشده از نمونه و مدل مورد
انتظار برآورد شده از جامعه است و در اینجا پایینتر از  0/08است) قابل قبول است .دیگر
شاخصهای برازش (شاخصهای برازش نسبی و ایجازی) که ماهیتی مقایسهای برای مقایسة میان
مدل استقالل و مدل اشباع و نیز مدل رقیب دارند ،قابل قبول است و نشان میدهد برازش مدل با
ماتریس واریانس  -کوواریانس دادهها در حد مطلوب و قابل قبول است .براساس نتایج مربوط به
شاخصهای برازش ،مدل پنجعاملی همبستگی اجتماعی مورد تأیید قرار میگیرد و برازش الزم را با
دادههای این تحقیق داراست .در ادامه ،وزنهای رگرسیونی مربوط به عوامل و شاخصها ارائه
میشود.
روابط اجتماعی
روابط اجتماعی
روابط اجتماعی
روابط اجتماعی
منافع مشترک
منافع مشترک
منافع مشترک
نظم اجتماعی
نظم اجتماعی
نظم اجتماعی
هویت اجتماعی
هویت اجتماعی
هویت اجتماعی
رضایت اجتماعی
رضایت اجتماعی
رضایت اجتماعی

جدول  -3برآورد وزن رگرسیونی استاندارد
تعامالت اجتماعی
<--اعتماد اجتماعی
<--تعهد اجتماعی
<--وجدان جمعی
<--احترام به تفاوتها
<--همکاری و همیاری
<--مشارکت اجتماعی و مدنی
<--فقدان خشونت
<--کنترل اجتماعی
<--احترام به قوانین اجتماعی
<--ارتباط صمیمانه
<--آیینها ،نمادها و مناسک مشترک
<--حس تعلق
<--ادراک عدالت
<--همهشمولی
<--آرامش و آسایش
<---

0/194
0/864
0/683
0/561
0/711
0/741
0/633
0/783
0/532
0/639
0/649
0٫704
0/653
0/781
0/625
0/811

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

جدول شمارة  3وزنهای رگرسیونی میان عاملها و شاخصهای ذیل آنها را نشان میدهد.
مقایسة بازة ضرایب رگرسیونی مربوط به هرکدام از عوامل ،نشان میدهد که وزن رگرسیونی
شاخصهای ذیل عامل رضایت اجتماعی با عامل مربوطه ،در بازة  0/62تا  0/81قرار دارد که نشان
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میدهد بازة وزن رگرسیونی قویتری نسبت به دیگر عوامل دارد .الزم به ذکر است که شاخصهای
ذیل هر کدام از عامل های مورد بحث (روابط اجتماعی ،منافع مشترک ،نظم اجتماعی ،هویت
اجتماعی و رضایت اجتماعی) ازطریق تحلیل عامل مرتبة دوم فشرده شدهاند و لذا هرکدام از
شاخصها بازنمای دو یا چند گویه است .در ادامه ،روابط کوواریانسی میان عوامل ارائه میشود.
جدول  -4برآورد کوواریانس میان عاملها
ضرایب
کواریانس

معناداری

منافع مشترک

><--

روابط اجتماعی

0/278

0/002

نظم اجتماعی

><--

منافع مشترک

3/026

***

هویت اجتماعی

><--

نظم اجتماعی

1/276

***

رضایت اجتماعی

><--

هویت اجتماعی

0/723

***

رضایت اجتماعی

><--

نظم اجتماعی

2/824

***

نظم اجتماعی

><--

روابط اجتماعی

0/353

0/002

هویت اجتماعی

><--

روابط اجتماعی

0/101

0/003

رضایت اجتماعی

><--

روابط اجتماعی

0/21

0/002

هویت اجتماعی

><--

منافع مشترک

0/864

***

رضایت اجتماعی

><--

منافع مشترک

1/81

***

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

مطابق با جدول شمارة  ،4روابط کوواریانسی میان عوامل متغیر همبستگی اجتماعی وجود دارد
و این روابط به صورت معنادار است .نظم اجتماعی با منافع مشترک باالترین کوواریانس و روابط
اجتماعی و هویت اجتماعی پایینترین ضریب کوواریانس را دارند.
برای بررسی پایایی ابزار فوق ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد پایایی
گویههای مربوط به عوامل پنجگانة این متغیر در بازة آلفای  0/66تا  0/84است که قابل قبول
بهشمار میرود .در ادامه ،جدول همبستگی عاملها با نمرة کل بهعنوان شاخصی دیگر از پایایی ارائه
میشود.

جدول  -5همبستگی عاملها با نمرة کل
همبستگی
اجتماعی (کل)

رضایت
اجتماعی

هویت
اجتماعی

نظم
اجتماعی

منافع
مشترک

روابط
اجتماعی
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همبستگی
اجتماعی (کل)

1

رضایت
اجتماعی

*** 0/863

1

هویت اجتماعی

*** 0/773

*** 0/624

1

نظم اجتماعی

*** 0/861

*** 0/683

*** 0/564

1

منافع مشترک

*** 0/886

*** 0/712

*** 0/598

*** 0/691

روابط اجتماعی

*** 0/791

*** 0/564

*** 0/551

*** 0/562

1
***

0/695

1

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

مطابق با جدول شمارة  ،5تمامی روابط عوامل با نمرة کل و با یکدیگر معنادار است .بازة روابط
عوامل با نمرة کل در  0/77تا  0/88است .بازة روابط عوامل نیز  0/55تا  0/71است .مقایسة این بازه
نشان میدهد همبستگی عوامل با یکدیگر پایینتر از میانگین همبستگی عوامل با نمرة کل است که
نشاندهندة پایایی ابزار همبستگی اجتماعی است.
 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
با اتکا به نتایج حاصل از مبانی نظری و مطالعات میدانی صورت گرفته (جدول  ،)7نگارندگان
توجه به  5بُعد اجتماعی مطرحشده را در ارتقای همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد،
و بهطور ویژه شهر بوشهر ،مؤثر میدانند .این ابعاد به ترتیب اهمیت عبارتاند از:
 -1منافع مشترک :تأثیرگذاری این بعد و مؤلفههای مشارکت اجتماعی و مدنی و همکاری و
همیاری در نتایج این پژوهش و تأثیرگذاری آن بر میزان همبستگی اجتماعی ،تأییدکنندة نتایج
تحقیق باقی نصرآبادی ( )1384است .همچنین نتایج این مقاله ،تأییدکنندة نتایج پژوهش روانبخش
( )1386است که معتقد است منافع مشترک و وجود نیازهای متقابل بر میزان همبستگی اجتماعی
تأثیرگذار است .ازسوی دیگر ،همانند این پژوهش ،یارمحمد توسکی ( )1394نیز ایجاد زمینه برای
مشارکت اجتماعات طبیعی و گروههای مدنی و درونی کردن ارزشهای مشارکت را راهکارهایی
جهت تقویت همبستگی اجتماعی شهری میداند .رضادوست و همکاران ( )1394نیز همانند این
پژوهش معتقدند که مشارکت اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری با همبستگی اجتماعی دارد.
تأثیرگذاری بعد منافع مشترک بر همبستگی اجتماعی در نتایج این تحقیق ،تأییدکنندة نتایج
تحقیق عبدالهزاده فرد ( )1395است .ازسوی دیگر ،تأکید این مقاله بر این بعد ،با نتایج مطالعة
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جهان و محمود )2013(1که اهداف مشترک ،تحمل و احترام متقابل به افراد و فرهنگهای دیگر و
مشارکت و همکاری با مؤسسات اجتماعی و سیاسی را بر همبستگی اجتماعی تأثیرگذار میدانند،
هماهنگ است.
به نظر میرسد جهت ارتقای همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد ،ساکنان اینگونه
بافتها بیش از هر چیزی می بایست در سازمان جامعه مشارکت داشته باشند .اولویت این بُعد ،امری
معقول به نظر میرسد چرا که در یک جامعه با همبستگی اجتماعی باال ،اعضای آن جامعه ،در امور
محله و شهر شرکت میکنند و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی
مشارکت دارند؛ در زندگی اجتماعی و سیاسی مشارکت میکنند و وارد بحثهای عمومی میشوند،
نسبت به یکدیگر احساس مسؤولیت دارند و تمایل درونی جهت کمک به دیگران و اجتماعی که در
آن زندگی میکنند ،و همچنین همکاری جهت دستیابی به نتیجه یا هدفی مشترک دارند؛ آنها،
افراد با ارزشها و شیوههای زندگی دیگر را بهعنوان اعضای برابر جامعه میپذیرند.
 -2ر ضایت اجتماعی :تأکید این مقاله بر وجود ارتباط میان رضایت اجتماعی و همبستگی
اجتماعی ،همسو با تحقیق رستگارخالد و همکاران ( )1393است .همچنین نتایج این پژوهش با
مطالعة خسروی و همکاران ( )1395که نتیجه میگیرند عدم وجود مسیرهای باریک و تاریک و
توجه به سالمندان بر همبستگی اجتماعی ساکنان تأثیرگذار است هماهنگی دارد .از سوی دیگر،
تأکید این مقاله بر بعد رضایت اجتماعی ،با نتایج مطالعة جهان و محمود ( )2013که فرصتهای
برابر برای رفاه اجتماعی و سود اقتصادی و دسترسی برابر به امکانات بر همبستگی اجتماعی
تأثیرگذار میدانند ،همسو است .همچنین نتیجة پژوهش پرویز و همکاران ( )2013نیز همانند این
مقاله ،همهشمولی را موجب تقویت همبستگی اجتماعی میداند.
این بُعد ،ادراک فرد از فرصت برابر شهروندان است که در آن محرومیت ،نشاندهندة همبستگی
پایین است .درصورتیکه ساکنان محله اعتقاد داشته باشند که کاالهای جامعه عادالنه توزیع
میشود ،با آنها منصفانه رفتار میشود و همة اقشار جامعه ازقبیل زن و مرد ،پیر و جوان و معلول و
غیرمعلول میتوانند در هر زمان از فضاهای آن استفاده کنند ،رضایت اجتماعی افزایش مییابد و این
امر موجب ارتقای همبستگی میان ساکنان خواهد شد.
 -3نظم و کنترل اجتماعی :نتایج این پژوهش با تحقیق موسوی ( )1381که نشان میدهد
فقدان انسجام و نظم پایدار ،موجب کاهش همبستگی اجتماعی میشود متناسب است .ازسوی دیگر،
همانند نتایج این پژوهش ،یافتههای پژوهش انجامشده توسط یارمحمد توسکی ( )1394نیز بر
اهمیت رعایت حقوق شهروندی ،نهادینهسازی و کاهش اختالالت اجتماعی ،کنترل رشد کالبدی
شهر و حفظ امنیت فضاهای خصوصی ،جهت تقویت همبستگی اجتماعی شهری تأکید میکند.
همچنین نتایج این پژوهش با مطالعة اتابکی ( )1395که نتیجه میگیرد عدم امنیت کافی،
)H., Mahmud, A. (2013

1Jahan,

واکاوی ابعاد و عوامل مؤثر بر ارتقای همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد171...........................

بیبندوباری ،اعتیاد و دزدی ،موجب تهدید همبستگی اجتماعی میشود هماهنگی دارد .نتیجة
تحقیق خسروی و همکاران ( ،)1395که معتقدند بین همبستگی اجتماعی و احساس امنیت ساکنان
رابطة مستقیمی وجود دارد ،با تأکید این مقاله بر وجود ارتباط میان همبستگی اجتماعی و فقدان
خشونت و منازعات عمومی و نظم و کنترل اجتماعی ،متناسب است.
شهر باید مکانی امن باشد و مردم در آن احساس اطمینانخاطر کنند .این مهم ازطریق ایجاد
نظمی که اطاعت همگان را از یک نظم ارزشی جاافتاده اولویت میبخشد و افراد جامعه را ازطریق
فعل و انفعال و سازوکارهای اقتصادی و سیاسی بهسوی زندگی مشترک جلب میکند و حیات
جمعی را امکانپذیر میسازد بهدست میآید .همچنین کنترل اجتماعی غیررسمی،
هنجارشکنیهایی را تحت پوشش قرار میدهد که از قلمرو تسلط نظارتهای رسمی خارج است.
عدم توجه به این مهم در بافتهای تاریخی و بهخصوص در شهر بوشهر ،که فضاهای بیدفاع و
مستعد وقوق جرم و جنایت در آن زیاد وجود دارد میتواند زمینهساز کاهش همبستگی اجتماعی
ساکنان در بافت شود .از اینرو به نظر میرسد این بعد نیز بهدرستی در بین اولویتهای ساکنان
محلة بهبهانی شهر بوشهر برای افزایش همبستگی اجتماعی قرار گرفته است.
 -4روابط اجتماعی :نتایج این پژوهش با تحقیق موسوی ( )1381درمورد توجه به فضاهای
عمومی و بازسازی تعامالت انسانی ،همسو است .نتیجة پژوهش باقی نصرآبادی ( )1384نیز بر باور
کردن مردم و خدمت صادقانه به مردم جهت افزایش همبستگی اجتماعی تأکید دارد که همسو با
مؤلفههای اعتماد اجتماعی و وجدان جمعی در این پژوهش است .همچنین نتایج این پژوهش با
مطالعة ملکی ( ،)1386که نتیجه میگیرد افزایش بیگانگی اجتماعی موجب تضعیف همبستگی
اجتماعی میشود و افزایش تراکم و تعامالت اجتماعی و فرهنگی ،موجب ارتقای همبستگی اجتماعی
است هماهنگی دارد .ازسویی ،نتایج این پژوهش با تحقیق یارمحمد توسکی ( ،)1394که نشان
میدهد اعتماد اجتماعی ،گسترش فضاهای عمومی شهری ،ساماندهی محلههای شهری و تقویت
واحدهای همسایگی ،موجب تقویت همبستگی اجتماعی میشود ،متناسب است .همچنین
رضادوست و همکاران ( )1394و اتابکی ( )1395نیز همانند این پژوهش معتقدند که اعتماد
اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری با همبستگی اجتماعی دارد .نتیجة تحقیق خسروی و همکاران
( ،)1395که معتقدند بین همبستگی اجتماعی و میزان حضورپذیری رابطة مستقیمی وجود دارد ،با
تأکید این مقاله متناسب است .همچنین تأثیرگذاری بعد روابط اجتماعی بر همبستگی اجتماعی در
نتایج این تحقیق ،تأییدکننده نتایج تحقیق عبداهللزادهفرد ( )1395است که وجدان جمعی ،قرارداد
اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،احساس مسؤولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی را در تقویت همبستگی
اجتماعی مؤثر می داند .ازسوی دیگر ،تأکید این مقاله بر این بعد ،با نتایج مطالعة جهان و محمود
( )2013که اعتماد میانفردی و نهادی و تعامل اجتماعی را بر همبستگی اجتماعی تأثیرگذار
میدانند ،هماهنگ است.
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حضور این بعد در بافت تاریخی حائز اهمیت است؛ چراکه ازطریق شبکهای از روابط افقی بین
افراد و گروههای اجتماعی مختلف ،که مشخصة آن ،اعتماد است و تنوع در آن ممکن است ،موجب
ایجاد و ارتقای همبستگی اجتماعی می شود .این بعد شامل تعامالت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی،
تعهد اجتماعی و وجدان جمعی است و با ارتباطات اجتماعی و مشارکت مردمی ،شکلگیری اعتماد
بینگروهی و درونگروهی و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی جامعه ،اعتماد بینشخصی یا اعتماد
متقابل اجتماعی ،احساس مسؤولیت و الزام درونی ازسوی فرد برای انجام مطلوب کلیة فعالیتهایی
که بر عهده وی گذاشته میشود و نوعی همذاتپنداری و تمایل عاطفی مثبت به همنوع ،موجب
ارتقای همبستگی اجتماعی در این بافتها میشود.
 -5هویت اجتماعی :همانند پژوهش انجامشده توسط ملکی ( ،)1386یافتههای این پژوهش نیز
نشانگر آن است که گرایش بیشتر به هویت محلی ،موجب بهبود همبستگی اجتماعی خواهد شد.
نتایج این پژوهش با تحقیق یارمحمد توسکی ( ،)1394که نشان میدهد آموزش فرهنگ شهری و
حس تعلق اجتماعی ،موجب تقویت همبستگی اجتماعی میشود ،متناسب است .ازسوی دیگر ،تأکید
این مقاله بر بعد هویت اجتماعی ،با نتایج مطالعة جهان و محمود ( ،)2013که حس تعلق به جامعه
و ارزشهای مشترک و هویت مشترک را بر همبستگی اجتماعی تأثیرگذار میدانند ،هماهنگ است.
به نظر میرسد شهروندان شهر بوشهر با داشتن پیشینة غنی تاریخی و میراثهای ملموس
کالبدی و ناملموس فرهنگی ،برای افزایش حس تعلق و دلبستگی به محله و درنتیجه ارتقای
همبستگی اجتماعی ،حضور نمادها و عواملی را ضروری میدانند که این پیشینه و میراث را یادآوری
کند .حاکم بودن احساس هویت مشترک در بین اعضای گروه و جامعه ،به شهروندان اجازه میدهد
تا خود را بخشی از جامعه بدانند و نوعی احساس همترازی و پایبندی عملی بهوجود آورد .در این
شرایط ،فرد احساس خوبی نسبت به ارتباطات موجود دارد و نوعی همزادپنداری ،محبت و عشق
نسبت به جامعه پیدا میکند.
در پایان ذکر این نکته الزم است که مناطق شهری محروم همواره وجود داشته و همیشه وجود
خواهد داشت؛ اما این ادعا به این معنا نیست که این مناطق باید به حال خود رها شوند .در
برنامهریزی و بازطراحی این مناطق ،توجه به نیازها و ترجیحات ساکنان برای ایجاد و افزایش
پیوندهای اخالقی و معنوی ،تعامل اجتماعی ،ارزشها و احساسات مشترک و انسجام و نظم پایدار
امری ضروری است .درواقع ،نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد از دید ساکنان باالی 15سال
محلة بهبهانی بوشهر ،ابعاد منافع مشترک ،روابط اجتماعی ،نظم و کنترل اجتماعی ،رضایت
اجتماعی و هویت اجتماعی بر میزان همبستگی اجتماعی در بافتهای تاریخی ناکارآمد تأثیرگذارند.
اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی و انتخاب نوع متناسبی از مداخله در اینگونه بافتها که به ارتقای
کیفیت فضاهای شهری در این بافتها منجر میشود ،برای بازگرداندن هویت و حیات شهری به آنها
ضروری است .امید است با توجه به ابعاد تبیینشده در این نوشتار و کاربست آن در بازطراحی و
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بهسازی بافتهای تاریخی ،زمینة همبستگی اجتماعی بیشتر ساکنان در این بافتها فراهم آید و به
این واسطه ،با بهبود شأن اجتماعی و کیفیت زندگی و امنیت در این محلهها در جهت ارتقای زندگی
شهری حرکت کند.
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