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مطالعات اجتماعی در بافت های فرسوده اساسا از فقدان یک رویکرد پویا و مبتنی بر روش شناسی روشن رنج
می برد .فقدان بستر نظری و روش شناسی مناسب در مطالعات اجتماعی بافت های فرسوده باعث شده است که
هیچ گونه شناخت دقیقی از مسیر حرکت این مطالعات برای رسیدن به اهداف طرح وجود نداشته باشد .استفاده از
منابع فکری که عالقمند بکارگیری نظرات فنی و مهندسی می باشند و تمرکز بر روشهای کمی بدون مالحظه
زمینه متفاوت اقتصادی و اجتماعی– فرهنگی بافتها باعث شکل گیری نگاه عمدت ًا کالبدی به بافتهای فرسوده
شده است .در حالیکه اساس ًا ،بافت کالبدی تابعی از شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن محسوب می شود.
این مطالعه به دنبال بررسی وتحلیل روش های غالب در مطالعات اجتماعی بافت های فرسوده و ارزیابی دو
رویکرد کمی و کیفی در روش شناسی این نوع مطالعات می باشد .در این مقاله با بررسی اسنادی روش های
بکارگرفته شده در مطالعات اجتماعی و مطالعه پارادایم های روش شناسی موجود در علوم اجتماعی به بررسی
آسیب شناسی روش مطالعات اجتماعی در بافت های فرسوده پرداخته می شود .نتیجه مورد انتظار از این مطالعه
لزوم بکارگیری روش تلفیقی شامل تکنیک های روش کمی (پرسشنامه) و روش کیفی(مشاهده ،مصاحبه فردی
و گروهی ، Focous Group ،عکس و  )...در انجام مطالعات اجتماعی بافت فرسوده ،دانستن روانشناسی
اجتماعی در مواجه با ساکنین بافت و داشتن کنش تفهمی در برخورد با کنشگران است.
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مقدمه
بافت های فرسوده ،اعم از بافت های فرسوده و بافت های غیر تاریخی ،محدوده قابل مالحظه ای از شهرهای
امروزی را در برگرفته است .این بافت ها با وجود ارزش های تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی خاص خود ،جزئی
از سرمایه ملی کشور به شمار می آیند .تالش در جهت بهبود وضعیت کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی این پیکره
ها ،متخصصین و کارشناسان را بر مطالعه چند وجهی این بافت ها واداشته است .بدنبال درک اهمیت و ضرورت
مطالعات اجتماعی و لزوم توجه به توسعه درون زا و مشارکتی در بافت های فرسوده ،کارشناسان علوم اجتماعی
و رفتاری نیز به شناخت ،بررسی و تحلیل چگونگی روند شکل گیری و گسترش این گونه بافت ها فراخوانده
شدند .از جمله اهداف اجتماعی موجود در برنامه های بهسازی ،نوسازی و بازسازی می توان به افزایش امنیت
اجتماعی ،امید به زندگی و سطح رفاه و بطور کلی بهزیستی اجتماعی ساکنین اشاره نمود .برای نیل به این
اهداف باید به شناخت نسبت ًا دقیق و روشنی از خصوصیات و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی موجود در بافتها،
دست یافت .چگونگی بررسی و شناخت پدیده های اجتماعی به رویکرد و پارادایم روش شناسی محقق بستگی
دارد .در این مقاله به بررسی روشهای مطالعه اجتماعی در بافت های تاریخی و فرسوده پرداخته می شود.
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طرح مسئله
مطالعات اجتماعی در بافت های فرسوده اساسا از فقدان یک رویکرد پویا و مبتنی بر روش شناسی روشن
رنج می برد .فقدان بستر روش شناختی و نظری مناسب در مطالعات اجتماعی باعث شده است که هیچ گونه
شناخت دقیقی از مسیر حرکت مطالعات اجتماعی در رسیدن به اهداف طرح وجود نداشته باشد.استفاده از منابع
فکری که عالقمند به بکارگیری نظرات فنی و مهندسی می باشند و تمرکز بر روشهای کمی بدون مالحظه
زمینه متفاوت اقتصادی و اجتماعی– فرهنگی بافتها باعث شکل گیری نگاه عمدتا کالبدی به بافتهای فرسوده
شده است .در حالیکه اساسا ،بافت کالبدی تابعی از شرایط اجتماعی ،فرهنگی – اقتصادی بافت ها محسوب
می شود .در این شرایط هر چند اجرای طرح ،ممکن است منجر به رفع مشکالت روبنایی و کالبدی شود اما در
نهایت منجر به گسترش مشکالت اجتماعی در بافت می شود.
پروژه های بهسازی و نوسازی ،تاکنون یا فاقد مطالعات اجتماعی بوده اند و یا اینکه نتوانسته اند به توصیف
و تحلیل روشن و کاملی از وضعیت اجتماعی بافت ها دست یابند .کارشناسان که گاه ًا از رشته های غیرعلوم
اجتماعی به مطالعه کنش ها و نگرش های ساکنین بافت ها مبادرت می ورزند با رویکرد کمی و با استفاده از
روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه وارد عمل شده و سعی در شناخت مفاهیم اجتماعی مانند درآمد ،پایگاه
اقتصادی  -اجتماعی و غیره دارند حال آنکه ،آنچه باید انجام شود مورد غفلت قرار می گیرد .روش های کمی
در صورت ایده آل بودن شرایط ،باز هم دارای نقاط ضعف هستند .محقق قبل از شناخت هر چند سطحی از
بافت های فرسوده و ساکنین آنها ،اقدام به طراحی پرسشنامه با سواالت قالبی می نماید به طوریکه با شناخت
و در نظر گرفتن متغیرها و بعض ًا دستکاری آنها و یا تغییرات در بعضی از آنها و تاثیر متغیرها برهم ,تالش می
کندپاسخ های بدیهی را بوجود بیاورد .مث ً
ال اینکه سطح درآمد اکثریت ساکنین بافت های فرسوده پایین می
باشد و یا میزان تعلق خاطر به محله ساکنین پایین است و یا نوع مشارکت احتمالی آنها یدی و فکری می
باشد .اما نتایج این نوع پیمایش از چگونگی مشکالت اهالی و نوع سازگاری آنها با مسائل چیزی به ما نخواهند
گفت .اینکه وضعیت امنیت اجتماعی محله در چه سطحی است؟ جوانان و زنان و دیگر گروههای اجتماعی چه
نوع دغدغه هایی در زندگی در محل دارند؟ و یا اینکه زمینه های مشارکتی در منطقه چگونه است؟ معتمدین و
متنفذین چه کسانی هستند؟ و انتظار آنان از برنامه های بهسازی و عمرانی به چه صورت است؟ اینها نکاتیست
که باید جدای از پرسشنامه از روشهای کیفی مانند مصاحبه های عمیق و مشاهده مستقیم و در صورت لزوم
کارگاههای مشارکتی به دنبال آن بود .رویکرد کمی به این گونه مطالعات ما را به شناختی می رساند که خود
می خواهیم و نه آنچه که در واقعیت در درون بافت ها در جریان است.
حال این سوال مطرح است که مطالعات اجتماعی چگونه باید صورت گیرد؟ آیا روش های کمی مورد استفاده

در مطالعات اجتماعی بافتهای فرسوده توانسته است ما را به اهداف اجتماعی برنامه ریزی های بهسازی و
عمرانی بافتها برساند؟ مطالعات انجام شده بیشتر چه شاخص هایی را مورد توجه قرار داده و نحوه سنجش
آنها به چه صورت بوده است؟ چه مواردی در این گونه مطالعات نادیده گرفته شده است؟ و آیا با روش یکسان
می توان در بافتهایی با ویژگیهای اجتماعی – فرهنگی متفاوت به نتایج مطلوب رسید و راهکارهایی برای حل
مسائل ارائه داد؟ اینها سواالتی است که سعی می شود در این مقاله به آنها پاسخ داده شود.
پارادایمهای روش شناسی در مطالعات اجتماعی
روش شناسی به عنوان مجموعه گفتارهای منطقی است که زیر بنای فلسفی نظریه ها را تشکیل می
دهند(ایمان .)134 :1380 ،مهمترین روش شناسی ها عبارتند از :اثباتی ،تفسیری و انتقادی.
روش شناسی اثباتی :در روش شناسی اثباتی با بکارگیری نگرش و روش های علوم طبیعی اقدام به

طراحی و ا نجام تحقیقات علوم انسانی بر اساس روش های کمی می گردد.

روش شناسی انتقادی :در خدمت فهم و درک ساز و کارهای پنهان واقعیت ،ابزاری برای نقد شرایط
موجود و ارائه طرحی برای تغییر آن است و اعتبار یک تبیین علمی نیز بر اساس تدقیق آن در این سه زمینه
است(همان.)136-135 :

اگر تحقیق کمی و روش های آن جنبش نخست و تحقیق کیفی جنبش دوم حساب شود ،روش تلفیقی
جنبش سوم است که به جنگ پارادایمهای غالب خاتمه داده است .این رویکرد مدعی است که "سومین جنبش
روش شناختی" را به راه انداخته است(فلیک.)37 :1387،
در پارادایم نخست ،روش های کمی و اثبات گرا حاکم بوده است ،روش هایی که در طول حیاتشان هرگز
موفق به برقراری ارتباط کامل ،موثر و معنادار با مخاطبین و آزمودنی هاشان نشدند .اکنون به چند مورد از
انتقادات وارده به پروژه هایی که با روش کمی صورت گرفته اند اشاره می شود:

مطالعات اجتماعی پروژه هایی که به صورت کمی انجام شده است ،اطالعات نسبتا خوبی را جمع آوری کرده
اند ،ولی تحلیلی عمیق در مورد اطالعات بدست آمده صورت نگرفته است ،در حالیکه اگر این مواد خام عرضه
شده ،مورد تحلیل عمیق و کیفی قرار بگیرند او ًال ،شناخت بیشتر و بهتری نسبت به موضوع را نشان می دهد.
در ثانی علت های بروز آن معلول ها بهتر شناسایی می شوند و در پایان امکان معرفی پیشنهادهای عملی و
واقعی و قابل اجرا جهت دست اندرکاران و مسؤلین مربوطه بهتر میسر خواهد شد.
در مطالعات کمی ،پژوهشگران اغلب موضوعات قابل لمس را انتخاب می کنند .همچنین نگاه سطحی آنها
به موضوع اجازه نمی دهد که علت های اصلی وجود پدیده ها ،واقعه ها و رفتارهای اجتماعی شناسایی شود.
بنابراین ,نتایج مطالعات کمی کمتر توانسته است گره گشای مشکالت بافت های فرسوده ما باشند و بیشتر در
سطح طرح مسئله باقی مانده اند.

به همین دلیل از دهه  70به بعد ،روش کیفی و کثرت گرا مورد توجه قرار گرفت تا این شکاف ارتباطی
به وجود آمده را پر کند .با توجه به اصول و گرایش های روش کیفی ،این روش برای انجام تحقیقات درباره
فرهنگها ،ارزش ها ،باورها و روابط اجتماعی مناسب است (محمدی .)11 :1387 ،روش تحقیق کیفی تالشی
است جهت توصیف غیرکمی از موقعیت ها ،حوادث و گروه های کوچک اجتماعی ،با توجه به جزئیات و همچنین
سعی برای ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انسان ها در موقعیت طبیعی و عادی به زندگی خود و حوادث می
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در روش شناسی تفسیری :به تفهم که انعکاس دهنده چگونگی نگرش مردم در خلق معنا و دالئل و
انگیزشهای آنها می باشد ،می پردازد .به عبارت دیگر ،تحلیل منظم از کنش اجتماعی با معنا از طریق مشاهده
مستقیم جزیی رفتار مردم در شرایط طبیعی جهت فهم و تفسیر اینکه چگونه مردم دنیای اجتماعی خودشان را
خلق و به آن معنا می بخشند ،دارد.
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بخشند(همان .)16 :در میان روشهای کیفی ،روش ارزیابی سریع و ارزیابی مشارکتی با توجه به ویژگیهایی
چون قابلیت نظری ،ارتباط مداوم و فعال محقق با موضوع تحقیق و قابلیت اصالح اهمیت زیادی برای مطالعه
اجتماعی بافت های فرسوده و شناخت مسائل اجتماعی آن دارد .اما زمان بر بودن انجام مطالعه کیفی و همچنین
عدم تعمیم نتایج بررسی به کل جامعه مورد مطالعه باعث شده است که امروزه از روش تلفیقی برای مطالعات
اجتماعی استفاده شود .رویکردهای روش شناختی ترکیبی به تلفیق عملی تحقیق کیفی و کمی می پردازد...
این رویکرد مدعی است که سومین جنبش روش شناختی را به راه انداخته است .تحقیق کمی و روش های آن
جنبش نخست و روش های کیفی جنبش دوم به حساب می آیند(فلیک.)37 :1387 ،
برای تلفیق روش های کمی و کیفی شیوه های متفاوتی وجود دارد .که با توجه به ویژگی های اجتماعی –
فرهنگی جامعه مورد مطالعه روش ها متفاوت است.
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طرح ساماندهی بافت تاریخی مسجد علی اصفهان ،طرحی بوده است که نویسندگان این مقاله برای مطالعه
آن از تکنیک های روش کیفی و سپس پرسشنامه استفاده کردند .بافت تاریخی مسجد علی به دلیل شرایط
اجتماعی موجود در آن :سکونت مهاجران افغانی در بافت ،مهاجرت جوانان و در نتیجه سکونت سالخوردگان،
همچنین تخلیه تدریجی منازل و تبدیل آن به انبار بازار مجاور بافت و ...به نظر رسید با پرسشنامه ای که از
قبل تدوین شده است نمی توان به ساز وکارهای اجتماعی آن دست پیدا کرد .بنابراین مطالعه به روش کیفی
آغاز گردید .تکنیک های روش ارزیابی سریع و ارزیابی مشارکتی از جمله روشهای بکار گرفته شده برای مطالعه
اجتماعی بافت بوده است و پس از شناخت اولیه به تدوین پرسشنامه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی
بافت پرداخته شد .در زیر تکنیک های مورد استفاده در این مطالعه بیان می شود.
تکنيک هاي مورد استفاده براي گردآوري اطالعات ،از روش هاي : RRA

مشاهده :اصطالح مشاهده ،به ديدن ساده و ثبت وقايع که به خودي خود در وضعيتي خاص رخ مي دهند،
اطالق مي شود .زماني که اطالعات حساس بوده و به درجه بااليي از روايي و دقت نياز باشد مشاهده مهمترين
روش براي گردآوري داده ها مي باشد .بسیاری از مسائل اجتماعی و رفتارهای اجتماعی درون بافت تنها با
استفاده از تکنیک مشاهده قابل بررسی است .مانند دوربینی که یکی از ساکنین بافت تاریخی مسجد علی
اصفهان بر در حیاط منزلش نصب کرده بود که با سیمی به تلویزیون منزل متصل می شد و بدین ترتیب رفت
و آمدهای کوچه را کنترل می کرد که این نشان از عدم امنیت در محله یادشده بود.

مصاحبه نيمه ساختمند :اين نوع مصاحبه يک روش غير رسمي و مشارکتي در زمينه گردآوري داده ها
با استفاده ازسواالت باز است(ساروخانی.)1378 ،
مصاحبه انفرادي :در اين نوع مصاحبه ،تعدادي از افراد جامعه نمونه انتخاب مي شوند تا اطالعات مورد
نظر از آنها کسب شود .مراجعه به درب منازل و یا با اهالی که در خیابان و یا مغازه ها بودند به مصاحبه پرداخته
شد .همچنین قدم زدن با ساکنین در بافت اطالعات مفیدی در مورد چگونگی وضعیت کوچه ها و رفتارهای
اجتماعی ساکنین در اختیار محققین قرار می دهد.
عکس( 3و  -)4مصاحبه کارشناسان با ساکنین بافت تاریخی مسجد علی(مصاحبه فردی)
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م ًاخذ :مهندسان مشاور خودآوند1387 -
عکس( 5و -)6قدم زدن با ساکنین در بافت تاریخی مسجد علی اصفهان (یکی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی)

م ًاخذ :مهندسان مشاور خودآوند1387 -
عکس ( 7و  -)8مصاحبه گروهی با ساکنین بافت تاریخی مسجد علی(مصاحبه گروهی)

م ًاخذ :مهندسان مشاور خودآوند1387 -
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•تکنيک هاي مورد استفاده براي گردآوري اطالعات ،از روش هاي : PRA

تکنيک مباحثه گروهي :يکي از سريع ترين و مناسب ترين روشهاي کيفي در مطالعات اجتماعی است.
گرد آوردن همسایه ها و معتمدین در یک جلسه و مصاحبه با آنها در مورد وضعیت اجتماعی – اقتصادی بافت
(ترکیب قومی بافت ،وضعیت اقتصادی ساکنین ،و ،)...مسائل و مشکالت ،راه حل های پیشنهادی از طرف
ساکنین و ...از اقداماتی بود که تیم کارشناسی پروژه در سفر به بافت انجام داد.
نيم رخ هاي تاريخي :با استفاده از روش هاي ارزيابي مشارکتي مي توان به اطالعاتي دست پيدا کرد که
در جايي ديگر نمي توان آنها را بدست آورد .يکي از اين موارد دست يافتن به اطالعاتي در مورد سیر تاریخی
شکل گیری بافت و روابط حاکم بر آنها و روندهاي طي شده آن مي باشد که از طريق گفتگو با مردم مي توان
به ترسيم جدول تغييرات ايجاد شده در جنبه هاي مختلف زندگي ساکنین پرداخت(حسینی1387 ،؛ به نقل از
ازکیا ) 1386 ،و بدین ترتیب می توان چشم اندازی از زندگی آینده بافت ترسیم کرد.
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در مطالعات اجتماعی بافت تاریخی مسجد علی اصفهان که توسط مهندسان مشاور خودآوند انجام می شود،
با استفاده از روش ارزيابي سريع و تکنيک هاي آن ،يعني مشاهده ،مصاحبه نيمه ساختمند ،عکس و تکنيک
هاي ارزيابي مشارکتي مانند :مصاحبه گروهی ،کشیدن کروکی بافت و  ...به جمع آوري اطالعات پرداخته شد.
پي بردن به توانايي ساکنین بافت و قدرت حافظه جمعي آنها در بيان جنبه هاي مختلف زندگي گذشته ،حال
و تحليل هايي که در مورد آينده بافت داشتند جز با استفاده تکنیک های روش کيفي و بخصوص ارزيابي
مشارکتي امکان پذیر نبود.
شکل( - )9ترسیم کروکی توسط یکی از ساکنین(یکی از تکنیک های ارزیابی مشارکتی)

خالصه آنکه ،با بازدید از بافت و گردآوری اطالعات از طریق تکنیک های روش کیفی ،متغیرها و شاخص
های مورد مطالعه شناسایی و با شاخص سازی در قالب پرسشنامه قرار گرفت .می توان گفت که مطالعات
اجتماعی در محيط هاي اجتماعي متفاوت فرق دارد .بالطبع نوع بافت اجتماعی و مسائلی که ساکنین با آن
درگیر هستند به طور مثال در بافت تاریخی بندر انزلی با بافت تاریخی مسجد علی متفاوت است .بنابراین می
بایست از روشهای منعطف تری برای مطالعه هریک از بافت های شهری استفاده کرد.

فهرست منابع و ماخذ:
 ازکیا ،مصطفی ( ،)1387روش تحقیق کیفی ،نشر نی ،زیر چاپ ایمان ،محمد تقی (" ،)1380نقد روشهای کمی غالب بر پژوهش و لزوم توجه به روشهای کیفی درپژوهش رسانه ها در ایران" ،مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ،شماره .2
 سار وخانی ،باقر ( ،)1378روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.
 شریفی حسن پاشا و نسترن شریفی ( ،)1380روش های تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات سخن. محمدی ،بیوک( ،)1387درآمدی برروش تحقیق کیفی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. فلیک ،هووه( ،)1387روش تحقیق کیفی ،تهران ،نشر نی. حسینی رودبارکی ،سکینه (" ،)1387بررسی تغییرات سبک زندگی در جامعه روستایی" ،پایان نامهکارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
 -مهندسان مشاور خودآوند ( " ،)1387گزارش طرح ساماندهی بافت تاریخی جنوب مسجد علی اصفهان".
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نتیجه گیری:
پیچیدگی مسائل و مشکالت اجتماعی بافت های فرسوده شهری همراه با تغییرات سریع اجتماعی و تکثر
خرده فرهنگها و سبک های زندگی ساکنین ،متخصصان اجتماعی را بر آن داشته تا خود را با تکنیک های
مختلف کمی و کیفی مجهز نموده و در جهت شناخت ،توصیف و تحلیل الگوهای زندگی ،کنش ها و نگرش
های کنشگران ساکن در بافت ها تالش نمایند .عدم توجه کافی به مطالعات اجتماعی و انجام مطالعات غیر
کارشناسانه و تک بعدی باعث شده که نه تنها ما را به اهداف اجتماعی پروژه های عمرانی نرساند بلکه گاه به
دلیل مشکالت روشی ،شناخت غیر صحیحی از وضعیت اجتماعی محدوده ها ارائه نماید.
مطالعات صورت گرفته در حوزه اجتماعی ،تاکنون رویکردی کمی همراه با تکنیک پرسشنامه محوری داشته
است که این تکنیک به تنهایی قادر به تحلیل عمیق و جامعی از مسائل نبوده است .سنجش بدیهیات و غفلت
از شاخص ها و مفاهیم پایه و اساسی ،وجه مشترک بسیاری از این گونه مطالعات می باشد .پیچیدگی ،نسبیت و
نبود یک روش شناسی واحد و عدم تعمیم پذیری روش کیفی سبب شده است تا اقبال نسبت به چنین روشهایی
از سویی کارفرمایان طرح های پژوهش اجتماعی محدود باشد.
با توجه به رویکرد روش شناختی تلفیقی به عنوان پارادایم جدید مطالعات اجتماعی پیشنهاد می شود تا در
مطالعات اجتماعی بافت های فرسوده و تاریخی از آن سود جسته و نتایج روشن و راهبردی استخراج گردد ،به
طوری که بر افزایش میزان تحقق پذیری پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده تاثیر گذاشته و
راهگشای مسئوالن و مدیران اجرایی در جهت رفع مشکالت و تنگناهای موجود قرار گیرد.
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