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چکیده
شهرسازی مدرن معلول عقالنیت ابزاری و نگاه سودمدار اقتصادی است که زمین شهری را به عنوان کاالی ارزشمند اقتصادی
در چرخه عرضه و تقاضا وارد میکند و از این رهگذر است که برنامهریزی شهری ُ
کالبدی ،جایگزین برنامهریزی شهری
ِ
اجتماعی میشود .توسعه فضایی کالنشهر تبریز همانند بیشتر شهرهای بزرگ ایران مسبوق به همین بنیاد معرفت شناختی
و هستی شناختی مدرنیستی است .اساسیترین تراژدی شهرسازی مدرن ،تخریب و نوسازی واحدهای همسایگی ،محالت
تاریخی و نیز جابهجایی جمعیتها و گروههای انسانی است .ما این پدیده را به وضوح از رهگذر پروژههای وسیع نوسازی
کالبدی که در محدوده محالت تاریخی کالنشهر تبریز اجرا شده ،مشاهده کردیم .بنابرابن در چارچوب نظریه متأخر سرمایه
اجتماعی سعی شده است کیفیت روابط اجتماعی گروههای اجتماعی جابهجا شده را در محدوده محالت جدید و حومهای
بررسی کنیم .نتایج تحقیق نشان میدهد که اغلب گروههای جمعیتی با افزایش ترا کم و نوسازی کالبدی در محالتی مانند
ً
راسته کوچه ،دارایی  ،بازار ،امین و  ...عمدتا به سمت محالت جدید مانند منظریه ،ولیعصر ،رشدیه ،میرداماد و زعفرانیه
حرکت کردهاند .در عین حال سرمایه اجتماعی محالت مدرن بسیار پایینتر از محالت قدیمی است.
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 . 1مقدمه
نوسازی 1مضمون اساسی پروژه مدرنیته ( )Habermas,1983و ِخرد
روشنگری 2در عرصههای مختلف اندیشه ،هنر و زیباییشناسی
اســت .مطالعات نوسازی در اواخــر دهه  1950و اوایــل دهه 1960
تأثیرات عمدهای بر علوم اجتماعی بر جای نهاد .ادعــای اصلی
و مــحــوری نظریه نــوســازی ایــن اســت کــه بین صنعتی شــدن و
فرایندهای دگرگونی اجتماعی_سیاسی خاص ،روابط همبستگی
وجــود دارد که در سطحی گسترده اعمال مـ ـیش ــود(Inglehart,
 .)2011: 3مــارشــال برمن ،مدرنیسم را مجموعهای از تصاویر،
نگرشها ،بینشها و آرا و عقایدی میداند که هدف آنها تبدیل
مردان و زنان به سوژههای نوسازی و در عین حال مشمول نوسازی
است که ایشان را از قدرت تغییر دادن جهانی برخوردار میکند که
در حال تغییر دادن خود آنهاست( .)Berman,1983:16دو فرایند
مقدماتی پروژه مدرنیته آغازگر شهرسازی مدرن بودند" :خالقیت
مخرب"(شکل دادن به جهان موقتی فردیت و تبدیل شدن به
فرایند مخرب وحدت) و "تخریب خالق"( بلعیدن جهان توهمی
فردیت ،فرایندی که مستلزم وا کنش به وحدت اســت)(Harvey,
ادبی تــراژدی نوسازی کالبدی و
 .)2011: 33شاید بهترین نمونه ِ
شهرسازی مدرن فاوست گوته باشد .فاوست گوته نخستین و تا
به امروز ،بهترین تراژدی رشد و توسعه است).)Berman, 2007: 48
نوسازی کالبدی و تخریب خالق مدرنیسم ،چهرههای بسیاری را
زیر یک چتر میآورد که طیفی از ژرژ اوژن هوسمان پاریسی تا رابرت
موزس نیویورکی ،لوکوربوزیه تا کامیلو سیته ،اتو وا گنر ،مهندس
فرمانفرمائیان و  ...را شامل میشود .کیفیت کالبدی شهر و روابط
اجتماعی_فرهنگی رابطه متقابلی با یکدیگر برقرار میکنند .چنانچه
زیمل معتقد است که مرا کز بزرگ شهری در جهان مدرن موجب
تغییر در زندگی انسانی میشوند و مستلزم قابلیتهای متفاوتی
هستند؛ از قابلیتهایی که شهر کوچک و حومه ایجاب میکند.
این قابلیتها موازی با اقتصاد پولیاند(.)Craib, 2009: 286-287
سرمایه اجتماعی ،3مولود روابــط کنشگران در بــازیهــای 4مکرر
است( )Piri, 2011: 53که در کیفیات کالبدی مختلف میتواند انواع
متفاوتی به خود بگیرد .به عنوان مثال شدت و ترا کم روابط انسانی
آشنا در گماینشافت تولید کننده نوع خاصی از سرمایه اجتماعی
است که خود مترتب بر ترتیب فضایی و شهری خاصی است که
ً
معموال شامل شهرهای کوچک میشود اما در گزلشافت و جوامع
شهری بزرگ که به علت اقتصادی شدن فضا دائم در معرض نوسازی
کالبدی است ،سرمایه اجتماعی شکل دیگری به خود میگیرد و یا
تضعیف میشود .پدیده جابهجایی گسترده فضایی ،الگویی آشنا
و روزمره در شهر مدرن است که در واقع زایش دیالکتیکی نوسازی
کالبدی ،منتج از همین فرایند فضایی است .جابهجایی گسترده
اجتماعات محلی مکان_مبنا و تخریب واحدهای همسایگی باعث
ایجاد فضاهای عمومی و باز گستردهای در قلب محالتی میشود
Modernization
Enlightenment
social capital
Game
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که جمعیت سا کن ثانوی عالقهای به حضور در فضای عمومی آن
ندارند و روابط همسایگی آشنا جای خود را به روابط قراردادی و به
شدت مکانیکی و اقتصادی میدهد .از رهگذر این فرایند ،سرمایه
اجتماعی بازیگران تضعیف شده و یا شکل نهادی به خود میگیرد
که آن هم بسیار مبتنی بر خرد ابــزاری و استراتژیک است .ما این
پدیده را به وضوح از رهگذر پروژههای وسیع نوسازی کالبدی که
در محدوده محالت تاریخی کالنشهر تبریز اجــرا شــده ،مشاهده
کردیم .بنابرابن در چارچوب نظریه متأخر سرمایه اجتماعی سعی
شده ،کیفیت روابط اجتماعی گروههای اجتماعی جابهجا شده را
در محدوده محالت جدید و حومهای بررسی کنیم.
.2چارچوب نظری
 .2.1شهرسازی مدرن به مثابه کنش
شهرسازی مدرن نوعی کنش فضایی و مسبوق به تحوالت گسترده
اجتماعی_اقتصادی است که از قرن شانزدهم میالدی سعی در
جایگزینی عقالنیت رهاییبخش به جــای اســطــورههــای سنتی
داشــت .بنابراین ا گــر بخواهیم شهرسازی را نوعی کنش تعریف
نماییم ،همانند سایر عرصههای اجتماعی متحمل دو نوع کنش
است .ما كس وبر در تحليل كنشهاي اجتماعي از دو نوع كنش
عقالني بحث ميكند كه عبارتند از:
 .2.1.1كنش عقالني ابزاري :يعني با توجه به انتظاراتي كه از رفتار
اشيا در محيط و از رفتار ديگر انسانها ميرود ،تعيين گردد .اين
انــتــظــارات بــه عــنــوان «شــرايــط» يــا «وســايــل» دستيابي بازيگر به
هدفهاي به نحو عقالني محاسبه شــدهاش مــورد استفاده قرار
ميگيرد ( .)Callinicos, 2006: 286اين نوع عقالنيت همانا تعقل
ابزاري_استراتژيك مدرن است يعني تعقلي كه هدف و موفقيت آن
در اعمال سلطه هرچه مؤثرتر و بيشتر بر طبيعت و انسان است(
 )Hagigi, 2008: 188اين عقل بــراي پيشينيان «اصــل پيروزمند
آفرينش» بود و براي كانت«فاتح قطعي تاريخ انــســان»(Ahmadi,
).2006: 20
 .2.1.2كنش عقالني ارزشي :كه به واسطه باوري آ گاهانه به ارزش
خاص خود فالن شكل از رفتار اخالقي ،زيبايي شناختي ،ديني
يا ديگر شكلها ،مستقل از دورنماهاي موفقيت تعيين ميگردد
( .)Callinicos, 2008: 286بنابراين عقالنيت ارزشي با هدفهاي
كنش و عقالنيت ابزاري با وسايل كنش سروكار دارد).)Piri, 2011: 65
در هر بافت شهری نیز میتوان نماد فضایی این دو نوع کنش را
تاریخی مساجد،
مشاهده کــرد .به عنوان مثال ساختمانهای
ِ
تکایا ،حسینیهها و  ...در شهرهای اسالمی مسبوق به دانههای
کنش عقالنی ابــزاری نیست بلکه اینها بناهایی ارزشـیانــد که در
واقــع پیامد کنشی ارزش ــی هستند .بــا بــررســی میدانی در بافت
مرکزی شهرهای اسالمی همانند تبریز مشاهده میشود که تعداد
و ترا کم بناهای معماری مقدس و از نظر تاریخی ارزشمند بسیار
بیشتر از قسمتهای حومهای و مدرن شهر است؛ به عبارت دیگر
با وجود تغییر ماهیت مرکز شهر و نوسازی کالبدی وسیعی که به
خود دیده است ،همچنان ترا کم کنشهای ارزشی در این قسمت
از شهر بیشتر است .اما هر چه قدر به طرف نواحی حومه و مدرن

شهر حرکت کنیم ،از منظر فضایی با ترا کم کنشهای ابزاری روبهرو
میشویم که نماد فضایی آن کاربریهای گسترده تجاری  ،فضاهای
تولید و مصرف انبوه و  ...است( تصویر شماره .)1

تصویر شماره :1کنش اجتماعی و فضای شهری

جدول شماره  :1ابعاد سرمایه اجتماعی در سطح اجتماع محلی
شبکههای برون اجتماعی
(سرمایه اجتماعی اتصالی)
کم
زیاد

پیوندهای درون اجتماعی
(سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی)
زیاد
کم
روستاییان فقیر
رانده شدگان از اجتماع خود
اعــضــای موفق برنامههایی کــه با
مهاجران تازه وارد از روستا به شهر
سرمایههای خرد اجرا میشوند
Source: Woolcock&Narayan, 2000:231
bonding social capital
bridging social capital
prisoner dilemma
Game theory
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اما باید اذعان کنیم عقالنیت ابزاری همه فضای شهر مدرن را تحت
سیطره خود در آورده است و منحنیهای کنش ابزاری و ارزشمند
در نمودار فوق بیشتر به صورت موازی در میآید .هر چند که در
شهرسازی مدرن مرکز شهر نیز معلول کنشهای ابزاری شده است
امــا تا حــدی با وجــود بناهای ارزشمند تاریخی و مذهبی ترا کم
سودمدار
کنشهای ارزشی بیشتر است .در شهرسازی مدرن ،نگاه
ِ
اقتصادی ،زمین شهری را به عنوان کــاالی ارزشمند اقتصادی
در چرخه عرضه و تقاضا وارد میکند و از ایــن رهــگــذر اســت که
برنامهریزی شهری ُ
کالبدی جایگزین برنامهریزی شهری اجتماعی
ِ
میشود.
.2.2دیالکتیک نوسازی کالبدی و کیفیت سرمایه اجتماعی
ســرمــایــه اجــتــمــاعــی شــامــل جــنــبـههــایــی از ســاخــتــار اجتماعی
اســت کــه کنش جمعی را تسهیل کـ ـ ـ ـ ــرده()Suzuki,2010:1368
و مــنــابــعــی را بـ ــرای دســتــیــابــی مـ ــردم بــه اهــدافــشــان در اختیار
م ـ ـیگـ ــذارد( .)Chuang,2008:1322رابــرت پوتنام اندیشمند علوم
سیاسی ،اصطالح سرمایه اجتماعی را به مفهوم وسیعی به کار
میگیرد و آن را این چنین تعریف میکند " :جنبههایی از سازمان
اجتماعی همانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد کــه همیاری و
همکاری برای دسترسی به منافع متقابل را تسهیل میکند"()Ibid
و زمینه دستیابی به کــاالی عمومی را فراهم م ـ ـیآورد(Maru et
 .)al, 2007:183تعریف او به مزایای جمعی شبکههای اجتماع
ی( )Snelgrove,2009:1993;Jones,2010:123و ابعاد انسجام
اجتماعی همانند اعتماد بین فــردی و هنجارهای معامله به

مثل( )Carpiano,2008:569توجه دارد و شامل ویژگیها و کیفیات
روابط اجتماعی اس ــت( .)Folland,2007:2343او در کتاب معروف
خود به نامMaking Democracy Work: Civic Traditions in Italy
ُ
با تأ کید بر آنچه که کالوس افه آن را(( فرایندهای غیررسمی و فرو_
نهادی که استقامت و پــایــداری نهادها به آن وابسته هستند))
(  )Tajbakhsh, 2006: 9با تحلیل عمیق تجربه ایتالیا در زمینه
راهانــدازی حکومتهای محلی در مناطقی از قبیل امیلیا رومانا و
توسکانی با سنت دیرپای سازمانهای مدنی و کاالبریا و سیسیل
بــا فــقــدان نهادهای مــدنــی ،دو نــوع سرمایه اجتماعی در میان
اجتماعات محلی تشخیص میدهد:
1
الف .سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی  :این نوع سرمایه اجتماعی
مبتنی بر پیوندهای درونــی میان افــراد گــروه اســت و بر اهمیت
پیوندهای نیرومند درون اجتماعی که به خانوادهها و اجتماعات،
حس هویت و مقصد مشترک میدهد ،تأ کید میکند(&Woolcock
.)Narayan,2000:230
ب .سرمایه اجتماعی اتصالی :2این نوع سرمایه اجتماعی با ابتنا
بر روابط بیرونی گروهها ،تأ کید دارد که در فقدان پیوندهای بین
اجتماعی از قبیل پیوندهایی که شکافهای گونا گون اجتماعی
از قبیل دین ،طبقه ،قومیت ،جنسیت و موقعیتهای اجتماعی
را در مینوردند ،به عنوان مبنایی برای پی جویی منافع فرقهای
در میآیند( .)Ibidبنابراین سرمایه اجتماعی اتصالی میتواند وجه
منفی آن را پوشش دهد(()Piri, 2009: 8جدول شماره .)1
4
پژوهشگران دوراهی زندانی 3و دیگر مدلهای نظریه بازی به این
ِ
نتیجه رسیدهاند که بازی مکرر ،مؤثرترین راه برای ایجاد و حفظ
کنش جمعی اســت .بنابراین سرمایه اجتماعی یک شبه ایجاد
نمیشود بلکه با افزایش تنوع شبکههای اجتماعی فقرا ،رفاه آنان
نیز افزایش مییابد( .)Ibidجغرافیدانان به صــورت کالسیک به
روابط بین مردم و محیط فیزیکی و اجتماعی آنان توجه میکنند
که مبنایی را برای مطالعه اجتماعی شهر فراهم میآورد .فضاهای
شهری به وسیله مــردم به وجــود میآیند .همچنان که مــردم در
فضاهای شهری زندگی کرده و کار میکنند ،به تدریج محیطشان
را تعدیل کــرده و تا جایی که میتوانند آن را به منظور بــرآوردن
نیازهایشان و بیان ارزشه ــایش ــان بــا خــود هــمــراه میکنند.
همزمان با آن مــردم عــاوه بر محیط فیزیکی ،خــود را با محیط
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

اجتماعی تطبیق میدهند( .)Knox and Pinch;2000:10به عبارت
دیگر کنشگر "موتور محرک عمل" نــدارد .کنشگر را محیط اطراف
شکل میدهد( )Tajbakhsh, 2006: 45و حتی آنتونی گیدنز تالش
میکند در مفهومسازی چگونگی ارتباط اعمال انسانی با ساختار
اجتماعی مفهومی از مکان را وارد ن ــم ــای ــد( )Dickens,1988:2و
منظور گیدنز از مکان ،محیط فیزیکی یا کالبدی است .بنابراین
از نظر اجتماعی ،فضای فیزیکی ،زندگی مــردم و رویارویی آنها با
فرایندهای اجتماعی را تحت تأثیر قــرار م ـیدهــد( )Ibidو بعضی
از اقــتــصــاددانــان در انتقاد از تــئــوریهــای اقتصاد نئوکالسیک و
همچنین انواع فلسفههای سیاسی از قبیل فایدهگرایی و اصالت
قرارداد و حقوق طبیعی ،محیط و شرایط اجتماعی را در شکلگیری
هنجارهای حا کم بر کنشهای اقتصادی مطرح میکنند .از منظر
جغرافیایی ایــن فرایند دو سویه م ــداوم ،دیالکتیک اجتماعی_
فضایی( )Soja,1980را به وجود میآورد که مردم هم فضای شهری
را خلق کرده و هم آن را تعدیل و به روشهای مختلف به آن خو
میگیرند .سه جنبه اصلی دیالکتیک اجتماعی_فضایی عبارتند از:
1رواب ــط اجتماعی که از طریق فضا شکل میگیرد ،به
-1
طوری که ویژگیهای سایت ترتیبات سکونتگاهی را تحت تأثیر قرار
میدهد.
2روابــط اجتماعی که به وسیله فضا محدود میشود.
-2
همانند این که یک قوه جبری ،به وسیله محیط ساخته شده
و تحمیل میشود و یا به انــدازهای که تسهیالت و موانع محیط
فیزیکی فعالیت انسانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
3روابط اجتماعی که به وسیله فضا میانجیگری میشوند.
-3
گویی که " اصطکا ک ناشی از فاصله" ایجاد تنوع وسیعی از تجربیات
اجتماعی شامل الگوهای زندگی روزمره را فراهم میآورد(Knox and
.)Pinch;2000:11

تراژدی توسعه شهری مدرن :تحلیل نوسازی کالبدی
در تخریب اجتماع محلی

تصویر شماره  :2فضا به مثابه ظرف تشکیل سرمایه اجتماعی
Piri and Khakpoor, (2005): 25

سرمایه کالبدی و سرمایه اجتماعی تفاوتهایی با هم دارند که در
سه دسته طبقهبندی شده است:
الــف -سرمایه کالبدی آســانتــر از سرمایه اجتماعی مشخص و
صــورتبــرداری مـیشــود :برخالف روابــط اجتماعی و شبکههای
اعتماد ،ساختمانها ،راهها و پارکها به وضوح به چشم میآیند.
ب -سرمایه کالبدی و سرمایه اجتماعی الگوهای متضادی از
انباشت و کاهش ارائــه میدهند .سرمایه کالبدی بر اثر استفاده
بیش از حد در طــول زمــان از بین مــیرود ،در حالی که سرمایه
اجتماعی نه بر اثر استفاده بلکه به دلیل بیاستفاده ماندن زایل

میشود.
ج -سرمایه اجتماعی و کالبدی الگوهای ماندگاری متفاوتی نشان
میدهند .در حالی که سرمایه اجتماعی به سهولت و به سرعت
زایل میشود؛ جایگزینی آن نسبت به جایگزینی سرمایه کالبدی
دشوارتر است(جدول شماره .)2
جدول شماره :2تفاوتهای میان سرمایه اجتماعی و کالبدی
ظهور

زوال/فرسایش

شکلگیری
سرمایه کالبدی آسان

آسان

سخت

سرمایه اجتماعی سخت

سخت

آسان
Source: Arefi, ( 2001): 28

نوسازی کالبدی که در محدوده مرکزی کالنشهرها اتفاق میافتد،
از رهگذر کنش فضایی ابزاری باعث تقویت سرمایه کالبدی محالت
رهگذر
مرکزی میشود .یکی از ابعاد تراژیک نوسازی کالبدی از
ِ
نوعی منطق دیالکتیکی زایــش پیدا میکند .به عبارت دیگر در
سازی محالت ،فضاهای عمومی
حالی که با تعریض معابر و مدرن ِ
گستردهای را به وجود میآورد تا زمینه کنش متقابل عامالن انسانی
فراهم شود ،اما با تخریب فضای قبلی گوتیک 1یا باروک 2و طراحی
و حا کمیت الگوی فضایی شهرسازی مــدرن ،با جابهجا کردن
همسایگان و اجتماعات محلی و  ...باعث کاهش روابط همسایگی
میشود .به عبارت دیگر طنز تراژیک شهرسازی مدرنیستی در این
است که پیروزیاش به نابودی همان زندگی شهری کمک کرده
است که آزادی و رهایی آن آرزوی این نوع شهرسازی بود (Berman,
) .2007: 205نوسازی کالبدی نهتنها باعث تقلیلگرایی مفهومی از
توسعه شهری میشود و آن را در حد متغیری اقتصادی که معلول
دست پنهان بازار و بازی عرضه و تقاضای اقتصادی است ،بازنمایی
میکند اما در عین حال باعث تقلیلگرایی در مفاهیمی همانند
سرمایه اجتماعی و روابط فرهنگی میشود.
 . 3فرضیات تحقیق
بین نوسازی کالبدی و تخریب اجتماعات محلی درمحدوده بافت مرکزی شهر تبریز همبستگی معنیداری وجود دارد.
 سرمایه اجتماعی اتصالی در محدوده محالت مرکزیشهر تبریز بیشتر از محالت مدرن است.
سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی در محدوده محالتمرکزی شهر تبریز بیشتر از محالت مدرن است.
 - 1شهر گوتیک توسط نمادگرایی ساخت یافته بود .استعاره آن هزار تو
است .این شهر مرکب از خیابانهای باریک پرپیچ و خمی بود که هر یک
از آنها ،حاوی محل زندگی و کار استادکاران ،پیشهوران و کارآموزها و خانه
شا گردهای اصناف مختلف صنعت دستی بود.
 - 2در مدرنیته آغازین ابتدا رنسانس و سپس ایدههای باروک منادی
پایان گرفتن گماین شافت هزارتوی قرون وسطایی بودند .ویژگی عمده
الگوی باروک بلوارهای بزرگ مدرن در درون شهرهای قدیمی بود .هدف
آن در واقع آرایش هندسی خیابانها ،خیابانهایی صاف با زوایایی
قائم نسبت به یکدیگر و اصول هندسی بود .مدل مشهور هوسمان در
ً
پاریس ،مدل وینگشتراسه در وین و برلین معموال به عنوان نمونههایی از
شهرسازی باروک آورده میشود.

 . 4روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی_تحلیلی و روش تحقیق پیمایشی
اســت .اب ــزار گ ــردآوری اطــاعــات ،مشاهده میدانی و استفاده از
پرسشنامه با الگوی طیفی لیکرت برای برآورد متغیرهای تحقیق
است .نوسازی کالبدی متغیر مستقل و کیفیات سرمایه اجتماعی
متغیر وابسته میباشد که به منظور تحلیل همبستگی معنیدار
متغیر مستقل و وابسته محله مرکزی و تاریخی شهر یعنی راسته
کوچه ،سید حمزه ،شمس و تربیت و محالت مــدرن زعفرانیه،
ولیعصر ،رشدیه و میرداماد به عنوان نمونه انتخاب شدهاند .روش
نمونهگیری دو مرحلهای خوشهای و سیستماتیک اســت .ابتدا
با توجه به شاخصهای نوسازی کالبدی ،خوشههای مورد نظر
انتخاب شده و سپس به روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک
جمعیت پاسخگو مشخص شده است .نمونه آماری را با استفاده از
فرمول عمومی کوکران با سطح اطمینان  95درصد و مقدار دقت
احتمالی  ،0/05به تعداد  273نفر انتخاب شده است.

میانگین ضریب آلفا کرونباخ برای فرضیه مطرح شده عدد/714
میباشد کــه بدینترتیب ســازههــای تحقیق از پایایی مناسبی
برای سنجش فرضیه مورد نظر برخوردارند .با توجه به این که هر
دو متغیر نوسازی کالبدی (مستقل) و تخریب اجتماعات محلی
(تابع) در سطح فاصلهای اندازهگیری شدهاند ،از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی بــرای سنجش رابطه آنها بهره گرفته
شد(.جدول شماره )3
چنانچه در جدول شماره  4مالحظه میگردد در سطح معنیداری
یک دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این
سطح از حداقل سطح معنیداری( ) 0/05کوچکتر میباشد و نیز با
توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  0/699میباشد و این مقدار از
مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی  272که  0/138میباشد،
بزرگتر است ،رابطه معنیداری بین دو متغیر یاد شده در فرضیه
نخست وجود دارد .برای آزمون تأثیر متغیر مستقل (پیشبین) بر
متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
از آن جا که سطح معنیداری آزمون مربوطه برابر 0/000میباشد،
میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  0/05یا سطح
اطمینان  0/95معنیدار میباشد .ضریب تشخیص  R2که عبارت
اســت از نسبت تغییرات توضیح داده شــده توسط متغیر  xبه
تغییرات کل 0/489 ،میباشد .میتوان بیان نمود که حدود 48/9
درصد تغییرات متغیر وابسته ( ،)Yتوسط تغییرات در متغیر مستقل
یا پیشبین ) (xتبیین میگردد.

.5آزمون فرضیات
 .5.1فرضیه نخست
 :H1بین نوسازی کالبدی و تخریب اجتماعات محلی در محدوده
بافت مرکزی شهر تبریز همبستگی معنیداری وجود دارد.
 :H0بین نوسازی کالبدی و تخریب اجتماعات محلی در محدوده
بافت مرکزی شهر تبریز همبستگی معنیداری وجود ندارد.

جدول شماره  :3آزمون  rپیرسون براي تعيين همبستگی تأثیر مستقیم نوسازی کالبدی در تخریب اجتماعات محلی
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تخریب اجتماعات محلی

نوسازی کالبدی

0/699

1/000

تخریب اجتماعات محلی

1/000

0/699

نوسازی کالبدی

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

Pearson Correlation

نوسازی کالبدی

0/000

)Sig. (1-tailed

0/000
273

273

تخریب اجتماعات محلی

273

273

نوسازی کالبدی

N

جدول شماره  :4تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر مدیریت شهری و تأثیر آن بر فضای سبز و توسعه پایدار

0/49362
سطح معنیداری

سطح اطمینان

0/000

0/95
نتیجه آزمون:
رد فرضيه H0

ضریب تشخیص
تعدیل شده

ضریب تشخیص ( )R

R

0/487

0/489

0/699

F

259/595

2

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

63/253

63/253

1

رگرسیون

0/244

66/032

271

باقیمانده

----

129/285

272

کل
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نتیجه آزمون
رد فرض H0

سطح معنیداری
0/000

 tمحاسبه شده
7/980

 βشیب خط
1/196

عنوان متغیر
عرض از مبدأ

رد فرض H0

0/000

16/112

0/724

نوسازی کالبدی

بنابراین رابطه ریاضی بین متغیر تأثیر معنیدار نوسازی کالبدی در
تخریب اجتماعات محلی این چنین خواهد بود:
Y =1 /196 +0 /724 X 1
میتوان بیان نمود که یک واحد افزایش در متغیر( X 1نوسازی
کالبدی) موجب 0 /724واحــد افــزایــش در متغیر عامل تخریب
اجتماعات محلی در محدوده محالت نمونه آمــاری یعنی راسته
کوچه  ،سید حمزه ،شمس و تربیت در محدوده مرکزی کالنشهر
تبریز میشود .پس میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این
آزمون از لحاظ آماری معنیدار میباشد.
 . 5.2فرضیه دوم
 :H1سرمایه اجتماعی اتصالی در محدوده محالت مرکزی شهر تبریز
بیشتر از محالت مدرن است.
 :H0سرمایه اجتماعی اتصالی در محدوده محالت مرکزی شهر تبریز
بیشتر از محالت مدرن نیست.
میانگین ضریب آلفا کرونباخ برای فرضیه مطرح شده عدد/561
میباشد که بدینترتیب سازههای تحقیق از پایایی مناسبی برای
سنجش فرضیه مــورد نظر برخوردارند .با توجه به این که هر دو
متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی و محالت مدرن و مرکزی در سطح

فاصلهای انــدازهگــیــری شــدهانــد ،از آزمــون همبستگی پیرسون و
رگرسیون خطی برای سنجش رابطه آنها بهره گرفته شد.
چنانچه در جدول شماره  7مالحظه میگردد ،در سطح معنیداری
یک دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این
سطح از حداقل سطح معنیداری( ) 0/05کوچکتر میباشد و نیز با
توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  0/569میباشد و این مقدار از
مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی  272که  0/138میباشد،
بزرگتر است ،رابطه معنیداری بین دو متغیر یاد شده در فرضیه
نخست وجود دارد .برای آزمون تأثیر متغیر مستقل (پیشبین) بر
متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
از آن جا که سطح معنیداری آزمون مربوطه برابر  0/000میباشد
 ،میتوان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  0/05یا سطح
اطمینان  0/95معنیدار میباشد .ضریب تشخیص  R2که عبارت
اســت از نسبت تغییرات توضیح داده 4شده توسط متغیر  xبه
تغییرات کل  0/323 ،میباشد .میتوان بیان نمود که حدود
 32/3درصد تغییرات متغیر وابسته ( ، )Yتوسط تغییرات در متغیر
مستقل یا پیشبین ) (xتبیین میگردد.
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محالت مدرن و مرکزی

سرمایه اجتماعی
اتصالی

0/569

1/000

1/000

0/569

0/000

سرمایه اجتماعی اتصالی
محالت مدرن و مرکزی
سرمایه اجتماعی اتصالی

محالت مدرن و مرکزی

Pearson Correlation

)Sig. (1-tailed

0/000
273

273

273

273

سرمایه اجتماعی اتصالی
محالت مدرن و مرکزی

N

جدول شماره  :7تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی و محله مدرن و مرکزی
خطای استاندارد
0/56823
سطح اطمینان
سطح معنیداری
0/95
0/000
نتیجه آزمون:
رد فرضيه H0

ضریب تشخیص
تعدیل شده
0/321
میانگین مربعات
F
41/783
129/405
0/323
----

ضریب تشخیص ()R2

R

0/323
مجموع مربعات
41/783
87/502
129/285

0/568
منبع تغییرات
درجه آزادی
رگرسیون
1
باقیمانده
271
کل
272

جدول شماره  :8ضرایب پارامتر فرضیه دوم مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی و محالت مدرن و مرکزی
سطح معنیداری
0/000
0/000

نتیجه آزمون
رد فرض H0
رد فرض H0

 βشیب خط
2/437
0/417

 tمحاسبه شده
23/250
11/376

بنابراین رابطه ریاضی بین متغیر سرمایه اجتماعی اتصالی و محالت
مدرن و مرکزی به صورت زیر خواهد بود:
Y =2 /437 +0/417 X 1
میتوان بیان نمود که یک واحــد افزایش در متغیر ( X 1سرمایه
اجتماعی اتصالی) موجب 0/417واحد افزایش در متغیر عامل نوع
محالت از نظر مدرن و مرکزی و تاریخی کالنشهر تبریز میشود .پس
میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون از لحاظ آماری
معنیدار میباشد .به عبارت دیگر محالت تاریخی نمونه آماری
یعنی راسته کوچه،سید حمزه ،شمس و تربیت در محدوده مرکزی
کالنشهر تبریز از سطح سرمایه اجتماعی باالتری نسبت به محالت
مدرن همانند زعفرانیه،میرداماد ،ولیعصر و رشدیه برخوردارند.
 . 5.3فرضیه سوم
 :H1سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی در محدوده محالت مرکزی
شهر تبریز بیشتر از محالت مدرن است.
 :H0سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی در محدوده محالت مرکزی
شهر تبریز بیشتر از محالت مدرن نیست.
میانگین ضریب آلفا کرونباخ برای فرضیه مطرح شده عدد/720
میباشد کــه بدینترتیب ســازههــای تحقیق از پایایی مناسبی
برای سنجش فرضیه مورد نظر برخوردارند .با توجه به این که هر
دو متغیر سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی و محالت مــدرن و

عنوان متغیر
عرض از مبدأ
محالت مدرن و مرکزی

مرکزی در سطح فاصلهای اندازهگیری شدهاند ،از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون خطی بــرای سنجش رابطه آنها بهره گرفته
شد .برای آزمون رابطه متغیرهای این فرضیه از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شده است(.جدول شماره )9
چنانچه در جدول شماره  10مالحظه میگردد ،در سطح معنیداری
یک دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این
سطح از حداقل سطح معنیداری( ) 0/05کوچکتر میباشد و نیز با
توجه به مقدار  rمحاسبه شده که  0/544میباشد و این مقدار از
مقدار بحرانی پیرسون با درجه آزادی  272که  0/138میباشد،
بزرگتر است ،رابطه معنیداری بین دو متغیر یاد شده در فرضیه
نخست وجود دارد .برای آزمون تأثیر متغیر مستقل (پیشبین) بر
متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده است.
از آن جا که سطح معنی داری آزمون مربوطه برابر 0/000می باشد ،
می توان چنین ادعا نمود که آزمون فوق با خطای  0/05یا سطح
اطمینان  0/95معنی دار می باشد  .ضریب تشخیص  R2که
عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر x
به تغییرات کل  0/296 ،می باشد .می توان بیان نمود که حدود
 30درصد تغییرات متغیر وابسته ) ، (Yتوسط تغییرات در متغیر
مستقل یا پیش بین ) (xتبیین می گردد(.جدول شماره )11
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محالت مدرن و مرکزی
0/544
1/000
0/000

سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی
محالت مدرن و مرکزی
سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی
محالت مدرن و مرکزی
سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی
محالت مدرن و مرکزی

0/000
273
273

273
273

Pearson Correlation
)Sig. (1-tailed
N

جدول شماره  :10تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیر چشم انداز سازماني و تأثیر آن بر توانمندسازي كاركنان
ضریب تشخیص
تعدیل شده
0/294

خطای استاندارد
0/57940
سطح معنیداری

سطح اطمینان

0/000

0/95
نتیجه آزمون:
رد فرضيه H0

F

R
0/544

ضریب تشخیص ()R2
0/296

میانگین مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغییرات

38/309
0/336
----

38/309
90/977
129/285

1
271
272

رگرسیون
باقیمانده
کل

114/113

جدول  : 11ضرایب پارامتر فرضیه دوم مربوط به متغیر سرمایة اجتماعی به هم پیوستگی و محالت مدرن و مرکزی
نتیجه آزمون
رد فرض H0

سطح معنی داری
0/000

 tمحاسبه شده
17/833

 βشیب خط
2/261

عنوان متغیر
عرض از مبدا

رد فرض H0

0/000

10/682

0/421

محالت مدرن و مرکزی
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سرمایه اجتماعی به هم
پیوستگی
1/000
0/544
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بنابرین رابطه ریاضی بین متغیر محالت مدرن و مرکزی و سرمایه
اجتماعی به هم پیوستگی کالنشهر تبریز به صورت زیر خواهد بود:
Y =2 /261 +0 /421 X 1
می توان بیان نمود که یک واحد افزایش در متغیر( X 1سرمایه
اجتماعی به هم پیوستگی) موجب  0/421واحد افزایش در متغیر
عامل نوع محالت از نظر مدرن و مرکزی و تاریخی در کالنشهر تبریز
می شود .پس می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی این آزمون
از لحاظ آماری معنی دار می باشد .به عبارت دیگر محالت تاریخی
نمونة آماری یعنی راسته کوچه،سید حمزه ،شمس و تربیت در
محدودة مرکزی کالنشهر تبریز از سطح سرمایة اجتماعی به هم
پیوستگی بــاالتــری نسبت بــه محالت مــدرن همانند زعفرانیه،
میرداماد ،ولیعصر و رشدیه برخوردارند.

در محدوده محالت مرکزی نوسازی شده ارزیابی کــرد .چنانچه
مارشال برمن در تجربه مدرنیته نیز معتقد است که طنز تراژیک
شهرسازی مدرنیستی آن است که پیروزیاش به نابودی همان
زندگی شهری کمک کرده است که آزادی و رهایی آن ،آرزوی این
نوع شهرسازی بود .صورت
دیالکتیکی این شهرسازی ،از رهگذر
ِ
همانندی به وضعیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دیالکتیک
روشنگری که نظریه پردازان فرانکفورتی همانند هورکهایمر و آدورنو
مطرح کردهاند ،قابل بحث است .آرمان رهایی انسان از بندهای
خرافه و اسطورههای کیهانی باعث اسارت در افسارهای عقالنیت
ابزاری و قفس آهنین خرد بوروکراتیک شد .چنانچه مارکس نیز در
سرمایه معتقد است که استحاله یا دگردیسی بیپایان ارزشهای
بازاری از خصوصیات اقتصاد کاالیی است.

 . 6نتیجهگیری و بحث
نوسازی کالبدی باعث جایگزینی ارزشهــای مدرن با ارزشهای
محالت مرکزی و واحدهای همسایگی میشود .به عبارت دیگر
تعریض خیابانها و بلوارها در واقع در کنشی معکوس باعث محدود
اجتماعی مکانمند و تاریخی اجتماعات
شدن و تخریب سرمایه
ِ
محلی مـیشــود .ارزیــابــی متغیرهای تخریب اجتماعات محلی،
سرمایه اجتماعی اتصالی و سرمایه اجتماعی به هم پیوستگی
در محدوده محالت قدیمی و مرکزی کالنشهر تبریز که در معرض
پروژههای نوسازی کالبدی قرار گرفتهاند ،از جمله راسته کوچه،
سید حمزه ،شمس و تربیت حا کی از آن است که عالوه بر تحرک
جغرافیایی و فضایی جابهجایی همسایگان از محدوده محالت
قدیمی به سمت محالت مدرن همانند ولیعصر ،زعفرانیه ،میرداماد
و رشدیه اتفاق افتاده است .در عین حال سطح سرمایه اجتماعی
اتصالی و به هم پیوستگی در محدوده محالت مرکزی بیشتر از
محالت مــدرن اســت .ایــن موضوع نشانگر آن اســت که هر چند
نوسازی کالبدی در بخشهایی از محالت قدیمی باعث جابهجایی
همسایگان شده اما هنوز گروههایی از شهروندان به دالیل مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و  ...در این محالت باقی ماندهاند و این امر
باعث تداوم و بازتولید سرمایه اجتماعی میشود .در نهایت نوسازی
کالبدی در بافت مــرا کــز تاریخی و سنتی کالنشهرها بــه صــورت
دیالکتیکی بازنمایی میشود .سازوکار پنهان آن طراحی و ساخت
فضاهای کالبدی جمعی از رهگذر تخریب اجتماعات محلی است.
هم اجتماعات محلی و هم بسیاری از بناهای ارزشمند تاریخی
و مذهبی که در مرا کز شهری وجــود دارد ،مسبوق به عقالنیت
ارزشی کنش شهرسازی و جاافتادگی تاریخی مکانی_زمانی است.
سرمایه اجتماعی یکی از کیفیات اساسی منتج از روابط اجتماعی
است که بازتولید آن معلول تداوم مکانی_زمانی اجتماعات محلی
اســت .نوسازی کالبدی با تبدیل زمین شهری به کاالیی قابل
خرید و ف ــروش ،باعث افــزایــش سرمایه کالبدی محالت مرکزی
میشود و آنها را به فضاهای بازاری تبدیل میکند اما در عین حال
گسست تداوم زمانی_مکانی واحدهای همسایگی را فراهم
زمینه
ِ
میآورد .مهمترین جنبه برجسته توسعه شهری مدرن و نوسازی
کالبدی را میتوان جابهجایی همسایگان و بروز بیگانگی اجتماعی
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