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تهای فرسوده
تپذیری مردم در نوسازي باف 
تأثیر عوامل جامعهشناختی برمشارک 
شهری (مورد مطالعه :آزادشهر استان گلستان)
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رحمت اله امیراحمدی سید جواد حسینی

2

چکیده
در حال حاضر بخشهای بزرگی از بافتهای درونی شهرها با فرسودگی مواجه هس یرهش یاهاضف یگدوسرف و دنت     
باعث عدم کارکرد مناسب گردیده است .شهرستان آزادشهر که دارای  14هکتار باف رجا ؛تسا هدوسرف ت ا حرط ی

    

نوسازی و بهسازیاش همانند سایر بافتهای فرسوده نيازمند همكاري ،همياري و مش وصخ مدرم تكرا ص ًاًا كاس  نننن نننننان و
مالكان اين بافت فرسوده میباشد .طرح حاضر با هدف ش تخان

تأثثیر برخی اشم رب یتخانش هعماج لماوع زا  ر تک       

پذیری ساکنان؛ مالکان و شا یلغ ن بافت فرسوده وکمک به س ارجا رد نانآ یهدنامزا ی ب يزاسون حرط  ا تف هدوسرف        
شهرآزادشهر ،با بهره گیری از روش مطالعه توصیفی-اکتشافی و استفاده از ابزار پرسشنامه محق تخاس ق هه ههه ب عماج یار ه   
یدهد ساکنان بافت ،اعتماد الزم به دستگاههای ذی طبر
آماری  141خانواری به اجرا در آمده است .نتایج تحقیق نشان م 
یگ دری  ، ،هرچههه
در امر نو سازی شهر راندارند و م تع قدند سود اصلی نوسازی به کس رگید نا ی م قلعت ناشدوخ زجب  یی ییی ی یییییی
یشود ،مردان بیشتر از زنان و افرادمتاهل بیش هدرجم زا رت اا ااا مش تکرا
تحصیالت باالتر میرود مشارکت پذیری بیشتر م 
پذیری دارند ،اما بین ت لع ق مکانی ،نوع مالکیت واقوام م فلتخ

از نظر مشارکت پذیری تفاوت معن درادن دوجو یرادا .... ...

ییابد.
نکته اصلی این که با باال رفتن سرمایه اجتماعی مشارکت مردم در نوسازی و بازسازی بافت فرسوده افزایش م 
واژگان کلیدی :مشارکت-عوامل جامعه شناختی-نوسازی-بافت فرسوده
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بیان مساله
شها ای بزرگی زا  بافتتتها ای درونی رهش  ه گدوسرف اب ا ی و دنتسه هجاوم      
در حال حاضر بخش ش
فرسودگی فضاهای شهری باعث عدم کارکرد مناسب گردیده است .فضاهای فرس هن یرهش هدو    
تنها توقعات اجتماعی و سهولت رفتاری شهروندان را برآورده نمیسازند بلکه غالبًاًا به سبب ش لک
کالبدی و استقرار مکانی به مانعی جهت حضور وفعال و نادنورهش تی

یاهاضف بسانم درکلمع      

شهای کیفی ،محیطی اب یدرکلمع یگنهامه مدع ،
همجوار مب لد شدهاند و موجب کاهش ارز 

   

فضاهاو فعالیتهای همجوار گردیدهاند .بافت فرسوده یک مسأله شهری است که عوامل محیطی و
انسانی گوناگونی در پدیداری آن نقش داشتهاند و بازتابها ا و آث رب زین یتوافتم را     مح ححیطها ای
فضایی ،طب عی ی و انسانی بر جای خواهد گ رهش هعومجم رد تفاب ینونک تیعقوم اذل .دراذ ی       ،
عوامل پدیداری ،مسائل ،ظرفیتها و شرایط خاص پهنههای باف یریگ لکش بجوم هدوسرف ت      
تهای فرسوده شهری گردیدهاند .مورد پژوهي ه ناشن ا    م ممیدهن ددد چيه هك   
گونههای متفاوت باف 
گونه خط مشي استانداردي براي احياي موفقيت آميز محالت ق يد مي وجود ندارد و رهیافتتتها ای
مربوط به اين امر با دي بر پايه مشخصههای بومي و موردي خاص باشد .بنابر نظر (كوتلر)؛ دو م ناك
متفاوت ،به ه ذاختا رد هجو چي     رهیافتتتهایشاننن ،اس نييبت ،ناشعبانم زا هدافت     ف دروآر هههها ا هب اي   
كارگيري طرحها و نقشههای خود كي سان عمل نمیکنند .مکانهای گوناگون در تاريخ ،فرهنگ،
سياست ،رهبري و شیوههای خاص براي اداره روابط ميان بخش دول يت و خصوص هب .دنتوافتم ،ي    
اين ترتيب ،دس يت ابي به احياي موفقيت آميز نياز به شناخت و بهره گيري از ام يت ازها و موقعی یتها ای
موجود در آن محله و شهر و منطقه و كشور دارد .بر اساس ت و هدمآ تسدب براج
آماري طرحهای موفق بهسازي بافتهای فرسوده در نقاط م فلتخ

بررس سسیها ای

دنيا ،مهمممترررین عامل تيقفوم   

طرحها همراهي و همگامي مردم و ساكنين محدوده طرح بوده و متق با ًالًال تسكش لماع نيرتمهم      
اينگونه طرحها نيز مخالفت مردم با اجراي آن ت ييع ن ش ساسا رب .تسا هد     
توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛ ه زا شیب نونکا م

آمارها ای اع هدش مال   
    72ه راتکه راز   

محدوده بافت فرسوده و بیش از  40هزار هکتار سکونتگاه یغ ررسمی در ایران وج هاگیاپ( دراد دو   
اطالع رسانی ساختمان ایران .) 91 /8/1 ،که  2278هکتار آن در استان گلستان واقع شده و جم تیع
ساکن در این بافتها بیش از  208هزار و  365نفر است .شهرستان آزادشهر نیز که دارای مس تحا
محدوده قانونی  571 /8هکتار است دارای  14هکتار بافت فرسود است که  %7/1مس  رهش تحا را   
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شامل میشود .بر طبق آمار سال  1385مرکز آمار ایران  43 12خانوار که شامل  8728نفر میباشن ددد
در محدوده بافت فرسوده سکونت دارند که با توجه به ت دع اد  9296خ اهنآ مهس رهش یراونا      23
درصد از کل خانوارهای شهر میباشد .مساحت طرح مصوب پونه نیز  4/7هکتار اس بام هک ت ین    
رودخانه مرکزی 20 ،متری نوری و کوچه مکتب الزهرا قرار گرفته است که رودخانه ضلع جنوبی،
کوچه مکتب الزهرا ضلع شرقی 20 ،متری نوری ضلع غربی و قسمت شمالی آن حد فاصل اب دت ای
کوچه مکتب الزهرا تا  20متری نوری میباشد .این محدوده بیش از  021خ یاج دوخرد ار راونا    
داده است .پرواضح است که اجرای طرح نوسازی و بهسازی این شهرستان همانند سایر بافتتتها ای
فرسوده نيازمند همكاري ،همياري و مشاركت مردم خصوصًاًا ساكنان و مالكان ا هدوسرف تفاب ني    
یباشد ،اما توان نسبتًاًا پا يي ن مالي مالكان و ساكنان اين محدوده و از آن مهمتر کم آگاهی مردم از
م 
خطرات احتمالی زندگی در این بافتها و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نامناسبی که به
حها و پروژهها ای ح روآدوس يت   
همراه داشته است ،به عنوان موانع مهمي در مشاركت آنان در طر 
محسوب میگردد .لذا جلب همکاری وهمفکری و جذب سرمایههای ان كد

اين افراد در پروژهها

نيازمند توجه به عوامل جامعه شناختی مؤثر بر کنش مشارکتی ساکنان این بافت م ممیباش ددد ک نیا ه   
مطالعه تالش میکند در این زمینه راهگشا باشد.
اهداف تحقیق

الف :هدف اصلی
شناخت تأثیر عوامل جامعه شناختی مؤثر ب نانکاس یریذپ تکراشم ر ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ مالکاننن و ش تفاب نیلغا   
فرسوده وکمک به سازماندهی آنان در اجرای طرح نوسازي بافت فرسوده شهرآزادشهر.
ب) اهداف جزیی
ن بافت
- -1شناخت ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و شغلی مالکین ،ش ینکاس و نیلغا نن نن
پونه و رابطه آن با تمایل آنها به مشارکت در اجرای طرح نوسازی.
 -2شناخت وض یع ت سرمایه اجتماعی ساکنین و مالکین و شا یلغ ن بافت فرسوده پونه و رابطه آنها با
میزان تمایل به مشارکت در اجرای طرح نوسازی.
 -3شناخت وض یع ت مالکیت و ت لع ق مکانی ساکنین و مالکین و شا یلغ ن بافت فرسوده پونه و رابطه
آنها با میزان تمایل به مشارکت در اجرای طرح نوسازی.
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 -4شناخت و اولویت بندی مسائل و مش  تفاب یزاسون حرط ماجنا تالک ا س هاگدید ز ا ،نینک        
مالکین و شا لغ ین.
فرضیات تحقیق
 .1بین جنس (زنان و مردان) از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.
 .2بین قومیت و مشارکت پذیری رابطه معنادار وجود دارد.
 .3بین افراد با تحصیالت م فلتخ

از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.

 .4بین افراد متأهل و مجرد از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.
 .5بین نوع مالکیت و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.
 .6بین ت لع ق مکانی پاسخگویان و مشارکت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
 .8بین سرمایه اجتماعی و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.
مبانی نظری

-مفهوم مشارکت

مشارکت کنشی است که از رهگذر آن آحاد ی عماج ک ه ارش  ی ظتنا ققحت ط ا یهم ار دوخ تار اا ااااا اااااااا
یسازد (تاجیک ) 384 1 .بر این مبنا مشارکت تعهدی فعاالنه ،آزدانه و مسئوالنه است که به عنوان
م 
یکی از ساز و کارهای اعمال قدرت از درون جامعه بر م ممیخی یزد (ک یرتوئا  .)6 : 1379 ، ،مش تکرا
تهای گروهی است که موجب برانگ تخی گی آنها
نوعی درگیری عاطفی و ذهنی اشخاص در موقعی 
شده تا برای دس یت ابی به اهداف گروهی یکدیگر را بازی داده و پذیرای مسؤلیت شوند .سه مفه مو
عمده در مشارکت وجود دارد که رفتار مشارکتی را از یغ ر مشارکتی متمایز میسازد:
الف ) آگاهی و شناخت ذهنی و روانی ب) اراده اخ یت اری ج) مسؤلیت پذیری
تهای مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده شهری
محدودی  -1عدم اعتماد مشارکت کنندگان به ن جیت ه کار :جلب مشارکت همه جانبه آحاد ساکنان ،مالکان و
افراد عالقمند و ذینفع در امر نوسازی و بهسازی هر محله .ص فر ًاًا ًاًا در ی و نئمطم ،فافش رتسب ک   
مملو از اعتماد متقابل تحقق مییابد .فارغ از مباحث حقوقی ،قانونی و قراردادی ،آحاد مزب دیاب رو   
به متولیان ،مجریان و مدیران طرحهای بهسازی و نوسازی اعم از دولت ،شهرداریها و یا مجری نا
بخش یغ ر دولتی اعتماد نمایند و به بیان سادهتر رابطه عاطفی و صمیمی برقرار نماین عفانم داضت .د    
مانع از ایجاد هر گونه اعتماد سازی خواهد شد .طرح بهسازی و نوسازی باید کام ًالًال برای ساکنین و
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مالکین محله تشریح شود .به نحوی که آنها مطمئن شوند هیچ گون تاعالطا ه    محرمانهههای وج دو
ندارد و هیچ کس نمیتواند سوء استفاده نماید .در صورتی که هنوز طرح بهسازی و نوسازی ته هی
نشده است ،گروهی باید بعنوان نماینده مالکان و ساکنان در جلسات طراحی حضور داشته باشند و
مشارکت فکری آنها به کار گرفته شود .کاری که در ایران کمتر انجام میشود (س دیع ی.) 1382 ،
 -2نهادینه نشدن فرهنگ مشارکت :گسترش مش تکراشم گنهرف هب ،یمدرم تکرا ی زاین  .دراد      
پیش از آنکه روند مشارکت گسترش یابد ،نهادی شدن روحیه دموکراسی ضرورت مییابد .یکی
از مشکالت اصلی ا لغ ب کشورهای جهان سوم ،نهادینه کردن فرهن نیتسخن .تسا تکراشم گ     
دل لی نهادی نشدن فرهنگ مشارکت ،ساختار جامعه است که در راه ظهور فرهنگ مش عنام تکرا   
ایجاد کرده است .در این جوامع ،طبقات باالی جامعه قدرت را قبضه کردهاند و در برابر هر اقدامی
برای تقسیم آن با تودهها مخالفت میورزند .عالوه بر آن ،ناآگاهی و فقر عمومی ت دو هههها ا ،امک نا
ت دج ید نظر زیربنایی را کاهش داده و اق یل ت حاکم برای توجیه ضرورت اعمال سیاست توسعهی از
تها ای
باال به پایین از این ض فع ها بهره برداری کرده است .مضافًاًا بر این که در برخی جوامع ،سنت ت
موجود ،مشارکت در تصمیم گیریها را با مانع رو به رو ساخته است.
طها ای نه یدا
 -3عدم وجود نهادهای مشارکتی مناسب :ای اهداهن داج ی زا یتکراشم  رگید      شرط ط
کردن مشارکتهای عمومی است .این نهاده تحت روشک ره رد ا     

تأثثیر مجموعهههای از عوام ،ل

همچون جهت گ لوئدیا یری وژ یی یییک کش عامتجا راتخاس ،رو ی لکش ،یسانش تیعمج خیرات  ،ی      
متفاوت مییابند .اما ویژگی مشترک همهی آنها ،نامتمرکز ساختن قدرت و هدایت آن ب حوطس ه   
پایین جامعه اس .ت

یها ا ،انجمنننها ا ،ش .و اهارو  ..هلمج زا    
س امزا نننها ای اجتم نام یعا ند    ش ادره ررر 

یاند که مشارکت را تسه لی میکنند .در نبود تشکلهای مردمی ،کانونی برای سازماندهی و
نهادهای 
هدایت مشارکتهای مردمی وجود ندارد در چنین شرایطی است ک یاجب ییارگ درف گنهرف ه      
فعالیتهای جمعی در زندگی مردم نهادینه میشود و سازمانهای دولتی از رویکرد باال به پ یا ی رد ن
برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده میکنند .و این گونه میشود که در برنامهها ا به دییدگاهها ا و
نیازهای واقعی مردم توجه نمیشود.
-4سیر اداری طوالنی و هزینه بر بودن :اين مورد بخصوص در کشورهایی كه دولت نق يدايز ش   
در فرايندهاي اقتصادي دارد مشاهده میشود .نهادهای م فلتخ

به منظورتصميم گی یری و فعال و تي

هماهنگي با مسئو لين مراحل اداري طوالني با دي طي كنن رب هوالع هك د يز نامز ا ،د        هزینهههها ای
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زيادي بر آنها تحم لي میکند كه به نهادهای مشار يتك كه جزئي از آنها به شمار میرود آسيب مي
زند( .همان) 98 :

نمودار  -1مدل تحلیلی تحقیق

روش تحقيق
نوع مطالعه ،روش و نحوه اجرای تحقیق

در بين انواع روشهاي تحقيق اين مطالعه از روش پيمايش (زمين باي ه ييييي ) اس تسا هدومن هدافت    

ا ني

پژوهش از حيث سطح تحقيق :مطالعهای توصيفي – ا تك شافي است .از حيث نوع تحقيق :مطالعهای
ژرفانگر ،يك في و كاربردي محسوب میگ در ددد .از ا ار هعلاطم تهج ني كي يفيصوت هعلاطم        –
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ا تك شافي مي دانيم كه ضمن توص في

وض يع ت ساكنين بافت فرسوده (محدوده مورد مطالعه) در پي

عوامل مؤثر در مشاركت و عدم مشاركت ايشان نيز میباشد و مطالعه از آن جه تسا رگنافرژ ت    
كه منطقه مورد مطالعه از ابعاد م فلتخ

مورد بررسي قرار گرفته است و از آن جهت يك في است كه
يك في ان ماج م ممیگ در ددد

متغيرهاي مورد مطالعه اکثرًاًا يك في و يافته و تح ليل هاي انجام گرفته به ش لك
گرچه بخشي از یافتههای اين تحقيق از طريق پرسشنامه بدست آمده و به ش لك

و فيصوت يمك

تح ليل گردیدهاند لذا بهتر است از اين جهت اين مطالعه را كمي – يك في فرض كرد اما اين مطالعه
از آن جهت در زمره مطالعات كاربردي قرار میگیرد كه نتايج آن در محدوده مورد مطالعه به اجرا
گذاشته خواهد شد ضمن آنكه میتواند الگو يي براي ساير مناطق شهر و كشور نيز قرار گيرد.
ابزار گردآوري اطالعات تحقيق:
طراحي پرسشنامه محقق س  تفاب نيكلام و نينكاس يارب :هتخا ا شسرپ نی ن ااااااا اااااااامه ح یوا
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یباشد برخی سؤاالت به شناخت ابعاد فردی و عمومی مالکین و ساکنین باف و دراد صاصتخا ت
م 
قسمتی دیگر برای آزمون فرضیات پژوهش طراحی شدهاند ،برای سنجش برخی متغیرهای سازهای
این تحقیق مثل سرمایه اجتماعی ،ت لع ق مکانی ،رواب اسمه ط یگی و  و آ و یداصتقا تعض مممم م ممممممادگی
برای مشارکت از ط فی

لیکرت استفاده شده است.

روا يي  1و پايا يي  2ابزار مطالعه:

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهای محقق ساخته و نسبتًاًا استاندارد بود ک طسوت ه   
دیگر محققان برای مطالعه مشارکت پذیری ساکنان بافتهای فرس رارق هدافتسا دروم دهشم هدو      
گرفته است( .حسینی ) 1390 ،پرسشنامه فوق حاوی  58سؤال میباشد که اكث لكش هب تالاوئس ر    
سئواالت بسته از نوع كافه تريا و برخي به ش لك مقياسهاي  3تا  5درجهای میباشد.

پرسشنامه در گام اول از طريق پيش آزمون 3روا يي و اعتبار آنه  شجنس ا ش هب د نيا قيرط

پرسشنامه اول در بين  25نفر از اهالي محل به ش لك

دش نومزآ يشيامزآ

هك    

   

زا تالاوئس زا يخرب    

  

حيث ش لك و برخي از حيث محتوا مشكالتي داشتند كه برخي حذف و برخي اصالح شدند.
در گام ب يدع براي افزايش ضريب اعتبار و روا يي ابزار تحقيق از روش بررسي توافق ب نارواد ني
استفاده شد ب يد ن طر را دروم هك قي ززز زززز يباي  03نف و ناسانشراك زا ر

4

ريدم ا راكردنا تسد و ن ان      

پروژههای بازسازي بافتها ای فرس ارق هدو ر رابود و حرط تاحالطصا و تاداهنشيپ و تفرگ  ههههههه هههههههه
پرسشنامه اصالح و ت ليدع شد.
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در گام سوم از روش محتوا يي استفاده ش ب هلحرم نيا رد ،د ه      15نف ژپ زا ر و تسد هك نارگشه     
اندركار اين تحقيق هستند يا ب دروم عوضوم رد هاگشناد داتسا ناونع ه م دنراد صصخت هعلاط   

      

پرسشنامهها عرضه نظريات ايشان دريافت و در تدوين نها يي نظری اشیا تا نن ننن لح ينچمه .دش ظا ن    
براي برخي از سؤاالت تحقيق كه در قالب ط في

ل كي رت ی اس صخاش ا  .... ...زی ب هيامرس شجنس ه    

اجتماعي ،ت لع ق مكاني ،روابط همسايگي و آمادگی ب زا هدافتسا اب تسا هتخادرپ تکراشم یار       
آزمون آلفاي كرونباخ روا يي آنها مورد سنجش قرار گرفتهاند كه ضريب آنها ب يناكم قلعت يار    
 0/08سرمايه اجتماعي  0/ 75و آمادگي براي مشاركت  0/ 70ارزيابي شده است.
حوزه مطالعه جامعه آماري و نمونه:
حوزه اين مطالعه شهرآزاد شهر میباشد و محدوده مورد مطالعه در محله پونه قرار دارد.
جامعه آماری ،حجم نمونه ،روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تح لیل دادهها:
جامعه آماری این پژوهش به شیوه تمام شماری ،کلیه خانوارهای ساکن بافت فرسوده پونه میباشد
که ت دع اد آنها به  14 1خانوار رس دی ه است و همه آنها مورد پرسش قرار گرفتهاند.
-3یافتهها و شواهد
فرضیه  :1بین زنان و مردان از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون t-testاستفاده شده است:
میانگین مشارکت پذیری مردان

میانگین مشارکت پذیری زنان

2.57

2.38

n= 92

n= 24

t
- 0/9

Sig=0/5

جدول فوق بیانگر این است که مشارکت پذیری مردان (میانگین=  ) 2.57از مشارکت پ یریذ

زن نا

(میانگین=  ) 2.38بیشتر میباشد .اما این تفاوت قاب یل ت تعمیم به جامعه آماری را ندارد (.)sig=0/5
فرضیه  :2بین قومیت و مشارکت پذیری رابطه معنادار وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از تح لیل واریانس یک طرفه استفاده شده است:
فارس
ترک
سیستانی
سایر

Total

N
102

Mean
2.5144

Std. Deviation
.94101

Std. Error
.09317

95% Confidence Interval for Mean
Upper Bound
Lower Bound
2.6992
2.3295

8

2.8036

.38584

.13641

2.4810

3.1261

4

2.3750

.00000

.00000

2.3750

2.3750

2

3.0000

.00000

.00000

3.0000

3.0000

116

2.5379

.89263

.08288

2.3737

2.7020
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ANOVA
مشارکت پذیری

Sum of Squares
1.154
90.477
91.631

Between Groups
Within Groups
Total

Mean Square
.385
.808

df
3
112
115

ن جیت ه تح لیل واریانس یک طرفه نشان میدهد بین اقوام م فلتخ

Sig.
.699

F
.476

از نظ توافت یریذپ تکراشم ر     

معناداری وجود ندارد.
فرضیه  :3بین افراد با تحصیالت م فلتخ

از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.

برای آزمون این فرضیه از تح لیل واریانس یک طرفه استفاده شده است:
بی سواد
خواندن و نوشتن
زیر دی لپ م
دی لپ م
کاردانی
کارشناسی
جمع

N
18

Mean
2.2123

Std. Deviation
.68410

95% Confidence Interval for Mean
Upper Bound
Lower Bound
2.5525
1.8721

30

2.3881

.77703

2.0979

2.6782

18

2.1111

1.26090

1.4841

2.7381

30

2.6810

.60840

2.4538

2.9081

4

2.9375

.07217

2.8227

3.0523

16

3.2969

.89661

2.8191

3.7746

116

2.5379

.89263

2.3737

2.7020

Mean Square
3.266
.685

F
4.771

ANOVA
مشارکت پذیری
Between Groups
Within Groups
Total

df
5
110
115

Sum of Squares
16.330
75.302
91.631

ن جیت ه به دست آمده از تح لیل واری سنا
دارنگدا کردم ن     

اشن هفرط کی ن      م ممیده ددد بیش  یریذپ تکراشم نیرت را   

کارشناسسسی (م =نیگنای   

دی لپ مهها (م =نیگنای

Sig.
.001

 ،) 3.29پ م( ینادراک نآ زا س ی =نیگنا       

 ،) 2.68خوان یگنایم( نتشون و ند ن=    

 ،) 2.93سسپ

 ) 2.38ب ببی س هداو اا (م =نیگنای

 ) 2.21و

دارندگان مدارک سیکل (میانگین=  ) 2.11دارند .که این تفاوتها قاب یل ت تعمیم به جام یرامآ هع   
را دارد (.)sig=0/00
فرضیه  :4بین افراد متأهل و مجرد از نظر مشارکت پذیری تفاوت وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون t-testاستفاده شده است:
میانگین مشارکت پذیری متاهالن
6 .2

N=96

میانگین مشارکت پذیری مجردها
6 .1

N=2

t
0/1
Sig=0
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جدول فوق بیانگر این اس ریذپ تکراشم هک ت ی      م  نالهات ((م نیگنای === )6.2از مش ذپ تکرا یری   
مجردها (میانگین= )6.1بیشتر میباش ددد  .ک عماج هب میمعت تیلباق توافت نیا ه ه رامآ ی ار       

   دارد

(.)sig=0
فرضیه  :5بین نوع مالکیت و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از تح لیل واریانس یک طرفه استفاده شده است:
شخصی
مشاع
قولنامهای
تصرفی

Total

N
80

Mean
2.5438

Std. Deviation
.89948

Std. Error
.10056

95% Confidence Interval for Mean
Upper Bound
Lower Bound
2.7439
2.3436

4

3.0625

.21651

.10825

2.7180

3.4070

22

2.3977

1.09220

.23286

1.9135

2.8820

2

2.8750

.00000

.00000

2.8750

2.8750

108

2.5394

.92155

.08868

2.3636

2.7151
ANOVA

مشارکت پذیری
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
1.763
89.108
90.870

df
3
104
107

F
.686

Mean Square
.588
.857

Sig.
.563

ن جیت ه تح لیل واریانس یک طرفه نشان میدهد تفاوت مشاهده شده بین افراد با مالکیتهای متفاوت
با مشارکت پذیری قاب یل ت تعمیم به جامعه آماری را ندارد.
فرضیه  :6بین ت لع ق مکانی پاسخگویان و مشارکت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی اس یپ رمن استفاده شده است
مشارکت پذیری

مشارکت پذیری
ت لع ق مکانی

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

Correlations
ت لع ق مکانی

1
116
-.054
.565
116

-.054
.565
116
1
116

ن جیت ه ضریب همبستگی اس یپ رمن نشان میدهد بین مشارکت پذیری و ت لع ق مکانی رابط دانعم ه ا یر   
وجود ندارد.
فرضیه  :7بین سرمایه اجتماعی و مشارکت پذیری رابطه وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
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Correlations
سرمایه اجتماعی

مشارکت پذیری

مشارکت پذیری
سرمایه اجتماعی

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

1
116
.043
.650
116

.043
.650
116
1
116

ن جیت ه ضریب همبستگی پیرسون نشان م ممیده ددد بی عامتجا هیامرس ن ی هطبار یریذپ تکراشم و        
معناداری وجود دارد
-4بحث و نتیجه گیری
-1سرمایه اجتماعی به سیمانی تشبیه شده است که بلوکهای تشک لی دهنده ساختمان را کن مه را   
نگه میدارد .نتیجه پژوهش نیز نشان داد با باال رفتن سرمایه اجتماعی مشارکت مردم در نوس و یزا
بازسازی بافت فرسوده افزایش مییابد و میتوان با افزایش سرمایه اجتماعی ب تکراشم شیازفا ه    
اقتصادی نیز همت گمارد موارد زیر برای افزایش سرمایه اجتماعی پیشنهاد میشود:
 تقویت امکانات مالی و اقتصادی افراد جامعه
 ایجاد فضاهای تسه لی کننده ارتباطات اجتماعی میان افراد جامعه
 درک ضرورت تقویت و بازسازی سرمایه اجتماعی از سوی تصمیم گیران و سیاستگزاران
-2عملکرد دولتمردان و وفای به عهد ایشان در انجام مسئول تی ها و رسی شقن روشک روما هب یگد     
مهمی در ایجاد جو اعتماد دارد ،در صورت عدم عملک یب ناشیا تسرد در متعا ا هعماج رد ید       
گسترش مییابد .لذا بر مدیران ،مسولین و برنامه ریزان استانی و شهری است که در جهت تقویت
سرمایه اجتماعی شهروندان بکوشند.
-3با عنایت به نتایج تحقیق که نشا ن دهنده اعتماد ض فیع

مالکان به مجریان و کارگزاران نوسازی

است و از آن جایی که یکی از کل دی یترین نکاتی که در اجرای پروژههای نوسازی بای رظن دم د    
قرار گیرد اعتماد است .برای باال بردن اعتماد پیشنهاد میشود در درجه اول تضمینهای الزم ب یار
مردمی که در اجرای پروژه میخواهند سرمایه گذاری کنند داده شود به طوری که افراد از اب دت ا تا
تهای مجری اطالع
انتهای پروژه بدانند چه اتفاقاتی قرار است بیف دت  .نکته دیگر این است که شرک 
رسانی کافی برای پروژهها و شیوههای مشارکت انجام داده و خود نیز شرح خدماتی ک مدرم هب ه    
ارائه میدهند به طور روشن و واضح به مردم ارائه دهند .پیشنهاد دیگر در این زمینه این اس هک ت   
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با معادلسازی های عادالنه آنچه در انتهای پروژه نصی ناگدننک تکراشم ب     م ممیشوددد را ب روط ه   
حداقلی تضمین دهند تا مالکین با خیالی آسوده به ملک و سرمایه خود را در اخ یت ار قرار دهند.
-4نت جی هی دیگر به دست آمده این است که مشارکت اجتماعی بر مش راذگریثات یداصتقا تکرا    
است .باید در نظر داشت که بازسازی و نوسازی بافت فرسوده فرآین دقا هن تسا د امی و هرابکی     
دفعی و مس لت زم مهندسی اجتماعی است .این نکته زمانی روشنتر میشود که بدانیم با توجه به ریز
دانه بودن و قدیمی بودن امالک روابط میان همسایگان در بسیاری از این من دش قطا ی ریاس زا رتد    
مناطق شهر است و مردمی که در امور اجتماعی مشارکت بیشتری دارند وجهه به و دنراد زین یرت
یتوان با آگاه ساختن آنها از فواید نوسازی سایرین را بهتر متقاعد ساخت.
م 
-5با توجه به ن جیت ه تحقیق که نشان میدهد آگاه سازی مردم میتواند در اجرای پ ژور هههها ا تس لیه
ایجاد کند لذا به نظر میرسد باید فواید نوسازی را در دو جهت به مردم شناساند:
 -5-1فوایدی که برای همهی مردم دارد ،مثل امدادرسانی به موق گشیپ ،ع ی هلزلز تاراسخ زا یر     
احتمالی و...
 -5-2فوایدی که برای مشارکت کنندگان دارد :سود اقتصادی ،دسترسی به ملک نو در محل قبلی
و ....
-6از آن جایی که در نوسازی بافت فرس یدج هلخادم رهشدازآ هدو      دس اگت هههها ای ذی ریظن طبر   
شهرداری وشرکت عمران و مسکن سازان و نیز مشارکت مردم تاکنون مشاهده نشدههه ل کشت اذ یل
دفاتر نوسازی محله برای برقراری ارتباط مستمر بین دستگاه هی مجری و مالکان وساکنان با هدف
اط ناسر عال یا اه هژورپ ز و وت تاسلج یرارقرب ج هی ی همه زاو      

مت ررر س اک رتهب یهدنامزا ر      
          مه مم 

ازضرورت های اساسی اجرای این طرح است.
سخن آخر این که کار مشارکتی با مردم و نه برای مردم آن ه یزاسون رد م    بافتتتها ای ق و یمید
فرسوده به صرف ادعا حاصل نمیآید ،در این مسیر بای هب یوق داقتعا د مدرم یعقاو تکراشم

     

داشت و این مشارکت را نهادینه نمود ،اب دت ا باید ک ب مدرم تکراشم هک درک یرا ر یا سون ا اااااا اااااااازی
بافتها تبدیل به یک نهضت عمومی شود و برای تحقق این مهم ساختار اجرایی ک دعب رد مه را    
اهداف و هم در ب دع اجرا وجذب س درم یاهلکشتو اهیراذگ هیامر م ییی یییییی طراحی یفرط زا .ددرگ     
مداخله در بافت فرسوده در قالب طرحهای پیشنهادی ،نیازمند سازماندهی میباشد که ساختار ف لع ی
شهرداریها و سازمانهای عمران و مسکن سازان پاسخگوی آن نیس یزاسون رتافد یزادنا هار ،ت     

تپذیری مردم15.............................................................................
تأثیر عوامل جامعهشناختی برمشارک 

محله توسط بخش خصوصی چاره کار است .همچنین شیوههای تعامل ناسر عالطا و ی اب  ،مدرم      
روشهای م فلتخ

مشارکت مردم در نوسازی و نیز شیوههای تجم عی ی در قالب تجمیع چند ب کول

یا طرحهای الگویی تجم عی ی و آثار مثبت آن بایستی به ص افش ترو ف ارب  ی درم  م .ددرگ نییبت        
ام دی واریم با عملی شدن این پیشنهادات شاهد گسترش و نهادینه س  نایرج یزا ن زاسو ی یاه تفاب     
فرسوده شهری با مشارکت پایدار مردمی میباشیم.
پی نوشتها

1

. Validity
. Reliability
3
.Pre – Test
4
.inter-rater
2

منابع

 آئینی ،محمد ( ) 386 1اعتماد سازی ،ک دیل طالیی ی د مدرم تکراشم یلصا زمر ا ر یزاسون و یزاسهب          بافتتتها ایفرسوده شهری :موضوعات اقتصادی ،مالی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافتتتها ای فرس ،نارهت ،یرهش هدو    
انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،چاپ اول
بافتتتها ای فرس اب یرهش هدو    

 -امیر احمدی ،رحمت ا ..و همکاران (  ) 1389روشهای تأمین مالی بهسازی و نوس یزا

تأک دی بر تجارب تأمین مالی پروژههای بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ،دومین همایش نوس یزا

بافتتتها ای

فرسوده تاریخی و فرسوده شهری ،شیراز.
 تاجیک ،محمد رضا ( ) 384 1کاهش مشارکت بحران ساز است ،تهران ،روزنامه ایران. حسینی ،س دی جواد (  ) 1390سازماندهی و راهكارهاي جلب مشاركت مردم در نوسازي بافت فرسوده ش ناجنسفر ره   نمونه محدوده م دی ان ابراهیم حسینی ،س دی جواد (  ) 1391سازماندهی و راهكارهاي جلب مشاركت مردم در نوسازي باف  رهش هدوسرف ت ممم ممممش دهنمونه بازارچه سراب
 حسيني ،س دي جواد ( )7 38 1مشارکت پایدار مردمی در نوسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری ،انتشارات س نخگستر ،چاپ اول.
 عباس زادگان ،مصطفی ( ) 386 1افزایش سرمایه اجتم یهد ناماس یلصا راکهار یعانشست تخصصی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری.
-پایگاه اطالع رسانی ساختمان ایران ( ) 1391

     بافتتتها ای فرس نیمود ،هدو   

-

