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چکیده
آنچهدر پژوهش حاضر مورد مطالعه قرارگرفته است ،در پاسخ به عوامل سببساز عدمِ تحقق مشارکتِ محلی در فرآیندِ توسعۀ
محالت بافتهای تاریخی ،تبیین اصول آموزشِ اجتماعی مبتنیبر فلسفۀ رئالیسم اسالمی و سنجش میزان تأثیرگذاری مؤلفههای مؤثر در
بازآفرینی شهری اجتماعمحور در یکی از محالت تاریخی تبریز میباشد که علیرغم برخورداری از هویت تاریخی و مذهبی ،بهدلیل وجود
مسائل متعدد اجتماعی ،کالبدی و اقتصادی نیازمند برنامهریزی جامعی است تا مشارکت مردم را در توسعۀ محلی جلبنماید و کیفیت
زندگی را افزایشدهد .روشتحقیق به لحاظِ هدفِ تحقیق توسعهای و بر اساس ماهیت موضوع توصیفی-پیمایشی محسوب میگردد .در-
تبیینِ مبانی فلسفی پژوهش از طریق مطالعه اسنادی بهروشِ تحلیل محتوا و استدالل منطقی ،پایههای فلسفی نظریۀ اعتباریات بهشیوۀ
رئالیسم اسالمی عالمه طباطبایی و همچنین دیدگاههای نوینِ جلب مشارکتِ مردمی درفرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور اخذگردیده-
است .با مقایسه نتایج حاصلاز اجماعنظر خبرگان ازیکسو و جمعآوری و تحلیل دیدگاههای ساکنان ازسویدیگر ،چنین نتیجهگیریمی-
شود که میزان تأثیرگذاری اجرایِ آموزشهای اجتماعی در محلۀ مورد مطالعه برهر چهار مؤلفۀ بازآفرینی شهری اجتماعمحور اعم از
اجتماعی-کالبدی ،اجتماعی-اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زیستمحیطی ،باالتر ازحد متوسط است.
واژگان کلیدی :بازآفرینی شهری ،اجتماع ،آموزش ،رئالیسم اسالمی ،بافت تاریخی ،تبریز.

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی اسالمی با موضوع "بازآفرینی شهری اجتماع محور از طریق آموزش مبتنی بر اندیشه اسالمی در بافت
تاریخی محله سرخاب تبریز" است که با راهنمایی دکتر احد نژاد ابراهیمی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حال انجام است.
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مقدمه:
باتوجهبه ماهیت موضوع پژوهش و اهمیتبه مشارکت اجتماعات محلی در فرآیند تولید مکانهای پایدار ،پارادایم بازآفرینی شهری
اجتماع محور در این پژوهش مد نظر قرار گرفتهاست که برنامهریزی هنجارین محسوب میگردد و توسط تحلیل عقالنی ارزشها انجام
میشود .در این رویکرد کلی ،دسترسی همگان به فرآیند برنامهریزی و تصمیمسازی ،مسأله اساسی است که مشارکت مردمی را محقق-
میسازد .این مشارکت نه فقط موجب آگاهی بیشتر مراجع تصمیمگیری و کل جامعه از مشکالت و راههای ممکن گشودن آن
مشکالت میشود ،بلکه میتواند برانگیزانندۀ برقراری ارتباط چندسویۀ هدفمند بین جامعه و مراجع تصمیمگیری شود تا موجبات آگاهی
جامعه را از آنچه بر محیط زندگی اثرگذار است فراهمکند (عبدی دانشپور .)344: 1394،در مواجهه با مشکالت بافتهای تاریخی
ی دولتها پابه عرصۀ برنامهریزی و مدیریت شهری گذاردهاست (رابرتز و
شهرها ،بازآفرینی شهری بهعنوان یکیاز سیاستهای اصل ِ
هیوسایک .)146-127: 1393 ،علیرغم وجود دیدگاههای تئوریک اجتماع محور و اعتقاد به لزوم درنظرگرفتن پایداری اجتماعی
در فرآیندهای مداخله در بافتهای تاریخی ،در ایران ،آنچه تاکنون محقق نشده است ،مشارکت ساکنان در بازآفریدن محدوده
سکونت خود بوده است .اینمهم از یکسو حاصل عدم اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری و مهمتراز آن عدم اعتماد
برنامهریزان و مدیران شهری به توانایی مردم در تصمیمسازی و تعیین راهکارهای توسعۀ محلی است و ازسوی دیگر نتیجۀ
فقدان آموزشهای شهروندی و عدم انتقال اطالعات از سوی مدیریت شهری به مردم ،نبود زیرساختهای آموزش اجتماعی
به ساکنان ،بیگانگی مردم با مجموعه تصمیمساز و اجراکننده پروژههای توسعۀ شهری و دخیلنبودن مردم در ساختار قدرتِ
تصمیمگیری برای توسعه محله و توزیع ثروت است .مسائل برشمرده شده دالیلی هستند که نشان میدهند نقش اجتماع در
برنامههای بازآفرینی شهری پایدار در ایران نادیده گرفته شده است.
یکی از مهمترین عوامل ناموفق بودن اجرای پروژههای بازآفرینی شهری در ایران عدم توجه به نقش ساکنان این محدوده
از شهرهاست .که اینمهم حاصل نبودِ برنامهریزی الزم برای جلب مشارکت هرچه بیشتر ساکنان و آموزش آنها ،نقص آموزش
درزمینه مرمت شهری در ایران ،فقدان آموزشبه آحاد مردم باهدف انتقال تجربیات و الگوهای مناسب بهمنظور تغییر نگرش
مردم به بافتهای تاریخی از یکسو و نبود تخصص و آگاهی کافی حاصلاز عدم آموزشهای مناسب برای مدیریت شهری و
مجموعه کارشناسان اجرایی ازسوی دیگر ،می باشد (حناچی .)159: 1391 ،ازاینرو باتوجه به لزوم تدوین چارچوب مفهومی
متناسببا اعتقادات ،فرهنگ و هویت بومی جامعه ایرانی اسالمی (حناچی و فدائی نژاد )19 :1390،باید الگوهای بومی جهت
آموزش ساکنان مبتنی بر فرهنگ و اندیشه متناسب با جامعه اسالمی ایران تدوینگردد .ازاینرو تبیین جایگاه آموزش درفرآیند
بازآفرینی شهری پایدار و همچنین مبانی نظری و فلسفی اسالم درباب آموزش ،با توجه به نقش اجتماع و به تبع آن مشارکت،
پایداری و رفتار اجتماعی در فرآیند مذکور مسئلهای الزم و مهم میباشد .نقش آموزش درجهتدهیبه رفتار اجتماعیِ انسان در
اجتماع ،از جمله مواردی است که در دیدگاه حکمت اسالمی نیز توصیه شده است (طباطبایی .)23 : 1387،آموزشیکه اخالق را در جامعه
رواج دهد ،تکامل انسان را در بطن جامعه میسرسازد و منجربه تشریک مساعی افراد در نیلبه خیر دنیا و عقبی گردد (حسنی و موسوی،
 ،)157 :1391که همانا محتوای آموزش برپایۀ اندیشۀ اسالمی را شکلمیدهد .بدینترتیب با توجه به آنچه ذکرشد ،پژوهش حاضر در پیِ
پاسخ به به این پرسش است که :با توجه به اصول آموزش برآمده از روش رئالیسم اسالمی ،چطور میتوان از طریق آموزش مبتنیبر اندیشه
اسالمی برای ساکنان به بازآفرینی شهری اجتماعمحور در بافتهای تاریخی رسید؟
مبانی نظری پژوهش:
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بازآفرینی شهری اجتماعمحور :در سیر تطور تاریخی مبحث بازآفرینی ،دیدگاه غالب و متاخر ،مقولۀ پایداری اجتماعی است که در مکان
پایدار تجلی مییابد .بعقیدۀ عاصفا و فراستل پایداری اجتماعی قطعیت توسعه است ،درحالیکه پایداریهای زیستمحیطی و اقتصادی اهداف
توسعۀ پایدار و ابزار رسیدن به آن میباشند ( .)Assefa & Frostell,2007بنابراین مفهوم اعتباربخش و ضامن پایداری در فرآیند بازآفرینی شهری،
مقوله اجتماع است .توروک نیز با تأکید بر ویژگیهای مکان معتقد است که «بازآفرینی شهری» در جوهره و ذات خود بر آن است تا با شرکت
دادن ساکنان و دیگر ذینفعان وذینفوذان با در برگرفتن اهداف و فعالیتها و با کار مشترک بین تمامی دستاندرکاران ،طبیعت مکان را تغییر دهند
( .)Turok,2004همچنین رویکرد بازآفرینی شهری به این نتیجه رسیده است که برایاجرای موفق پروژههای بازآفرینی به مهار قدرتها و به-
کاربستن نیروها ،منابع و ذخایر انرژی ،ابتکارعمل جوامع محلی ،رویکرد از پایین به باال به قصد بنانهادن سرمایه اجتماعی و مشارکت جوامع
محلی به صورت خودیاری در توسعه نیاز میباشد( .)McDonald et al, 2009بنابراین الزمۀ بازآفرینی شهری پایدار ،همکاری اجتماعات محله-
ای و رسیدن به توافق عمومی است .الزم است یک اتحاد و ائتالف راهبردی تشکیل شود و ظرفیت گروههای ذینفع برای مشارکت و رهبری
فرآیند بازآفرینی شهری توسعه یابد .هر موضوعی که حس مکان و آگاهی های مردم را نسبتبه محله خودشان تصریح مینماید جزو مقوالت
بازآفرینی شهری پایدار بهحساب میآید ( .)Calthorpe & Fulton,2001با هدف بازشناسیِ سیر تطورِ مفهوم بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،به-
ناچار بایستی سیرِ شکلگیری مفهوم پایداری را دنبال نمود و به تبیین نقشِ اجتماع در پایدار نمودنِ محیط پرداخت .با پیدایش مفهوم پایداری و
متأثر از آن در فرآیند برنامهریزیِ توسعۀ شهرها ،موازنۀ بین «رشد و توسعه» و «حفاظت از محیط زیست» مطرح گردید .در ادامه و در همراهی
رو به تکامل دو صفتِ «پایداری» و «شهری» ،پارادایم توسعۀ شهری پایدار شکل گرفت که این هردو تحت معیارهای زیستمحیطی تبیین
گردیدهاند .پس از آن با الحاق مباحث اجتماعی و فرهنگی به ادبیات برنامهریزیِ توسعۀ شهری ،پارادایم برنامهریزی مشارکتی پا به عرصه نهاد و
نیروی محرکۀ بازآفرینی شهری ،شراکت ،راهبرد و پایداری تبیین گردید .از این زمان مفهوم شراکت به اندازۀ پایداری ،دارای اهمیت شد و
اهداف بازآفرینی با اهداف پایداری همسو شدند .درنهایت درپیِ شکلگیری مفهوم «پایداری اجتماعی» ،تکامل بازآفرینی شهری برپایۀ دو مؤلفۀ
رویکرد اجتماعی و اجتماعات محلی ،در قالب بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،صورت پذیرفت.
نقش آموزش اجتماعی مبتنی بر فلسفۀ رئالیسم اسالمی در بازآفرینی شهری:
براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی ،هدف از آموزش اجتماعی فراتر از جلب حداکثری مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی شهری است و به اهداف
خُردتری از جمله :پرورش نیروی فکر ،پرورش حس مسئولیت اجتماعی (مطهری8: 1374،و ،)126پرورش نیروی اراده و اختیار و پرورش حس
زیباگرایی (صالحی ،مرادی و فیروزی ،)20: 1394،تقسیم میشود .برپایۀ جهانبینی اسالمی ،جهان خارج از ذهن دارای واقعیت و شامل
عالم غیب و شهادت و براساس حرکت جوهری دائماً در حال حرکت است .از این نقطهنظر ،انسان دارای دو بعد روحانی و
جسمانی ،و جنبۀ روحانی او اصیل است .انسان دارای عقل و مختار است؛ براساس این هستیشناسی و انسانشناسی ،تعلیم و
تربیت مبتنیبر واقعیتِ عینی ،دارای جامعیت ،همگامی با هدف غایی قرب الیاهلل و تأکید بر پرورش جنبههای معنوی و
عقالنیِ انسان است (ندایی .)29: 1388،بدینترتیب هدف از اجرای آموزشهای اجتماعی ،پرورش قوۀ عقل و همچنین ترغیب انسانها به-
تعریف خویش ازراه صورتبندی انتخابهای خود به شیوهای عقالنی (مطهری ،)184: 1371 ،شکوفا ساختن خویشتن از راه فعلیتبخشیدن به
استعدادهای خود برای حداکثر کمال و یگانه و یکپارچهساختن خود ازطریق تنظیم نقشها و تقاضاهای گوناگون زندگی ،بروفق نظمی عقالیی و
سلسلهمراتبوار است(گوتک .)65: 1380،برپایۀ این جهانبینی ،آموزش از جامعه و آموزش برای جامعه اصل است ،و نه آموزش به جامعه .در این
جامعه ارزشها براساس انسانشناسی تبیین میگردند.
ویژگیهای آموزشِ متأثر ازاین جهانبینی برپایۀ دو اصل مرتب بر ادراکات اعتباری ،اصل کالم-سخن و اصل تساوی
طرفین (طباطبایی ،)1385،بدین شرح قابل ذکر هستند :مبتنی بر شناختِ انسانشناسانۀ جامعۀ هدف؛ دارای قابلیتِ آگاهی
بخشی از قدرت و توانایی فراگیران و نقشی که در تصمیمسازی دارند؛ تعریف کنندۀ دستاوردهای مشارکتِ آگاهانه و مضرّات
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مشارکت ناآگاهانه؛ تبیین کنندۀ حقوق شهروندان در مقابل تکالیفشان؛ متکیبر تفویض نقشِ اجتماعی به ساکنان؛ توجهبه
اصل استمرار در آموزش و فرآیندمحور بودن و تدریجی بودن کسب مهارت؛ در پیِ یافتن پاسخ برای تفاوتهای فردی و
گروهی؛ برپایۀ تعیینِ اولویتهای محتوای آموزشی؛ اهمیت به آموزش دهنده ،بعنوان رکن آموزشی ،تبیین نفع ساکنان در
پروژههای توسعۀ شهری .برپایۀ اهداف و ویژگیهای برشمرهشده برای آموزش به اجتماع براساس فلسفۀ رئالیسم اسالمی،
مؤلفههای آن در بستر شهر ایرانی اسالمی ،بدین ترتیب تبیین میگردند:
 .1شناخت نیازهای واقعی جامعۀ هدف با رویکرد مشارکتی .2 ،اولویت بندی نیازهای ساکنین .3 ،ایجاد ظرفیت در ساکنین
ی محله .4 ،ایجاد مهارت تشخیص نفع عمومی در میان ساکنان در
برای تشخیص مسائل عاجل و بنیادین و برنامهریزی بازآفرین ِ
فرآیند بازآفرینی محله -5 ،آگاهیبخشی به ساکنین در خصوص ساختارهای موجود تصمیمگیری و اجرا -6 ،نهادسازی درون
محله با هدف ظرفیتسازیِ اجتماعی برای مطالبهگری -7 ،آموزش شهروندی باهدف تبیین حقوق و تکالیف شهروندی-8 ،
تأسیس نهاد بازآفرینی محله بعنوان رابط بین مدیریت شهری و ساکنان -9 ،ظرفیتسازی در مدیریتشهری برای تفویض
برخی اختیارات در سطح محلی به نهادهای بازآفرینی محله -10 ،آموزش رهبری گروه به معتمدین و متنفذین محلی
 .11برنامهریزی آموزش به ساکنان متناسببا فرآیند تدریجی بازآفرینی شهری اجتماعمحور به صورت مستمر و فرآیندمحور
 .12تشکیل گروههای اجتماعی و نهادهای محلی متناسب با طیفهای اجتماعی متنوع ساکن در محله (بانوان ،نامآوران،
جهاندیدگان ،اقلیتها ،مهاجران و  -13 ،)...تدوین آموزشهای اجتماعی متناسب با اهداف بازآفرینی و راهکارهای اجرای آن
بهتفکیک برنامههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت -14 ،آموزش به تسهیلگران باهدف ایجاد مهارت برقراری تعامل سازنده
با ساکنان با نقش میانجیگر -15 ،آموزش به تسهیلگران در زمینۀ بازشناسی مبانی قانونی حقوق و تکالیف شهروندی-16 ،
آموزش به مجموعۀ مدیریت شهری در زمینۀ تبیین نفع ساکنان در پروژههای بازآفرینی شهری -17 ،نهادسازی درون مجموعۀ
مدیریت شهری باهدف اهمیتبخشی به مشارکت مردمی و برقراری عدالت اجتماعی.
مواد و روش تحقیق:
روش تحقیق در پژوهش حاضر به لحاظ هدف تحقیق توسعهای و براساس ماهیت موضوع و حیطۀ موردپژوهش در
علوم اجتماعی ،توصیفی-پیمایشی محسوب میگردد .در تبیین مبانی فلسفی و نظری پژوهش از طریق مطالعه اسنادی به روش
تحلیل محتوا و استدالل منطقی ،پایههای فلسفی نظریه اعتباریات بهشیوۀ رئالیسم اسالمی عالمه طباطبایی و دیدگاههای نوین
جلب مشارکت مردمی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور بهجهت تعیین شیوههای آموزش اخذ گردیدهاند .پساز جمع-
آوری اطالعات بهشیوۀ پیمایشی ،با هدف تعیین رویکرد مناسب برای مداخله در بافت تاریخی تبریز ،اقدامبه اخذ دیدگاه
متخصصان بهروش دلفی ،شدهاست و در نهایت با تدوین شاخصها پرسشنامه ساکنان تدوین شده است .بهمنظور تحلیل
اطالعات جمعآوریشده از آزمون فرضیات شامل  ،T-Testتحلیل واریانس یکطرفه و فریدمن ،استفاده شده است.
باهدف بررسی تأثیر آموزشهای اجتماعی بر نیلبه اهداف بازآفرینی شهری اجتماعمحور در ابتدا تأثیر آموزش بر هریک
از مؤلفههای اجتماعی-کالبدی ،اجتماعی-فرهنگی ،اجتماعی -اقتصادی و اجتماعی-زیستمحیطی ،سنجیده شده است و در
مرحلۀ بعد تأثیر آموزشهای اجتماعی بر ظرفیتسازی ،نهادسازی و توانمندسازی ساکنین سنجیده شده است تا بتوان مشخص
کرد کدامیک از سه رکن برشمرده شده بیشترین تأثیر را از آموزش دریافت میکنند ضمن اینکه ،تعیینگردد در محلۀ مورد
مطالعه کدام یک از ارکان بازآفرینی اجتماعمحور نیاز به آموزش بیشتری دارد .بدینترتیب با تدوین گویههای پژوهش به
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ارزیابی دیدگاههای ساکنین در محلۀ سرخاب در قالب مشارکت در تکمیل پرسشنامه ،پرداخته شد .در اینخصوص آموزش-
های چهارگانۀ زیر بعنوان متغیرهای مستقل:
 -1آموزش مؤلفه های کالبدی بازآفرینی شهری نظیر :آموزش حفاظت از ارزشهای میراثی ،مشوق های نوسازی ،منظرسازی
و بهسازی محیطی؛  -2آموزش مؤلفههای اجتماعی بازآفرینی شهری نظیر :آموزش مشارکت ،نهاد سازی ،ظرفیت سازی و
توانمندسازی -3 .آموزش مؤلفههای اقتصادی بازآفرینی شهری نظیر :آموزش مهارتهای هنری و شغلی ،ارتباط با گردشگران
و ارائۀ خدکات پشتیبان گردشگری -4 .آموزش مؤلفه های زیست محیطی بازآفرینی شهری نظیر :آموزش بهداشت محیط،
مصرف بهینۀ منابع تجدیدناپذیر ،توسعۀ فضاهای سبز .و دستاوردهای بازآفرینی شهری اجتماعمحور شامل:
 -1نوسازی و بهسازی کالبدی بافت -2 ،مشارکت اجتماعی ساکنان در فعالیتهای توسعۀ محله -3 ،بهبود وضعیت معیشت
ساکنان  -4 ،حفاظت ساکنان از محیط زیست .در مقابل بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند .متغیرهای کنترل نیز شامل
تابعیت افراد و سن پاسخدهندگان بودهاست بهگونهای که افراد با تابعیت ایرانی و دارای سن بین  18تا  50سال انتخاب
گردیدهاند .محدوده مورد مطالعه محلۀ سرخاب ،یکی از محالت تاریخی تبریز محسوب می شود .این محله در شمال شرقی هستۀ مرکزی
شهر قرار دارد و بخشهای زیادی از آن قبل از سال  1300شمسی ساخته شده است .جمعیت محلۀ سرخاب در سال  1395در حدود  27هزار
نفر برآورد شده است که دارای تراکم خالص جمعیتی  275نفر در هکتار و تراکم خالص  357نفر در هکتار است .همچنین بعد خانوار در محلۀ
سرخاب 4.6 ،نفر بوده است .به لحاظ وضعیت اقتصادی نیمه جنوبی محله با پیشینۀ تاریخی ،در دستۀ درآمدی متوسط قرار دارند و خانوارهای
ساکن در نیمه شمالی محدوده ،جزو دهک های درآمدی پایین اجتماع محسوب می شوند .مساحت محلۀ سرخاب حدود  92هکتار میباشد.
در مجموع تعداد  27منزل تاریخی با مجموع مساحت  3886مترمربع و میانگین متراژ زیربنای  143مترمربع وجود دارد که بیش از 2000
مترمربع آنها در حال تخریب می باشند.
یافتههای پژوهش:
مدل بازآفرینی شهری اجتماع محور مبتنی بر آموزش متأثر از فلسفۀ رئالیسم اسالمی:
طی حدود سه دهه نظریهپردازی و اجرای رویکرد بازآفرینی شهری سیر تکامل بازآفرینی شهری از حوزۀ توجه به
کالبد ،به عرصۀ تأکید بر مالحظات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تغییر یافتهاست و منجر به ظهور بازآفرینی شهری اجتماع
محور گردیدهاست (پوراحمد ،حبیبی و کشاورز .)1389،از طرفی برپایۀ نتایج اقدامات بازآفرینی شهری درنقاط مختلف جهان،
مشارکت شهروندان ،بعنوان مؤلفۀ اثربخش در موفقیت پروژههای بازآفرینی ،بدون ظرفیتسازی ،نهادسازی و توانمندسازی
ساکنان اتفاق نخواهدافتاد .ازآنجاییکه هرسه مقولۀ برشمرده شده ،برای تحقق نیازمند آموزش میباشند ،بنابراین میتوان
اذعانداشت ،آموزش ،رکن اساسیِ تأثیرگذاری و عامل موفقیتِ اقدامات بازآفرینی شهری در نیلبه اهداف آن است .آموزش
دراین مفهوم بهمعنای آگاهیبخشی ،اطالعرسانی ،نظرسنجی ،زمینهساز مشارکت اجتماعی ،عامل همبستگی اجتماعات ،ایجاد-
کننده مهارتهای برقراری ارتباط بین بازیگران اجتماعی ،عامل حساسسازی ساکنان نسبتبه محیط و همچنین عامل
مسئولیتپذیریِ افراد نسبت به توسعۀ آتی محله خواهدبود .بدینترتیب و براین اساس سه مقولۀ ظرفیتسازی ،توانمندسازی
و نهادسازی حاصل از آموزش به اجتماع ،چنین تعریف میگردند:
 ظرفیتسازی ،فرآیندی است که قدرت و اختیار اجتماعات ،توانایی ایجاد ساختارها و شبکهها و مهارتهای مسئولیتپذیری
ساکنان را نسبتبه آیندۀشان تقویت میکند .مؤلفههای ظرفیتسازی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،عبارتند از:
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الف) آموزش به ساکنان با موضوعات :توانایی تشخیص مسأله ،تدوین راههای حل مسأله ،ساختار بروکراتیکِ تصمیمگیرندۀ
موجود ،زمانبندی برای تهیه و اجرای پروژهها ،تشخیص و تفکیک مسائل عاجل و بنیادین ،برنامهریزی توسعۀ محله،
اولویتبندی مسائل و پروژهها،تبیین نقش نهادهای اجتماعیِ موجود در توسعۀ محله ،تشکیل نهادهای اجتماعی محلی .ب)
آموزش به تسهیلگران اجتماعی با موضوعات :احصای نیازهای ساکنان براساس تقاضاهای واقعی و اولویتبندی آنها با
رویکرد برنامهریزی مشارکتی ،شیوۀ میانجیگری ،مهارتهای تسهیلگری ،روانشناسی اجتماعی و قوانین مربوط به حقوق و
تکالیف شهروندی .ج) آموزش به مجموعۀ مدیریت شهری و کارشناسان با موضوع لزوم جلب مشارکت مردمی برای
مشروعیتبخشی به تصمیمسازی و پایداری توسعه.
 توانمندسازی ،توان اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی ساکنان برای ادارۀ زندگی خود و مشارکت در فرآیند ساماندهی محل
سکونت را افزایش میدهد .مؤلفههای توانمندسازی در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،عبارتند از :آموزش به ساکنان
با هدف آگاهیبخشی ،مهارتهای کسب درآمد و تبیین نفع ساکنان در پروژههای توسعۀ شهری.
 نهادسازی ،به معنای ایجاد نقاط تماس و ارتباط مقامات محلی با مجموعۀ مدیریت شهری درون محالت و همچنین تقویت
قدرت مقامات محلی و مسئولکردن هیئتهای عمومی برای مدیریت در محله است .مؤلفههای نهادسازی در فرآیند
بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،عبارتند از :تشکیل نهاد توسعۀ محله و آموزش به ذینفعان و دینفوذان ،تشکیل نهاد بازآفرینی
در مجموعۀ مدیریت شهری.
همانگونه که در شکل شماره  1ارائه شده است ،مؤلفههای آموزش به تفکیک هدف و محتوا در فرآیند بازآفرینی
شهری اجتماعمحور از طریق آموزش اجتماعی مبتنی بر فلسفۀ رئالیسم اسالمی ،در چهار دسته تقسیم بندی میشوند:
 .1مؤلفه های اجتماعی-فرهنگی :که نیازمند آموزش در هر سه زمینۀ ظرفیت سازی ،توانمندسازی و نهادسازی است.
 .2مؤلفههای اجتماعی-اقتصادی :این مؤلفه برای اجرایی شدن و نیل به اهداف بازآفرینی نیازمند آموزش در زمینۀ
توانمندسازی ساکنان و اجتماع محلی است.
 .3مؤلفههای اجتماعی-کالبدی :که از طریق آموزش دو رکن بازآفرینی شهری اجتماع محور ،شامل ظرفیت سازی و
توانمندسازی ،قابل اجرا تشخیص داده شده اند.
 .4مؤلفه های اجتماعی-زیستمحیطی :این دسته از مؤلفه ها نیز همچون مؤلفه های اجتماعی-کالبدی ،از طریق آموزش های
با هدف و محتوای توانمندسازی و ظرفیت سازی ،محقق خواهند شد.
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شکل شماره  -1مدل بازآفرینی شهری آموزش مبنا
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تحلیل یافتههای پژوهش:
در پژوهشِ حاضر ،مصاحبه با متخصصین به روش دلفی در مجموع در دودورۀ زمانی مختلف بهانجامرسید که دراین
بخش یافتههای نهایی ارائه میگردد .متخصصین مشارکت کننده در این پژوهش 7 ،نفر از اساتید دانشگاه ،مدیران شهری و
متخصصین مقولۀ بازآفرینی بوده اند که شامل دو استاد گروه شهرسازی دانشگاه شیراز و اعضای شبکه متخصصین بازآفرینی
شهری کشور و یک استاد دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و مدیرعامل شرکت بازآفرینی
شهری ایران ،معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی فارس و عضو شورای سیاست گذاری بازآفرینی
کشور ،معاون میراث فرهنگی و گردشگری فارس دارای سابقه پژوهشهای مرتبط و رئیس ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان
فارس و دارای دکترای تخصصی شهرسازی با موضوع رساله بازآفرینی شهری فرهنگ مبنا .پرسشهای انجام شده شامل دو
دستهبندی کلی در خصوص میزان تاثیرگذاری راهبردهای آموزشی ،مقولههای تأثیرپذیر و محتوای آموزشی تأثیرگذار و
همچنین میزان تاثیرپذیری ساکنین از آموزشها در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور میباشند و این دو مقوله دربرگیرنده
هفت عامل مرتبط با آموزش هستند که میزان تأثیرگذاری هر یک بر فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور سنجیده خواهد شد.
به منظور محاسبه میزان هماهنگی براساس طیف لیکرت پنج گانه ،میزان تأثیرگذاری هر عامل تعیین گردیده است ،میانگین و
انحراف از معیار هر یک نیز تبیین شده و در نهایت با استفاده از ضریب میزان هماهنگی کندال ،در هر دور این میزان ارائه
گردیده است .همانگونه که در جدول زیر مشاهده می گردد طی دو دور انجام شده ،مقدار  0/11به میزان ضریب مذکور اضافه
شده است و در نهایت میزان نهایی این ضریب  0/466محاسبه گردیده است که نشان از اتفاق نظر متوسط دارد .در ادامه با
تدوین مولفههای تعیین شده ،سنجش میزان تأثیرگذاری آموزش بر ساکندر محله سرخاب از طریق تکمیل پرسشنامه انجام
شدهاست .پرسشهای انجام شده شامل دو دسته بندی کلی در خصوص میزان تأثیرگذاری راهبردهای آموزشی ،مقوله های
تأثیرپذیر و محتوای آموزشی تأثیرگذار و همچنین میزان تأثیرپذیری ساکنین از آموزشها در فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع-
محور میباشند و این دو مقوله دربرگیرنده هفت عامل مرتبط با آموزش هستند که میزان تاثیرگذاری هریک بر فرآیند
بازآفرینی شهری اجتماعمحور سنجیدهشدهاست .بهزعمِ متخصصین ،درمیان مؤلفههای بازآفرینی شهری اجتماعمحور مؤلفههای
اجتماعی -کالبدی و اجتماعی -فرهنگی ،بیشترین تأثیر را از آموزش دریافت میکنند و در رتبۀ بعدی مؤلفههای زیستمحیطی
قراردارند .بدینترتیب مؤلفه های اجتماعی -اقتصادی کمترین تأثیر را از آموزشهای اجتماعی خواهند پذیرفت .در میان ارکان
بازآفرینی شهری اجتماعمحور ،به صورت عام و صرفنظر از جنسیت ،سن و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی افراد ساکن،
متخصصین و خبرگان بر این باورند که آموزشهای با هدف توانمندسازی بیشترین تأثیر را در نیل به اهداف بازآفرینی شهری
اجتماعمحور خواهد داشت و در رتبههای بعدی به ترتیب ظرفیتسازی و نهادسازی قرار دارند.
آزمون فرضیه ها :بهمنظور آزمون فرضیه از آزمون  Tاستفادهشده که نتایج آن در جدول شماره  1ارائه شدهاست.
فرضیۀ پژوهش« :به نظر می رسد میان تمایل به مشارکت ساکنین محالت هدف بازآفرینی و آموزش به ساکنین با محتوای مربوط به مؤلفه های اجتماعی-
کالبدی و اجتماعی-زیستمحیطی ،اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ،مبتنی بر روش رئالیسم اسالمی ،رابطه مستقیم و
معناداری وجود داشته باشد .نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونهای در جدول  ،1نشان میدهد که آموزش بر مولفههای
اجتماعی-کالبدی و اجتماعی -زیستمحیطی از یکسو ،و مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی ازسویدیگر،
در محله سرخاب تاثیرگذاری مثبت و باال دارد .با توجه به سطح معنیداری  0.0001مشخصاً میتوان نتیجه گرفت که آموزش-
های اجتماعی بر جلب مشارکت ساکنان در نیل به اهداف اقتصادی ،زیست محیطی ،اجتماعی و کالبدی بازآفرینی شهری
اجتماعمحور در بافتهای تاریخی شهرها مؤثر باشد .در واقع این شاخص نشان میدهد که بین میانگین بهدستآمده و
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میانگین قابل انتظار تفاوت معنیداری وجود ندارد ،این تفاوت به درستی در سطح  0/0001معنیدار شده است .و با توجه به
نزدیکشدن میانگین به حدِ قابلِ انتظار ،میتوان نتیجه گرفت که آموزشهای اجتماعی با هدف ظرفیتسازی ،توانمندسازی و
نهادسازی در میان ساکنان ،بر نیل به اهداف بازآفرینی شهری اجتماع محور بسیار مؤثر است .نتایج تفصیلی مربوطبه تأثیر
شاخصهای آموزشی مؤثر بر فرآیند بازآفرینی شهری اجتماعمحور در محله سرخاب در جدول شماره  1ارائه گردیده است.
با توجه به اطالعات جدول شماره  1و نتایج بهدستآمده از پرسشنامه ،نتایج آزمون ،Tمیانگین اثرگذاری آموزش بر
مؤلفههای بازآفرینی شهری اجتماع محور را  3.6903نشان میدهد که بزرگتر از میانگین آماری " "3است و این تفاوت در
سطح یکدرصد معنیدار شد .بنابراین با  99درصد اطمینان نتیجه گرفته میشود که میزان تأثیرگذاری آموزش بر اجراییشدن
بازآفرینی شهری در نمونه موردمطالعه ،باالتراز حد متوسط است .عالوه بر آن در جدول شماره  2نتایج آزمون فریدمن نشان-
میدهد که مؤلفۀ اجتماعی-زیستمحیطی به باالترین میانگین رتبه دست یافتهاست و بیشترین تأثیرپذیری را از ارائه آموزش به
ساکنان دارد و در مقابل مؤلفۀ اجتماعی -اقتصادی با کمترین میانگین رتبه دارای کمترین تأثیرپذیری از اجرای آموزشهای
اجتماعی در محلۀ سرخاب است .بنابراین تاثیرپذیری مولفههای بازآفرینی شهری از آموزش اجتماعی به ساکنان در محدودۀ
مورد مطالعه بهترتیب اولویت برابر است با-1 :مؤلفههای اجتماعی-زیستمحیطی؛ -2مؤلفههای اجتماعی-کالبد؛  -3مؤلفههای
اجتماعی-فرهنگی؛  -4مولفههای اجتماعی -اقتصادی.
جدول  -1نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش؛ بررسی تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع محور در بافت تاریخی محلۀ
سرخاب تبریز با استفاده از آزمون T
میانگین

آماره T

درجه آزادی

سطح معنی داری

مولفه های بازآفرینی

مولفه های اجتماعی -کالبدی

3.750

98.837

329

0.0001

شهری اجتماع محور

مولفه های اجتماعی -فرهنگی

3.638

88.588

329

0.0001

تاثیر پذیر از آموزش

مولفه های اجتماعی -اقتصادی

3.608

85.679

329

0.0001

مولفه های اجتماعی -زیست محیطی

3.765

89.406

329

0.0001

3.6903

110.194

329

0.0001

متغیر های وابسته

بازآفرینی شهری اجتماع محور

منبع :یافته های تحقیق.1397 :
جدول  -2اولویت بندی میزان تأثیرپذیری در میان مؤلفه های بازآفرینی شهری اجتماع محور از آموزش براساس آزمون فریدمن F
متغیرها

میانگین رتبه

اولویت

مولفه های اجتماعی -کالبدی

2.61

2

مولفه های اجتماعی -فرهنگی

2.35

3

مولفه های اجتماعی -اقتصادی

2.30

4

مولفه های اجتماعی -زیست محیطی

2.74

1

آماره خی دو

28.369

درجه آزادی

3

سطح معنی داری

0.000

منبع :یافته های تحقیق.1397 :

با هدف بررسی وجود تأثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی پاسخ دهندگان (وضعیت اشتغال ،میزان تحصیالت ،وشعیت
مالکیت محل سکونت ،مدت اقامت در محله و سن) به پرسشها ،بر نتایج بدست آمده ،آزمون تحلیل واریانس یکطرفه

(One-

 )Way ANOVAانجامشدهاست .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول 3نشانمیدهد که بین پاسخهای دریافت شده
درخصوص میزان تأثیرگذاری آموزش بر هریک از ارکان بازآفرینی شهری اجتماعمحور (ظرفیتسازی ،توانمندسازی و
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نهادسازی) براساس ویژگیهای فردی افراد بعنوان جامعه نمونه از محدودۀ مورد مطالعه ،عمدتاً تفاوتهای معنیداری مشاهده
نمیگردد .این نتایج ،با استفاده از روش تحلیل واریانس یکطرفه ،در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول  -3بررسی میزان تأثیر آموزش بر فرآیند بازآفرینی شهری اجتماع محور در محدوده مورد مطالعه به لحاظ ویژگیهای اجتماعی و
اقتصادی پاسخ دهندگان با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه
آماره F

درجه آزادی

سطح معنی داری

اجتماعی-کالبدی

0.965

 df1=19و df2=310

0.502

مولفههای بازآفرینی

اجتماعی -فرهنگی

0.757

 df1=18و df2=311

0.750

شهری اجتماع محور

اجتماعی -اقتصادی

0.906

 df1=16و df2=313

0.563

اجتماعی -زیست محیطی

1.344

 df1=8و df2=321

0.221

آماره F

درجه آزادی

سطح معنی داری

اجتماعی-کالبدی

1.372

 df1=19و df2=310

0.138

مولفههای بازآفرینی

اجتماعی -فرهنگی

1.040

 df1=18و df2=311

0.414

شهری اجتماع محور

اجتماعی -اقتصادی

1.835

 df1=16و df2=313

0.026

اجتماعی -زیست محیطی

1.441

 df1=8و df2=321

0.179

آماره F

درجه آزادی

سطح معنیداری

اجتماعی-کالبدی

0.946

 df1=19و df2=310

0.126

مولفههای بازآفرینی

اجتماعی -فرهنگی

1.399

 df1=18و df2=311

0.129

شهری اجتماع محور

اجتماعی -اقتصادی

1.214

 df1=16و df2=313

0.255

اجتماعی -زیست محیطی

3.706

 df1=8و df2=321

0.000

آماره F

درجه آزادی

سطح معنیداری

اجتماعی-کالبدی

0.740

 df1=19و df2=310

0.842

مولفههای بازآفرینی

اجتماعی -فرهنگی

1.073

 df1=18و df2=311

0.379

شهری اجتماع محور

اجتماعی -اقتصادی

1.370

 df1=16و df2=313

0.155

اجتماعی -زیست محیطی

1.674

 df1=8و df2=321

0.104

آماره F

درجه آزادی

سطح معنیداری

اجتماعی-کالبدی

3.905

 df1=19و df2=310

0.394

مولفههای بازآفرینی

اجتماعی -فرهنگی

1.068

 df1=18و df2=311

0.384

شهری اجتماع محور

اجتماعی -اقتصادی

1.319

 df1=16و df2=313

0.183

اجتماعی -زیست محیطی

0.900

 df1=8و df2=321

0.516

متغیر

وضعیت اشتغال

متغیر

میزان تحصیالت

متغیر

وضعیت مالکیت

متغیر

مدت اقامت

متغیر

سن

منبع :یافته های تحقیق.1397 :

بدینترتیب همانگونه که در جدول باال مشاهده میگردد ،آموزشهای اجتماعی-زیستمحیطی برافراد با وضعیتِ مالکیتِ مسکن
متفاوت ،تأثیر متفاوتی میگذارد .همچنین درخصوص ویژگیهای مرتبطبا میزان تحصیالت افراد ،آموزشهای اجتماعی -اقتصادی تاثیرات
متفاوتی خواهند داشت ولیکن درخصوص سایر آموزشهای اجتماعی ،ویژگی های فردی ،اجتماعی و اقتصادی افراد در محلۀ سرخاب ،بر
نتایج آموزش تأثیر چندانی نخواهند داشت .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول شماره  3نشان میدهد که بین مولفه-
های تاثیرپذیرِ بازآفرینی شهری پایدار از آموزشهای اجتماعی بهزعمِ دیدگاههای جامعۀ موردمطالعه ،به لحاظ ویژگیهای
اجتماعی و جمعیتی  ،تفاوت معنی داری در بیشتر مؤلفهها وجود ندارد زیرا ( )P</05است .بنابراین نتایج این تحلیل براساس
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نظراتِ اخذ شده از مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامه ها ،نشانمیدهد در گروههای سنی مختلف ،با وضعیت متفاوت اشتغال
ل سکونت ،میزان تأثیرگذاریِ آموزش بر مولفههای بازآفرینی شهری
ت مح ِ
ت اقامت در محله و وضعیت مالکی ِ
و تحصیالت ،مد ِ
اجتماع محور ،تقریباً مشابه است.
نتیجهگیری:
اتخاذ رویکرد بازآفرینی شهری اجتماع محور برپایۀ آموزش متأثر از روش رئالیسم اسالمی ،در محدودۀ بافتهای
تاریخی شهرها که دارای مسایل پیچیده و منحصربهفرد هستند ،نیازمند ظرفیتسازی هم درمیان مجموعه مدیریتشهری و هم
اجتماع ساکنین ،همچنین توانمندسازی ساکنین و نهادسازی درمیان جامعۀ محلی است .این ظرفیتسازی ،توانمندسازی و
نهادسازی طیفی از اقدامات را دربرمیگیرد که ارائه آموزشهای مرتبط با موضوع ،رکن اساسی آنرا تشکیل میدهد .با مقایسه
نتایج حاصل از اجماع نظر خبرگان از یکسو و جمعآوری و تحلیل دیدگاههای ساکنان مشارکتکننده در تکمیل پرسشنامه-
های پژوهش در محله مورد مطالعه از سوی دیگر ،مشاهده میگردد که برخالف دیدگاه خبرگان که تأثیرپذیرترین مؤلفۀ
بازآفرینی شهری را از آموزشهای اجتماعی ،مؤلفههای اجتماعی-فرهنگی میدانند ،در مقابل ساکنانِ نمونۀ مورد مطالعه این
جایگاه را برای مؤلفههای اجتماعی-زیستمحیطی قائل شدهاند .اما درخصوص کمترینمیزان تأثیرپذیریاز آموزشهای
اجتماعی به ساکنان ،براساس نظرات هردو طیف ،مربوطبه مولفههای اجتماعی -اقتصادی است .با توجه به تحلیل صورت-
گرفته بر روی آماره  Tدر قیاسبا میانگین نمونهگیریشده ،درنتیجۀ کسبِ میانگین آماری باالتراز عدد  3برای هرچهار مولفه،
چنین نتیجهگیری میشود که میزان تأثیرگذاری اجرایِ آموزشهای اجتماعی در محلۀ مورد مطالعه بر هرچهار مؤلفه بازآفرینی
شهری اجتماعمحور اعماز اجتماعی-کالبدی ،اجتماعی-اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و اجتماعی-زیستمحیطی ،باالترازحد
متوسط است .همچنین براساس یافتههای پژوهش درخصوص بررسی میزان تأثیر ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی پاسخ-
دهندگان شامل سن و وضعیت اشتغال ،میزان تحصیالت ،مدتِ اقامت در محله و وضعیت مالکیت محل سکونت مشخص-
گردید که مؤلفههای ذکرشده ،تأثیرگذاری آموزشبر اجراییشدنِ برنامههای بازآفرینی شهری اجتماعمحور را تغییر چندانی
نمیدهد.
منابع و مآخذ:
 .1پوراحمد ،احمد ،و کیومرث حبیبی و مهناز (« :)1389سیر تحول بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت های فرسوده
شهری» ،فصلنامه علمی پژوهشی شهر ایرانی اسالمی.53-55:)1( .
 .2حسنی ،سیدحمیدرضا ،و هادی موسوی(« :)1391ساخت و عامل در نظریۀ اعتباریات عالمه طباطبایی و نظریه ساختیابی
گیدنز» .دوفصلنامه علمی پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان.129-159:)2(2 .
 .3حناچی ،پیروز(« :)1391مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران» .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .4حناچی ،پیروز ،و سمیه فدایی نژاد(« :)1390تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت های فرهنگی-
تاریخی» .نشریۀ هنرهای زیبا .شماره .26-15: 46
 .5رابرتز ،پیتر ،و هیو سایک(« :)1393بازآفرینی شهری» .ترجمۀ محمدسعید ایزدی و پیروز حناچی .تهران :انتشارات دانشگاه
تهران.
 .6صالحی ،اکبر ،و امیر مرادی ،و اسماعیل فیروزی(« :)1394نگاهی جامع به تعلیم و تربیت اسالمی از دیدگاه شهید مرتضی
مطهری با تأکید بر اصول ،اهداف و روشهای تربیتی» .نشریۀ پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی.37-9:)25(22 .
 .7طباطبائی ،محمد حسین(« :)1370نهایه الحکمه .ترجمه و شرح شیروانی .جلد  .1تهران :انتشارات الزهرا.
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