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چکیده
بافتهای فرسوده و ناکارآمد در معرض آسیب جدی هستند و نهتنها برای خود و ساکنینشان ،بلکه برای بافتهای اطراف

نیز میتوانند تهدید محسوب شوند .از همینرو ،رسیدگی و حل معضالت اساسی این بافتها از جمله اقدامات ضروری
بهسازی بافتهای فرسوده شهری است .شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت و عدم مشارکت شهروندان ،در پیشناخت
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آنها بهدست میآید؛ بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر

مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری در محلهی عودالجان ،واقع در منطقهی  12شهرداری
تهران است .این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه است .جامعهی آماري پژوهش 100 ،خانوار

ساکن در محلهی عودالجان بوده است .براي توصیف دادهها از آمارههای میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
تحلیل دادهها به کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس .با آزمونهاي تی تک نمونهای و همبستگی پیرسون انجام گرفته

است .یافتههای پژوهش نشاندهندهی مثبت بودن نگرش ساکنان به مشارکت و میل به ماندگاری آنها در صورت بهبود

وضعیت است .شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بر تمایل به مشارکت ساکنین تأثیرگذار است .تحقق مشارکت

شهروندان در امر بهسازی بافتهای فرسوده ،افزایش رضایت ساکنان ،حفظ خاطرهی جمعی و هویت محلهای و پایداری
اجتماعی محله را در پی خواهد داشت.

کلید واژگان :بافت فرسوده ،مشارکت ،نوسازی ،بهسازی ،محلهی عودالجان.
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 -1مقدمه
رشد بیرویه و شتابان شهرها ،مشکالت و نارساییهای شهری زیادی را در پی داشته ،به نحویکه تمامی جنبههای
شهرنشینی را تحت تأثیر خود قرار داده و گاهی زندگی شهری را مختل کرده است (حبیبی ،پوراحمد و مشكيني،۱۳۸۶ ،
 .)۱۶یکی از این مشکالت وجود بافتهای فرسوده در شهرها و مسائل اقتصادی-اجتماعی ،کالبدی-فیزیکی ،زیستمحیطی
و امنیتی ناشی از آن است که منجر به ناپایداری در بسیاری از شهرها شده است (سلمانی مقدم ،امير احمدي و كاويان،
 .)۱۳۰ ،۱۳۹۵مشکالت و محدودیتهایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت ،وجود عناصر ناهمخوان شهری ،کمبود سرانهی
برخی کاربریها مانند فضاهای فراغتی ،فرهنگی و پارکینگ ،فقدان سلسلهمراتب مناسب در شبکهی ارتباطی و عدم امکان
نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک ،کاربریهای ناسازگار و جاذب ترافیک ،وجود فضاهای بیدفاع و رها شده ،کمبود
فضاهای عمومی مناسب جهت شکلگیری تعامالت اجتماعی ،اختالل و نابسامانی در نظام کاربری زمین ،برخی آلودگیهای
زیستمحیطی ،قرارگیری برخی از بخشهای بافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسایی ساختوساز در آن ،خروج تدریجی
سرمایه و فعالیت و جایگزینی کارکرد سکونتی با کیفیت بسیار نازل ،موجب کاهش اهمیت و ارزش بافت قدیمی و هویتساز
شهرها شده است (پوراحمد و همکاران .)۷۵ ،۱۳۸۹ ،در مقابل بافتهای فرسوده از ظرفیت و قابلیتهای نهان بسیاری
برخوردارند که اگر به فعلیت برسند میتوانند در فرآیند توسعهي شهر بهعنوان نیروی محرک استفاده شود (معتمدی مهر،
حسنپور و رضايي.)۱۰ ،۱۳۹۳ ،
با وجود قدمت مشارکت در میان جوامع انسانی و عمل به آن ،واژههای مشارکت و مشارکتی برای اولین بار در اواخر دههی
 ۱۹۵۰مطرح شد ،علت توجه روزافزون به رویکردهای مشارکتی توسعه از دههی  ۱۹۷۰به بعد را میتوان در کاستیهای
موجود ،در رهیافتهای بهکار رفتهي قبلی در زمینهی توسعه و پیامدهای منفی آن جستجو نمود (عابدی سروستانی،۱۳۸۵ ،
 .)۱۳۸امروزه مشارکت در اشکال اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی روانی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته ،زیرا اگر
مشارکت به معنای رشد تواناییهای اساسی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی
تصمیمگیری و عمل به نحوی سنجیده و از روی فکر در نظر گرفته شود (حامد مقدم )۸۰ ،۱۳۷۳ ،وسیلهای خواهد بود تا
مردم به کمک آن و بدون اتکای جدی به نهادهای رسمی بتوانند بر مشکالت خود فائق آیند ،یعنی خوداتکا شوند و نیازهای
اساسی خود را رفع کنند (پاپلی یزدی .)۹۸ ،۱۳۸۱ ،مشارکت شهروندان در طرحهای نوسازی شهری میتواند در تأمین منابع
اقتصادی ،کاهش هزینهي خدمات ،افزایش انسجام اجتماعی ،کاهش آسیبها و تنشهای ناشی از زندگی شهری و رضایت
شهروندان مؤثر باشد (فرهادیان و همکاران.)۲۳ ،۱۳۹۳ ،
به این دلیل در این پژوهش مشارکت شهروندان مورد توجه قرار گرفته که با ارتقای منزلت اجتماعی شهروندان محلهی
عودالجان در منطقهی  ۱۲شهرداری تهران از طریق مشارکت ساکنین این ناحیه در برنامههای ساماندهی محیط زندگی
آنها میتوان به تقویت حس مسئولیتپذیری ،تعلق به مکان ،همبستگی ،خودباوری و اعتمادبهنفس آنها کمک نمود و
نهایت ًا به چرخهای از مشارکت و پایداری اجتماعی که زیربنای تحقق ساير ابعاد توسعهي بهسازی و نوسازی شهری است،
دست یافت (حبیبی و همکاران .)۲۲ ،1386 ،با این توضیحات ،در این پژوهش ابتدا به بررسی پیشینهی پژوهش و مطالعات
کتابخانهای پیرامون امر مشارکت در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده پرداخته میشود ،سپس دادههای منتج از نگرش
ساکنان به مشارکت ،تأثیر درآمد بر میزان مشارکت و تأثیر میزان تحصیالت و اشتغال بر مشارکت شهروندان در امر نوسازی
و بهسازی بافتهای فرسوده به کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس .تحلیل میشوند و در نهایت برخی از راهکارهای
مربوطه ارائه میشوند.
 -1-1پیشینهی تحقیق
پوراحمد و شماعی ( )۱۳۸۰توسعهی فيزيكي شهر يزد و تأثیر آن بر ساختار جمعيت بافت قديم شهر را بررسی کرده
است .هدف از این پژوهش ،بررسی و تحلیل اثرات توسعهی فیزیکی ناموزون یا نامتعادل شهر يزد بر بافت قدیم و ارائهی
راهکارهای مناسب در راستای توسعهی پایدار متعادل شهری است .سید بکایی ( )۱۳۸۳در پژوهشی با عنوان «شهرسازی
با توان شناخت و تحلیل نقش عنصر مشارکت مردمی در روند بهسازی بافتهای فرسوده شهری» با نمونهی موردی محور
بینالنهرین شیراز ،در پی دستیابی به اهداف توسعه و بهسازی پایدار بافتهای فرسوده شهری بوده و به باور او رهیافتهای

| 76

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

«مشارکت جويانه» و «مردمی» میتواند تا حد فراوانی کاستیها را در زمینهی مذكور جبران و اهداف برنامههای توسعه
را سهلالوصول نمايد .زیاری و همکاران ( )۱۳۸۸در پژوهشی با عنوان «بررسی و ارزیابی سیاستهای بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده شهری نمونهی موردی شهر یزد» ،به بررسی و ارزیابی سیاستهای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر
یزد پرداخته است .محالت قدیمی شهر یزد نظیر دیگر بافتهای قدیمی ،نیازمند به حرکتی کنترلشده در جهت ادامه زندگی
خود هستند .این حرکت در قالب یک الگوی بهسازی و نوسازی با در نظر گرفتن مشکالتی از قبیل رشد منفی جمعیت در
این محالت ،نداشتن دسترسیهای درون محلهای الزم ،گسترش روز افزون فضاهای مخروبه و متروکه ،نبود تسهیالت مورد
نیاز فضاهای مسیر و امکانات ورزشی و درمانی مطرح میشود.
آقا صفری و همکاران ( )۱۳۸۹به بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محلهی شهید خوب بخت (تهران) پرداختهاند.
هدف ،ارائهی راهبردهای بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده این محله بوده که نتایج بهدستآمده بیانگر این مطلب است که
نقش عوامل بیرونی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این محله ،بیشتر و قویتر از نقش عوامل موجود در درون محلهی
مذکور است .اسدیان و سیاحی ( )۱۳۹۰پژوهشی با عنوان «نقش الگوی مشارکت مردمی در بهسازی بافتهای فرسوده
شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی مطالعهی موردی :محلهی عامری اهواز» انجام دادهاند .در این پژوهش به
وضعیت ابنیه و مساکن بافت از نظر کمی و کیفی پرداخته میشود و اینکه آیا وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ساکنین
در فرسودگی بافت محله مؤثر بوده است؟ فرآیند مشارکت مردمی در امر نوسازی و بهسازی به چه صورت مؤثر است .داوودپور
و نیکنيا ( )۱۳۹۰پژوهشی با عنوان «بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی بهسوی دستیابی به ابعاد کالبدی
توسعه پایدار شهری (مطالعهی موردی :بافت فرسوده کوی سجادیه)» انجام دادهاند .در این پژوهش ،با بررسی ویژگیهای
اقتصادی ،اجتماعی ،تقابلی و زیستمحیطی محدودهی مورد مطالعه و مصاحبه با ساکنین محلهی مورد نظر ،مشکالت و
معضالت کلیدی با  ۳۹درصد بیشترین ،بستر نارضایتی ساکنین را فراهم ساخته است .صالح و همکاران ( )1391در پژوهشی
پیمایشی در پی بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی با مشارکت مالکان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری بودهاند .نتایج
نشان داد ،هر چه اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،حساسیت نسبت به سرنوشت کشور و میزان
تحصیالت مالکان افزایش یابد ،مشارکت مالکان و ساکنان برای نوسازی بافت فرسوده افزایش مییابد .فرهادیان و همکاران
( )۱۳۹۳پژوهشی با عنوان «بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری با استفاده از مدل تحليلي سوات ،نمونهی موردی:
قلعهی وکیلآباد» انجام دادهاند .هدف از این پژوهش ،ارائهی راهبردهای بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده قلعهی گلآباد
مشهد بوده و نتایج بهدستآمده استراتژیهای مختلف جهت حداکثر کردن قوتها و فرصتها و حداقل کردن ضعفها و
تهدیدها ارائه داده است .قاسمي ،قاسمي سياني و حيدري ( )۱۳۹۴در مقالهی«عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی
و بهسازی بافت فرسوده» ،به این نتیجه رسیدهاند که میزان و شدت تأثیر عوامل فردی بر مشارکت بیشتر از عوامل ساختاری،
نهادی و سازمانی است .پوالدساز و اخوان ورنوسفادرانی ( )1394با بررسی ابعاد اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندسازی بافت
فرسوده ،عواملی چون حس تعلق به مکان ،انگیزه مشارکت ،تصویر ذهنی مناسب از محله و برخوردهای اجتماعی از محله
را در ایجاد فضایی پایدار در بعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر میدانند .محمدی و محمدی ( )1396در پژوهش «بررسی میزان
سرمایهی اجتماعی جهت نوسازی بافت فرسوده شهر زنجان» ،نشان دادند ساکنان بافت فرسوده شهر زنجان دارای میزان
سرمایهی اجتماعی بیشتری از حد متوسط هستند .بین سرمایهی اجتماعی ،با نوسازی بافت فرسوده شهری رابطهی معناداری
وجود دارد که نشاندهندهی لزوم برنامهریزی در این حیطه است .عابدی ( )1399در مقالهای با عنوان «ابزارهای تأمین
مالی و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در بهسازی محیطی شهر سبز در ایران» به این موضوع اشاره کرد که ساختار تأمین
مالی استفاده شده براى پروژهی نوسازی ممکن است برای یک شهر و یا یک منطقه بهدلیل قوانین و شرایط خاص آن مؤثر
نباشد ،در مقابل ممکن است بهطور مؤثرى در مناطق دیگر قابل استفاده باشد .جهانگیر ،مومني و موسوي رينه ( )1400چند
شاخصهی راهکارهای تقویت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی را بر اساس الگووارهی توسعهی
پایدار رتبهبندی کردهاند .نتایج حاکی از آن بود كه مهمترین شاخص ،حفاظت از منابع طبیعی بوده و استفاده از ظرفیتهای
شبکههای اجتماعی مطلوبترین گزینه است .فرآیند تصمیمگیری بهخوبی صورت گرفته و این رویکرد برای مسائل مدیریتی
حفاظتی دیگر در شاخههای مختلف عمران و معماری قابل تعمیم است.
و
ِ
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کوپنجان و انسریک )2009( 1به تأثیر عوامل اجتماعی-فرهنگی بر کیفیت و تأثیر میزان رضایت از خدمات بر متغیر تعلق
مکانی پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل محیطی ،سطح رضایت از خدمات و کیفیت ،در میزان تعلق
مکانی افراد تأثیرگذار بوده است .پیرر )2015( 2نوسازی بافت فرسوده را از منظر اجتماعی و فرهنگی در اولویت میداند و با
بررسی طرحهای نوسازی صورت گرفته در بافتهای فرسوده ،به فواید ارزشمند حاصل از سیاستهای نوسازی بافت فرسوده
شهری میپردازد .ایکداوبواس )2018( 3در پژوهش «شبکهی گفتوگوی اجتماعی و نتیجهی آن بر نوسازی بافت فرسوده»،
تأثیر سرمایهی اجتماعی -فرهنگی بر مشارکت را ارزیابی کردهاند .ضمن گفتوگو با کسانی که دارای نظرات متضاد پیرامون
موضوع مشارکت در نوسازی هستند ،نتایج خود را بر وجود ارتباط مثبت میان سرمایهی اجتماعی -فرهنگی و مشارکت در
بافت فرسوده بیان نمودهاند .آکدو 4و همکاران ( )2019به تحلیل رابطهی فضایی بین احساس مکان ،سرمایهی اجتماعی و
مشارکت مدنی پرداختهاند .نتایج این پژوهش ،بیانگر وجود رابطهی معناداری بین احساس مکان با سرمایهی اجتماعی است
که مشارکت شهروندان نیز تأثیر قابل توجهی در آن دارد.
بر این اساس ،نوآوری و تأکید اصلی این پژوهش ،بر عالقهی ساکنان بافتهای فرسوده (مورد پژوهی :محلهی عودالجان)
در احیاء مکان زندگیشان و عالقهی آنها به مشارکت در طرحهای بهسازی و نوسازی است .در پژوهشهای پیشین و در
طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده از مهاجرت ساکنان ،بهدلیل بیمیلی آنها به ماندن ،از بیهویتی و عدم حس مکان در
این بافتها و عدم همکاری ساکنان در طرحها یاد شده است .براساس نتایج هم مشخص شد که در صورت باال رفتن سواد،
تحصیالت و آگاهی افراد ،افزایش میزان درآمد و اشتغالزایی ،با تقویت نهادهای محلی ،میتوان نقش مشارکت شهروندان
را در احیاء محلهی چندین برابر نمود .چراکه ساکنان بافتهای فرسوده تمایل خود را به مشارکت در طرح معضالت و راه
رهایی از مشکالت کنونی نشان میدهند و به محله خود حس تعلق دارند.
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 -2مبانی نظری
در این بخش مفاهیم اولیهی پژوهش معرفی میشود .ابتدا به تعریف بافت فرسوده و اهمیت این نوع بافتها پرداخته
شده و اصول سازماندهی بافت فرسوده بیان گردیده است .در راستای برونرفت از معضالت این بافتها ،مشارکت مردمی
بهعنوان رویکردی متأخر در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده مورد تأکید قرار گرفته است .بحث مشارکت بهعنوان حلقهی
ارتباطدهندهی بخش مردمی و بخش دولتی ،با تأکید بر طراحی از پایین به باال میتواند پاسخگوی نیاز بافت فرسوده و
راهنمای طرحهای احیاء و بهسازی صحیح و انعطافپذیر برای این بافتها باشد.
 -1-2بافت فرسوده
بافت قديم شهرها بستر بسیار نیرومندی برای اتصال فرد به سابقهی فرهنگي است که در پرتو آن هر فرد میتواند مفهومي
از هويت اجتماعي کسب کند و به اين طريق میتوان به مشارکت افراد در يک تالش سازمانیافته برای حصول به زندگي
اجتماعي بهتر و غنیتر که معنای حقیقي پیشرفت اجتماعي است ،امید داشت .با اين ویژگیها است که امروزه اين مناطق
عليرغم فرسودگي شديد و بیشازحد همچنان ،بخش مرکزی اغلب شهرها را تشکیل میدهد (حبیبي و مقصودی.)۴ ،۱۳۸۴ ،
 -1-1-2تعریف بافت فرسوده
بهطورکلی ،فرسودگي ،ناکارآمدی و کاهش کارايي يک بافت نسبت به کارآمدی ساير بافتهای شهری است .فرسودگي بافت
و عناصر دروني آن به سبب فقدان برنامهی توسعه و نظارت فني بر شکلگیری آن بافت بهوجود میآید .پیامد فرسودگي
بافت که در نهایت به از بین رفتن منزلت آن در اذهان شهروندان منجر میشود ،در اشکال گوناگون از جمله کاهش و يا
فقدان شرايط زيستپذيری و ايمني و نیز نابسامانیهای کالبدی ،اجتماعي ،اقتصادی و تأسیساتي قابل دريافت و شناسايي
است (وزارت مسکن و شهرسازی .)۷ ،۱۳۸۴ ،هر بافت شهری متشکل از دو بخش عمده است -۱ :کالبد (فرم) و  -۲کارکرد
(نقش) .در این میان بخشهایی از بافتهای شهری که کیفیتهای کالبدی و کارکردی آنها کاهشیافته و مختل شده،
بافت فرسوده نامیده میشوند .هر گاه فعالیتها و کاربریها ،پاسخگوی نیازها باشند ولي کالبد آسیب دیده باشد و يا نظام
فعالیتها بههمریخته ،کاربریها مختل شود ولي کالبد حفظ شده باشد ،فرسودگي نسبي است و اگر هر دو نوع فرسودگي
حادث شود ،فرسودگي کامل است .همچنین هر يک از اين زير طبقات نیازمند بهکارگیری الگوی خاصي از نوسازی
(فرسودگي کامل) تا بهسازی (فرسودگي نسبي) هستند (داوودپور و نیکنیا.)۱۴ ،۱۳۹۰ ،

در دنیای انديشهپردازی در مورد مداخله در بافتها و فضاهای کهن شهری ،دو گرايش و ديدگاه عمده وجود دارد :کارکردگرايي
و فرهنگگرایی .در ديدگاه کارکردگرايي اولويت با مقوالت اقتصادی بوده و محتوای فرهنگي از جايگاه مناسبي برخوردار
نیست .در ديدگاه فرهنگگرايي برعکس ،شرايط و ارزشهای فرهنگي عامل غالب در شکلدهی فضا تلقي میشوند.
ارزشگذاری بیش از حد به گذشته از مشخصات بارز اين تفکر است .ديدگاه کارکردگرايي ،فضاهای شهری کهن را از ديد
مصرفي نگريسته ،پس به دگرگوني آن اعتقاد دارد .درحالیکه ديدگاه فرهنگگرا به اين فضاها به ديد موزه مینگرد و از این
رو امر به حفاظت میکند ( .)Trancik, 1981, 11بافتهای فرسوده ،عمدت ًا بخشهایی از شهر هستند که از چرخهی تکاملي
حیات آن جدا شده و به شکل کانون مشکالت و نارساییها درآمدهاند .ازآنجاکه نیروهای متحولساز درون اين بافتها ،قدرت
و سرعت الزم برای همگام کردن خود با ساير بخشهای شهر را دارا نبودهاند؛ لذا حرکتي واپسگرا در پیشگرفته و روزبهروز
از گردونهی توسعهی پويای شهر دور میشوند .بهمنظور جلوگیری از روند گسترش و شکلگیری اين بافتها و در جهت
کاستن از مشکالت وضع موجود در اين مکانها ،بايد ابتدا به شناخت وضع موجود اين بافتها اقدام کرد و اين امر محقق
نمیگردد ،مگر آنکه به بررسي و شناخت بیشتر اين محالت پرداخته شود .همچنین جهت نوسازی و بهسازی در بافتهای
فرسوده بايد میزان دخالت عوامل داخلي و خارجي و نقش ترجمانها و دستگاههای ذیربط در اين بافتها مشخص گردد.
اینگونه پژوهشها میتواند با بررسي محیط و میزان تأثیرگذاری هر يک از عوامل به ویژگیهای خاص بافت فرسوده مورد
مطالعه پي برده و روشهای مناسبي جهت بهبود وضعیت و رفع مشکالت اين بافتها ارائه کرد (فرهاديان و همکاران،
.)۱۰۱ ،۱۳۹۳

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

 -2-1-2اهمیت پرداختن به بافتهای فرسوده
نواحي کهن شهری که در زمان شکلگیری ،فضايي پاسخگو به سلسلهمراتب نیازهای ساکنان خود بودهاند در پي تحوالت
فنشناختي و تغییر در نیازهای زيستي ،اجتماعي و اقتصادی اکنون فاقد عملکرد قوی هستند .اين نواحي زماني محل و کانون
ثروت و قدرت شهرها بودند ،ولي در شرايط کنوني (در اکثر شهرها) از حیث برخورداری از زیرساختها و خدمات شهری
ضعیف و از حیث کالبدی نابسامان هستند (بوچاني .)۵۹ ،۱۳۸۳ ،از این رو در یازدهمین هدف کالن در سند توسعهی پایدار
پسا  ،2015بر «ساختن شهرها و سکونتگاههای انسانی فراگیر ،ایمن ،تابآور و پایدار تا سال  »2030تمرکز شده که از هفت
هدف اختصاصی آن ،در اهداف اول و سوم بر «اطمینان از دسترسی همه به مسکن مناسب ،ایمن و مقرونبهصرفه و خدمات
پایه و بهبود محلههای فقیرنشین» و «افزایش شهرنشینی جامع و پایدار و ظرفیتسازي براي برنامهریزی ،مدیریت یکپارچه
و پایدار و مشارکتی سکونتگاههای انساني در تمامی کشورها» تأکید میشود ( )UN, 2017که نشان از ضرورت توجه به
سکونتگاهها بهویژه بافتهای فرسوده است.
بافت فرسودهی شهری بهدلیل فرسودگي کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسي سواره ،تأسیسات ،خدمات و
زیرساختهای شهری آسیبپذیر بوده و از ارزش مکاني ،محیطي و اقتصادی نازلي برخوردار هستند .بافت فرسوده شهری در
فرآيند زماني طوالني شکلگرفته و تکوين يافته و امروزه در محاصرهی فناوری عصر حاضر توسعهی شهری جديد ،گرفتار
شده است (جهانشاهي .)۲۲ ،۱۳۸۲ ،اگرچه اين بافت در گذشته بهمقتضای زمان دارای عملکردهای منطقي و سلسلهمراتبي
بوده ،ولي امروزه از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهايي شده و آنگونه که باید و شاید نمیتواند جوابگوی نیاز
ساکنین خود باشد .زندگي در چنین مکانهایی با افسردگي ،اغتشاش ،هرجومرج و فقدان مشارکت اجتماعي همراه است و در
یک کالم زندگي سالم شهری در اين بافت فرسوده جريان ندارد .بر اين اساس يکي از ضرورتهای مهم شهر و شهرنشیني
عصر حاضر بهسازی و بازسازی اين بافتهای شهری است (اکبرپور سراسكانرود ،پوراحمد و عابديني.)1389 ،
مطالعه و احیای مراکز تاريخي شهرها و بهعبارتي بهسازی بافتهای قديمي که نیاز جدی و ملموس به آن ،امروزه آن را
بهعنوان امری مختوم ،مورد توجه عالقهمندان و مسئوالن قرار داده است ،معلول برداشتهای متفاوت حداقل در سه قرن اخیر
در خصوص بینش ،فرهنگ ،سنت ،هنر و معماری و در یککالم شیوهی زندگي است .طي قرن اخیر شیوهی زندگي ايراني
دچار تغییرات بنیادی و دگرگونیهای اصولي شده ،به گونهايي که امروزه کمتر اثری از سابقهی طوالني فرهنگ و تمدن غني
در گذشته در آن به چشم میخورد (دستمالچیان .)۴۷۹ ،۱۳۷۴ ،مطالعات گوناگون در نواحي کهن و قديمي شهرها در ايران
نشان میدهد که نحوهی برخورد با اين نواحي عمدت ًا مبتني بر حفظ و مرمت تک بناهای با ارزش بوده و کمتر به برنامهریزی
مشخص برای باز زندهسازی و بازگرداندن زندگي اجتماعي اقتصادی و فرهنگي اين نواحي انديشه شده است (بوچاني،1383 ،
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 .)59تنزل و فرسودگي و پايان عمر بناها و واحدهای ساختماني به لحاظ فیزيکي (استهالک) پدیدهای طبیعي و غیر قابل
اجتناب است .بنابراين تالش برای انتخاب الگو يا استراتژیهایی که بتواند جريان زندگي را در اين منطق دائمي کند ،ضروری
است .چنین الگوهايي بايد دارای منشأ محلي و بومي و مبتني بر مشارکت مردم بوده ،يعني درونزا و پايدار باشند .همچنین
همگامي با گذر زمان را داشته و در عین حال «میراث باستاني» را حفاظت و مسائل اقتصادی اجتماعي ساکنان را مد نظر
قرار دهند .بنابراين تجديد حیات مراکز شهری بايد دارای «اقتصاد پايدارتر از نظر فرهنگي» بوده و از ایدهی توسعهی پايدار و
برنامهریزی میراثي تغذيه کنند (رهنما.)55 ،۱۳۸۸ ،
 -3-1-2اصول سازماندهی بافت فرسوده
بهطورکلی میتوان گفت فرسودگی ،یکی از مهمترین مسائل بافتهای شهری است که سبب بیسازمانی و از دست رفتن
تعادل و تناسب توده و فضا میشود .بافتهای فرسوده ،اغلب ویژگیها و ساختار خاص جمعیتی ،فرهنگی و کالبدی را
دارند که با اتخاذ تدابیر مناسب بهمنظور پیشگیری از خطرها و آسیبهای احتمالی ،نقش مثبتی در بقای فضای شهری
بازی میکنند .افزایش امنیت ،قدرت و استحکام این بافتها سبب افزایش دوام و یکپارچگی فضای شهر میشود .رویکرد
ساماندهی بافتهای فرسوده بر این اصول استوار است« :از روش تخریب کامل و نوسازی این محلهها بهطور جدی خودداری
شود و روش مرمت شهری و تجدید حیات و باز زندهسازی بهکار گرفته شود»؛ «ساختار عمومی محلهها بهمنظور حفظ
الیههای آشکار و پنهان خاطرهی شهروندان که در گذرها ،نشانهها ،مکانها و فضاها دوام یافته حفظ شود»؛ «با ایجاد
فضاهای عمومی هم پیوند (خیابانها ،میدانها ،پارکها و فضاهای سبز و باز) تباین میان لبههای آباد و درون فرسودهی
محلهها برداشته شود»؛ «کیفیت محیط زندگی ساکنان و پایداری توسعه ،از طریق مشارکت دادن مردم در فرآیند بهسازی
و نوسازی ،از آغاز تا پایان تضمین شود» .همچنین «وضعیت اقتصادی (درآمد) ،اجتماعی (اشتغال) و فرهنگی (تحصیالت)
شهروندان بافت فرسوده و میزان مشارکت آنها» ارتقاء یابد.
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 -2-2مشارکت
واژهی مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظوری خاص است .در مورد معنای لغوی آن بحثهای
فراواني شده ،ولي در مجموع میتوان جوهرهی اصلي آن را درگیری ،فعالیت و تأثیرپذیری دانست (علوی تبار.)۱۵ ،۱۳۷۹ ،
مشارکت مردم به معنای شرکت داوطلبانه و ارادی آنها در فرآيند توسعه است ،مشارکت مردم در روند توسعه از چنان اعتباری
برخوردار است که توسعه را معادل مشارکت دانستهاند (ابراهیمزاده .)1-2 ،1377 ،مشارکت کردن به معني سهم در چیزی
يافتن و از آن سود بردن و يا در گروهي شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است .به همین جهت از ديدگاه جامعهشناختی
بايد بین مشارکت به معني حالت يا وضع (امر شرکت کردن) و مشارکت بهعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تفاوت قائل
شد .مشارکت در معنای دوم از تعلق به گروهي خاص داشتن و سهم در هستي آن خبر میدهد و معنای مشارکت فعاالنه در
گروه را میرساند و به فعالیت اجتماعي انجامشده نظر دارد (سعیدی رضواني و کاظمیان.)۳۲ ،۱۳۸۰ ،
برخي ديگر از صاحبنظران علوم اجتماعي چنین تعريفي را برای مشارکت ارائه کردهاند ،مشارکت درگیری ذهني و عاطفي
اشخاص در موقعیتهای گروهي است که آنها را برمیانگیزد تا برای دستیابي به هدفهای گروهي یکدیگر را ياری دهند
و در مسئولیت کار شريک شوند (نوذرپور« .)۴ ،۱۳۸۰ ،مشارکت» ،حلقهی اتصال روابط میان بخش دولتي ،بخش خصوصي
و بخش مردمي است که در عین تأمین منافع خاص ،هدف مشترکي را تأمین میکند و به تحقق آن سرعت میبخشد.
مشارکت مردمي امری تحمیلي نیست که از پايین به باال صورت گیرد بلکه بايد شرايطي فراهم شود که مردم با ارتباط روشن
و آگاهانه ،اما در يک چارچوب قانونمند در جريان شکلگیری پروژه حضور يابند (توسلي .)60 ،۱۳۷۹ ،مشارکت مردمی در
ساماندهی بافتهای فرسوده شهری و موضوع بهسازی مراکز قديمي شهرها در دهههای اخیر مورد توجه برنامهريزان و
مديران شهری قرار گرفته و کموبیش اقدامهایی هم در اين زمینه انجام شده؛ اما میتوان ادعا کرد که خارج از روح سودجويانه
که در اکثريت طرحهای بهسازی و بازسازی شهری حاکم بوده ،اکثر آنها به سرانجام نرسیده و با مشکالت زياد و توقفهای
طوالني روبهرو بودهاند (شماعی و پوراحمد .)۱۱ ،۱۳۸۴ ،با عنايت به گستردگي و اهمیت موضوع بافتهای فرسودهی شهری
و خطرپذيری باالی مناطق شهری ،بازسازی و بهسازی بافتهای مذکور ،جهت جلوگیری از خسارات جاني و مالي زلزله
يکي از مهمترین موضوعات در رابطه با بافتهای فرسودهی شهری است و يکي از موانع اصلي احیای اين بافتها ،نحوهی

تأمین مالي اين پروژهها است .اين فرآيند بدون مشارکت مردم غیرممکن و يا بسیار دشوار است .بحث مشارکت در کشور،
دارای سابقهی طوالني است .در گذشته همکاری ،همیاری ،همدلي و تعاون واژههایی بودند که در فرهنگ ما ،ارزش بااليي
داشته و کاربرد بسیار داشتند؛ اما مشارکت مردمي در برنامهریزی رويکرد نويني است و نیاز به بحث و بررسي بسیار دارد.

 -3-2چارچوب مفهومی پژوهش
استفاده از مشارکت مردمی امری است که پروژههای نوسازی و بهسازی در بافتهای فرسوده شهری را به مرحله تحقق
نزدیکتر میکند .سهیم شدن مردم در قدرت و بهدست گرفتن کنترل روند بهسازی و نوسازی در بافت ،سبب افزایش حس
تعلق به بافت میشود .این امر نیازمند افزایش سطح آگاهیهای عمومی ساکنین بافت به لحاظ اجتماعی و حقوقی است
تا بتوان حس مسئولیت اجتماعی و تعلق به محیط زندگی را در ساکنین بافتهای فرسوده ،تقویت نمود .با مشارکت مردم،
شناخت برنامهریزان و طراحان نیز نسبت به معضالت و تواناییهای بافت فرسوده افزایش مییابد .در این صورت میتوان
از ارزشهای اجتماعی-فرهنگی مردم ساکن درون بافت فرسوده در تصمیمگیریها بهره برد ،ضمن اینکه به حفاظت و
نگهداری آنها از اقدامات انجام گرفته درون بافت ،امیدوار بود .همچنین کیفیت طرحها و برنامههای نوسازی و بهسازی
شهری ارتقاء مییابد و تصمیمات درستتر و منطقیتری به لحاظ تصمیمگیری جمعی اتخاذ میشود.
با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون بافت فرسوده و بررسی مبانی نظری ،میتوان گفت وضعیت اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ساکنان در بافتهای فرسوده ،بهصورت توأمان در میزان مشارکت آنها در طرحهای بهسازی و نوسازی این
بافتها مؤثر هستند .بنابراین در این پژوهش فرض بر آن است که متغیرهای مستقل شامل «وضعیت اجتماعی و فرهنگی
و اقتصادی» بر متغیر وابسته یعنی «بهسازی مشارکتی در بافتهای فرسوده» تأثیرگذار هستند .همچنین در صورت تحقق
بهسازی مشارکتی ،پیامدهایی چون «حفظ خاطرهی جمعی و هویت محلهای»« ،افزایش رضایت ساکنان» و «پایداری
اجتماعی محله» رقم خواهد خورد .برای بررسی نگرش ساکنان به مشارکت نیز هشت گویه ،مورد پرسش قرار گرفته است.
بر این اساس در تصویر  ،1مدل مفهومی ارائه شده است.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

 -1-2-2اهمیت مشارکت در بافت فرسوده
تجربهی سالیان قبل در امر بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری نشان میدهد که بدون استفاده از رويکرد مشارکتي
نمیتوان پیشرفتي در اين امر حاصل کرد .در نظریههای شهرسازی در سراسر جهان مشارکت جايگاه مهمي بهخصوص در
فرآيند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری يافته و در ايران طي سالهای اخیر مشارکت شهروندان در تمامي امور
مطرح بوده است .هستهی مرکزی مفهوم مشارکت ،قدرت يافتن شهروندان ،همکاری و تأثیرگذاری بیشتر آنان به تحقق
طرحهای شهری است .مشارکت در مفهوم گسترده ،به معني برانگیختن حساسیت و در نتیجه افزايش درک و توان مردم
در جهت پاسخگوییشان به طرحهای توسعه و نیز مفهوم تشويق ابتکارات محلي در زمینهی توسعهی سکونتگاهي است
(شماعی و پوراحمد.)۷ ،۱۳۸۴ ،
در حال حاضر نمونههایی از کارهای بهسازی در بافتهای شهری با حجم کار بسیار زياد و چشمگیر انجامشده است؛ اما بهنظر
میرسد ازآنجاکه «مردم» در تهیه ،اجرا و نظارت بر اين طرحها ،نقش جدی نداشتهاند ،طرحهای مذکور از اهداف خود بازمانده و
بهسازی قابلقبول و کارآمدی انجامنشده است .آنچه بیشتر در اینگونه برنامهها اتفاق افتاده را میتوان به چند مفهوم «مداخله»،
«تملک»« ،تخريب» و «تسطیح» خالصه نمود .درحالیکه در مورد پديدهی بهسازی بافت بهصورت جدی در کالبد بافتهای
قديمي ،عملکرد قابلتوجهی به چشم نمیخورد .با اضافه کردن «عدم مشارکت مردمي» در روند تهیه و اجرای اینگونه برنامهها
میتوان گفت که بدين ترتیب تقریب ًا هیچیک از اين برنامهها به هدف «بهسازی پايدار» نرسیدهاند .عالوه بر اين میتوان اضافه
کرد که اقدامات مذکور طي سالهای اخیر ،بهشدت تحت تأثیر نظام سیاسي و افتوخیزهای آن در کل کشور بوده و عمدت ًا به
ی فراموششده ،همانطورکه
نتايج گروهي توجه داشته تا به مصالح و نیازهای عامهی مردم .در غالب اين طرحها ،ظاهراً اين نکت ه 
فرسايش یک پديدهی «فراگیر» و «دائمي» است ،برنامههای مقابله نیز بايد جامع و پويا باشند؛ چراکه با مردم و زندگی آنها
سروکار دارند .از طرف دیگر بهنظر میرسد که اص ً
ال خود پديدهی «مشارکت» نیز در نزد مسئولین برنامهریزی و اجرايي امری
مجهول و ناشناخته است و يا دستکم ،تصور نادرستي از آن در ذهن دارند .اگر بهسازی و بازسازی بدون «مشارکت مردمي»
شکل بگیرد صورتي از اشکال خود به خودی بوده و در هر حال «بهسازی فعال» نخواهد بود (فرهاديان و همکاران.)۱۷ ،۱۳۹۳ ،
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وضعیت اجتماعی

وضعیت فرهنگی

 ترکیب سنی-جنسی تعداد خانوار و بعد خانوار -وضعیت جمعیتی-اجتماعی

مذهب و قومیت
 سطح سواد عضویت در گروهها ،تشکلها و انجمنها -مشارکت در برگزاری مراسم و آئینهای جمعی

وضعیت اقتصادی

 وضعیت اشتغال میزان درآمد -مالکیت مسکن

بهسازی مشارکتی در بافتهای فرسوده

متغیر
وابسته

پیامدها

 میزان انسجام و همدلی ساکنان بافت فرسودهی محله عودالجان با مسئولین مشارکت به مثابه عامل افزایش حس غرور و عزت ساکنان نقش مشارکت در زندگی فردی نقش مشارکت در بهبود محل زندگی آنها تأثیر مشارکت در تسهیل انجام امور مشارکت و ایجاد احساس مسئولیت نقش مشارکت در افزایش روحیهي همدلی و وفاق -تأثیر مشارکت در استفاده بهینه از امکانات مادی و غیرمادی و منابع موجود

افزایش رضایت ساکنان

حفظ خاطرهی جمعی و هویت محلهای

پایداری اجتماعی محله
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 -3روش پژوهش
هدف از این پژوهش «بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری در محله
عودالجان ،واقع در منطقهی  12شهرداری تهران» است .این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه
است .از طريق مطالعات اسنادی شامل کتب ،مقاالت ،پایاننامهها ،آمارنامهها و گزارشها و مطالعات میداني ،شاخصهای
مرتبط با وضعیت اقتصادی ،وضعیت اجتماعی و وضعیت فرهنگی شهروندان انتخاب شده و در پرسشنامه ،مورد پرسش قرار
گرفته است .حجم نمونه با توجه به قواعد سرانگشتی آماری برای انجام تحلیلهای همبستگی بیشتر از  40است که در اینجا
 100پرسشنامه توزیع شد .همچنین پس از تکمیل پرسشنامهها و ورود آنها در نرمافزار میزان آلفای کرونباخ بررسی شد
تا پایایی پرسشنامه تعیین گردد .با توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ باالی هفتدهم و معادل  0.721است ،پرسشنامه
از پایایی مناسبی برخوردار است .روش نمونهگیری روش تصادفی خوشهای چندمرحلهای است و انتخاب نمونه بهصورت
بلوکی انجام شده است .اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و سؤاالت بر اساس طیف لیکرت بهصورت
پنج مقولهای بوده است .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری مورد تحلیل قرار گرفته و آمار توصیفی و تحلیلی ارائه شده است.
جامعه آماری این پژوهش ،متشکل از شهروندان ساکن محلهی مورد نظر است که بیش از سه سال سابقه سکونت داشته
باشند .اين محدوديت برای اين در نظر گرفتهشده که جامعه آماری از اطالعات کافي برخوردار باشند.
 -1-3محدودهی مطالعاتی پژوهش
محدودهی پژوهش ،محلهی تاریخی عودالجان است که امروزه در منطقهی  12شهرداری تهران واقع شده؛ از شمال به
خیابان امیرکبیر ،از شرق به خیابان ری ،از غرب به خیابان ناصرخسرو و از جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود میشود
و مساحت آن حدود  ۱۵۰هکتار است .عودالجان یکی از پنج محلهی تهران عهد صفوی است که به همراه محالت ارگ،
سنگلج ،چالهمیدان و بازار ،شهر قدیم را تشکیل میدادند .امروزه این محله در سه بخش مجزا قابل شناسایی است :محلهی
امامزاده یحیی (در شرق) ،محلهی پامنار (در میانه) و محلهی ناصرخسرو (در غرب) .در این پژوهش مطالعه بر روی کل
محدودهی محلهی عودالجان ،شامل بخشهای شرقی ،میانی و غربی انجام شده است.

طرحهای متعددی برای این محلهی تاریخی تهیهشده که از آن میان ،میتوان به طرح بهسازی محلهی عودالجان ،طرح
ساماندهی ،بهسازی و نوسازی محلهی عودالجان (مهندسین مشاور نگین شهر ،)۱۳۸۴ ،طرح نوسازی بخش میانی محلهی
عودالجان (سازمان نوسازی شهر تهران ،)۱۳۸۶ ،طرح ساماندهی بخش میانی محلهی عودالجان (مهندسین مشاور کهندژ،
 )۱۳۸۸و طرح منظر شهری محلهی تاریخی عودالجان (مهندسین مشاور باوند )۱۳۸۹ ،اشاره کرد؛ اما تا کنون هیچیک از این
طرحها اجرا نشده و محله همچنان روند فرسودگی خود را در تمام ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ادامه میدهد.
بر اساس مشاهدات صورت گرفته ،تخریب روزافزون بافت محله و بناهای قدیمی ،تبدیل شدن بناهای مسکونی به کارگاه و
انبار ،افزایش تعداد معتادان و ناامنی در محله مشاهده میشود .از اقدامات و تالشهای جدی و مستمر که در مهرومومهای اخیر
بهمنظور حفظ و باززندهسازی محله صورت گرفته ،میتوان به مرمت بخشی از بازارچهی عودالجان اشاره نمود.
 -4تحلیل دادهها
همانگونه که بیان شد ،يکي از مهمترین راهکارها در جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده استفاده از مشارکت شهروندان
در بهسازی و نوسازی آن است؛ چراکه مشارکت از مهمترین معیارهای موفقیت در برنامهریزی محسوب میشود و بدون در
نظر گرفتن اهمیت آن نمیتوان امید چنداني به اثربخشي فعالیت برنامه نوسازی و بهسازی داشت .زمانی که مردم ،خود در
فرآيند تهیه طرح ،مداخله کرده و در جريان مسائل و امور قرار میگیرند در اجرا نیز مشارکت فعال داشته و اين امر موجب
افزايش چشمگیر بازدهي طرح خواهد شد .اين پروژهها بايد چنان طراحي شوند که همراه با انجام اقدامات اعتمادسازی ،از ابتدا
تا انتها مشارکت مردم را بههمراه داشته باشند و در ارتباط با نیازهای هر محله يا منطقه کار کنند .ارائهی امکانات و خدمات
زيرساختي و از طرف ديگر ايجاد زمینههای اعتمادسازی در مناطق فرسوده ،مشارکت مردم در فرآيند بهسازی و نوسازی و
در نهایت موفقیت برنامهها را به دنبال خواهد داشت.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

تصویر  -2نقشهی محلهی عودالجان (مهندسین مشاور نگینشهر 1384 ،و مهندسین مشاور باوند)1389 ،
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 -1-4بررسی نگرش ساکنان به مشارکت
نگرش و ذهنیت شهروندان به مقوله مشارکت اگر مثبت باشد سبب میشود تا در طرحهای بهسازی از مشارکت آنها بهره
گرفت و موفقیت طرحها حاصل شود .در این پژوهش برای بررسي وضعیت مشارکت شهروندان در طرحهای بهسازی و
نوسازی از هشت گویه بهره گرفته شد و با آزمون تي تک نمونهای مورد بررسی قرار گرفت.

جدول  -۱پاسخ شهروندان به گویههای نگرش ساکنان به مشارکت
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

میانگین
انحراف
معیار

آمارهی
آزمون
تی

سطح میانگین
معناداری تفاوتها

مشارکت شهروندان باعث انسجام و همدلي آنها با مسئولین میشود.

4/27

0/832

0/043

29/704

0/000

1/268

من وقتي در کاری مشارکت میکنم احساس غرور و عزت میکنم.

4/03

0/990

0/051

20/201

0/000

1/026

مشارکت نقش مهمي در زندگي من دارد.

4/09

0/836

0/043

25/400

0/000

1/089

مشارکت سبب بهبود وضعیت محله من میشود.

3/97

0/882

0/045

21/356

0/000

0/966

مشارکت باعث آسانتر شدن کارها میشود.

4/08

0/948

0/049

22/245

0/000

1/082

مشارکت باعث ایجاد احساس مسئولیت در افراد میشود.

3/97

1/033

0/053

18/222

0/000

0/966

مشارکت باعث افزايش روحیه همدلي و وفاق در محل میشود.

3/91

1/005

0/052

17/509

0/000

0/912

مشارکت سبب استفاده بهینه از امکانات مادی و غیرمادی و منابع موجود
در محل میشود.

4/05

0/922

0/047

22/124

0/000

1/047
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مطابق جدول  ،1نتايج نشان میدهد ،ضمن آنکه تمام گويهها معنادار هستند ،میانگین تمام گويهها نیز باالتر از حد متوسط
است .باالترين میانگین را گويهي يک یعنی «مشارکت شهروندان باعث انسجام و همدلي آنها با مسئولین میشود دارد
که از کمترین انحراف معیار نیز برخوردار است و کمترين میانگین را گويهي هفت «مشارکت باعث افزايش روحیه همدلي و
وفاق در محل میشود» کسب کرد .بنابراين اين نتايج گويای اين مطلب میباشند که شهروندان به مقولهی مشارکت نظر
مثبت دارند و در صورت فراهم بودن بستر در طرحهای نوسازی و بهسازی محدوده مشارکت میکنند.
مشارکت سبب استفاده بهینه از امکانات مادي و غیرمادي و منابع موجود در محل…

مشارکت باعث افزایش روحیه همدلي و وفاق در محل مي شود.
مشارکت باعث ایجاد احساس مسئولیت در افراد مي شود.
مشارکت باعث آسانتر شدن کارها مي شود.
مشارکت سبب بهبود وضعیت محله من مي شود.
مشارکت نقش مهمي در زندگي من دارد.
من وقتي در کاري مشارکت ميکنم احساس غرور و عزت ميکنم.
مشارکت شهروندان باعث انسجام و همدلي آنها با مسئولین مي شود.
4.30
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4.20

4.10

4.00

3.90

3.۸0

3.70

تصویر  -3میانگین گویههای میزان نگرش ساکنان به مشارکت

در تصویر  3در بررسی نحوهی نگرش ساکنان به مشارکت ،میانگین فراوانی گویههای پرسش شده دیده میشود .همچنین
میزان اهمیت گویهها با یکدیگر قابل سطحبندی است .نقش مشارکت شهروندان در همدلی و انسجام آنها با مسئولین در
سطح اول انتخاب پرسششوندگان قرار گرفته ،بعد از آن نقش مشارکت در زندگی فردی آنها و تأثیر مشارکت بر سهولت
انجام کارها در اولویت بعدی قرار میگیرد .در سطح بعدی استفادهی بهینه از امکانات و احساس غرور و عزت برای ساکنان
بافت فرسوده حائز اهمیت است .در سطح آخر تأثیر مشارکت در بهبود وضعیت محله ،ایجاد احساس مسئولیت و افزایش
روحیهی همدلی در محل قرار گرفته است.

 -2-4بررسی رابطهی بین شاخصهای اقتصادی و مشارکت شهروندان
پس از آگاهي از وضعیت هر يک از شاخصها در محدودهی مورد مطالعه برای بررسي رابطهی بین متغیرهای زمینهای و
شاخصهای تحقیق از آزمون ضريب همبستگي پیرسون جهت رابطه و شدت آن استفادهشد .در اين آزمون برای همبستگي
تأثیرگذاری هر يک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته سه نکته مورد توجه است ،اول شدت رابطه ،دوم معناداری رابطه
(مقدار ضریب معنیداری کمتر از  )0.5و سوم جهت رابطه (مثبت و منفي بودن ضريب همبستگي).
جدول  -2نتیجهي بررسی رابطهي بین شاخصهای اقتصادی و مشارکت شهروندان
ضریب همبستگی پیرسون
شاخصهای اقتصادی

مشارکت

شاخص اقتصادی

مشارکت

1

0.284

میزان معناداری (دوطرفه)

0/000

تعداد پرسشنامه

100

ضریب همبستگی پیرسون

0.284

میزان معناداری (دوطرفه)

0/000

تعداد پرسشنامه

100

100

100

یافتههای پژوهش نشاندهندهی ،سطح معناداری بین دو شاخص اقتصاد و مشارکت است .این رابطه نسبت ًا پايین ،مثبت
و مستقیم بین دو متغیر را نشان میدهد .بهطوریکه ضريب همبستگي بین دو متغیر اقتصاد و مشارکت  0.284بوده است
(جدول  .)2با توجه به یافتهها میتوان گفت که هر چه شاخص اقتصادی افزايش پیدا کند سطح شاخص مشارکت نیز از
سطح باالتر و بهتری برخوردار خواهد شد.

جدول  - 3نتیجهي بررسی رابطهي بین شاخصهای فرهنگی و مشارکت شهروندان
ضریب همبستگی پیرسون
شاخصهای فرهنگی

مشارکت

شاخصهای فرهنگی

مشارکت

1

0.229

میزان معناداری (دوطرفه)

0/000

تعداد پرسشنامه

100

ضریب همبستگی پیرسون

0.229

میزان معناداری (دوطرفه)

0/000

تعداد پرسشنامه

100

100

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

 -3-4بررسی رابطهی بین شاخصهای فرهنگی و مشارکت شهروندان
بر اساس ،یافتههای پژوهش ،سطح معناداری بین شاخصهای فرهنگی و شاخص مشارکت وجود دارد و رابطهی بین ایندو
مثبت و مستقیم است .بهطوریکه ضريب همبستگي بین دو متغیر تحصیالت و مشارکت  0.229بوده است (جدول  .)3با
توجه به یافتهها میتوان گفت که هر چه شاخصهای فرهنگی در سطح باالتری قرار داشته باشد ،سطح شاخص مشارکت
نیاز از سطح باالتر و بهتری برخوردار خواهد شد.

100

بنابراین هرچه شاخصهای فرهنگی ساکنان بافت فرسوده بیشتر باشد ،تمایل آنها به مشارکت نیز بیشتر خواهد بود .سواد و
آگاهی مردم در مشارکت آنها تأثیرگذار است و میزان مشارکت آنها در بهبود وضع زندگیشان مؤثر خواهد بود.
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 -4-4بررسی رابطهی بین شاخصهای اجتماعی و مشارکت شهروندان
یافتههای تحقیق نشاندهندهی وجود رابطهی معنادار بین دو شاخصهای اجتماعی و مشارکت است .همچنین این رابطه
مثبت و مستقیم است .بهطوریکه ضريب همبستگي بین دو متغیر شاخصهای اجتماعی و مشارکت ،مطابق جدول 0.325 ،4
بوده است .با توجه به یافتهها ،میتوان گفت که هر چه وضعیت سطح شاخصهای اجتماعی در سطح باالتری قرار داشته
باشد ،سطح شاخص مشارکت نیاز از سطح باالتر و بهتری برخوردار خواهد شد.
جدول  -4نتیجهي بررسی رابطهي بین اشتغال و مشارکت شهروندان

شاخصهای اجتماعی

مشارکت

ضریب همبستگی پیرسون

0.325

میزان معناداری (دوطرفه)

0/000

تعداد پرسشنامه

1

100

ضریب همبستگی پیرسون
میزان معناداری (دوطرفه)

مشارکت

شاخصهای اجتماعی

تعداد پرسشنامه

100

0.325
0/000
100

100

در صورت اشتغالزایی و کارآفرینی برای ساکنان بافتهای فرسوده ،میتوان امید آنها به محله و میزان دلبستگیشان را
افزایش داد .این امر بر مشارکت ساکنان نیز تأثیرگذار است و میزان همکاری آنها را در طرحها و برنامههای بهسازی و
نوسازی ارتقاء میدهد.
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 -5-4تأثیر رابطهی تمایل بر مشارکت بر رضایت ساکنان ،خاطرهی جمعی و هویت محلهای و پایداری
اجتماعی محله
در انتها رابطهی بین گویههای بهدست آمده از تمایل به مشارکت ساکنان با پیامدهای بهسازی مشارکتی مورد سنجش
قرار میگیرد ،با توجه به نتایج حاصل از این بررسی ،همانطورکه در جدول  5قابل رؤیت است ،مشارکت بر روی «افزایش
رضایت ساکنان ،حفظ خاطرهی جمعی و هویت محلهای و پایداری اجتماعی محله» تأثیرگذار است و رابطهی معنیداری بین
گویههای مشارکت و پیامدهای آن دیده میشود .بر اساس مقدارهی اولویت معنیداری ،سه گویهای که بیشترین تأثیر را بر
سه متغیر افزایش رضایت ،خاطره جمعی و پایداری اجتماعی دارند ،با رنگ مشخص شدهاند.
جدول  -5نتیجهي بررسی رابطه ِي بین اشتغال و مشارکت شهروندان
گویههای بهسازی مشارکتی در بافتهای فرسوده

افزایش رضایت
ساکنان

حفظ خاطرهی
جمعی و هویت
محلهای

پایداری اجتماعی
محله

میزان
معنیداری

اولویت
معنیداری

میزان
معنیداری

اولویت
معنیداری

میزان
معنیداری

اولویت
معنیداری

 میزان انسجام و همدلی ساکنان بافت فرسودهی محله عودالجانبا مسئولین

0/012

0/3

0/031

0/5

0/002

0/3

 -مشارکت بهمثابه عامل افزایش حس غرور و عزت ساکنان

0/032

0/1

0/026

0/1

0/024

0/1

 -نقش مشارکت در زندگی فردیشان

0/024

0/6

0/032

0/7

0/026

0/5

 -نقش مشارکت در بهبود محل زندگی آنها

0/031

0/9

0/002

0/3

0/012

0/2

 -تأثیر مشارکت در تسهیل انجام امور

0/018

0/4

0/024

0/2

0/031

0/3

 -مشارکت و ایجاد احساس مسئولیت

0/026

0/7

0/018

0/2

0/018

0/4

 -نقش مشارکت در افزایش روحیهي همدلی و وفاق

0/002

0/1

0/032

0/6

0/022

0/5

 تأثیر مشارکت در استفاده ِي بهینه از امکانات مادی و غیرمادی ومنابع موجود

0/032

0/8

0/012

0/4

0/032

0/6

0.04

0.8

0.001

0.6

0.05

0.5

مشارکت

در ادامه با جمع گویهها ،شاخص کلی مشارکت و رابطهی آن با سه متغیر رضایت ،خاطره جمعی و پایداری اجتماعی بررسی
شد .بر اساس نتایج ،وجود مشارکت و تمایل ساکنان به بهسازی مشارکتی در بافتهای فرسوده ،در درجهی اول بر افزایش
رضایت ساکنان مؤثر است .در سطح بعدی بر خاطرهی جمعی و هویت در آنها تأثیر دارد و در سطح سوم بر پایداری اجتماعی
مؤثر است.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ساکنان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری

 -5یافتهها و بحث
پژوهش حاضر درصدد شناسايي عوامل مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده بوده است تا
با شناسايي میزان تأثیر این عوامل بتوان راهکار نوسازی و بهسازی برای بهبود شرايط زيستي بافتها پیشنهاد داد .عوامل
مؤثر بر میزان مشارکت مردم را میتوان در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد .در بررسی وضعیت
اقتصادی ،تأثیر درآمد بر میزان مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای مثال نتایج پژوهش
نشان داد ،هر چه درآمد ساکنان باالتر باشد ،امید به ماندن آنها در محله بیشتر میشود ،حس تعلق در آنها افزایش یافته و
میزان مشارکت در امر نوسازی و بهسازی بیشتر خواهد بود .برای نمونه در بررسی وضعیت فرهنگی ،تأثیر میزان تحصیالت
بر میزان مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بررسی شد .نتایج نشان داد هرچه میزان تحصیالت پرسششوندگان
بیشتر بود ،بهدلیل آگاهی بیشتر ،میل به مشارکت بیشتری داشتند .همچنین برای مثال در بررسی وضعیت اجتماعی ،تأثیر
اشتغال بر میزان مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی مورد بررسی قرار گرفت که در صورت اشتغال ساکنان و ایجاد
اعتماد اجتماعی و دلبستگی به مکان ،حس مشارکت آنها نیز افزایش مییابد.
بررسی نگرش ساکنان محله عودالجان به مشارکت در امور نوسازی و بهسازی بافتهای فرسودهی این محله ،حاکی از
این امر است که بیشتر از نیمی از پرسششوندگان نگرش مثبتی به مشارکت نشان دادند؛ بنابراین ساکنان امید به ماندگاری
دارند و برای عدم مهاجرت از بافت و اصالح محلهی خود حاضر به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی هستند .برای این
منظور ،باید فضا بهگونهای ارتقاء داده شود تا مردم برای زندگي تشويق شوند .این ماندگاری جمعیت میتواند انگیزههای
مشارکت را ارتقا دهد و شاید بهترین روش در درمان مناطق فرسوده ،مشارکت ساکنان باشد؛ اما در اين میان موانع بسیاری
وجود دارند که شايد مهمترین آنها در راه نوسازی بافتهای فرسوده ،بحث سوددهي آن است .اعداد و ارقام حکايت از آن
دارند که اصلیترین علت عدم حضور و مشارکت در احیاء يا نوسازی بافتهای فرسوده مسئلهی تأمین اعتبار و از طرفي
بحث بازگشت سرمايه است .نتیجهگیری کلی که از مشارکت مردم میتوان گرفت اين است که احیاء ،نوسازی و بهسازی
بافتهای فرسوده اتفاق نمیافتد مگر اینکه اين مسئله توسط مردم و با مشارکت آنها صورت پذيرد و برای اینکه اين کار
صورت بپذيرد بايد دولت و نهادهای عمومي ،ضمن تأکید بر نقاط قوت ،سعي بر بهرهگیری از فرصتهای بیروني در جهت
رفع نقاط ضعف و حذف تهدیدها باشد.
مشارکت شهروندان در هر يک از مراحل و انواع طرحهای شهری ،سبب بهبود شرايط عمومي ،توزيع قدرت و باال رفتن سطح
امید به زندگي میشود .همچنین سیستم تصمیمگیری ،برنامهریزی و مديريت دولتي متمرکز را به سمت مديريت محلي و
از پايین به باال (توسعهی مشارکتي) با توجه به نیازها ،امکانات ،توانمندیها و اولویتهایشان سوق میدهد .هر چقدر اعتماد
نهادی و رضايتمندی اجتماعي شهروندان در حد باال و احساس محرومیت آنان در حد پايیني باشد ،به همان اندازه مشارکت
آنان در امور شهری بیشتر خواهد بود و ازآنجاییکه برنامهریزی شهری بیش از هر چیز با محیط انسانساخت سروکار دارد،
بايد عرصهی برنامهریزی را هر چه بیشتر به سمت شهروندان سوق داد .مشارکت شهروندان در سطوح مختلف و درجات
متفاوت تحقق مییابد ،بهعبارتدیگر بین مشارکت تشريفاتي و مشارکتي که نشانگر قدرت واقعي تأثیر در نتايج و فرآيند
برنامهریزیها است ،تفاوت وجود دارد .اين نکته بسیار مهم بايد در تمامي برنامههای مديريت شهری مورد توجه متخصصان
برنامهریزی قرار گیرد.
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 -6نتیجهگیری
بر اساس نتایج ،بین وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی شهروندان بافت فرسودهی محلهی عودالجان با میزان مشارکت
آنان در ساماندهی و احیاء بافتهای فرسوده رابطهی معناداری وجود دارد .همچنین مشخص شد سطح مشارکت مردم باالتر
از حد متوسط است که نیاز به فراهم شدن زمینههای مشارکت شهروندان در طرحها را نشان میدهد .با نظرسنجی صورت
گرفته در پرسشنامه در مورد «میزان انسجام و همدلی مردم بافت فرسودهی محلهی عودالجان با مسئولین ،میزان حس
غرور و عزت آنها ،نقش مشارکت در زندگی فردیشان ،نقش مشارکت در بهبود محل زندگی آنها ،تأثیر مشارکت در
تسهیل انجام امور ،مشارکت و ایجاد احساس مسئولیت ،نقش مشارکت در افزایش روحیه همدلی و وفاق ،تأثیر مشارکت در
استفاده بهینه از امکانات مادی و غیرمادی و منابع موجود» ،نتیجه حاکی از آن است که توجه به مشارکت اجتماعي مردم در
ادارهی امور شهر و مديريت شهر بسیار اهمیت دارد ،با توجه به اين مفهوم که شهروندان باید در ادارهی امور مربوط به شهر
و محیطي که در آن زندگي میکنند ،سهیم و شريک باشند .بهعبارتي باید بهجای مديريت شهری ،حاکمیت شهری وجود
داشته باشد ،يعني همان مديريت شهر توسط مردم ،پس با اطالع رساني دقیق در زمینهي حقوق شهروندی قطع ًا مشارکت
مردم در ادارهی شهر باال خواهد رفت.
بر اساس نتایج مشخص شد که مشارکت مردم با مسئوالن شهری سبب کاهش مشکالت و موفقیت طرحهای بهسازی و
نوسازی میشود .بهطورکلی توجه به اين مطلب مهم است که فرسودگي بافتهای شهری از درون خود بافتها پديد میآید
و هر بافت فرسوده هم میتواند ریشههای فرسودگي و ناسازگاری را از همان ابتدا در درون خود داشته باشد؛ لذا شناخت،
مطالعه ،بررسي علل و مسائل و مشکالتي که سبب ايجاد ناسازگاری و فرسودگي در بافت میشود؛ منجر به ذکر راهکارهايي،
برای اصالح و بهسازی بافتهای موجود و پیشگیری از ايجاد بافتهای فرسوده میشود.
در محدودهی عودالجان متأسفانه در زمینهی عملي مشارکت مردمي در نوسازی بافتهای فرسوده ،اتفاقی نیفتاده است،
چراکه اساس ًا تاکنون مردم بهعنوان مخاطب شريک در تعامل با شهرداری نبودهاند .داليل آنهم عمدت ًا مربوط به عواملي
چون کارايي پايین سیستم هماهنگ کننده دولتي برای شهرداری در ارتباط با امر مشارکتهای مردمي در الیههای مختلف،
ناهماهنگي در استفادهی بهینه از مشارکتهای مردمي و بخش خصوصي در زمینههای مختلف و ...است؛ که هر يک بهطور
جداگانه میتواند گسستگي عمیقي میان مديريت نوسازی و ساکنین بافتها را پديد آورد .با بررسي اين ویژگیها بر اساس
نتايج بهدستآمده از مطالعات و نظرسنجیها ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود.
 اعتمادسازی و اطمینانبخشی بهمنظور توسعهی مشارکتهای مردمي ساکن در بافتهای فرسوده؛ جذب اعتبارات مالي از سازمانهای دولتي جهت بازسازی بافتها؛ ايجاد حس اعتماد و همکاری بین مردم و مسئوالن شهر؛ اتخاذ تدابیر تشويقي و ارائهی تسهیالت ويژه برای جلب مشارکت بخش خصوصي و تشکلهای شهروندی درزمینهی سرمایهگذاری در سطح محله؛
 تخصیص سهم بیشتری از بودجه به عمران بافتهای فرسوده؛ ايجاد تجهیزات و ارتقاء کیفیت عمومي متناسب با خواستهها و نیازهای ساکنین با همکاری و مشارکت خود مردمبرای ارتقای کیفیت فضاهای زندگي.
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