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هاي ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت
موردي فرسوده شهري با تاکید بر سرمایه اجتماعی (مطالعه 

  محله ججین اردبیل)
  * فریدون بابایی اقدم
  **فتح اهللا ویسی ناب
  ***ارسطو یاري حصار

  ****وکیل حیدري ساربان
 06/03/1394:تاریخ پذیرش    30/07/1393 تاریخ دریافت:

  چکیده:
 نقش به ها فرسوده پیشنهاد داد توجهبافت توان براي ساماندهیهاي، که میتترین سیاسیکی از مهم

باشد می تحلیلی در پی آن –باشد. بنابرین این تحقیق با رویکردي توصیفی می) مشارکتی رویکرد( مردم
تا به بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی جهت ساماندهی بافت فرسوده محله ججین بپردازد. به منظور 

 اد ،ماعی (مشارکت، اعتماي که در برگیرنده متغیرهاي سرمایه اجتدستیابی به این هدف ابتدا پرسشنامه

آگاهی اجتماعی) و متغیرهاي اقتصادي بوده، تنظیم گردید. سپس روایی آن از طریق نظر کارشناسان و 
 گیري (روشپایایی آن از طریق ضریب آلفاي کورنباخ مورد سنجش قرار گرفت. سپس از طریق نمونه

لی پخش گردید. در نهایت براي پرسشنامه براي پاسخگوي به فرضیات تحقیق بین اها 364کوکران) 
. شده استاستفاده   SPSSو   EXCEL ياز ابزار آمارآوري شده پرسشنامه تجزیه و تحلیل اطالعات جمع

باشد، افراد ساکن در این محله از زندگی در این محله به دلیل وجود همسایگان نتایج تحقیق بیانگر آن می
ه ک،، بیشتر افراد سرپرست خانوار در این محله با وصف آنخوب و امنیت در سطح بسیار باال راضی هستند

 مسأله این باشدسال می 15ها در این محله بیش از باشند و مدت اقامت آنمرد هستند، اردبیلی نیز می

محله باشد. همچنین بین اکثر متغیرهاي اقتصادي (بجز  این به ساکنین خاطر تعلق تواند نتیجهمی خود
مسکونی)، متغیرهاي اعتماد اجتماعی و متغیرهاي آگاهی اجتماعی با متغیرهاي مشارکت ارزش ملک 

  مردمی در ساماندهی بافت فرسوده محله ججین رابطه معناداري وجود دارد.
    بافت فرسوده، ساماندهی، مشارکت مردمی، سرمایه اجتماعی، محله ججین. کلیدي: واژگان
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  مقدمه -1

فراگیرترین  از و یکی و تمدن فرهنگ دستاوردهاي ترینعظیم از ییک عنوان به امروز شهر
 خود و فن ظن فراخور به هرکس گستردگی، این است. برحسب حاضر عصر اجتماعی هايپدیده

و  نادر هاينگرش از یکی آن، شاید و توسعه اجتماعی عدالت وجه از نگرد. نگریستنبدان می
 وانهاده و تاکنون برانگیز، بحرانی بحث هايپدیده از یکی میان این شود. در بنیادین محسوب

است  اجتماعی عدالت بحث به آشکار پوزخندي که است شهري فرسوده هايشهري، پدیده بافت
 و است تحول و تغییر حال در پیوسته شهر پویاي ). از طرفی دیگر، سیستم25: 1389(عندلیب، 

 برخی چهره محیطی هايآلودگی سازمانی و بی فقر، مانند مشکالتی زمان گذشت با میان، این در

 در را زوال و افول از هاییکه نشانه گذشته از متفاوت بویی و رنگ و ساخته دگرگون را شهر نقاط

هایشان دیر یا زود در این روند قرار هاي شهري بر حسب ویژگینشاند. بافتمی هاآن بر  دارد بر
نواحی فرسوده و ناکارآمد در محدوده شهرها تبدیل ) و به 36: 1387خواهند گرفت (عندلیب، 
 نانساک نیازهاي مراتب سلسله به پاسخگو فضایی گیري،شکل زمان خواهند شد. نواحی که در

 ياقتصاد و اجتماعی زیستی، نیازهاي در تغییر و فن شناختی تحوالت اما در پی اند،بوده خود
بافت فرسوده شهري در فرآیند زمانی طوالنی شکل  اند، به عبارتی دیگريقو عملکرد فاقد اکنون

توسعه شهري جدید گرفتار  و در محاصره تکنولوژي عصر حاضر گرفته و تکوین یافته و امروزه
 جدي تدابیر و هاسیاست اتخاذ عدم صورت با این وجود در .)22: 1382(جهان شاهی،  استشده

ها حل نخواهد شد ها نه تنها مشکالت آنبافت گونهنوسازي این و بهسازي در سریع مدیریتی و
ا و هشود. بنابرین بهسازي و نوسازي بافتتر میها سریعبلکه همواره روند فرسودگی در این بافت

هاي توسعه اجتماعی و اقتصادي در تمام ها و برنامهمناطق فرسوده شهري باید در کلیه سیاست
  .(Peerapun, 2012: 36)سطوح مورد توجه قرار گیرد 

ها پیشنهاد داد گونه بافتتوان براي اینهاي، که میترین سیاسترو یکی از مهماز این
ا هباشد. که چنین سیاستی به همزیستی انسانساماندهی، آن هم ساماندهی از نوع شهري می

پردازد و این به معنی ایجاد شرایط زندگی بهتر براي همگان و تکامل تشکیالت شهري است می
 مردم نقش به توجه فرسوده هايبافت ساماندهی مسأله ). در61: 1389نسترن و هوشمند فر، (
 هايپیش شرط از یکی واقع در و است مهم بسیار اهداف پیشبرد براي) مشارکتی رویکرد(

 حققت جایی در تنها کامل مشارکت است. گیريتصمیم در مردم عموم وسیع مشارکت بنیادین،
  ).Gans ,1984: IX(گیرند  عهده بر طرح تهیه فرآیند در فعال نقش بتوانند مردم که یابدمی

یا  زنند که به تنهاییدیگر (مشارکت) دست به کارهاي میبنابرین مردم با ایجاد ارتباط با هم
قادر به انجام آن نیستند یا براي انجام آن مشکالت فراوانی خواهند داشت. اما با وجود سرمایه 

هاي ارائه خدمات و هاي مردمی، هزینهتوان به جلب مشارکت و همیاريمناسب، میاجتماعی 
هاي شهري مختلف نظیر بازسازي و تبادالت و تعامالت مرتبط با مناطق شهري و سازمان
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هاي فرسوده، حفظ و مراقبت از امکانات و تجهیزات شهري، توسعه فضاي سبز، ساماندهی بافت
هاي کنترل و نظارت از طریق سلسله مراتب و و به طور کلی هزینه پاکیزگی و زیباسازي محالت

مقررات بوروکراتیک را درحد قابل توجهی کاهش دهند. سرمایه اجتماعی به واسطه ارتباطش با 
هاي بنیادین جامعه نظیر: نظم اجتماعی، آگاهی اجتماعی، رضایت اجتماعی، روابط و سایر پدیده

ماعی، مشارکت اجتماعی و ارتقاء حس هویت و تعلق اجتماعی تعامالت اجتماعی، اعتماد اجت
اي برخوردار است. بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان یک شهروندان در محله از اهمیت ویژه

ها است که می تواند منبع یا مالکیت جمعی متعلق به محالت، شهرها و روستاها، مناطق و بخش
). در مورد بهسازي و نوسازي 2: 1391(موسوي و دیگران، ي رفاه همگانی را فراهم نماید زمینه
ها نیازمند هاي فرسوده شهري باید اذعان نمود که بدون شّک ساماندهی این گونه بافتبافت

  باشد.ها میمشارکت فعال و مؤثر تمامی اقشار ساکن در بافت
د نکه قدمتی چنباشد این شهر با توجه به ایمی کشور غربی اردبیل یکی از شهرهاي شمال 

هزار ساله دارد داراي بافتی فرسوده است، مساحت محدوده بافت فرسوده شهر اردبیل به میزان 
محله شکل گرفته است (مهندسین مشاور طراحان بافت و  6باشد که در هکتار می 3/888

است که به دلیل قدمت زیاد از ). محله ججین از محله هاي قدیمی اردبیل 7: 1390معماري، 
اي نوساز این محله با بافتی نامنظم در محدوده .رودهاي فرسوده شهري به شمار میمله بافتج

اي بر آن حاکم است. نقش غالب فضا و با نظام کالبدي منظم استقرار یافته و نظام اجتماعی محله
 شود.می      در این محدوده مسکونی است و جایگاه عناصر عملکردي موجود در آن محله تلقی 

هاي روستایی رسد که این محله از جمله هستههاي انجام شده، به نظر میبا توجه به بررسی
ه در است. تغییراتی کپیرامون شهر بوده که با گسترش فیزیکی شهر، بخشی از آن محسوب شده

اشد. بگذر زمان بوجود آمده باعث شده که بافت توان پاسخگویی به نیازهاي ساکنین را نداشته
هاي فرسوده این محله صورت گرفته که بیشتر اقداماتی توسط مسئولین براي مرمت بافت هرچند

اي ها، نیازهاند ولی با توجه به اینکه در این اقدامات به خواستي کالبدي را در نظر داشتهجنبۀ
و وضعیت مردم (میزان مشارکت مردم، آگاهی، اعتماد و وضعیت اقتصادي) توجهی نشده ساکنین 

هایی الیترسد یکی از فعنکردن نیازهایشان رضایت کافی ندارند. به نظر میفت به دلیل برآوردهاز با
د ها صورت گیرهاي مردم و در نتیجه افزایش رضایت آنتواند در شناسایی نیازها و خواستهکه می

در نظر گرفتن متغیرهاي سرمایه اجتماعی در سطح محله باشد، که این خود گامی در جهت 
  .باشدهاي فرسوده میماندهی بافتسا

  
  ي پژوهش:پیشینه -2 -1
 در شهري و توسعه قدیم بافت احیاء هايروش به خود، دکتراي نامهپایان ) در1375رهنما ( -

ادي و اقتص فرهنگی نیروهاي فزایندة ترکیب وي. است مشهد پرداخته مرکز مسکونی هايبافت
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 تباف احیاء و جهت داندمی قدیم بافت در و کالبدي اقتصادي – اجتماعی عظیم تحوالت عامل را

  .سازدمی مطرح را بافت ساکنان واجتماعی اقتصادي توسعه قدیم،
بهسازي بافت قدیم نمونه مطالعاتی بافت قدیم «اي به عنوان نامه) در پایان1379سبزیکار ( -

نبود ضمانت اجرایی قوانین، عدم  دارد که، عدم وجود قوانین و مقررات حاکم وبیان می» اردبیل
هاي تاریخی از عوامل بارز دگرگونی و آگاهی شهروندان و فقدان روش مناسب در برخورد با بافت

  باشد.ها میگونه بافتتخریب این
 و اقتصادي - اجتماعی تحلیل«نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ) در پایان1386شاکرمی ( -

در زمینۀ بافت فرسوده این » بازار پشت محله نمونه موردي، آباد مخر شهر قدیم بافت کالبدي
فرهنگی  و اجتماعی -اقتصادي  بالقوه هاياز ظرفیت گیريبهره است: رسیده نتایج این محله به

مشارکت  بر تاکید و بافت ساماندهی و فرسوده، تغییر عملکردي هايبافت احیاء با مرکزي بخش
  مکانی. تعلق حس با ایجاد شهري یکپارچه مدیریت چارچوب در مردم گسترده

 فرسوده هايبافت ساماندهی در مداخله بررسی«اي با عنوان ) در مقاله1390دویران و دیگران ( -

 نشان دادند که: استفاده» زنجان زینبیه محله موردي: نمونه ترکیبی با رویکرد شهري ناکارآمد و

 هدف گرا) با گرا (سنت محور) و فرهنگ کارکردگرا (اقتصاد رویکرد تلفیق با ترکیبی رویکرد از

 فرسوده بافت و اجتماعی فرهنگی عناصر و هویت حفظ و آن از وريبهروه و زمین ارزش ارتقاء

 رویکرد کارکردگرا منافع هم که طوري به است.  فرسوده هايبافت در مداخله شیوه ترین مناسب

  شود.می تضمین گرافرهنگ رویکرد مزایاي هم و
 شهري مطالعۀ بهسازي بر مؤثر عوامل تحلیل«) در مقاله اي با عنوان 1391وارثی و دیگران ( -

 ساکنان دسترسی وضعیت بین نتیجه رسیدند که، به این » اصفهان شهر چهارده منطقۀ موردي

 اقدامات انجام میان همچنین و بهسازي اقدامات انجام به آنها و تمایل گوناگون خدمات و امکانات به

  دارد. وجود معناداري رابطۀ شهري، بهسازي در شهروندان مشارکت و در منطقه توانمندسازي
 در ساکنان مشارکت بر اجتماعی سرمایۀ ) در پژوهشی به بررسی نقش1393نظم فر و عطار ( -

 رابطۀ شهر اردبیل پرداختند که نتایج این پژوهش بیانگر معناداري باالي فرسودة بافت نوسازي

 مشارکت میزان با محله نهادي اعتماد میزان و محله به تعلق احساس میزان شاخص، دو میان

 و اجتماعی همبستگی میزان شاخص بین رابطه معناداري عدم و همچنین فرسوده بافت ساکنان
  .فرسوده شهري می باشد بافت نوسازي فرایند در را ساکنان مشارکت میزان

اي ضمن بررسی تجارب مشارکت بخش خصوصی در ) در مقاله2009( 1انسریک و کوپنجا -
 بخش مشارکت به کمک براي شهري حکمرانی هاي شیوههاي زیربنایی شهري، به شناسایی پروژه

  اند.پرداخته    شهري  محیط پایداري افزایش هدف با شهري زیربنایی هاي پروژه در خصوصی
  

                                         
١- Koppenjan, Ensrink. 
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چگونگی مشارکت شهروندان در امور شهرها مخصوصاً در مورد روند و  بندي پیشینه:جمع
 هاییها، مقاالت و پژوهشنامه، کتابها مطالعاتی در قالب پایانساماندهی و توانمندسازي بافت

تواند راهنمایی ها میها اشاره شد، جملگی این پژوهشانجام گرفته که در باال به مواردي از آن
هاي مختلفی به مبحث از منابع ذکر شده به روش تحقیق نظر باشد. هر کدامبراي پژوهش مورد

اند. در این پژوهش هم با وام گرفتن از منابع باال به بررسی عوامل مؤثر بر مورد نظر خود پرداخته
هاي پیشنه     است. نتایجمشارکت مردمی در ساماندهی بافت فرسوده محله ججین پرداخته شده

به مشارکت مردمی و عوامل تأثیرگذار بر آن با وجود،  يم توجهشده به وضوح بیان کننده عد بیان
باشد. در این می    هاي فرسودهمطرح بودن آن به عنوان مهمترین فاکتور در ساماندهی بافت

میان متناسب با عنوان کار تأکید بیشتر در این پژوهش بر روي ارزیابی و بررسی عوامل مؤثر بر 
بود که در نهایت با انجام فت فرسوده محله ججین خواهدمشارکت مردمی در ساماندهی با
 يکارهاي انجام گرفته در این زمینه ها و بررسیها و محدودیتمطالعات اولیه و شناخت توانمندي

ي امکانات و تسهیالت موجود و برآورد نیازها، راهکارها و پیشنهادهاي مناسب در جهت و مطالعه
اوت اصلی این پژوهش با مطالعات قبلی صورت گرفته در نظر است. تفرفع کمبودها ارائه شده

گذاري این متغیر و سایر متغیرهاي سرمایه اجتماعی بر مشارکت گرفتن عامل اقتصادي و تأثیري
  باشد. ساکنین بافت، جهت ساماندهی آن می

  
  مبانی نظري  -3 -1

 ,Putnam).شد مطرح 2فان هانی .م توسط 1916سال  در بار نخستین اجتماعی سرمایه

هاي قبیل شبکه از 3اجتماعیسازمان هايویژگی برخی به را اجتماعی پاتنام سرمایه 2000 :4-2(
دهد و معتقد است که اینها عواملی هستند که هماهنگی، ، هنجارها و اعتماد نسبت می4اجتماعی

عریف ولین تکند؛ اهمکاري و مساعدت جمعی را به منظور دستیابی به منافع مشترك تسهیل می
، وي  (Torch &Valenzuel, 2011: 183)معاصر درباره سرمایه اجتماعی را بوردیو مطرح کرد 

افرادي  1970داند. در دهه سرمایه اجتماعی را شبکه نسبتاً بادوامی از روابط کما بیش یکسان می
ي تشریح همانند کوکله از منظر اقتصادي و الیت از دیدگاه جامعه شناسی از این مفهوم برا

 دیدگاه از .(Arbab, 2011: 14)اجتماعی توسعه شهري بهره گرفتند  –هاي اقتصادي چالش

 در که است مطرح جمعی دارایی و عمومی کاالي یک عنوان به اجتماعی سرمایه کولمن، و بوردیو

توان بیان نمود که به طور کلی می .(Khanh, 2011: 11)شود می بلندمدت انباشته زمانی دوره
است  یافته و بروز ظهور مفاهیم ترینکانونی از یکی به عنوان اجتماعی سرمایه اخیر، دهه دو در

                                         
١- Hani Fan 
٢- Social Organization  
٣- Social Networks   
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 و علوم اجتماعی در بسیاري هاي بررسی ). طوري که موضوع62: 1391(امیري و امیر انتخابی، 
 ايو به مفهومی اسطوره داده اختصاص خود به را ايگسترده ادبیات بسیار و گرفتهقرار سیاسی

 در که است اجتماعی علوم وجهی در چند مفاهیم جمله از اجتماعی است. سرمایهگشته مبدل

علوم  متون وارد اقتصاد از 1980سال  و از مطرح دانشگاهی و علمی صورت به قرن بیستم اوایل
 ). 278: 1383(ازکیا و غفاري  شد شناسی جامعه و سیاسی

هایی دانست که امکان به معناي هنجارها و شبکهتوان سرمایه اجتماعی را به طور خالصه می
کند. سرمایه اجتماعی مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظور کسب سود متقابل فراهم می

ها و قواعد رفتاري یک جامعه است که ها، عادات اجتماعی، سنتمجموعه نهادها، قوانین، روش
در  ).238: 1390دهد (محمدي و دیگران، مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می

 هستند. با مهم داشت: ارتباطات بیان کلمه سه در توان می را اجتماعی سرمایه اصلی کل مفهوم

 نیستند آن انجام به قادر یا تنهایی به که زنندمی کارهایی به یکدیگر، مردم دست با ارتباط ایجاد

 در هم با هاشبکه از ايمجموعه از طریق داشت. مردم خواهند فراوانی مشکالت آن انجام براي یا

 ها منبعیشبکه این که طوري به دارند، مشترکی هايارزش هاشبکه اعضاي دیگر با و ندارتباط

 اند.کرده ایجاد سرمایه نوعی هاآن آیدمی نظر به که کنندمی ایجاد
-می     جامعه فرهنگ با متناسب که است فراوانی هايمؤلفه و ابعاد داراي اجتماعی سرمایه

 مناسب ارتباطات خیریه، مؤسسات و مدنی نهادهاي در مشارکت اعتماد، چون هاییمؤلفه باشد؛
 زمینۀ این در جمعی هویت احساس و گروهی کار روحیه و همکاري مسؤلیت، و تعهد دیگران، با

 و امنیت آگاهی، و اجتماعی اعتماد اجتماعی، مشارکت هايمؤلفه وجود این با. باشدمی مدنظر
 ستا دیگري کننده تقویت کدام هر و گرفته قرار هم با متعامل رابطه یک در که اجتماعی انسجام

-معهجا کلیدي مفاهیم از مؤلفه پنج این.  شوندمی محسوب اجتماعی سرمایه اصلی هاي مؤلفه از
منظور بررسی و ارزیابی  به شده بررسی نظري متون به توجه با اساس این بر .هستند نیز شناسی

هاي فرسوده شهري با تاکید بر سرمایه عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت
هاي مشارکت اجتماعی، اقتصادي، اعتماد اجتماعی، اجتماعی در محله ججین اردبیل، شاخص

و همبستگی  آگاهی اجتماعی به عنوان ابعاد مهم سرمایه اجتماعی مشخص شده و در ادامه رابطه
  ها با مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.این شاخص

   
  
  
  روش تحقیق:  -2

تحلیلی  –توصیفی  روش، و ماهیت اساس بر و کاربردي هدف، اساس بر پژوهش انجام روش
 يهایمطالعات و بررس يو بر مبنا یلیتحل -یفیاساس با استناد به روش توص نیبر اباشد. می
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 یدانیم يهایگرفت. بررس رارق یابیو ارز یمورد بررس نیمحله فرسوده جج ،یشیمایو پ یدانیم
امکان  این روشکه  ،انجام شد یدانیم يهاو برداشت نیبا استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با ساکن

 یشده که شامل اطالعات هیته يهاپژوهشگر فراهم ساخت. پرسشنامه يثبت مشاهدات را برا
فرسوده  يهابافت ی) در ساماندهياقتصاد ی وفرهنگ ،ی(اجتماع رگذاریتأث يهالفهؤراجع به م

 کارشناسان نظرات از استفاده روایی پرسشنامه با شد. عیتوز فرسودهبافت  نیساکن نیباشد در بیم
اخ گرفت ( مقدار ضریب کورنب قرار سنجش مورد کرونباخ، آلفاي ضریب از استفاده پایایی آن با و
 یکیو گراف ياطالعات حاصل از پرسشنامه، از ابزار آمار لیو تحل هیتجز يبرا نیهمچن). 2/8

EXCEL   وSPSS  از منابع؛  يهحاضر به طور عمد قیتحق ازیاطالعات مورد ن .شده استاستفاده
 ،یقاتیسسات و مراکز تحقؤها، مها، سازمانهمچون دانشگاه یسسات علممؤ ياو کتابخانه ياسناد
مشاور در ارتباط با حدود مورد مطالعه  نیشده توسط مهندس هیته يشهر يهتوسع يهاطرح

 یدانیم يهایمحدوده مورد مطالعه، بررس يهاشهنق ،یلیتفص يهاجامع، طرح يهاهمچون طرح
ع اطال يهاگاهیپا ،یمحل نیو مسئول نیشده و مصاحبه با ساکنهیته ياو اطالعات پرسشنامه

  است.هشد يگردآور یو خارج یداخل یرسان
  
  جامعه آماري و حجم نمونه: -1 -2

 امکان عدم به توجه با و هدف جامعه روي بر مطالعه از حاصل نتایج از اطمینان منظور به 

 است.گردیده آماري نمونه تعیین به اقدام  کلیه خانوارها و افراد ساکن در محله، بررسی و مطالعه

 محدوده در ججین شهر اردبیل فرسوده محله بافت ساکنین شامل تحقیق این در آماري جامعه

کوکران  روش از نمونه حجم برآورد جهت پژوهش این باشد. درنفر) می 6920مطالعه (  مورد
(Cochran) 1اند (معادله شده انتخاب نمونه عنوان حجم به خانوار 364 نهایتآ و شدهاستفاده.(  

  

  
  

 جامعه در صفت توزیع درصد :pجامعه،  یا جمعیت حجم :Nنمونه  حجم :n فرمول: دراین که

 آن فاقد که افرادي درصد :q). 5/0باشند)(می مطالعه مورد صفت داراي که افرادي نسبت (یعنی

 محقق تخمین میزان با جامعه در صفت واقعی نسبت تفاضل :d).  5/0باشند (می جامعه در صفت

گیري به آن است و دقت نمونه 05/0 نسبت آنکه حداکثر  است جامعه در صفت آن وجود براي
 از که است گاوس) منحنی به مربوط نرمال (توزیع طبیعی توزیع در متغیر اندازه :tبستگی دارد. 

  ).1390شود (حافظ نیا، می استخراج نظر مورد احتمال  سطح در مربوط جدول
  

N=6920           P= 0/5          q= 0/5            d= 0/05            t=1/96                n=? 
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n =  

(1.96)2(0.5)(0.5)
(0.05)2

1 + 1
6920  ((1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2 − 1)
   = 364 

  
  تعریف مفاهیم و متغیرهاي پژوهش:  -2-2

شود هاي از محدوده قانونی شهرها اطالق میبافت فرسوده شهري به عرصه بافت فرسوده:
مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات و خدمات که به دلیل فرسودگی کالبدي، عدم برخورداري 

 پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند.هاي شهري آسیبو زیرساخت
 ها امکان نوسازي (به انگیزه رسیدن به پایداري ) ها به دلیل فقر ساکنان و مالکین آنین بافتا

(Beak & park, 2012:485) سرمایه  ي برايازهیانگگذاران شته و سرمایهخود به خودي را ندا
عناوین  با شهري فرسوده هاي). بافت79: 1384(کالنتري و پوراحمد،  دآن ندارنر گذاري د
 غیر و قدیمی بافت توسعه نیافته، بافت ناکارآمد، بافت ناپایدار شهري و محالت نظیر گوناگونی

 شده مطرح شهري کشور مدیریت و شهرسازي ادبیات ) در3: 1387بهداشتی (نوروزي شمس، 

 روند از پسوندي، هر با هابافت این اساساً که چرا باشد، صحیح تواندمی عناوین این همه است. 

 فرسوده گفت: بافت فرسوده بافت تعریف در توانمی جهت همین به اند.افتاده عقب توسعه شهري

 شرایط از آن ساکنان و یافته کاهش آن شهروندي هايارزش که شوداطالق می شهر از بافتی به

شود  نمی برآورده ها آن اساسی نیازهاي و خاطر نداشته ایمنی و رضایت خود محل در زندگی
  ).38: 1387(عندلیب، 

فرسوده  درصد ابنیه آن ناپایدار و 50هایی که بیش از بلوك -1 معیارهاي تعیین بافت فرسوده:
هایی که بیش بلوك -3 متر باشد 6درصد معابر آن کمتر از  50از هایی که بیش بلوك -2 باشد

  ).22: 1386(جمال،  متر مربع باشد 200درصد ابنیه آن کمتر از 50از 
دادن، یا سیستم دادن است؛ که براي هماهنگی معناي لغوي ساماندهی نظمساماندهی: 

 از ). منظور18: 1391 گیرد (واعظی و دیگران،تر انجام میبهتر، دسترسی و کنترل آسان

 به سیستم است، اجزاي عملکردي -ساختاري  درآوردن نظم به و دادن سامان سرو ساماندهی،

 و کالبدي  -فیزیکی ابعاد بر بیشتر و باشدداشته پی در را سیستم آن عمومی بهبود که ايگونه
محله یا  ). در ساماندهی شهري در مقیاس31: 1386کند (کمانرودي، شهري تأکید خدمات

 ساز بافت موجود را ازترین هزینه و تخریب، موارد ناموزون و مشکلشود تا با کممنطقه تالش می
پردازیم. در ابتدا با روي برداشت. در ساماندهی به کنترل و هدایت و رشد و توسعه می پیش

. شودشناخت مسائل، مشکالت و امکانات متناسب با نیازهاي زمان طرح مناسب ارائه می
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 هايمحله ساکنان براي امنیت و اقامت تأمین حق ساماندهی نظري چارچوب عناصر ترینکلیدي

  ).Mukiga, 2002, 353( باشدنشینی و فرسوده شهري می حاشیه
بینانه و جدي به دارد باید مردم را از یک دیدگاه واقعشوماخر بیان می مشارکت اجتماعی:

حساب آوریم؟ زیرا مردم منبع اصلی و نهایی هرگونه ثروتند؟ حساب آورد. چرا باید مردم را به 
-ارقر    ریزان خود رأياگر مورد غفلت قرار گیرند، اگر آلت دست کارشناسان خودمختار و برنامه

). این جمله به خوبی 132: 1365داشت (شوماخر، گیرند دیگر هیچ تالشی ثمر واقعی نخواهد
در  مردم موفقیت باعث که این بر عالوه باشد. مشارکتیبیانگر مشارکت مردمی و اهمیت آن م

محصول  که را مردم و دانش هاشود، اعتماد، مهارتمی شانتنظیم خود و خودگردان هايفعالیت
 مقوله و مهمترین (Abu Samah &Aref,2009:47-50)دهد می افزایش است، مشارکت نهایی

 مشارکت فعالیت (Amado , et al, 2009:2-4). باشد می آینده شهرهاي تحول توسعه و فرآیند در

 به دستیابی براي انگیزدمی بر را که آنان است گروهی شرایط در اشخاص رفتاري و عاطفی ذهنی،

شوند (کاظمیان و دیگران، شریک امور مسئولیت در و کنندرا کمک یکدیگر مشترك، هايهدف
1392 :3.(  

 برخوردار آن از دیگري با رابطه در فرد یک که است اطمینان از سطحی اعتماد اجتماعی:

 یک داراي اعتماد کند.می ارائه بینی پیش قابل و اخالقی منصفانه، آن رفتاري اساس بر و است

 سازمانی، بین سازمانی، گروهی، نفر، دو بین فردي، بین اعتماد که شامل است بعدي چند ساختار

 کار محل در زیردست و ارشد بین اعتماد کار، محل در همکار اعتماد به اجتماعی، سیاسی، اعتماد

 بوده تقویت همکاري براي ضروري اعتماد از عناصر ).Nyhan, 2000, 88(باشد می موارد دیگر و

 آشنایی نزدیکان طریق از کوچک جامعه یک در که دیگران است رفتار بینی پذیريپیش حاصل و

جامعه،  شدن فلج و مرج و هرج از براي جلوگیري الزم شرط این، بر شود. عالوهمی حاصل دیگران با
 عنوان بخشی به اعتماد کلی طور به .(Sabine, 2004, 644)است  افراد میان اعتماد و اعتقاد وجود

 باشد.می کارگزاران اجتماعی بین کنش برهم از بخشی به عنوان و دیگران قبال در فرد از واکنش

 کارگزاران و هاگروه دیگر با در رابطه کنشگر یک آن اساس بر که است احتمال عقالنی یک اعتماد

 کندمی طراحی آن اساس را بر خود فعالیت و بینی پیش آن وقوع از را قبل هاآن رفتار
)Larson,2007: 222.(  

 به توجه و زندگی به نسبت حساسیت و عقاید افکار، از اي مجموعه شامل اجتماعی: آگاهی

    شود،می مربوط اجتماعی یا و سیاسی از اعم عمومی امور به معنا ترینوسیع در که هر آنچه

 که است مدنی مسؤولیت ترفعال شکل و ضروري شناختی شرط پیش توجه و باشد. آگاهیمی

   پوشی، چشم شناختی وضعیت  آگاهی، مقابل نقطه شود. می نگرانی دل مندي و عالقه باعث

). پیش شرط اولیه 28: 1384است (فیروزآبادي،  طلبانه فرصت نگرش گیريشکل و تفاوتیبی
براي مشارکت اجتماعی، آگاهی است که یک متغیر معرفتی متعلق به افراد است. جاییکه افراد از 
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-گوي مشکالت نیست، فرصتشوند یا ابزارهاي موجود جوابماهیت مسائل اجتماعی آگاهی نمی
  ).59: 1393د بود (دویران، تر خواههاي مشارکت اجتماعی هم پائین

 مدنی جامعه تحقق هايزمینه و مقدمات تمهید اصلی بناي زیر عنوان به اجتماعی: امنیت

 جامعه، افراد سیاسی و اجتماعی مشارکت تسهیل کننده نیز و متقابل اعتماد هنجارهاي قابل و

 روانی، لحاظ از جامعه یک امنیت چه شود. هرمحسوب می اجتماعی سرمایه مهم ابعاد از یکی

 شاخص و داده کمتر بروز توسعه، براي را خود بالقوه هايپتانسیل افراد باشد، کمتر مالی و جانی

  بود. خواهد کمتر نیز اجتماعی سرمایه
به طور کلی در این پژوهش جهت سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی 

ه عبارتند از مشارکت، اعتماد (روح سرمایه هاي سرمایه اجتماعی کبافت فرسوده ججین از شاخص
ترین عامل است. همچنین از متغیرهاي اقتصادي که از مهماجتماعی) و آگاهی استفاده شده

). در این پژوهش با توجه 1است (جدول تأثیرگذار بر روي سرمایه اجتماعی است، استفاده شده
ود گري کمی بوده، جهت بررسی کردن وجاند یا یکی کیفی و دیبه اینکه تمام متغیرهاکیفی بوده

  است.استفاده شده )2X(دو  –ها از تکنیک آماري کی رابطه بین آن
  

  متغیرهاي پژوهش -1جدول 

  منبع: یافته هاي پژوهش
  
  فرضیات پژوهش:  -2-3
وده فرس بافت ساماندهی در هاآن مشارکت و اقتصادي ساکنین هايیان ویژگیرسد مبه نظر می -

  .داردمحله ججین رابطه معنا داري وجود
 در هاآن افراد ساکن در محله ججین و مشارکت اعتماد اجتماعی رسد میان میزانبه نظر می -

  .داردفرسوده رابطه معناداري وجود بافت ساماندهی

  متغیرهاي مربوط به شاخص ها  شاخص هاي اصلی
  

  مشارکت (متغیر وابسته)
 نوع مشارکت سرپرستان خانوار براي -2تشکیل دادن جلسه براي بررسی وضع محله  -1

شرایط سرپرستان خانوار براي واگذاري ملک خود به مجریان طرح  -3بهبود وضع محل 
  شرایط سرپرستان خانوار در صورت تجمیع ملک خود با ملک همسایگان -4هاي شهري 

وضعیت مالکیت  -3میزان درآمد سرپرست خانوار  -2نوع شغل سرپرست خانوار  -1  اقتصادي(متغیر مستقل)
  مسکونیارزش ملک  -4مسکن 

اعتماد اجتماعی (متغیر 
  مستقل)

میزان اعتماد سرپرست خانوار به  -2میزان اعتماد سرپرست خانوار به اهالی محل  -1
میزان اعتماد سرپرست  -4میزان اعتماد سرپرست خانوار به شهرداري  -3شوراي شهر 

  خانوار به نهادهاي محله اي (فرهنگسرا ها و ...)
آگاهی اجتماعی (متغیر 

  مستقل)
میزان استفاده کردن از رسانه هاي صوتی  -2میزان سواد (تحصیالت) سرپرست خانوار  -1

 -5میزان استفاده از اینترنت  -4میزان استفاده کردن از رسانه هاي مکتوب  -3و تصویري 
  شرکت کردن در کالس هاي آموزشی
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ها در میزان آگاهی اجتماعی افراد ساکن در محله ججین و مشارکت آن رسد میانبه نظر می -
  ساماندهی بافت رابطه معناداري وجود دارد.

  
  معرفی محدوده مورد مطالعه: -3

است که به لحاظ توپوگرافی نسبت به محله ججین در قسمت جنوب شهر اردبیل قرار گرفته
است. مساحت محدوده بافت فرسوده محله گرفتهدیگر مناطق شهر اردبیل در ارتفاع باالتري قرار 

 5181معادل  1375باشد که جمعیت این محدوده بر اساس سرشماري سال هکتار می 33ججین 
 1385نفر در سال  6920درصدي به جمعیتی معادل  1/2است. که با نرخ رشد جمعیتی نفر بوده
 خانوار، 1375در سال  1095محله ججین از  است. همچنین تعداد خانوارهاي ساکن دررسیده

 1375بعد خانوار در این محدوده در سال  استافزایش یافته 1385خانوار در سال  1433به 
تراکم ناخالص جمعیت سال  است.کاهش یافته 1385در سال  4/4است، که به ) بوده73/4(

نفر در هکتار  191 است، که این میزان بهنفر در هکتار بوده 157براي این محدوده برابر با  1375
ي اي نوساز و با نظام کالبداین محله با بافتی نامنظم در محدوده است.افزایش یافته 1385در سال 

اي بر آن حاکم است. بر این اساس نقش غالب فضا منظم استقرار یافته و نظام اجتماعی محله
موقعیت استقرار د. شومی    مسکونی است و جایگاه عناصر عملکردي موجود در آن محله تلقی

هکتار در جنوب شهر و در بین گران قیمت ترین اراضی شهر اردبیل  33این محدوده با وسعت 
  باشد. مشخصات کلی بافت عبارتند از:می
استقرار قطعات به  -3هاي نامناسب و غیراستاندارد دسترسی -2بافت بسیار نامنظم و خودرو  -1

  دوام در محدوده. دوام و بیهاي کمار ساختماناستقر -4صورت نامنظم و در همه جهات 
هاي روستایی رسد که این محله از جمله هستههاي انجام شده، به نظر میبا توجه به بررسی

ی است (طرح ساماندهپیرامون شهر بوده که با گسترش فیزیکی شهر، بخشی از آن محسوب شده
  ).1) (شکل1386:12بافت فرسوده و ناکآرامد اردبیل، 
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  (ترسیم نگارندگان)نقشه موقعیت محله ججین -1شکل 

  
  هاي پژوهش:یافته -4
  هاي توصیفی:یافته – 4-1

هاي حاصل از مطالعات میدانی (پرسشنامه) بیانگر آن است که افراد ساکن در این محله یافته
از زندگی در این محله به دلیل وجود همسایگان خوب و امنیت در سطح بسیار باال راضی هستند، 

اشند و بمی  که مرد هستند، اردبیلی نیز بیشتر افراد سرپرست خانوار در این محله با وصف آن 
 تعلق نتیجه تواندمی خود مسأله این باشدسال می 15ها در این محله بیش از قامت آنمدت ا

محله باشد طوري که بیشتر افراد در صورتی حاظر به واگذاري ملک خود  این به ساکنین خاطر
ها در طرح هستند که زمین معوض در همین به مجریان طرح در صورت واقع شدن ملک آن

اند درصورتی که درصد سرپرستان خانوار بیان داشته 50چنین بیش از هم محله دریافت کنند.
هند دکه این به خوبی نشانکنیم برگزار شود حتماً شرکت میاي جلسه براي حل مشکالت محله

باشد که میزان اعتمادشان به هم جاري بودن زندگی و وجود صمیمیت بین اهالی این محله می
دارند از دید سرپرستان خانوار هاي که در این محله وجودساختمان درحد باالیی قرار دارد. بیشتر

رین ان خانوار مهمتباشد و سرپرستها در حد قابل قبولی میباشند که کیفیت آنهاي میساختمان
دانند که این نکته بیان درصد) می 15/32گذاري دولت در بافت (کمبود سرمایه مشکل محله را

ه محله ججین جهت بهبود وضع محله و ساماندهی کردن آن از طریق کننده توجه بیشتر دولت ب
  باشد.هاي مختلف در بافت میگذاري در زمینۀسرمایه

) بیان 22/56نفر، معادل  205از نظر ساماندهی (تغییر) در منزل بیشتر سرپرستان خانوار (
 کار را تخریبینجام ایناند و مهمترین دلیل براي ااند که در منزل خود تغییر ایجاد کردهداشته

 68/43نفر از سرپرستان خانوار (معادل  159دانند در مقابل تعداد درصد) می 25/22بودن بنا (
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- هیچ     ) 9/23اند که در منزل مسکونیشان به دلیل عدم نیاز به ساماندهی (درصد) بیان داشته
رحی اند در صورتی که طهار کردهاند. بیشتر افراد ساکن در این محله اظگونه تغییري ایجاد نکرده

درصد)  6/34ها تقاضاي مشارکت شود به لحاظ اقتصادي و مالی (در این محله اجرا شود و از آن
اند در صورتی که براي ) بیان کرده44/10نفر از سرپرستان خانوار ( 38توانند مشارکت نمایند. می

نده بررسی وضعیت این افراد بیان کنکنند که اي برگزار شود شرکت نمیبررسی وضع محله جلسه
ها به نفر) هستند. همچنین میزان اعتماد آن 24ها به لحاظ شغلی کارگر (آن است که بیشتر آن

اهالی محل و نهادهاي محلی متوسط به پایین و میزان اعتمادشان به شوراي شهر و شهرداري 
همچنین  باشند.سواد میبی   نفر  18یپلم و نفر زیر د 11باشد. از این افراد تعداد بسیار کم می

بیشتر سرپرستان خانوار در صورتی که در روند اجراي طرح شرایط طوري باشد که واحد مسکونی 
کند با واحدهاي مسکونی دیگر تجمیع شود مهمترین شرط خود را براي که در آن زندگی می

درصد)  6/20لکی (قبول و پذیرش تجمیع شدن ملک مسکونی خود اطمینان از صدور سند م
اند به هیچ وجه حاضر به تجمیع ملک خود با درصد) هم بیان داشته 86/42نفر ( 156دانند. می

ملک همسایه دیگر نیستند که بررسی وضعیت آنها بیانگر آن است که عالوه بر اینکه اعتمادشان 
نفر  11 به اعضاي محل و عناصر مدیریت شهري در حد متوسط به پایین است به لحاظ شغلی

باشند که وضعیت نفر کارمند می 29نفر شغل آزاد و  42نفر کشاورز،  33نفر کارگر،  38بیکار، 
نفر دیپلم وباالتر  84نفر زیر دیپلم و  55سواد، نفر بی 17ها به این صورت است که تحصیلی آن

صد)  مهمترین در 9/39اند (که بیشتر سرپرستان خانوار کارمند بودهباشند. با توجه به اینمی
درصد)  34/34مانع مشارکت براي حل کردن مشکالت محله را  کمبود وقت و مشکالت زندگی (

دانند که با توجه به تورم و افزایش مشکالت زندگی در حال حاضر امري بدیهی و غیرقابل می
  باشد.انکار می

ه دهد کنشان میهاي میدانی از وضعیت سرپرستان خانوار به لحاظ اقتصادي بررسی یافته
هزار  801باشد و از نظر درآمدي داراي درآمدي بیش از شغل بیشترشان کارمند یا شغل آزاد می

باشد طوري باشند که نشان دهنده خوب بودن وضعیت ساکنان محله به لحاظ درآمدي میمی
د که افراد داراي توانایی بیشتري براي بازسازي و ساماندهی بافت فرسوده محلشان و واح

  مسکونیشان هستند. 
به لحاظ اعتماد اجتماعی چون بیشتر افراد ساکن در محله مهمترین دلیل رضایت از زندگی 

 محله اهالی باالي اعتماد دهنده دانند نشاندر محله خود را، وجود همسایگان و امنیت باال می
-می  رسمی غیر نهادهاي کل در و محله و معتمدین همسایگان اقوام، خانواده، اعضاي به نسبت

دارند. طوري  پایین اعتماد)  شهرداري شهر، شوراي(مدیریت شهري بدنه باشد اما اهالی محل به
درصد).  35/48نفر معادل  176(محله به شوراي شهر اعتمادي کمی  که بیشتر افراد ساکن در
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 بهماد کمی باشد و بیشتر افراد اعتدارند و اعتماد اهالی به شهرداري هم مانند شوراي شهر می
  درصد). 57/53نفر معادل  195این نهاد دارند(

نفر  118به لحاظ آگاهی اجتماعی سطح سواد بیشتر سرپرستان خانوار لیسانس و باالتر (
 باشد. وضعیتباشد که این نشان دهنده سطح آگاهی باال در این محله میدرصد) می 4/32معادل 

هاي کالس  و شرکت در  هاي مکتوب، اینترنتصویري، رسانههاي صوتی تاستفاده از رسانه
  باشد.آموزشی در سطح قابل قبولی می

  
  یافته هاي استنباطی: -4-1

پخش و  محله سطح در پرسشنامه 364 تعداد محله در روزه چندین حضور با توزیع از پس
 تأییدراستاي  در پرسشنامه سؤاالت از تعدادي ها،داده گذاريارزش شیوة شد. در آوريجمع

متغیرهاي اقتصادي ، متغیرهاي اعتماد  با تحقیق سوم و دوم اول، هاي فرضیه نادرستی و درستی
جمع   از پس همچنین شد.سنجیده مشارکت متغیرهاي آگاهی اجتماعی با اجتماعی، متغیرهاي

 به یا دهیارزش شیوة کلی طور شدند. به تبدیل کمی متغیرهاي به کیفی ها، مفاهیمداده آوري

 گرفته تعلق ارزش دیگر عبارتی بود. به ترتیبی مقیاس بر اساس متغیرها این گیرياندازه عبارتی

 وجود عدم یا وجود تعیین بود. براي هاسایر گزینه با مقایسه در بلکه مطلق، ارزشی نه گزینه، هر به

اسکوئر  کاي از تحلیل (تکنیک)  تحقیق، هايفرضیه  رد یا و تأیید مذکور میان (متغیرهاي) رابطه
  است. شده استفاده )196: 1387(گلدسته، 

   
 متغیرهاي اقتصادي ) تحلیل رابطه متغیرهاي مشارکت والف 

ها به طور کلی تمام متغیرهاي اقتصادي و متغیرهاي مشارکت به دلیل آنکه یا هر دو آن
ن جهت بررسی کردن وجود رابطه بیاند یا یکی کیفی و دیگري کمی بوده، (متغیرها) کیفی بوده

است. بنابرین نتیجه کلی بیانگر آن است که استفاده شده )2X(دو  –ها از تکنیک آماري کی آن
ها اشاره شد در تمام که در باال به آنقتصادي با تمام متغیرهاي مشارکت بین تمام متغیرهاي ا

ت براي بهبود محله) رابطه معناداري موارد بجز یک مورد (رابطه ارزش ملک مسکونی با نوع مشارک
مقدار کی  با نوع مشارکت براي بهبود محله) دارد. در این مورد (رابطه ارزش ملک مسکونیوجود

دو جدول در  –باشد که مقدار کی می df( 16(، درجه آزادي  2X= 056/17دو محاسبه شده  –
باشد و می 296/26مساوي  095/0و در سطح معنا داري  32مساوي با  099/0سطح معناداري 

باشد این فرض که می    چون مقدار محاسبه شده کمتر از مقدار جدول در دو سطح معناداري
ن شود. بنابریباشد رد میمی    ها مانند همهرچقدر ارزش ملک افراد بیشتر باشد نوع مشارکت آن

لک ارزش ملک مسکونی مشخص کننده نوع مشارکت نیست ممکن است کسی ارزش م
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میلیون  70میلیون باشد با کسی که ارزش ملک مسکونیش کمتر از  300مسکونیش باالتر از 
  ).2باشد یک نوع مشارکت (مثال مشارکت فکري) را براي بهبود وضع محل انتخاب کنند (جدول 

  
  تحلیل رابطه متغیرهاي مشارکت و  متغیرهاي اقتصادي -2جدول 

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

  ب) تحلیل رابطه متغیرهاي مشارکت  با متغیرهاي اعتماد اجتماعی
 هايکلتش و نهادها به باالي پاسخگویان اعتماد مورد بیانگر میزانگیري کلی در این نتیجه
-ودهب   ترتیب بدین محله معتمدین خانواده، فامیل، دوستان، همسایگان و از اعم محله اجتماعی

 اعتماد درصد 515/26 کم، اعتماد درصد 045/13 ندارند، درصد اصالً اعتماد 62/9 که است
 که اندعنوان نموده را درصد اعتماد خیلی زیاد 165/17زیاد و  اعتماد درصد 165/32متوسط، 

 حلهم و معتمدین همسایگان اقوام، خانواده، اعضاي به نسبت محله اهالی باالي اعتماد دهندهنشان
باشد که این امر به وضوح نشان دهنده رابطه مثبت می محلی و رسمی غیر نهادهاي کل در و

اهالی محل و اعتماد به نهادهاي محلی) با متغیرهاي مشارکت بین این دو متغیر (اعتماد به 
 14/57نفر ( 208اند تعدادسرپرست بوده 364باشد که براي مثال از سرپرستان خانوار که می

  هاي دیگر تجمیع نمایند.اند ملک خود را با همسایهدرصد) حاضر بوده

آزمون کاي   رابطه بین متغیر
  اسکوئر

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

وجود 
  رابطه

  دارد  000/0  16  555/159 نوع شغل و بررسی وضعیت محل
  دارد  000/0  12  834/80  درآمد ماهیانه و بررسی وضعیت محل
  دارد  021/0  16  525/29  مالکیت مسکن و بررسی وضعیت محل

  دارد  020/0  16  698/29  ارزش ملک مسکونی و بررسی وضعیت محل
  دارد  000/0  16  742/125  نوع مشارکت نوع شغل و

  دارد  000/0  12  939/112  درآمد ماهیانه و  نوع مشارکت
  دارد  001/0  16  238/38  مالکیت مسکن و  نوع مشارکت

  ندارد  382/0  16  056/17  ارزش ملک و  نوع مشارکت
  دارد  000/0  16  790/127  نوع شغل و واگذاري ملک به مجریان طرح

  دارد  000/0  12  364/87  واگذاري ملک به مجریان طرحدرآمد ماهیانه و  
  دارد  001/0  16  632/39  مالکیت مسکن و  واگذاري ملک به مجریان طرح

  دارد  000/0  16  365/45  ارزش ملک مسکونی و  واگذاري ملک به مجریان 
  دارد  000/0  16  299/100  نوع شغل و تجمیع ملک

  دارد  000/0  12  145/86  درآمد ماهیانه و  تجمیع ملک
  دارد  000/0  16  023/59  مالکیت مسکن و  تجمیع ملک

  دارد  000/0  16  364/142  داشتن ملک دیگر و تجمیع ملک
  دارد  000/0  16  725/48  ارزش ملک و تجمیع ملک
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درصد اصالً  325/13( )شورایاري و شهرداري شهر، شوراي(به مدیریت شهري پایین اعتماد اما
درصد اعتماد زیاد  885/2درصد اعتماد متوسط،  83/32درصد اعتماد کم،  96/50اعتماد ندارند، 

نده دهکدام از پاسخگویان به این نهادها اعتماد خیلی زیادي ندارند که این نشانو در نهایت هیچ
  ).3باشد (جدول ه مینامناسب و منفی بودن وجه این نهادها در بین افراد جامع

  
  میزان اعتماد سرپرستان خانوارها -3جدول 

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

-تایج تحلیلها، نبودن نتایج تحلیل آنبودن تمام متغیرها و شبیهبه طور کلی با توجه به کیفی
اعتماد اجتماعی در جدول  متغیرهايباشد با متغیر می 4امل ها تمام متغیرهاي مشارکت که ش

ا هدهنده رابطه معنا دار این متغیراست که نتایج تحلیل رابطه این متغیرها با هم نشان) آمده4(
بین میزان اعتماد به نهادهاي محلی و متغیرهاي مشارکت با  با هم است. به فرض مثال رابطه

 درصد معناداري 000/0ناداري طح معو س df=16درصد و درجه آزادي  099/0ضریب اطمینان 
برابر با  16درصد و درجه آزادي  000/0دو جدول در سطح معناداري  –باشد زیرا مقدار کی می
 32شده بیشتر از هاي محاسبهدو –دهد که مقدار کی باشد، و نتایج جداول زیر نشان میمی 32
  باشد. می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گویه هاي اعتماد

  به درصد
  مجموع  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  اصال اعتماد ندارم

  100  16/10  9/42  3/28  18/13  47/2  اعتماد به اهل محل
  100  0  47/2  99/35  35/48  19/13  اعتماد به شوراي شهر
  100  0  3/3  67/29  57/53  46/13  اعتماد به شهرداري

  100  17/24  43/21  73/24  91/12  76/16  اياعتماد به نهادهاي محله



  81............ .......ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت هاي فرسوده شهري 
 

 
 

  متغیرهاي اعتماد اجتماعی تحلیل رابطه متغیرهاي مشارکت  با -4جدول 

  منبع: یافته هاي پژوهش
  

  تحلیل رابطه بین متغیرهاي مشارکت  با متغیرهاي آگاهی اجتماعی  -پ
گیري کلی در این رابطه بیانگر وجود تأثیر و رابطه مؤثر بین این متغیرها با ضریب نتیجه
باشد زیرا مقدار درصد می 000/0و سطح معناداري  df=16درصد و درجه آزادي  099/0اطمینان 

باشد، و نتایج می 32برابر با  16درصد و درجه آزادي  000/0دو جدول در سطح معناداري  –کی 
 32دو هاي محاسبه شده بیشتر از  –دهد که مقدار کی جداول مربوط به این متغیرها نشان می

یالت بیشتري بوده با ساز و کار و مشکالت جامعه باشد (جدول) طبیعتاً افرادي که داراي تحصمی
ا حل را انتخاب نمایند و بتوانند بهترین راهبیشتر آگاهی دارند بنابرین جهت حل مشکالت می

  باشند.دیگر مشارکت فعالی داشتههم
  
  
  
  
  
  

آزمون کاي   رابطه بین متغیر
  اسکوئر

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  وجود رابطه

  دارد  001/0  16  739/38  اعتماد به اهالی محل و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  12  689/38  اعتماد به شوراي شهر و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  12  864/40  اعتماد به شهرداري و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  16  741/74  اعتماد به نهادهاي محلی بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  16  486/71  اعتماد به اهالی محل و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  12  494/27  اعتماد به شوراي شهر و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  12  848/43  اعتماد به شهرداري و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  16  906/120  نهادهاي محلی و  نوع مشارکتاعتماد به 

 دارد  000/0  16  272/74  اعتماد به اهالی محل و واگذاري ملک به مجریان

 دارد  000/0  12  020/48  اعتماد به شوراي شهر و واگذاري ملک به مجریان

 دارد  002/0  12  555/30  اعتماد به شهرداري و واگذاري ملک به مجریان

 دارد  000/0  16  464/106  نهادهاي محلی و واگذاري ملک به مجریاناعتماد به 

 دارد  000/0  16  248/64  اعتماد به اهالی محل و تجمیع ملک

 دارد  004/0  12  896/28  اعتماد به شوراي شهر و تجمیع ملک

 دارد  020/0  12  020/24  اعتماد به شهرداري و تجمیع ملک

 دارد  000/0  16  535/94  اعتماد به نهادهاي محلی و تجمیع ملک
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  تحلیل رابطه بین متغیرهاي مشارکت  بامتغیرهاي آگاهی اجتماعی -5جدول 

  منبع: یافته هاي پژوهش
  
  نتیجه گیري و آزمون فرضیات: -5

 ساماندهی به خصوص شهري هايبافت عمران و توسعه اجرایی، امور در مردم مشارکت امر

 ساده اعتباري باشند بهمی برخوردار باالیی اهمیت از حاضر حال در که شهري فرسوده هايبافت

 ندانسته چندان ضروري را موضوع طرح برخی شاید که نحوي رسد، بهمی نظر به بدیهی و سهل و

 این و پرورش تقویت تنها و جامعه در مشارکت سنتی هايزمینه وجود که باشند باور براین و

 آن از تجربه حاکی باشد. اما کافی مشارکت عرصۀ در مناسب هايانگیزه ایجاد احیاناً  و هازمینه

 نیازمند تحققّ آن الزمۀ و نیست آن به دستیابی سهولت و سادگی يهنشان امري هر بداهت که است

 نادیده گرفتن تردید بدون باشد. می قانونی و مردمی هايتشکل و نهادها ایجاد  و وسیع مطالعات

از  پوشی چشم معنی به شهري نوسازي هايطرح ازجمله شهري عمران هايطرح در مردم
در  مردم اگر بسا چه و بوده مقوله این اصلی متغیر که بودخواهد مردمی معنوي و مادي مشارکت

خویش  شهري محیط اتفاقات و طرح به نسبت طبیعتاً نباشند، امر جریان از آگاه طرح مراحل تمام
  بود. خواهند تفاوت بی نیز

آزمون کاي   رابطه بین متغیر
  اسکور

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  وجود رابطه

  دارد  000/0  16  810/155  میزان سواد و بررسی وضعیت محل
 دارد  000/0  16  818/83  رسانه هاي صوتی و تصویري و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  16  411/110  رسانه هاي مکتوب و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  16  110/86  اینترنت و بررسی وضعیت محل

 دارد  000/0  16  339/97  هاي آموزشی و بررسی وضعیت محلکالس

 دارد  000/0  16  773/115  میزان سواد و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  16  072/115  رسانه هاي صوتی و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  16  085/135  رسانه هاي مکتوب و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  16  895/103  اینترنت و  نوع مشارکت

 دارد  000/0  16  487/97  هاي آموزشی و  نوع مشارکتکالس

 دارد  000/0  16  806/111  میزان سواد و واگذاري ملک به مجریان طرح

 دارد  000/0  16  391/83  رسانه هاي صوتی و تصویري  واگذاري ملک به مجریان طرح

 دارد  000/0  16  766/117  رسانه هاي مکتوب و واگذاري ملک به مجریان طرح

 دارد  000/0  16  421/123  اینترنت و واگذاري ملک به مجریان طرح

 دارد  000/0  16  490/136  هاي آموزشی و واگذاري ملک به مجریان طرحکالس

 دارد  000/0  16  370/104  میزان سواد و تجمیع ملک

 دارد  000/0  16  525/96  رسانه هاي صوتی و تصویري و تجمیع ملک

 دارد  000/0  16  674/83  رسانه هاي مکتوب و تجمیع ملک

 دارد  000/0  16  790/90  اینترنت و تجمیع ملک

 دارد  000/0  16  578/104  هاي آموزشی و تجمیع ملککالس
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هاي در پژوهش حاضر جهت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت
فرسوده شهري ابتدا به مطالعه ادبیات مربوطه پرداخته شده، پس از شناخت نظریات، تعاریف و 

 با منطقه اقدام به الگوهاي مختلف، الگو و روش کار مشخص شد و سپس جهت آشنایی بیشتر
 ايپرسشنامه شده مطرح فرضیات سنجش گردید. جهتمطالعه مورد محدوده و شهر مطالعه

 نامهاز پرسش استفاده با که میدانی بررسی از حاصل نتایج شد. تحلیل و تجزیه و تدوین، اجرا
 و فرسوده بافت ساکنین اجتماعی مشارکت، اقتصادي و وضعیت دربرگیرنده گرفتهصورت

 کامل صورت به باشد،می مطالعه مورد محدوده بافت از ساکنین منديرضایت همچنین میزان
 علیرغم مطالعه مورد محدوده در که، دادنشان مطالعه این از حاصل نتیجه طور کلی به شد.آورده

 در یهاول ساکنان حضور دلیل به نسبی همگنی از محله اجتماعی بافت نسبی واحدها، فرسودگی
 محله در سکونت سابقه سال 10از  بیش ساکنان درصد 55از  زیرا بیش. استبرخوردار محل

محل،  اهالی صمیمیت ساکنین باشد. اکثرمی ملکی آنها درصد 70  مسکن تصرف نحوه و داشته
 با و باال موارد به توجه اند. بابرشمرده محله نقاط قوت از را و وجود امنیت محل همسایگان خوب

 قوي الذکر فوق هايویژگی دلیل به در محل سکونت انگیزه که گفت باید اهالی خود نظر به توجه

انند. دگذاري دولت در بافت میرا کمبود سرمایهترین مشکل محله باشد. اکثر ساکنین مهممی
ها براي بهبود وضع محله اند در صورتی که از آندرصد سرپرستان خانوار بیان کرده 54همچنین 

آوري هاي جمعنمایند. در ادامه براي تجزیه و تحلیل دادهمشارکت شود. مشارکت می تقاضاي
استفاده شد. جهت انجام آزمون فرضیات  spssشده، از پرسشنامه و آزمون فرضیات از نرم افزار 

متغیرهاي اقتصادي، اعتماد اجتماعی و آگاهی اجتماعی مشخص شد سپس رابطه و تأثیرات این 
غیرهاي مشارکت، با توجه به کیفی بودن اکثر متغیرها با استفاده از تکنیک آماري متغیرها بر مت

هاي صورت دو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش –کی 
هم نادیده گرفتن مردم و نقش بسیار مهم مشارکت و تعامل گرفته بیانگر یک نقطه مشترك، آن

اي که این پژوهش را از تحقیقات باشد. اما نکتههاي فرسوده میاصالح بافت ها در ساماندهی وآن
اعی اجتمسازد در نظر گرفتن تأثیراتی که سایر متغیرهاي سرمایهقبلی تا حدودي متمایز می

(اعتماد و آگاهی اجتماعی) و متغیر بسیار مهم اقتصادي بر میزان مشارکت افراد در ساماندهی و 
از طرفی دیگر میزان مشارکت مردم بستگی   پردازد.در بافت فرسوده دارد، می آفرینی آنهانقش

سطح  -2وضعیت اقتصادي مردم  -1توان به موارد زیر اشاره کرد: به عوامل مختلفی دارد که می
اعتماد اجتماعی  -3آگاهی مردم در زمینۀ بسیاري از مسایل شهري (منجمله فواید مشارکت) 

 بررسیکه به  پژوهش نیامؤسسات و نهادهاي مدیریت شهري. بنابرین  دیگر، بهمردم به هم
دو ارزش  يداراپرداخته است  فرسوده يهابافت یمشارکت مردم در ساماندهعوامل مؤثر بر 

  است: یو عمل ينظر
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ی، سرمایه سامانده نظري اتیادب نییو تب لیتحل ه،یبه تجز ژوهشپ نیا ،يبعد نظراز 
نمودن کمبودها بافت به منظور برطرف یو ضرورت مشارکت مردم در سامانده تیاهماجتماعی، 

  است. پرداختهبخش از شهر وجود دارد  نیکه در ا ییهاییو نارسا
ه و توج نیمشارکت ساکن عوامل مؤثر برپژوهش به نوبه خود با شناخت  نیا ،یاز بعد عمل

 نیکند. همچنیم لیاردب فرسودهفت با یسامانده يهاها کمک به بهبود روشکردن به نقش آن
بافت شود که خود منجر به  يمردم از ارزشمند شتریب یتواند باعث آگاهیپژوهش م نیا جینتا

راهم ها را فآن شتریشود و مشارکت ب فرسودهبافت  یسامانده يراستا درتوجه مردم  ختنیبرانگ
 آورد.

  باشد:نتایج این پژوهش در سه فاز به شرح زیر قابل بررسی می 
فاز اول: بررسی و تحلیل رابطه و تأثیر متغیرهاي اقتصادي بر متغیرهاي مشارکت: نتایج در 

باشد که بین اکثر متغیرهاي اقتصادي با متغیرهاي مشارکت رابطه این مورد بیانگر آن می
اقتصادي مطرح شده (بجز ارزش ملک مسکونی) با میزان معناداري وجود دارد. یعنی متغیرهاي 

و نوع مشارکت، شرایط تجمیع و دیگر متغیرهاي مشارکت رابطه معناداري دارد. اما بین ارزش 
ملک مسکونی و نوع مشارکت رابطه معناداري وجود ندارد یعنی ارزش ملک مسکونی تعیین 

میلیون باشد  300ونیش بیش از کننده نوع مشارکت نیست ممکن است فردي ارزش ملک مسک
میلیون باشد یک نوع مشارکت (مثالً فیزیکی) را  70با فردي که ارزش ملک مسکونیش کمتر از 

فرضیه اول  2انتخاب کنند یا اصالً هیچ کدام مشارکت ننمایند. بنابین با توجه به جدول شماره 
  شود.تأیید می

ي اعتماد اجتماعی بر متغیرهاي مشارکت: سی و تحلیل رابطه و تأثیر متغیرهارفاز دوم: بر
بررسی ارتباط متغیرهاي اعتماد اجتماعی با متغیرهاي مشارکت بیانگر آن است که سرپرستان 

درصد، به نهادهاي محلی مانند فرهنگسراها و مسجد هم بیش  50خانوار به اهالی محل بیش از 
ند عاملی مهم و مؤثر براي فعالیت توادرصد در سطح باال اعتماد دارند طوري که این می 45از 

باشد. بنابرین از یک سو دیگرمیبیشتر اهالی جهت حل کردن مشکالت محله با حضور فعال هم
خانواده، فامیل،  از اعم محله اجتماعی هايتشکل و نهادها به گویانپاسخ اعتماد میزان

 دنهب به پایین اعتماد یگرسوي د باشد. و ازدر حد باالي می محله معتمدین دوستان،همسایگان،
گویان مطرح شده است. که این عدم پاسخ سوي از) شهرداري شهر، شوراي(مدیریت شهري 

تواند عاملی منفی و مانعی باشد براي مشارکت اهالی در صورت حضور این نهادهاي اطمینان می
 ها و اقداماتنامهسري بردولتی در سطح محله باشد. بنابرین این نهادها باید به انجام دادن یک

فرضیه اول  4فوري بتوانند اعتماد مردم را به خود جذب کنند. بنابرین با توجه به جدول شماره 
  تأیید می شود.
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فاز سوم: برسی و تحلیل رابطه و تأثیر متغیرهاي آگاهی اجتماعی بر متغیرهاي مشارکت: 
 متغیرهاي آگاهی اجتماعی بر متغیرهايهاي این فاز هم بیانگر وجود رابطه تأثیرگذار بررسی یافته
باشد. نتایج کلی بیانگر آن است بین تمام متغیرهاي آگاهی اجتماعی و متغیرهاي مشارکت می

درصد  000/0و سطح معناداري  df=16درصد و درجه آزادي  099/0مشارکت با ضریب اطمینان 
درصد و  000/0ح معناداري دو جدول در سط –باشد زیرا مقدار کی رابطه معناداري برقرار می

دو هاي  –دهد که مقدار کی باشد، و نتایج جداول نشان میمی 32برابر با  16درجه آزادي 
فرضیه سوم تأیید می  5باشد. بنابرین با توجه به جدول شماره می 32محاسبه شده بیشتر از 

  شود.
با  ت اجتماعی،مشارک متغیرهاي میان رابطه باالي معناداري پژوهش، نتایج مجموع در

 ، آگاهی اجتماعی و ارزش ملک مسکونی و نوع مشارکت) متغیرهاي اقتصادي  (جز یک مورد
 به تمایل میزان از آمده بدست نتایج به توجه با همچنین دهد.اعتماد اجتماعی را نشان می

 به نسبت بهتري وضعیت در مشارکت به تمایل میزان اگرچه گفت توان می ساکنین، مشارکت

 بافت محدودة درون در را خود پاي جاي است نتوانسته هنوز ولی دارد قرار مشارکت به تمایل عدم

جمله:  از مختلف عوامل به بنا ساکنین هنوز و کند مستحکم اردبیل (محله ججین) شهر فرسودة
 مورد تأثیرگذار متغیرهاي روي بر ریزيبرنامه و تقویت عدم بی اعتمادي به بدنه مدیریت شهري، 

 شهري فرسودة هاي بافت بهسازي و نوسازي مسئلۀ به دودلی و تردید با پژوهش این در مطالعه

  .نگرند می
  
  :پیشنهادات -6

هاي توانمندسازي، ساماندهی بافت در شهروندان مشارکت منظور به بسیاري هايروش تاکنون
 را فراگیر و الزم مقبولیت و مطلوبیت عمل اما در پذیرفته صورت و اداره امور شهرها فرسوده

شهروندان)  مشارکت معضل (عدم این است. دالیل اصلی نشده نهادینه مشارکت فرآیند و اندنداشته
 پا و دست ضوابط وجود خود، زندگی به محل شهروندان خاطر تعلق عدم مانند عواملی به تواندمی

 شهري مدیریت هايفعالیت سازي عدم شفاف شهري، مشکالت با بروکراتیک برخورد دولتی، گیر

 محوري عرضۀ فرهنگ حاکمیت شوراها و بر حاکم ساالري دولت شهروندان، براي شهر شوراهاي و

 سطح در شهروندان واقعی به نیازهاي توجه عدم و دولت و مردم با رابطه در محوري تقاضا جاي به

پیشنهادهاي توان برگردد. جهت برطرف شدن این مشکالت و افزایش مشارکت مردمی می محلی
  زیر را بیان داشت:

درصد  42باشد که بیش از هاي تحقیق بیانگر آن میرویکرد پیشنهادي براي تجمیع ملک: یافته -
توان یین مااند. بنابرهاي دیگر نبودهسرپرستان خانوار حاظر به تجمیع ملک خود با ملک همسایه

حدهاي مسکونی ریزدانه نیستند) نتیجه گرفت که رویکرد تجمیع در این محله (چون بیشتر وا
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باشد. بهترین روش براي بهبود وضع محله و همچنین همانند دیگر شهرهاي ایران جوابگو نمی
نوسازي و ساماندهی واحدهاي فرسوده در این بافت اعطاء کردن وام و تسهیالت دولتی با شرایط 

  باشد.مناسب به ساکنان بافت می
 یکی عنوان به را اعتماد شناسان مسئولین: جامعه و مردم بین اعتماد احساس افزایش و ایجاد -

 میان اعتماد دهند. بدون می قرار تأکید بسیار مورد جامعه در اجتماعی هايسرمایه مهمترین از

- هزینۀ صرف علیرغم شهري هايطرح و هابرنامه از بسیاري مسئولین، و مردم یکدیگر) و مردم (با
 ممکن بلکه کرد، نخواهد باز شهر از ايگره تنها نه و ماند خواهد استفاده بال و عقیم هنگفت، هاي

نماید.  عمل عموم اذهان در شهري مدیریت تضعیف چهره جهت در مخرب عاملی عنوان است به
نتایج تحقیق هم بیانگر اعتماد پایین افراد ساکن در محله ججین به بدنه مدیریت شهري (شوراي 

 تدریج دامنبه که است ايضربه عمومی اعتماد کاهش رو این د است. ازباشمی  شهر و شهرداري)

 بود. خواهد ناپذیرجبران آن آثار بلندمدت در و گرفته را شهرداري جمله از مختلف هايسازمان

 کاهش این زیرا دارد. طوالنی مدت و میان مدت برنامه یک به نیاز آن و ارتقاي اعتماد برگرداندن

 قابل عقیدتی و فرهنگی اقدامات و زمان با گذشت صرفاً  و شده ایجاد دراز سالیان طی در اعتماد

 واگذاري مردم، مسئوالن با صداقت جامعه، در سازيفرهنگ و تبلیغات است. گسترش بازگشت

 و مردم بین در پاسخگویی و پرسشگري روحیه ایجاد نهاد، مردم نهادهاي گسترش و مردم به امور
 تواندمی افراد بین اعتماد و ارتباطات گسترش خصوص در اسالمی غنی فرهنگ مسئوالن، ترویج

 این کاهش توان جهترا برگرداند. اما مهمترین راهکاري که می رفته دست از اعتماد حدي تا

 هايانجمن و افزایش اعتماد بین مردم و نهادهاي مدیریت شهري پیشنهاد کرد: تشکیل مشکالت

 مدیریت توسط آنها از کامل روانی و مالی حمایت و محلی مردم توسط محله یاري تقویت و محلی

 طرح خصوص در شهر مختلف هايسازمان با جلسات است. همچنین برگزاري مردم خود و شهري

  حل مناسبی جهت انجام این کار باشد.راه  تواندآن سازمان نیز می به مرتبط مردم مشکالت
شهروندان:  مطلوب و مؤثر هايمداخله در مهارت نیز و جامعه عمومی آگاهی سطح افزایش -

 عنوان به نه دیگر و شده مطلع خود هاي شهرونديمسئولیت و حقوق از طریق بدین شهروندان
 دیگر علت سوي کرد. اززندگی خواهند شهر در فعال عملگرایان عنوان به بلکه منفعل اعضاء

 شهري مدیریت خدمات از آگاهی در ضعف ار ناشی شهروندان هايبدبینی و از انتقادها بسیاري
شد. مهمترین طریق پیشنهادي برطرف خواهد مشکل این زیادي حدود تا مشارکت با که است

 اساسی نقش میان این باشد که دررسانی می اطالع و سازي براي افزایش آگاهی مردم فرهنگ
 ائزح سیما و صدا بویژه گروهی هايتوسط رسانه رسانی اطالع و سازي فرهنگ و فرهنگی اقدامات
 ،رسانی اطالع و فرسوده هايبافت به مشکالت پرداختن و بررسی با سیما و صدا. است اهمیت

 همم مسایل از یکی شانفرسوده هايبافت کنند احیاي حس تا برهاند ناآگاهی از را مردم تواندمی
 نیز اعطایی تسهیالت و نوسازي در خصوص امتیازات همچنین. هاستآن اجتناب قابل غیر و
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 مصوبات خصوص در مردم به هارسانه توسط رسانی اطالع .شود رسانی اطالع هارسانه توسط
 تنداش حضور اینکه و مردم توسط نوسازي امتیازهاي و تسهیالت و جزئیات قانون و شهر شوراي

 هتج تسهیالت این از استفاده با شود می محسوب امتیاز و فرصت یک براي آنها هابافت این در
 ایلمس با بشناسند، بهتر را خود شهر شهروندان، هرچه لذا. نماید اقدام خود مکان زندگی نوسازي

  .کرد خواهند بهتر رفتار آن
شهري و مسایل  مدیریت در مردم مشارکت جایگاه ارتقاء توان بیان داشت جهتدر کل می

 داد.قرار  بررسی مورد خرد و کالن سطوح دو را در راهکارها بایستی قطع طور به هاي فرسودهبافت
 رداريشه شوراي از آن ارتقاء و شهر شوراي قانونی جایگاه تقویت کالن، سطوح در نکته ترینمهم

. باشدمی      شهر توسعه مدیریت در دخیل هايگروه و هاو سازمان نهادها همه شوراي به
 آگاهی میزان براي افزایش...  و هاروزنامه شنیداري، و دیداري هاي رسانه از استفاده همچنین

 تواندمی امور اداره در شهروندان مشارکت ضرورت و اهمیت خصوص در شهري مدیران و مردم
 براي شدن قائل ارزش به شهري مدیران الزام و اعتقاد نیز، خرد سطوح در .باشد موثر گامی

 شهري انمدیر اتفاق به قریب اکثریت در که متأسفانه است کلیدي اينکته شهروندان هايدیدگاه
 ريشعا باشد، مشارکتیمی شهري مدیران مدنظر که آنچه عمدتاً و باشدنمی صادق چیزي چنین

 ایجاد شهري مدیران در اعتقادي چنین که زمانی تا. واقعی مشارکتی نه و باشد محدود شاید و
 مسئله به موضوع طرف دو هر و گرفت نخواهد شکل شهري مدیر و میان شهروند اعتمادي نشود،

 و ابزارها طریق از توانمی اعتماد، و ایجاد اعتقاد دنبال به. داشتخواهند ابزاري نگاهی مشارکت
 از واهیخنظر چون ابزارهایی. نمود کمک مشارکت فرایند بهبود به قانونی و تشویقی هاي فعالیت

 مشارکت محوریت با هایینمایشگاه      ایجاد شهري، هايبرنامه و هاطرح مورد در شهروندان
-فعالیت توسعه براي پرورش و آموزش با شهري مدیریت همکاري شهري، مدیریت در شهروندان

 نوجوانی، و کودکی از سنین مدیریت شهري در شهروند مشارکت خصوص در فرهنگی هاي
 ساالنه يهافعالیت سازيشفاف تلفن، اینترنت و مانند جدید رسانیاطالع هايسیستم از استفاده

 شهروندان میان مستقیم هايارتباط برقراري مالی، عمرانی، مختلف هايحوزه در مدیریت شهري
  شهري. مدیریت حوزه در فعال نهاد هاي مردمتشکل توسعه و تشویق شهري، مدیران و
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  :منابع 
 ایران، روستایی جامعه بر تأکید با )، توسعه روستایی1383مصطفی، غفاري، غالمرضا ( ازکیا، -

 نی، تهران. نشر
 اجتماعی سرمایه ارتقاي )، راهکارهاي1391( امیرانتخابی، شهرود امیري صالحی، سیدرضا، -

دوم،  و راهبرد، سال بیست نظام، فصلنامه ساله بیست انداز چشم سند به توجه کشور با در
 .61-84، 66شماره 

 شهري آمد ناکار و فرسوده هايبراي بافت طراحی و ریزي)، برنامه1386محمدجعفر ( جمال، -
 . 81 شماره هشتم، سال ها، شهرداري ماهنامه مشارکت مردم، بر تمرکز با

 جستارهاي مجله شهري، ساز مشکل و فرسوده هايبافت )،1382حسین ( محمد جهانشاهی، -
 .1382 بهار ،4 شماره شهرسازي،

 تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت. ). مقدمه اي بر روش1390حافظ نیا، محمدرضا، ( -
فرایند  با شهري هايبافت در اجتماعی سرمایه کارکرد )، ارزیابی1393دویران، اسماعیل ( -

 سال شهري، ریزيبرنامه مطالعات زنجان)، فصلنامه موردي: شهر (نمونه مراتب سلسله تحلیل
 .55 -75،  1392سوم، پاییز  ي شماره اول،

)، طرح جامع شهر اردبیل، مهندسین مشاور 1386شهرسازي استان اردبیل، (سازمان مسکن و  -
 طرح و کاوش با همکاري مهندسین مشاور شهرسازي، معماري و گردشگري پارسوماش.

 )،  کوچک زیباست، ترجمه علی رامین، انتشارات سروش.1365شوماخر، اي، اف، ( -
 فرسوده هاي بافت نوسازي هاي استسی و راهبردها به نو )، نگاهی1387( علی رضا، عندلیب، -

 ري پور، تهران.آذرخش. نشر تهران، شهر
 نامه تولیدي، هايتشکل در آن نقش و اجتماعی سرمایه )، 1384احمد، ( سید فیروزآبادي، -

 تهران. نشرآگاه، ایران، شناسی انجمن جامعه
دستیابی به توسعه پایدار )، 1391کاظمیان، غالم رضا، قربانی زاده، وجه اهللا، شفیعا، سعید، ( -

محلی از طریق ظرفیت اجتماعی ساکنان و فعاالن اقتصادي محله غیر رسمی مزالعه موردي : 
 .10 -1، 91محله شمیران نو، فصلنامه مطالعات شهري، شماره چهارم، پاییز 

ریزي مرمت بافت )،  فنون تجارب برنامه1384آبادي، حسین، پوراحمد، احمد، (کالنتري خلیل -
 هاد دانشگاهی، تهران.ج انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ،اریخی شهرهات

 6اجتماعات اسکان غیر رسمی؛ نمونه منطقه )،  ساماندهی1385کمانرودي، موسی، ( -
 .59-51,43شهرداري تهران، فصلنامه آبادي، شماره 

 ، انتشارات حامی، تهران.SPSS15.0)،  آموزش تحلیلی نرم افزار 1387گلدسته، اکبر، ( -
،   برآورد سرمایه اجتماعی در 1390محمدي، حسین، تعالی مقدم، آزاده، بستام، مرتضی،  -

مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقاء آن در راستاي وظایف شهرداري: 
 .237 -258. 1390فصلنامه مدیریت شهري، بهار و تابستان 
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)،  طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده 1390فت و معماري، (مهندسین مشاور طراحان با -
 .2شهر اردبیل خالصه گزارش مطالعاتی سطح 

)،  برنامه ریزي استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی 1389نسترن، مهین، هوشمن فر، سپیده، ( -
از بافت فرسوده شهري، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره سه ، بهار 
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